
·i.······O.··.···.····'.�" . Brasil tem novos Ministros
Rio, 3 (Ce 8.] 1#1 Renun,cio:u Anlem

�; coletiva ente o Mini!terio� I deci
são dos ministros foi IDmada afim
de facilitar ao Pfe sidenle' Dulra . a

organização de um Governo d� coa
lizão. Já toram nomeados os novos
titulares para as pastas deixadas
,agas.'

'�'�"
..�.

stará • O

ÇOB do Bolo eatartnense ''é às
attlções de uma comunidade
pacata' e Iaborlosa completa
mente entregue á sua própria
sorte.
Esta situação perdura ha

muitos anos e nluguem sabe

por que ainda não foi solu
ctonsda desde que a reCOD5-

tração da Estrada constitue
uma necessidede por demais
evidente.

OU O' Governo Ignora o

caso apesar' da égrita:t enor
me que se lhe faz em toruo f
Preferimos acreditar que

shn, DO sentido
.

de justificar
essa lndllerençe que toca ás
raias da sordtdês,

Oulro trecho da «Via .Crucis»

.".:eco Cllminhão afolado na lama. Um espeft::culo �omum na
estrada lIuporanga _.,_ Rio (fo Sul, quando chove.

São diversos os fatores que trada completamente Intransí
entravam o desenvolvimento tavel após um simples agua
natural desta abençoada terra cetro. Isto, enquanto as elas
e seria longo discorrer sõbre ses humildes; em todo o Bra-
eles; sil, clamam por aHmentos.
Contudo, entre tantos motí- t:ão da rodovia em apreço

vos que geram a estagnação os dois clichês com que Ilus
do nosso desenvolvimento 6CO.- trames este comentário. Eles
nomlco um sobressae: o pro- testemunham o que afirma-

. >; blema do transporte. mos em diversas notas neste
I""fy Não temos vias de comunt jornal, clamando por provi

-

cação que permitam o traus- denelas junto ás autoridades
porte eficiente e módico das competentes.

.

mercadorias dos centros pro- Temos outros nesta reda-

�", dutores p8:ra 08 centros COD- ção que publicaremos opor
sumldores, E as vias que pos- tunamente afim d�. tornar pu
sulmos, além de e=caasas, se bllco o abandono em que vi
encontram [em €st1ido real- ve um dos mats ricos peda
mente deploravel,
Um exemplo persuassivo

temos no rodovia que .liga La'd rilhosItuporanga 8 Rio do SuL Tra-
ta-se de uma estrada de vital e Materiais de Couatruçãoímpertancla, pois ê a uníca
via de escoamento de uma

. Werner Garni
zona .bastante rica. E o que é
peor- de uma região que pro- RuaPlaul, 11 li 15 -Pone, 1123
duz grande quantidade de' . B L UM E N.:A�U�;;_·__�====��:=;::::=:���====�����������=������������

pelo·. aos Bons Sentimento§ de BrasiUdade!
Segundo informações, em despacho telegrafico tes em todos !:IS municípios do paísmediante as Agen

da Inspetoria .Regional de Estatistica, dirigido a este. cias Munícipaia: de Estatistica. Como medida prelimi ..

jornal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatis- nar foi ordenado o. levantamento urgente até o pra
tica afim de dar cumprimenrci.ao recente decreto da. ximo dia 5 (amanha) das quantidades em estoque dos

Presidencía da Republicá e poder auxiliar os orgãos principais produtos alimentícios nas fontes produto
encarregados do abastecimento de generos alimentí-

'.

ras, exportadoras e atacadistas. Em face da impor
cios, determinou o lançamento de ínqueritos- espe- tancia deque se reveste o referido serviço 110 sentido de

dais a respeito de estoques' de mercadorias e'i,ldsten- solvendas dos graves problemas ligados á questão
"'
.,�,

. l''1· I,

lia líal ·e na I.
.: I:NOl1
... de.... falta

-----------------------

I .

"."·1 "

'"'?"- .�

Atenção Vi�iantes !
Aproveitem esta oportunldadei

Lugar6s disponÍvais �o avião Especial da Panair do
Brásil S. li de Sábado dia 1 de Setembro

I
Seguindo de Florianõpolis para Curitíba. São

Paulo, Belo Horizonte e Montes Claros.
fazem·se reservas por inlermedi!J If::'S aganlas da Paoab desta

cidade. CA.SA DO·�MERICANO S/A ��(���ve�: fi Rua 15
_.

.

o" 481

Um
do abastecimento das populações e da economia po

pular, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca apela para os bons sentimentos" de brasilídade de

quantos por qualquer fôrma podem colaborar na exe

cução desse inquérito, confiando ás
.

'Agencias Muni
cipais de Estatística, prestando informações com pres
teza e exatidão e facilitando tanto possível as tare

fas dos aludidos orgãos.

(
(

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



"Cidade de 81nmenau··

'Ii ois feri :intimo

LABORATORIO DE ANALISES
a·_

EI._LII'IGER elA.
r:1ua 15 C� Nc.ve:Tlb. S8S
EXAMES DE URINA: símpies. (assucar e albumlna] de sedimen\to, qua.Iítutrvo, completo CQll1 dosagem

[chloretos, tosfatos, acido mico, uréa ete.)
.

EXAMES DE FEZES: eómpletó, pêsquiza' de amebas, flagelados,
ovos de vermos (Metodos di.> cnriqueclmento} digestão: carne vegetais' pflsquíZUf:1 de puz, sangue oculto etc,
EXAME DE SANGUE: j\�IALARIA- Pesquíza ele Helllato'zoario de Laverun, formas agudas e crorri

cas. LUES (sHílis'): rel'çi'io de Kahn, Klíne, Mcinecke etc. 'l'IFO: reação de Vídit.l, Dosagem De: glicose, acido nri-
00, bemúglobiIl�. Contagem .de globulos vermelhos e brancos, Fm'umh,. Leuc0!litaria. HS,?:lOgrama de Shilillg. 'I'ein
po de coagulaçüo .e de sangna, Curvaghcemica, EXAME DE SECREÇAO; PesqU1za dOi gel'mcI\s tGono.)
espermatozoides, ctc., trichomonas vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquisa de. bacilo de ICoclt e

outros gerlllens, pneumococos strc. EXAME DO LIOUIDO CER.EBRO:-ESPINHAL: Exame oltobae
terioseoplco, reação de Kahn, Pandy, Nonue Appelc, etc.� EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de baci
los alcool B acido resistêllte!:i (Hunsen] etc. EXAME DE SUCO GASTRI�O: Exame completo, dosagem
de acido Jatitõ, acidez livre e combinada em HCI- Pesquizas de SIHlgUO oculto, píocitos, .heurácens, EXAME
DE ULCERA: Ultramtcroscopia em campo escuro; pesquisa do espircchetae 'l'teponema Palidu (aií'il is],
O Laboratorio se acha instalado para fazer cultura de qualquer germen e auto uacinas

A' pedido dos srs, Médicos fazemos colheta, de material á domícllio
Fornecemos laminas e recipientes gratuitam�nte

!iíi-�·I!��·�·>�"'--!il-1X tj-':' ilJ' @.1lIi • ",,��x'__'!t,;""'_�'7"''IIII-�-; ...
'

........__-.

''j

ma COFRE DE AÇO DE

Cm�flANçA

liM TOl:)65 05 ,"'OS
�M;'<f&ia ai 1. pro'/!Il.•
'€)go IS de liY�idcd.
C6�<:>dos .,. Materi5ll'
� grQfide re�!:dêt'ld$
bee!<&. Q!�o�

fl--:=ft����;o: ')
��

..

���

A1!!.�.'t>iJ, ... M.I<SJU.�Im",Mm'� r.,uCÕEll�

Distribuidores
Prl!d8Ci�i1iTJ ! &ia" lida
Blumenau CT::JRlTIBA Joinvile
Filial Matriz Filial

�1:��'$.��if�jé'}:i.§_����Jtl.ffiE_'{i�_..,i'l1.w®

��-�=<.Ji-·�-�-4-�-�-�-lít-�

Chapéos Nelea

Casa Dalfovo
Rua 15 Nov. 1393

,�_i{>,.,.",.i!tl-...
- ..-�-ll!.lI-�-" I '

l"h'bU!dOS
onH�menhis! \,

Entrega á Domicilio
.

Morél & Irmão
.

TestlJ Salto .L_ Blurnenau
......."..,."'%20=- �

·li-��__'�-�""·�-�-�-.-�=�
Casemiras e Sodas
� Casa Dalfovi3

Rua 15 Nov, 1,393

__""m�_:al'l'llm -= L e & g Si 4!&'WMi&iUi2&& j§

poro RADIOS

I
O seu RAD�O está falhando?

IREMESSA NOVA A' CR, $ 300,00 LErve�o Imedia1lamen!e na oficina
-NA-

Casa do Amer§C;:ano 90 A. I llADIO · 8LOHM
Mer"ado de Ant:::Ó�f'rll 25&&laz!j

8 sará ureatamenta alendidll

I:�:m�'.,.�;���������::.;.."':;";'��"".'''.;� I
Equipamento moderno de alta p'rBcísao, técnico

'j :} formado e diplomado e?n São Paulo

� Gasa do Movais Rossm�k Ltda. i=�:::i:::�.:
�: Do "mltork)s :,

�: Solas de Jantar =1

ti MOVE::is Estofados li
(:::; Serv'co bem perfeito e bem acabado ;!,

f
'"

Gründe estoque de Tapetes !i�i.. Rua Dr. Amadeu Los, ti
.. i{

�lI·"�·"'���!!--"·A··:�:_j:.;_, �.:..:.:- .»: ��."'.:-...;.::�:

Fone. 1201 ... Blumenau

•

Despachante da Recebedoria do Distrito Fedllrai (M. da fazenda)
Escritorio:· THA'lJESl\ DO OUVIDOR N' 21 . lo amlilf - B 10

Encarrega-se cóm Eficlencia a Rapidez de :

Titulos declaratoríóa � Natl'U"ulisI!Qâes -

'.
Retificação de

Impostos - Registro de Comel!cio - Patentes - Defesa
de Átttus - Certidão de Renda - Serviços cru, todos os
Ministerios - Regil:itro de Diplomas - Procuratorios -

Sel'viços, na Policia - Perm:j:f1enCÍa de Estrangeiros - FIl
gistros de firmas comerciais e iliClustriais 110 D.C.I. - Re-

gistro Civil - Hetificações de nome e filiação -

Certidões para embarque.
Registra de Criadores - Serviços na O I P.
Recebim.ento da contas no M. da fazenda.

Sociedade" Beniiiciadorb de
Madeiras LIda ...

Telefone 1248 - r�ua 1, de Seternbnrc

fornecedores de Ma(Jh�iras em Geral
Forro Paulista, Eneantonelraa de QUalquer Espêd é.

Alinhamento. etc. 'Ola

I
""""""""

4;a4éG\_

HspeciaIídade: Soalho Marca Strobel

ecas

.==-=--=-=-=-=-===,�;......=-=-=.�II

I IPEROGY VIRISSI�íO

_!F����"]f�11
com um mau estar, sem saber qual O vosso mil
Continuai alimentando-vos bem porém, ás refeições
tomai uma colher de

e sentireis logo os beneficos resultados deste exce

lente depurador, cuja fórrnllH't trHodada e isenta de
alcooJ, condensa em sn os mais valiosos, elementós
vegetais depuradore'3 e tônicos, Oonsulte seu médi-

I
co ou farmaceutico sobre a fórmula do "GALENO'

: GAL", que se,acha impressa nas bulas e caixa ecer-

tamente vos aconselharão a preferencia dê seu uso

de efeitós rapidos e certos. Poderá custar mais,. pn-

I
rém, é o melhor. Usai·o som

. demora e cóm· toda
confiança.

.

ll!ii511M�:M�m:':9-EC) .§5jt'

Juizo dB DirBito da Comarca
Blumenau

EDITAL
O Dr. Oscar Leitão, juiz de Direito da Comarca de BIu.

menau, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz sabt;r ao réu Laudeliuo Fernandes da Rosa, brasileiro,

natural de Ibirama, casado, com vinte e seis anos de idade mo
torista. filho de Vicente Fernandes da Rosa e Maria Crls'tiano
Cardoso, ou a quem interessar possa que pelo presente está
s-endo. �I�rADO "á compa.recer na sala das' audiencias dest� Juizo,
no edifício .d? f?ro, Z:O dia 28 de Setembro, pelas 10 horas, a-fim
de se,r qualificado e mterrogado na forma da lei, sob pena de
revelia � para se ver processar até julgamento final, pelo cri.
me pre:'flsto no ar:. 129. paragrafo 6' do Codigo Penal, ocorrido
nesta CIdade, !lO dlal� de abril do corrente ano. E. para que
chegue ,ao SEU conhecimeuto, mandei expedir o presente edital,
que sera: um afixado no logar do costume e outro publicado na.

imprensa local, na .fc rma da lei. Dado e passad o nesta cidade de
Blurnenau, aos 28 dias do mez de Agosto de 19.:].6. Eu, (Ass)
Luiz Schrarnm, escrivão, o escrevi,

(Ass)- Oscar Leitão- Juiz de Direito-Certifico estar
conforme o original, que foi afixado no logar do costume do
que dou fé. Blumenau, 20 de agosto de 1946-0 Escrivão

'

Luiz Schramm

da

fabrica de Tinfas
8Iume�{iau

Tintas e Vernize� ..

PinbJ'\f�S ern

Tintas em brsnacas
B�umGnlmU .. �ta.

._----------�-----"--=���---��-=�=-�--------=--===

Lfda.
Material par�
G�f�g
para artist 3.S
(�d","f',,··a

Pneus e Carnaras de Ar
para Motccícletas e Bicicletas

Correntes para Bicicletas

"Dlàmond'
F, Domulug, caixa postal, 10 'I'imbó

I

lt---@-����_:::ifl"��--ii";""�-<,; o ífi��"�-�-��.:�í!!�"""""'':-�

I --n_wD�!f!r.R��
fRATAMKNTOEOPERAÇOESDASDOENÇABDE8ENHORA8
MDlell!lils lli1!1 Ilwl1irltls e mocas. ms!urbiQs da idade critica. Fsr
iurlJaGÕBS r.l!'m:'o-t�i8mlu!íirlls_ OPERAÇOES do utern, UVi'lI'!!iS,

Irm.!1pus. tmmir(ls. t'W!lmUce, hllrnÍ!iS. "Ie.

I
lJiêfermOGIleglllnC110 • Ondns Curtas.

CLINlCA E1\:' GERAIJ

I
.

Cl!ffiC511, !mlmõss. riml. üll. tlhi IlS1iV li.
.

.

íffiric!i8
.

- Ulcen:u; • Doencas Trl)pica�t.
Gm�S�1 Trav. q de fe'Ui!i'1'lÍr!l N.3 iem fl'Ullle do Botei Vlturia)
:'!ESm": HUi! São PSlllll.30 - Pons: 1226. - B L U M Ii N A IJ

tm-�..3"M-_"_-�-_--�������:ití1::.�::..��@MM_"__ !!§_�41&��
�-;��;.�;) ......", ..... �

.

.,.,..... ';'� :""�� �,,"G.�.;?..-; ..., .. ,. •••-.,;. .."".;r.. ....... ; ;-;0,;:"......:-.;.;:; ;-.;:.-;�:';; ;�� 6....;;-;� ;;.;.;�,,�""';; ..•�i. ..�-.�- .; .. '" 1>0'. �':;'�

Dr. êgon A. v\rueger
- Medico Oculista -

(E;;t�a�sistentc do lnstatuto Penido BUI'uJlar-) de
Campina.3

Consultoria; Rua Galidido Lopes, 50 (esq. Rua Dr, MuricI)
-� -- 10 andar

CURITVBA PARANA

Cunsultas: das 10 áa 12 e das t4 ás 17 horas.
Atende exclusivamente denho da especialidade

I

�f.ffi�����m:���lÉ[��e��fi! x �_��$�����.����_�_��

Dr• A. SANTAELLA
OIploffimlo Dolã faculdade Nacional de Medicina di!

Universidude do Eri!siJ.

,MédllJO por "on,�urs() do Serviço Nadona] ,!e Doeny1i8 Mentais
Ex·iulmllo da Hanta Cmm e do Hospitlll Psiquiátrico do Ri�

de Jauoiro, �-::x-lUé,licu llBBl>o!lente rio Sanatório Rio de
.luLHlil'o ,ia Gal'ita] �'edontl.

.

Cl.INIGA rd�mGA - SSPECIAL13Tli fiM DU5NCAS NHiffi\10M�!
GONsm.Tomo· fi U A P fi L I r fi li C li M t 9 B

;Edifício AlUdia Noto)
Das 15 ás 18 noras

I'LORIAllÓPOtlB

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Oferta .C&\ Procura ..

�... ,-�
Empregada domesríca
Procura.se para Rio de s».

neíro, de preterençta de mets
idade para coatnhar e servi
COS leves em casa de família
brasileira.
pôga-se bem Inclusive via

gem até Rio.
Ofertas pára A. S.

_

Rua Barata Ribeiro, 62l
Apto. 70(;

Copacabana -Rio de Janeiro
3v2

iÁufomovel
Vende-se um automcvel

Chevrotet típo 36 com 2 por
tas, €m perfeito estado de
conservação, com 4· Pneus
novo e, bateria nova etc. Pre
C? unico Cr. $ 25.00fl,00 a
vtnta, Tratar com Assis-Rua
Mato Grosso, fi 3v3

Vende-se uma Casa con
dois mtírgns de terra sita I

rua João Pessoa sjn. TrataI

Icom o sr, 06waldo Fledlez-
Barbeiro. 2V2

�-.-���-.-�-�-.-��.

I 11

II. �f�nROre ISf'lfviço deprimeira

I ordem IIRua Maranhão

IN'
27

A trat« com

A. Lubów

� �-3-��_�-e-�

1_�p_r_e_C_i_sa_.s_e__.

dicação auxiliar precisa-se de uma boa co-tratamento da zluheira pura hotel, de pre-/- rJfil� " �:t1-1l--'-1I-.__"""'§-l�.' .,L tS
terencíe sem .mhoa menores,®�.�•••�+:+.._•••�....

-

•••-�.Ci ordenado inicial cr. $ 500,00
Inunciem rue�te DmRIU tnforms ções nesta folha. 8v7 PEOUENA FAMLIA deSão

.-��-l1f--��.....�:. «I1�it!-§'-iII!-J!-fl!-.-. Paul;' procura duas m,oças seu-
.

.

.

..

. do urna para arrumadeira e

outra)liIii _.... ""8"'_
.

r é "'''WJ#$!4!;tW_''''-im para pagem, Paga-se muito bem,
liIl ·[mpresa Intermediária de L �, Arau]-o 1lI11�t:!aÀf:::esD_r�r�t������r;�., 1111 _. '"'_=-= � I . • I. 1111 4' andar - Sao Paulo

IVJ

� 1111
1111

(Ma�riz em FloriaDU}pcUS)
Titulas Dêclarator ios - Naturalizações

1111
.........- •._�-§.-..-.-.-.-.

:::: Cidade �e' BlumenauEncarrega-se de quaisquer assuntos junto ás repar
tições públicas de Blumenau, Florianópolis, Rio de
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre,Illl

1111
1111
1111

o Aráulo das áspirãcões do Va.le
do najai

- FUNDADO EM 1924 -

,4 MM.!

Oficina RADIO fJtlK[

Anunciem neste Diaxio
�'*���íiMtlê.�§�Z-.!i!lt!,<"H!)O�.$"���":'����B�������la

I Expurtadora da ladeiras S. A.
I S�ock permanente de:
I i\t1adeiras de construção em ge-�� ral,· Fo... rros,. Soalhos, Molduras�

l Tetef:t�� 1337
.

�' � .. L Y M 'ª fiJ 1:\ ti • §ijnla (�h:U'U��

'\10. "_

�1L��������1ftl'M'�� D m�����������.fJ

"�;l
.... ,

4--9-1946

���. CAPITAL R����!��o,;';;:ê!���_"M_"DOC,) • r)!l�'�;�l

AmO�Z3çãO do �e�'�!(�·· ftJiAJ:DU�O�J�:-gf�lr}!d 40
TERCEIRO . . ' ,Ot042 I�'�'

Agos'o 8 19 o '( QUARTO , 06283 r.'.'�.'.?�.'ll QUINTO. 16972 i:���,
:Jr"'_Ag-;;ci� p-�� os Estados do Paraná e Santa Catarina ,'1*

Rua 15 de Novembro n, 622 - CURITIBA ���I
� �

Cllrr�spondent�s eCm Blumenla� :;'�'ela. omercial Laczvnski Ltda, x

,"�������J�=-,�I
•

roto AmADOR (O.Schnh)
Compeiencia Profissional

Rua 15 de Novembro, 596,

Sempre foi e continua a ser

elhe:

CArr . CO [TA

Prudencia Capitalização
Amortização de 31 de Agosto de 1946

No Sorteio de Amortização realh:aqo na séde da Compcrnhtcr com

a asaistencia do Fiscal Federal, na presença de pertudores
de Ululas e do publlco, foram as seguintes

Cornblnnçõ ee Soteadas:
P L A N O {tAu

fi 1\\ Lj
P C Bi

..

(] B Z

E R E

X 8 Uj
XOH

ZK T
A R Z

..

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



Cal;»iras e Maquinas a
.

Vapor lfEürEs.,.
G E R A D o R E S I·A�erSari;;;�Motores Elétricos

"tliM.) ",;:' MrJtM'es a Oleo Crie

!.
Dia i- do corrente transcorreu'

.
- . ..

. I :"."71.' A· ,TI d F' Oh d F
o anívers.ario natalicio da srta,

O. ·m··em"f··3.!\',.·d··u·..
·"m· .... ·····d" .·.G·o··,.u.:'·ce··rna Pft_

-- CO para 10 os os ms -

'. apas e erro -. Aneliese, filha do sr. Sebastião
\ti (i UI 1r II U- A preços mcdícos tenho sempre a dlspuaíeão

lones.· ·(00 exilio) em Londres A..KUGlE 11\ �a:::i�� ��Sj��e�%a����{���o��
• "" F_ 0'0 "O t'Ul I D� d fI t

A imprensa francesa informa que o Governo Polones [exi-
--

nl li ..,u
� - la Z ' o ueu e transcor-

lado} em. Londres remeteu aos delegados dos paízes que partící Av. 7 de Setembro I reu o aniversario natalício d�

pam da Conferencia da Paz em Paris u_m extenso "Memorandum", ·_t el!!!!!'ú -..rrrm!ill§"" ���

I
srta, Iugrid, dileta filha do ca-

. .
,- _

sal Rosa e Evaldo Eischera,
que entre os outros encontra. os seguíqtes Itens.

L) retirar da Polonia o exercite} sovietico e a "N.K.\V.D."
A' distinta aniversariante, os

(policia· secreta). '.
. "!e·nele-s eó'. I

nossos parabens,

2.) retirar o reconhecimento do assim chamado "governo .y:..... li ]UVENAL JOSE DOS PASSOS

provísorio" em varsovia:
...

.

A data de boje assinala o

3') retornar a reconhecer as autoridades legais e constitucio- mobilia 881a jantar de ímbula esttlo XI, 1 piano ira ,seurso do aniversario nata-

nais Polonesas marca alemãc Schoneberg. 1 penteadeira com 3 espelhos lido do €�timado cidadão sr.

4·) enviar a Polonia uma comissão ínteralisada, composta e banqueta. 1 mobilia de vírne Cj7 peças, 1 mesa pequena Juvenal.J�se dos �assos:
de representantes de países Ocidentais, para controle das eleições 017 cadelras Iauueadas, I jrgo estufado para sala CIuma

Ao distinto a�lversarJa:lte os

livres.
.

mesinha, t cadeira balanço, 1 escrevauínha envernizada, nossos parabens.l
,5,)a organização da Paz na Europa na base lle sua unida- 1 roupeiro laqueado, 1 escrevanínna laqueada, 1 balanço.

de e integridade e não numa divisão de esferas de influencia. 1 cama de sotteíro laqueada, 2 esculturas gregas-Jupter
O memorandum encontrou se com vivo interesse de varios ] e Veuus. Informação com Demetrlo Garela1l!s - Rua Pa-

delegados. l'anã sID. :'
.

3v 1
Mas é sobretsdo que os 8 milhões de emigrados poloneses _

em todo o mundo mostram-se entusiasmados com o mencionado CRUZE IRO P f·"memcrandum", Demonstrando a sua solídoriedade com a
.. atitu-

.

re 'ram
de do govetno pclones em Londres.

.

.de 81 ume,il8U
___"":"rm

... : .. '.:�. �:"E::��.Y"!t

Suspenso o Partido
liberal Paraguaio
Assunção, 29 (CB) - Em

consequenciu da medida fido-á�
tada pelo mlnlstro do InterioJ'�
80 s�spender por ao dias 88
atividades do Partido LiberW..
o ex presidente Gugglarí II!';
tuglou-se na Embaixada ar

gentina desta capital:
Por íntermedlo da Chance

laria, o governo comunicou
80 embaixador platino Vlvot
que Guggi&ri não é perse
guido politico e que, assim,
goza de todas as garanUa�

I Calcados e Meias

Casa Oal(evo
Rua 15 Nov, 133

a rarinha
Fabricaúa paJo

JOINVILLE

Oficina Mecanica
João Fehrle
R. Bom Refiro, SI"
Especialisaqo em

Retificação de Virabrequins
36v7

uCi e
HOJE às 8,15 horas

Otto Kruger - Nina [Foch - Willían vVright em

Crime nas Brumas
Um misterioso e ultra empolgante filme policial, repleto de «Its»
e «suspense» ! ... - Pesadelos íncrlveía que talvez se realizem ...

- Uma película cheia de novidades.
Acomp. Cornpl. Nac, e Universal Jornal

Entradas do costume
,�_._, t

�
I I'·· !'"::�'I

Aguardem: - «Um Cavalheiro. do Sul e A
.

Canção

o Calvário
Ilspectos da vida feminina

.) na Dlemaulia.
liIj:'?_C:"-"

-

BERLIM (via rádio,telegráfica) - O simples
ato de comprar nOVBS peças dia vestuar!o é t n a

a v e fi t u r a car� e compücada p e.r a 8S

mulheres de Berlim, cídade que nunca foi f E! fi) ('
B8 no munco das modas, mas onde, atuulm ente .

8S mulheres se dão por satisfeitas se as roupas
se não rasgam.

Chspeus, sapatos e vestidos silo artigos rs

ros, O pequeno estoque disponível é vendido a

prêços proibitivos. Já antes da guerra as medi
das anti-semitas haviam nIllstadoB 08 principais
elementos das ruMs importantes casas de moda
da cidade. Os nazistas que tomaram conta do
negocio não tinham nem li capa cIdade, [] em a

intelfgencia nec.essária ao seu bom Iun ciona·
mento.

_

Multas estabelecimentos foram abertaa. Por
exemplo, a princeza russa Nina Kropotbinova
tem uma pequena loja na zona britânica. Mas 8

sua freguezia é exclusivamente de eleganteH
brita,nicas e norte-americanas.

Paia vestir;se, a alemã tem que obter pri
meiro, o tecido. Depoia fi linha. Depojs (JS en

feites; Um carretel de linha custa hoje um maç!)
de cigarros, no mercado negro, e um maço de

cigarros custa 120 marcos;
Os fonos são raríssimos e caros. Os teci

da Russia

j!
a,

Instalações
BrUgos Elétricos

Insbdadora de
8hmumau

ij Fone: 1477
r.m'l�����

·ADVOGADO:
�

Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 de Novembro, 415'.
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rlimdas ulheres
-

Os sapatos são rer lsslmcs, As lojas Mahl-
melster ainda aceitam encomendas para quem
arranjar o couro. Outras lo] ss famusas só ee

eacarregam de reformas e consertos. Não há
praticamente sapatos novos em estouque.

A "Libgerie" suraíu praticamente, do mer

cado. Cintas, espartilhos e ('soutiens", desde que
tenham elasueo, não se encontram. Oousegue-se
"Línger le" feita à mão, mas é ne cessárjo tome
cer todo o material.

Já há pó de arroz. baton 8 esmalte para
unhas Os sabonetes e os perfumes custam ca
rissímo. Até há pDUCO tempo. nos cabeleireiros,
88 clientes tinham que trazer toalha sabão liquiq
do. etc. No Ínverno foi obrigatório trazer ta.m·
bém um briguete de carvão e duas achas de
lenha. para 0- secador. .

.... ,

Quasi todas as jJalheriBs desaparecera�1.
a nojos f'xiefente, CartIer, oegonia no mercádo
negro, principalmente com j()ias de famiBa, que
adquire Lias pessoas necessitadas.

A guerra. nii.o Bomenle a.fetou a exislêac�a.�
tisica da berlinense media, como alterou p!'({-'"'
fundamente a sua psicologia. Os tribunais estão
repletos de processos d� di vOfcio, mas o casa

mento é cOIlsíderado um pré ruIo, dada a escas

sez de h')mens. Há um no tório rela<!hamento
moral em muitag camada 8 du população, em

consequência da desfibraç ãomoral dos alemães
durante os d Jze UllOS em q ue Hitler governou o

país.

Por Arthur GAEIH
Exclusivo para «Oidaâe de ãturnenau»

(Direitos reservados em 1946 pela
Overseas News Agency)

doa alemães. produzidos na Silesta e na Sexonla,
(zoua russa) não vão ainda para Berlim. Teci
dos de lã para casacos podem ser encontrados
no mercado negro por 1000 marcos o metro. Há
ainda fi dificuldade de encontrar quem conlecío
ne o vestldo. E paga-se, de feitio, 275 marcos. A

d-espeza total sobe d 4000 marcos, cu spjam cer

ca de 8000 cruzeiros, isto é, o valor de 30 mar
cos de cigarros no mercado negro.

Os ch!lpeus são tão diticeis de encontrar
atualmenté, que liS mulheres. resolveram abolí
los. A falta de recursos de improvisação con

trasta com os que as parisienses revelaram,
mesmo durante os mais negros dias da ocupa
ção, quando conseguiam "crear" chapeus nota�

veis, num fmninino gesto de desafio aos nazista.

Sapatos e meias constituem outro problema
serio. MuHas mulheres alemães andam com as

pernas nuas. As poucas que usam meias c()m

praram-nas no mercado negro Ou nas lojas, usan
do da influência que tI!lham como freguezas
antigaa. e distribuindo cigarros a08 veudedores.
O [J êçn atual de um p·ar.· de meias orça por
120 H UJO IDúrcns tU seja um maço de ,'Jigarros
por par.

o sabão
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cansarva o tecida da roupa porque lava facilmente e com rapidaz
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