
Gomes
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�gar
xuno

-.Rio, (CB) O brigadeiro Eduardo
devera' che .. 'Unfapelo ao Prefeito de Bom

Ret,·rA EilqUl nt� o Go�ef i!O do Estado já iniciou a

RE>
.
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U recoHstnu;ãa da estrada iUo dg Sul - Itupo ..

e

10 no .f·.J)'f06 raRga,' nada se fez ainda em IUlD91Lig da� ruas da vila
A falta de produção, o «c rrnbio negro» e as dificuldades

D
·

. de transporte estão arruinando o P.-Ís.

.: O'
..·.'·11·· ·111go'.•.

O último dos problemas, ou sej I as difu.ulda 105 de trans-

porte, é agravado sobremaneira pelo péssimo estado das vias de

comunicação. Um exemplo digne) de no ta: a rodovia Iturorange-
Rio do Sul, sobre cujo deploravel estalo temos tecido inlime
ros comentarias, mostraudo a realidade da sua situação e ela
mando por providencias do Governo,

Portanto, foi com satisfação que recebemos a noticia de q'le
já estão macadamizanrlo a referi.Ia estrada, como se depreende
do relataria sobre ° caso, que Il()S foi enviado pelo sr. Henrique
[enser-, Diretor da Empresa de Terras Jt'nsen S. A., de Itupo
ranga, do qual desta cam os os tre .hos q'l'! s�gllem:

- «ESTRADA GERAL: No trerh i peor, que vai da pon
te eb Ribeirão Hatalha até a vila de Jtuporanga, cerca de I,ÓOO

I
�---,,�

-1- metros, estão trabalhando enu e 4 a 6 homens, quebr.mdo pedras
.

'

Ao v!rtudo a a laalds-

·n-.··'E� B::l1f UMENAU
[lf�rID Miitulillll a m rrreta s, e esp.ith inrlo-as a carro de mão .

.

\ -du se renram

4U.1I.11.:;\0 ...., .

. L·.· ..1,'
'

,

.

.: ,.
ennal Cl'& 60,0(>

, Corrsidei anIo o método adota -�o e o trecho que foi feito
". o crime e 11 Ir1lk,HI ' lIemostnr.J Ora ,15,1)" 'I di t

.

t
. � h·' I �

são grltm!a{bs. -. avulso Crf O:��,I·
em 15 las u eis, 75 me ros corri-aos. r eg i-se a cone usao que

-iII �--'O·�n."I'(lto. das asplrOções do Vãle do Itajal

05 I 6���;�;��T�t aur;���Joã���r{r�i���O���/;l�i d�:�t:t��s�
_" �___

_ ruas, até o presente momento. A Etnrrêsa de Terras Iensen S.

RLUMilNAO • 5abado 14 dI! Setembr!l da 19C.S - Dr. AchUlos Balsinl DirE'tor RBBPOUSfiV'] • Anil XXII N 2�4 A. está fechando os atoleiros, defronte ás suas propriNhdes,
por sua conta. 03 moradores preten.Iem dirigir um telegrama ao

• Prefeito de Bom Retro, sr. Ari -tides Neves, pedindo que se

digne dar autorização aos mes 1105, para fecharem os mriore s

buracos por sua conta, poís acham não restar outro recurso»,

ao
•

cambio negro Fone: 1477

As donas de crsa contra o IRslalacões
Irtigos Elétricos

Instaladora de
U'umenau .. QU:tnto a parte rel itiva á estrada g,�ral, muito embora ')

serviço de reconstrução tenha começa-lo de modo blstar,te t1

flciente, a julgar pelo relatório que reproduzímo, não resta dix
vida de que o Governo Estadual já deu uma satisfação ao pov.:

ituporanguense, mosntrando bôi vontade em a tende-Io. Acredi�
tarnós que inten sif.cará na medida do possivel as obras iniciadaa,
quer-aumentando o numero de trabalhndores, quer transportando
para ali máquinas que permitam maior celeridade nos serviços,
como requer. a situação.

Ahás, 'os moradores de Ituporanga não deíx ara.n de reco

nhscer a bo a \ ontaie manifestada pelo Governo Estadual como

s� _ deduz do telegrama que lhe fooí passsado nos termos que
seguem:

....... "Exrno. Sr. Dr. Udo Deek
DD. Interventor Federal
Florianópolis,
Os infra-assin ados rnorad.ires d·_; It_qJran�p, agra,1e';cm pe

nhorados a Vossencia as medidas em urol da R i l.ovia Ri,)S .il

Ituporanga, artéria vital desta fecun h LlJ�13..
,Atencio.9as saudC;lç,'Jes

S;ogl!em 52 ass:n::lturas de pessJJ.s de d::St3q,1� tlJ lvgu.
P:' Jfi3 _. _--,..,.,._ : U !�l

Entrementes, se o governJ Estadual já tornou a iniciltiV'l
de reconstruir a parte que lh� toca, ou sej 1 a estrad 1 g-era!, in<

_....ii$lill!i felizmente o Governo Munidpal de Bom Retiro continú� surJ )

t.oo"..
y

.S!//
.

Go�.-
aos clamores da população de Ituporanga, pois ainda não cuidoJ,

v ( .v
de reparar as n::as da vil;l. que conforme já afirmamos, enC0ntram�

f ./ / se nas peores condições p:Jssiveis,
. ti;ltflit:2��ia. O relatório que inserimos acima, redigido por um hJ.bitaote

ca localidade, bem o demom:tra E' pena que o PO\-o tome a si o

D·� {d; �
encargo de tap1C buracos 03. rua como d z aq'leIa exp')sição .

o
c\./ L /. � / Muito embora isso, um telegrama tambem roi dirigido a'1

.•� c_)<);;}; !.a:ía;�.gt7t5t:ka:J/ fã:' t5.1-?a;f;2 t57?.g. t:2�. prefeito Aristides Neves, subscrito pGr 5.'l pessoas, EIS o teôr
/ (_.;/ dêsse desp tC'lrl•

D
' / .� G

"Sr, Pref...:ito Municipal

�o 0f/:J'?úZ 2Lt:)tJ;.;.G/:, ·./Í4ZC�:J/ a;' L?/"Ç-..'a� /-?,'47..'Z_'1t�7t./Z &..� N' �oml: Ret!fUd d I I
.

d

'0.
c.-X etZ/ vV;_ _v/.OY/í v. '/', f,/(/ t'a os 1l1_ra-aSstna <JS, maL; ores (e tuporanga, convIctos e

','
que êste ?istrit'J, CCl�) esteio I'riuci,':_,-l deste munic!pio, uã'J p':J.

,u,CA·S·A. . .p.E·ITER"' t5

derá contllluar supL'rlar tratamento WjtLt) relativo a administra-
.

D'
/ /

tiÇãO'
depois de 4 sematlJS (lt, b,J"ll temi) J sem que tivessem siio

..

�..
,

i�.'" .°00
tZ& ��#?a t7ía��a'& I ao menos fedndos os atol :in)';; 11 ti íJ. 13 d0sta viLl, cujo estad 1

.: ". / de. conservdção comf�ue vergo;�h \ p a r a

�
nós, além dc� contrarilr o aumento de produçã) e distribu;-

/) /)h �/Md· ..

dos gêneros de J a. necessidade, vimos pedir a Vossenci:l tomar

D
� vPt:??/f:..C:á� .. '�'

:mImR____ G
providencias imediatas com o fim de por as rua,; destl vila COil-

�
o

dignas ao esf'lrço dê3te povo pan o ('ngr'lodecimento cl,) Bras!l., ..

.�
.

E
..

t· d
•

h·· Segue eóp;a ao sr. Interventor dê-ite E"tado,"nxovals para o os capru: os. Este teiegrama fo� pas!lado em 31-8-46. ('orno até ag,:>ra não

·,�oO·
Itilagos de �presentae�ft p!l"'ra um doce l".Ir.

t
se verificou aind:t qualquer

i.l1iciativa.
diiq lele autoridade no seno

.....
U uu u li tido de atender ao apelJ que 'hq foi _fc!ito, j'lnt.l!Uos tl )59') ela-

Escnlba de uma ve·z lIa cAsa onde ha de· ludo '.
mar acs daquela popuhç'3JJ. s( li·�itando-lh� que não retarde p:)c

U Ia ti II mais tempo um SErviço franca nente n�cessário e qõ1e está a exi-

gir pronta solução, O Bra�il, r:..Á situação porque atra'IEssa, re-

___.. aaB •• IIJIIII.__ clama de caia fdh') seH tu lo o (pe êste pOSSi fazer em seu be-

I Rua 15 de Novembro (Edificio da Mútua) I neficio e nà0 ha j lS'.Í ftc,üi v.! [nr..! aqueles que cruza TI os braç')s

_���=====::::=-:..:::::=:::::::::::::::==::::===::.::..::_:::..::_=_-::::.:������======�-�__�d=ia:.:_n:.:t.:é_d=a:::.s::._:tarefas que lhes cumprem rea lizar.

Co

o sr, Washington Luiz
embaixados!

RIO, 13 (C B) - Divulga-se
qu� rapoz o seu regresso ao

Brasil e dernr ra de alguns dias
em São Paulo. o fx:p-esident"
Washing tos .. Luiz sf'rá designado
embaixador do' Brasil nos Esta-

Palavras do ..

s-r, Mangabeira ��:tr�n�d�:�ut�;) r:���� r1�'�
_ I reira segu irà via aerea para
Rio (C8) - O sr. Otavio Mangabeira, ·ouvido pelo Nova Ycrka fim de regressa!'

matutino "Democracia" disse: "A Assembléia sai des- em companhia do sr, Washíng-

�}te .pf:riodO.C?!11 cre'dlto� Corn tar.tos marinheiros d.e t_o_n_L_u_ís_, '-- _

,-. prnuerra vlél�erp.tant0,tumu!to e tanta palavra qU6l- L-ADRILHOS
rnada, SQU trabalho constitucionat a' apl'eeiavel. Ago. e M11teriaiJ de Coostruçã"
ra, chegou a grande ho'a da defíníç1'ío Folitica. O que WernerGarni
vinha indefinito vai tomar corpo. Alguns dias mais, RuaPiuui, 11 li 15 �f{)ne! 1123
e veremos cl,al'o o que hoje nos parece tão nevoento", B LU M E NAU

RIO, 12 - NUmE'r08� s grupos de senhoras donas de
casa desta capital, entre 8S quais se encontra 11 senhora
James, orguuízadora 'I�iga das DfW"S de Casa", teve 8

íulclatíva oportuna e que visa o combate ao camb:o negro
Varíos bairros carioca já e xístem em plena ação contra
os comerciantes In escrupulosns 110 j.lauo previamente es

belecido pelos diversas Hg8fl. Noutros bairros estão sendo
orgar.Izedas eutldade B de combate á exploração.

5*; &"'2

"

;.

gato 'por lebre! Como si

negro}) do trigo, lemos, agora, um caso
Quando estávamos prestes a da\les par�l c

..

om· as

...
negocíatàs

I
Cr$ 200,00 cada, para distrib�'r que o restante nào p1ssaV'.l. �de 1

até agora as �rovidencias toma.

encerrar esta edição, tivemos c�- ili( i'as
.

aos sens operarias, a preço� mais puro fubá, nas p')r essa :lut'Jrid:1.de e!l

nhecimento da um caso gra_ve
O caso é o lieguirite: ' hum nos dos que silo c.)brados Coatinham, qUJ ndo muit :, I tomo desse cas-J, ql.ie r'!putamos
O sr. Ocin Webel, gerente no eoméró'J. 20 I. de trigo e SYI. de fubá de grdve.

de adulteração de far.i.nha de fri- da I,'a'l-lrl'ca Text,'1 Bllllllenau Qual na-o fOI', t\ore'm., sua sur·- b alIe I C .,� -n h""t a� o c'ml
� t'

- To Q. 0:110 SllJ na'_, Loa" as",:: «" •

go nesta praça. qué bem d�- Ltda" comprou no arlllazem ,do preza ao abrir os saroes e . cons- Incontinenti, o Ie�ldG levou o bio l1.)gru» deS,E! PfO".iuto, te
moestra o ponto a que nos está sr, Alberto Kofke, 4':1. feira, a�- tatar que êstes continham apsl�as caso ao conhecimente> urlo sr llVJS, ag'Jra SUl, ;� lt.:lt�pç5.'). E
levando a tolerancia das mitorl- gUl1S sacos de trigo,,,ao prep de uma leve Gamada de tri&,o. sendo Prefeito M�nicipal igt1o��_ndo.se em que esc::ú?

prara não bastasse o «C3Inbio
adulteraçãodegrave

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



"Cidade de 81umenaó1'

t Patrimonial

Carloma�"le�Grafólllga A Mai.s Pêri8itc: Organização de Sorteio e Colonização
Sorteíou menacrís - Bonificação ! Construções 'i Reembolso

(Autorizada e Fiscalizada pelo Governo Federal)

ELENj\ Carta Pedente N. 151- Decreto N. 12/!75de 23 de maio 1917.

Resultado do Sorteio Realizado em 25 de Agosfo de 1946.

PRUVIEl1m PREMIO: 698!11
'l'il\llo's cI1Ui!h.op!ados an "Plano JUNIOR"

.)

;I

I\qêm c;l, ectorneme sDbfe (j 01'

pei clbo d;'Je�t1vo, evuondo (i prr
�;tlO d::- ventre. Proporcienom bem

f;::;tCH S�(!]t fccrlnom p (Ji�'1�:;�ãQ,

ck:;cm-,ger;!i�mom o niGADQ, re,

POR que expor-se ao perigo, s�n'�
nenhum proveito? Se está nas

suas mãos evitar um malefício,
por que correr o risco, temerària
mente? Lembre-se de que as in

fecções da pele, muitas vêzes, são

transmitidas por navalhas que
serviram a outras pessoas. Não
deixe que isso lhe aconteça! De
fenda seu rosto de contágios, bar
beando-se sempre em casa, com

um moderno aparelho Gillette e as

Icgitimas lâminas Gillette Azul.

'Juk.lr�4-Grn {!S fut)cçõ{!$;:�lgc:?liv,(lS,
e tr.:?;f�in (.tr;5apparece�� 85 enter ..

:mck'd-:� do rs TOM A GQ, I
�_!!!ÍÍII! =.=�== -=/:'��J�

D

:tl: oe� ��:��:�� :::é<�j
�_.l'-i-� ..."",��<·_.Ó§--"'··-\lii-,�-!!F X ,,_.,,",�_"'<.__._.�-'-4-+-""'''''''�

I rfff�t-CÕ��4--

�1�l�prêiã""Tntã;a�làr,ad;fM,-fr;õJõ
�__..-.��� 'II!o"-'7....<e:.;:�.-..:u-�. ...::e.._�.'T:.�."-.":JS<'� "

•.�

(!7"íi�'S�'iz en� fh)fia!tôpolis) .

-Titulos Dêclarato: los - Naturallzações
EllearJ'egn_,e lk quaisquer <�SfjUlll('s junto ás repal

tiçôe� públka,; de Blillilf'IWU, Flvrianú[lo!is, Rio de

Ja!1eiru, Si!!.! Pallll) e L'orto ...t\_h:gre.
A.:�isteucia túcu íca tIo l:otlhecidos advogados, -< Abso
luta St:'gUl'anf;a o l'apillv�, atiHf'"gnraclas por rtles anos

de !'tlllC-ionamcu tu.

Preços módicns7"Consul!UEl s e m COID;lroruÍSBO.

1r:;scrilór[o para o VALE DO 17'.4JAl': -

L Rua 1{; de Novembro U' 415 - 20 andar sala 1

(Imos in� c�pniU.) -r-: Bhnnenau
E!H!éreço telegrafico - INTER

Edital

lil�t�t·Am�rr; Pi}

[���WA", Z"..�>"....�. !l!mi!mi�i:i'i:-<"�"-jE.;;�.��:;"''i''-��'__'�", �
G_u,,"

Fi.ÇO saber que preten-Iem Ap"s'''·'.i!;;"r1l--<;J Oi! aocyunclltoll eltl�
casar-se. Martin Karsten e Ema Z�G::'. F:::j" �'"Í.iio "HlO do Co..!·
Thomseu. Ele, natural deste Es- rHgc; Gv;i, sob U' 1,2,;) B 4. Si
tado, nasc i.Io aos 7 de junho de ill:';'il.�iil t;1.er oonhe,..�.m!$nt3 de
1924, industr iar io, solteiro domi- e.;:i:l'3r u;;;1an fJ:npedim'llnto legal,
ciliado e r.e.sid�;_\te· nesta oldade, tlro:;�' o para OI fins de dlretto,
filho de Frederico Karsten e de €, onra constar e chegar ao co.
D. Hulda Karsten Eta, natural I nn;;:c\JnoniO de todos lavro o 'pre.l
deste Estado, nascida aos 17 ,de tieTIi<� para ser t!f!x[ldo DO logdD
dezembro de 192+. dornesdca .do {,"Ost-aI1l� e pubtícado pela illl<o
solteira, domL:ilLdt e reaiIe n te prensa.
césta cidade, filh .. de Rodolfo
Thomsen e de D. Otília Thom-

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacot..
de dez. lâminas e use doc s. Se IltloJ ficar sa
iidcit:.J, dé'Volv.::1 os oito e serei .eerr:i:Joisado.

�Q��i!1e�l,lite
Caixa Pcetat 1797 - Rio de Janeiro

seu.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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EXA.MES D.E URINA: simpLf.' (assuear e albumina) de [Pc1im.enio, qunlitat.ivo completo com dosagEm,
(chloreios, íosíhtOb, acido mico, méa et .....) EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, fl,,[�el;tlüs

I""
__"",w"""""""""""..""""",-,·�_"""""""""�"_"""'?"""'''''A''''"_'''''�_''_''''''''''''''''"",",,,,,,,,,,,,,,,,,__

ovo� ee vermos (�1e�údo6 de/'llriqueeiJl1IJnto) digrstüo: r.al'llo, vegetais; J.e�qlliza" de pnz, �angue oculto e te,
.

Df. C A tfâ A R A
.EXAME DE SANGlJE: MALARIA- Pcs.j uíza de flemutozoarJo de Laveran, formas agudas e crorn- E 51 P E C I A L I 5 TA

caso ].JUES <?Hilis'1 reação de Kahn, Kríue, 1\1f'inceke etc. TIFO: reação de Vida), [loFagem De: gliCOSE" acir!o u ri- r HA l' A Y, EN I'U g o PR!tA I.�O E� LIJ1.:l LH) l·;NÇA:' [J 8 tl!� N II () HA8

co, hem().glo�l!I::. c.o.ntag.: 'Ell.ll ..d.e
.. g.d.OI.'..

UI0S venuelhos e brancos, Foruula Leu.rt..ocitaria, Hemogr.ama
de Shiling. 'I'ern- I MollJsti�s das meninns e m')I;as. mSlm'lJi�s da ldads crllica. Per-

po de cvagu�a"'ao e de s:lIJgrw. Cruwaglrcemica, EXAME DE SECREÇAO: PEsquiza de genm'lls \Gono.)
.

lllrbacóes O!"lfo·glandulares. ü!'EitAÇ()ES do {Horn ovarlos.

espermutozoldes. etc., tnchomonas vaginaü,. etc. EXAME DF. ESCARRO: PeS:1uiza de bacilo da Koch e trompas, tumôres, apeudtce. harnlas. ate

OialermOr;Qagulaçiio • Ondas C.,lftas
outros germens, pneumococos stc

.. EXAME DO LioUIDO CEREBRO:-·ESPINHAI�; Exame cilobac· CLlNl G.\ 10;:>.1 t; EH.A L

terioecopiccçreação de Kahn, Pan dy, Noune Appelt, etc.'" EXA:ME DO·l\1UCO NASAL: pesquiza de baci, Coração. pulmões. rins. i'lP. d\;,asllvll
los alcool e acido resistautes (Hansan] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame ccmpleto, dosagr m Varil:es . Ulceras - r te lCil8 Trollicaus..

de acido Iat ico, acIclez. livra e combinada em HCI Pesquizas de sangue oculto, pioci tos, hcmáceas, EXAME GONS.: Trav. !J de Pevcrelro N. li (em frente do Hoia! IJ'lIorla}

DE ULCERA: Ultl'amicroscopia ctn campo escuro: peSI[llÍza de espirochetns 'l'reponemn Palida (sífilIs), flESm.: Rua São Pauio.30 . fOGe: lZ�6. - B L U.M H NAU

O Laborutorio S8 acha irlstulado paru fuzr:r c_ulturà de q1.lulqut'T germen e aulo vacinas _.

�. A' pedido <los srs, Médicos fazemos calheta, de material á domicilio A r'1 une iem�c }l'ornecemos laminas e recipientes ura tuitamente

5.000 enxadas pede-se oferta 1.l1"·'gente de 2,5 e 3 li.

VelH11 -se um li. CHSI1 de :!j 1. �!
detr a stta

.

li r U'! .J. fio í\'S�M.1
Informf,çilu--" Vulc s utz cã ,iMax I'reístg. 8\' 1

Compeêencte Pt cii.ssional

Rua 15 de Novembro, 59ó

cecas

,Medi, ação O!JX l (H
no tratamento d)

·i i is'

poro Pf.\DIOS
REMESSA l'QOVA A' Clt $ 300.00

-NA-
C!.llSC do Am�i"�C!JlllflO S A. �.<....\ I" ••

" ·11' ri.. ii "1"",(1,,,,.1. r
�-i!i§��r;ttm\P'.i/W&j+i�L&ii4f4J&\'iil!1'§Jk��l.�lt il

\
I
I

Sociedade B{,nf:iciôdofb
�iadeiri)§ Ltde.

de

�-='-

t !li cornE DEAÇU �E I

Il\ntUf'! Ji ���'A
l� ti rf '11\1,V"

Telefone 1248 - f.L1a 1 de Set emo.nro

fornecedores de Madeiras em Geral
Forro Paulista, Encantonelras de Qualquer Espécie,

Altnharnento, etc. etc.

I &8paciaJidade: Soalho Marca Strobel

� T{)OO$ os n�O$

7m.f.�lóvil>i" a À p.�>vi:l â{J

�QU(i; 6 ch� .mid�d�
C,o,IlI!<}dO$.'" M(dC'r;�'
'd<;j I}fQ!'l<!,.e T-e�'�íl.ll�ifZ
if:l;!.:",len.tEI QCCI�ntl(!i.

�"',........,..-�( H illH b.U,U'''l,; I
I 1����"!C� """"" l'i:ia;ntl,.i;l:t�

I'f _.
- --*..,.-�_.,.

I il..!t'<l".rn.ifO.PS
� a�S 3' �(t9.&1tN':'_".:t

..I il>'.M<!ãii:'l!.· �I\.tc.ô,��<��l

��=� :",-..-1

tABORATORiO DE ANALISES ELLINGER & elA.
"""""

Rua 15 CA ".JGvt::·nb. 588 BlumeriouFone, 1? '11

F·
1"'.

a wa tlnf
, I

.............. , .... __ o f.._..�...,._,_."J>.. ,_'...r'..-.....

�--=-�-.-=-�-=...=qu:�--.=��.��=--",:,=n _

Pneus e Carnaras de .A.r

para Motoc�cfetas e Bicicletas

Correntes para Bicicletas

"Diarnond'
F. Domning. caixa postal, 10 T'imbó

o ilustre nruIessor Milian, afirma: .E' neces

sario que o medico esu ja á espreita eh Sífilis em

todas a:, circunstancias da vida patokgica dos "pus
clientes. e. em p ar ticu l ar, no momento das gestações,
afim de assegurar aos casais uma prole sadia, e não
contaminada pi la Sitilis ».

Por isso principie h ie mesmo a tomar

valioso auxiliar no tratamento da Sifrlis . (pr;tque 10-

di) s ililiiico está rnora'mr n te orribido ele casai] e

dr-p .is porlrr
à cumprir o rru is sagr ado dOS deveres

socrais. o rc samento
I� em V.Z de filhos :, quiticns, disformEs, can

didatos ao ho s nual n nu rn rnic- mi', lerá cr iai.çus
fortes, sãs e robustas.

(N 6!'-EC)

neste

I
I

Andreza Campos da Luz
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Dramático hlcidenle num Tribu- -:��:'=-:�'.����

nal eUI Ballk·Papan
s .. H. r. � Segundo despacho de Balik Papan, durante o

processo contra cinco criminosos de gu.ex-ra japoneses acusados

de haver assas-inado duzentos irrdividuos, inclusive mulheres e

crianças .indonésías, otestemunho de uma dr s uítimas, Sulernan,
que os nipônicos acreditavam morto, deixou-os tão atonítos que
confessaram sua cumpliCidade no massacre. Suleman, que é o

único sobrevivente desse assassinato em m�8sa, declarou que no

dia trinta de julho de' r 9�5 os nipônicos mataram 0.5 suas ino

centes vítimas, dcgolando�as com baione.as, para lançar em se

guida os seus oadavares numa mina de carvão abandonada em

Samarinda. Depois disse, os japoneses taparam a entrada da I:
referida mina. I

---- i,.

BlUmeI1IU, 14 de

SETEMBRO de f�4 s

E
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ITOUPAVA SECA 3Vl
'�.é-.� x !E .�--.--i!I_""'�-.

use
Hoje ás 8,15 horas e

Domingo ás 2 Horas
Mickey Rocney - Judy Garland e Gil. Straton e

- Louco. por Saias
Uma torrente de purninosa juventude! Um balsamo para a hora:

que passa! Uma comedia de alegria desvairada!
Lindas e melodíósas canções! Deslumbrantes bailados!

Acompanha: CompL Nacional e Fox Jornal.
Domingor-eMais um desenho, short e

A Continuação da Serie:

i, Deusa de [oba
Entradas do costume

.

Dom ngo A'S 4.30 e a's 8,15 Hs:
WalIace Beny - Fay BaÍnter - Regin31d Owen em

Assim é a Gloria
(Em Tecnicolor)

Acomp.: � Compl. Nacional e Notícias do Dia.

Preços do costume

'lfi"'>"5[,r�§--�-"",,�""1'�--:�,-�I-� x· .-.-'-�-:�-�-:.-:.-:'II8:tl-!t--�

AllUllciem neste Diário

Eleição de Diretoria
S':w convidados todos os Senhores Associados dr) Clube

Naut:co America para tomarem parte nas eleições dê' diretoria,
que se realizarão em o dia 20 de Setembro, ás 20 lloras Da séde
social do Clube.

Blumenau, 3 de Setembro de 1946
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Clube Nautico

Bolos

mC!is/0/"05

icroscópio
Estabeleceu a Assembléia Confisco para (JS que te

nham enrtqueetdo i1icitRmente no exer otcto dos cargos
públicos. Pe nsa rão slucerameute que com esta providencia
retrugada, se venha ri stsbetecer. o reino da moralidade
administrativa 00 Brasil?

-

1 Somente Ingenuos podertam crê-lo. A desonestidade e

J a corrupção, que tudo I; vassalaru m neste prts,e constituem

í um _mal difleil de exurpsr tê'll 11 sua or igern Gil -frres�o�
i Bê; l)!llàuàe g.;rerl1lilIva. que se estabele eeu com 9 Rej-úbll-
cu e fi Dlradu.ra tornou unlverse l e ubsoluta. Vit·d,.1 ctll al
io o IDhI tomuu toLlel orgautsmo nacional. Governar ou

admlulstrur Iez-se, nesta quadril negra da nossa historia,
a arte de enriquecer, e enriquecer depressa.

Ora, que tez 8 Asaembléla Cousjítutnte para aeahar
com G reinado da irresponsabilidade, geratriz de dedos OSi,�
nOSSúB males? Nada, ab solutameute naja. Conservou exac-�f
lamente o mesmo regime que" o havia propiciado o r('gi�
me que Rui HUi"bosa caracterizou, juntamente, por se',"
da Irresponasblltd ade. ,_"...'

Ingeuunldade, pois, o confisco de parte de uns; ho
meusgem do vicio â virtude, de parte de outros.

RAUL PILLA

mo, 12 (C. 8.) - lia DO Rio de Janeiro um surto

·.�eIebre molde, c0f!l pred(jm.jrJítn�ia. nos .subu; bios: de Blloa.:
.

'.cessu e Lvupoldíne e houve Iuol-ieucla de maror nume r

de casos e iu alguns distr+tos. Eslá sendo feita vacinação
na população dos suburbios. Falando à imprensa, disse o

dr. Côrie Real. diretor ínterluo di) Departamento de Hlgle
ne, que o surto é atrtbuido à detlcteucta na limpeza publi
ca. A Saude Publica já destruiu varias hortas. Ate agora,
noventa e um casos Ioram confirmados.
W .....��"'�:I••�.�.�.Jf..§�® x ,�to ...:..F�_§_t:.�••••_.§::..... _•• CI

EDITAL
Fuço saber que pretendem

casar- se: Alais Weege e Cecilia
Rozausk a. Ele, natural ceste Es
tUGO, nascido aos 17 de novem

bro de 19r)7, opera rio, solteiro,
domiciliado e n"sidente em Gar
cia, filho de Gustavo \Veege e

de D. Elisabeth \Veege. Ela, na- �--. lf"""lf-.--.-.-,"-:t--�
tural dEste Estado, nascida aos

27 de maio de 1914. domestica,
domiciliada e residente em Gar
cia, ·filha. de João Rozanski e de
D. Josefa Rozárska.

Aprel!€tltaram OI docmn,ellh,'
nIgtdo pelo artigo 180 do oi
digo civil sob n. I, 2, e 4.
sr al�m ttV'0! oonheclmentG ctt
existir algum hnpoedimento iegal, I

=",-===�._--=�-""",.,==--

acus(' o para _0& fins doa direito. Or"I\,'o RADIO fIINK[1':1 pl'lt'a COtllltall e chegar ftoO. 00.
! III a

.

"
.

1
nhec:lmeoto d� todo!!, lavro_

presente para lIer afixado no lo.

g'flr do OOStiUIl'!5 -e DubHcadQ De.
la imprensa.

Biumel1au, 11-9-1946
ViCl9"rtn. Braga

Oflclal do RegIstre Civil.

_ I;
-�-iI-.-'•..�---t._.•.• --4 o )----,*- -&--Ii--li--6--.__--·. -II

--ADVOG-A-D-O-:-�, t Banco Popular e Agrico!a do Vale de Itajai I
Dr. Ayres Gonçalves f'1'·

_..._.-- "'� """"4 .. == ""=

tRua 15 de Novembro, 415 Deposlto A dtsposlção �! O�II,�oOo2' andar-Sala 1
DnpoBHo Popular

{Altos d'A CAPITAL} ii C/Cta. com aviso de 30 .1�ali
" .' •• � 60 dias fi O/o 1

iii iii

í'.
Idem lã ,;;- Qr- dias fi t f62' °0,/00 . ,@Ed81f.. I Idem' IC:'1n 18ü dia!

E;t..%! Ci(,tiJ. Prazu Fbo 6 m�sel I 512 O/O I

Faço saber que pretendem
i..

Idem luem 12 � � O/O
...casar-se: Alvin Luckt e Noemia !II ...

Zimmermann. Ele, natural deste � -��-�. -��_·.---tl."",íI----.-·"-. o s- � �--it --'I' -41---"- ----� - ..
Estado, nascido aus 17 de feve-
reiro de 1925, lavrãdor, solteiro,
domiciliado e residente em Itou
pava Alto, deste Distrito, filho
de João Luckt e de D. Catarina
Luckt, Ela, natural desfe Estado,
nascida aos 22 de dezembro de

1927, domestica, solteira ,
domi

ciliada e residente em Itoupava
Alto, deste Distrito, filna de
Berthcldo Zirnmernann e de D.
Ida Zimrnerrnann.
Apresentaram os d�.cWllental exí
gldos pelo artigo \80 do Co
digo Civil, sub na. r. 2. e 4
Si algllem th'e-a oonhedmenro de
exístíe algum 7mpied'imenw legal,
acuse o para a3 fias d� díreítc.
EI para censtae III ch:�gat' ao 00e

nhecrnento às todcs, lavro o

p.res<en t� pntifl ��t a!:!xadG nu loQ.
gar do OO.s1UI�I.:e � p'ublk:ad� pe.
la ip:l[)):',easa,

Blumé:t1&u. 11-9-1946
V1ct!lr1on Brag,e.

Oflcütl dQ Relt..strll! Civil.

Surto. de febre

-\,
-
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América
··it

lifoide no Rio

No ljaJ! -e n"!:l lal
,

I:N01l
Bit «�\.... fa! tU

�--§-�'_.-""�--lI-�...:..w�.--•..

Leia cnm atEll1ção os ""'"
. nossos Ilnuncios

MWã"

o Sabão

"VIRG El\l

elA,

ílende todo� 011 lierviçoi de

Rl!dlo� receptores
lllyv!çe. RiiPldos \\ Gllr&ulldo.

rilLIiFONH 11195'

WETZEl.· INDUSTRit\l IOINVIllE
não d8VB f�ltar eill casa alguma

fill" 'I !la Sa!embrQ. I a

,.'..
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