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que' julgou Pelaio, éOldenando ..o ã marMte, �êlprimiu o desejo dê- que em virtude da idade
, ". da do general, a sentença Dão tosse executada.

,.

JPIIMIS. 14 (I. '.)-0 Conselho
,', ",

A. Pa
avança....

Volta· A Reinar o
Washington,14 (A.P.}-"Foi anunelado oficialmente tia noi Arthur plenos poderes para escolher o local e dia em que' sete de hoje Que o Japão resolveu eapiíular incondicionalmente, procederá a assinatura de rendição do Japão, bem assim como

sugeitanda se aos termos de rendlção expressos na recente con- tratar de todos os detalhes referentes a cerlmonia..A Inglaterrarerendfi de Potsdan �,; Russla e Chinâ serão representadas no ato por altas patentesSão Francisco, 14 (A. P.}�foidelegadD ao General Mao militares.
-------------------��.�----------------------------

Washlngton, 14 (A. P.)-Em sua declaração feita hole se
bre a rendição incondicional do japáo, o Presidente 'I'rurnan fe
referendas ao falo do inimigo ter se rendido precisamente 3 ano
e oito meses após o covarde atentado de Pearl Harbour. Cor.
citou, também, o povo, a 50 comemorar o acontecimento depo!
da assiuatura da rendição. .

I'
A

d"'d t Londres, 14 (A. P,)-O Primeiro Ministro Atlee, referindo
res cao I a os s� a. �apitulação do Jap�o,. di.sse, .en!re outras cousas:-:'Omai

I

no Rio Grande! ;n1hcanle
de nossos In,mlgos fOI fInalmente derrotado '.

1 raees disturbios na Irgenlin�do Sul
I Bu�nos IHwes, 14 [1.Ps) - D�ranf8 as manifesiaeiel
de' efitusiasmo pela rendh;ã@ do Japio, o povo 2pedrelm
lo PaBacio Pf�side�cial, iut:muumdo graves disblrbils en

I �utfO� pomos. fera") disparadOS Riros contra 'Iria!

lJoffttns.·f:!l!��:;t���i�·ID L''. MA..U' :�;r:al g;�i:��do Pl'�miados.
avulsO Cr$ 0,30

:
,

'

O oranto das asplll'fiqê$és do Vale do I_leal
ILUMINAO·.Ouárta-feira, 15 de AgOSlo de 1945 R Dr. Achilles il:alsini Di1'6Wr Respcusavel • AnC) XXI � M. 203---.......-__........-.._.-_............-......�.e.._� _'" to:..'

.

. ,
<

...$uslle SOS O· omicius da 0.0. •

···.0·"0" RI·o·· Enquanto. a paliela não garantir e .li'r�.. lIaD�lestação
. .' .....

'. ": da palavra nal haverá mais reunlao publica
Rio, 14 (s.E.>-Re1.miraml U. D; N. para examinaremj'disturbio8 havidos nos co,

se dia 6 08 1Jiretorio8 da 'a sitítaç(io criada com 08 micioe demoeraüeoe de Ma-

'8 r liDa' " s t "s--=--'·· :��:::i!�:::����
. beira, Jw'acy MagalhãesJ.

. Prado Keli, ..

{Jal. Mesquitaiii de Vasconcelos, coronéie
, _..:.....

." !tt�(Jli.de8... Fig'l�eiredo e Fe.' Rio. 14-(5. E.)-Existem já
,._

.... , .. ,�..... __ .".-.

.

-"'-":-�'�"�. tres candidatos a Pres·iden�

I ,,1' . .... .

. . ..' lipe Moreira Lima, alem ela do Rio Grande do Sul, se-,

No trato diário com ii nossa gente, éonêitando':a tios rhe'lnb'l'bls,. do Diretório gundo noticias divulgadas
I para 0. alístamento eleitoral, ternos advertido seria- do Distrito Fede'J'at, ceata Oapllal.mente, 8":nec6ssidade fIe constituição duma. grande Ficou deliberado q'li>e en- Alem do. no.me do sr. Wa�'res�rve. !ia' elsltores, aíím de impedir 8 consolidação " _

.

. .ter Jobin. índícedo p�r partt-de quaísquee surprezas supervenientes ás vésperas 'quan:ío a Policiá n{�o tO�ta: danos do P. S. O. gancho, in'dQ, prõxímo pleito (la 2 às Dezembro e· nos 'Outros medidas di garantza a lz- rorma.se que 08 oposicionis.
que se seguírão.

.

vre manitestação �da pala- tas pretendem levantar a can
Afinal, uma dessas surpreaas vem d.e revelar,se tira. a U. D. N. s'Uspenderlt didatU1'8 do sr. Raul PIla. Uma

hoje aos olhos dos nossos eleitores do VaJe do !tajai: 8eu� cmnicios.
.

outra noticia dá conta de que
a constituiçãÓ em nossa cidade do Partido Comunista! os amigos do 81'. João .Carlos.

Moldado que é eSS6 partido aos conhecidos prin. No bar e no lar Machado tambem deseJam 80'
cipios do regime soviético, julgamos deSDecessarios i '1 K N 0 T fragar seu nome para o 00.
mais esclarecimentos para que nosso povo comprên- não deve faltar verno do Estado.

.

da ,o perigo que se ergue a seu lado, amparado pela
lér dó sr. Getulio Vargas! Mas tudo faremos para que
este mêSmo povo comprênda aquela necessidade
premente, expressa, acima, da formação de uma gran
de reServa de eleitores para impedir, a

.

todo transe.
qualquer possibHidade �e ação .10 partido Comunista
�m nosso meio.' .

.

Apenas nos. poderemos defender, já agof8, por
intermédio noyoto! Mas, voto sem,eleitores nada re�

presenta! Precisamos, assim, que se alistem
.

todos
sem exceção. Todos homens ou'mulheres alfabetos
maCores de' iS anos.

...Para aumentar, pois, quanto pOEisivel {f eleitorado
dQ Vale do Itajaí vamos trabalhar sem descrimlnaçâo.
Si; preciso (01\. vamos suar ·nesie grande esforço de
fazer eleitores. Só assim, estaremos Hvres de ames
�s.mais sombrias. nos próximos desUnos· de nossa
qu�rjdâ ptiltrla.

Blu enau uma e baixada Por sua reconhecida ope.

de uoiversilarios paranaenses �OSl!a:;r�mi,���ef�!ape1�:O�
.

' Bh.lmel1 ..u hospeda desde ôntem um grupo de jove.n.s uni.• naZidades mais ein evid!1n'
t ti cia no parlo1'arna soc'lal,versitarios paranaenses, que viajam pejo estado em VISI a e

eeonomico e paUlito de Bta.cordialidade.
't tEm nossa cldade os estudantes do visinho Estado foram Catarina, o ilustre ViS1. an e

aluas de fidalga acolhida: floje á. farde, no estádio do Orêmi� tem feito jús á simpat'ia de
y

1 f �'s8u.r; coestaduanos, que o adEsportivo Oiímpieo. um combi_?ado. d� futebói loc� eu iéOlar_a
o poderoso esquadrão dos ulllversdarms, num prello verdade1- miram e estimam.
ramente atraente.

.
Empenhadq .que está_, ago·

Logo mais á noite, no confortavet 'i.alão do Clube Náutico Ta, no patriolt_co !!10vunen!o
América, gentilmente cedido por sua _Diretoria, ser· lhes-á ofereci- de redetnocraiIzaçc{,O do Pms,
do um animado baile, em tomo do qual vem se notando gran- ao lado do Brigadeiro Ed�tar·

do Gomes, ú ST. Inneude interesse.
. . . Bornhausen vê. cr.escer" d.e ICumprimentando os distintos estudantes que nos Visitam,

t-h d f 1 t d· t "nuíto, o en.arme Tnes 'tgw 1('Cidade de Blumenau'J expre-ssa·j es votos e e iz es a la nes e '

I
.

.

.
.

meio. que desfru.ta no Estado,

sen-1H,DlÍe�na,gem tardia, IDas cera
.··C·ON'.' VITE. �goq�: s:a Vi�;i;tt�en���P:}�:

> Acontecimento dos mais gratos para o jornalismo .ca· aldade constitu.e verda�e'tro
".' tarinense foi sem dUvida (1 10 aniversario de fundação do e decisivo reforço ao zdeal

nOS8o:hrHhante colega "Diario da Tard€", que se edita 'em democrático pelo qual,se ba'
Elollanópolis. transcorrido dia 30 de Julho ÚLtimo, O representante do Comité Estadual do ParUdo te. garantindo'lh?_ completa

Paladino intemerato dos sãos principias democràticQs Co""'unista do Brasil, tem o prasei.. de convidar aos vitoria nesta regwo.
qn",' nOl't"'· ,." t"

•

t fi f'o
.......

.' "Cidade de BlU/m.enau.", que.,..... ..Iam nosso povo, o pLBS 19lOSO COlega em ao lU .

S 81mpatisantes e ao público em geral para aSSIstI' • '.:.. mo'desde seu primeiro numero e mesmo durante sua longa seu
-.� . . " ,

_

' . se znfllez:ra entl e os nU.?n,,;vida uma linha. de conduta impecavel, que já vem se tor- rem a l'eumão de. orgamsa?ão �o Comlte 1V�umclp�l d� 1 sos G'!-mtiadores. _d� .•d�stm�o
"
nando tradicional, na defesa dos interesses da COlet!vidade.1Blumenau a reahsar-se hOJe. dla: t5 do, COI ren�e as 2c

I oata1��ense, cUf�:!;r:,:1enta �
. Agora mesmo, com o advento da liberdade de lmpreu- horas em uma sala do predlO SItuado a rua lo de No- cOl'dwl1nenle: e':VI!�1 e�s"an�? I' as., o "Diario da Tarde" foi I) primeiro jornal no Estado a I vembro li 8 esquina da rua Minas Gerais, Uw voto� ae relk el:ita ta
dssafia,l' valol'Qsamente o Governo faseistizado que vinha '. ,

neste melO. é ...

a
..

rr.,Q.. i.n.a.n...do. o' pa.is�.apontafi!dO.lhe os erros

..

'

0. d.enifn�iando I Pelo Comité Estadual
: por todo& os modos: as man.obras tend.entes a ludIbrIa!' {)

poyo,cjá qge o mesmo pl'ctcura fazer 'ifin(la�péJ, e conUnJlar I Hel'min_iO_M_o_f_e_i'_3 _.•... co�< O' reglmem .de eacravHião,: sob o rotulo de de-:illOCratlCO. -�----------

.'.' : ..... Ad�sass(}mbrada atitude do. vespertino floría.'11opouteno ��A··' cédula é posta num envelope quandO o
.

foi fi .chama mágica que aeendéu no ooração de ca.da 08- eleitor está encel'radonuma. cabine indevas- d II'
...

taEinênse, verda1eiramente �mante de sua terra, o fervor esvaI. Ninguem está vendo o eleitor quan�o ele ?e- Capturou lfifmtl S�dn\lari��fiJ carregaaio· e qOI-patrióUC<fe a coragem cj:-iiea neoessários á j(J,!'nada de posita a sua cédula nó envelope, que lhe efornemdo "!leR "i'J �ta L·
.

. 5iemOCl'ütízação que inic:1amos e que haveremos de ls"ar antes, pelo presidente da mesa e consiste numa SOa

1 ilUUJy nlO�!iOtil®K1� fi e� lii.O .

.... . .... a.Qomtermo custe o O'ue custar� '. b:ecarta igual para todos.
.

L'fld�'e;:;.-V1a 36"n',,_�O ll1ei>tre de. �n::.barcação Oeorg
.

",
....
Esta

... ·.a. r.a... zão p
....Pj!.á qual o. a.lJ..iv.e.. rs8.l'.io,d.efun.d&ção .d.o ··N··Jll·o b·ave·.I··,;·n'n ......·bu·m livro esp'ecial H�Ha cad.!!' u· • .,. • ,.�-��

'"'

l' t� no d·;., ""a.I 1 t d!li LO �.... 1'. EiHof ItlZeilQü'Se ElO rn,u' na rrameIra
.

01'011 ü. ."". u.::v� or?sJl. c� �ga e�t'e jlUHlosa. l'epfH'.cussão BO seIO
.

a lm� Partido. Setã um livro I:lÓ para todos os eleitores. "vitorIa, afim de 1eVtl1' á1 oft'ito pescal'uts nas _prOXIIDlda.•.<prells3 Qarlga..v('�rde, notadamente entre os �rgãps que oa.� N1nguem assina n cédula. O voto é secreto. Alistem-
: des da InslRDdia, )i'{;üJrnou a �ma base com o mdh�r p"e�:,\falb.&Ul pe!o �r.iSmo ideal de liberdade e de lustlça para o

s.e onde quize.rem., W.·.8S, de qualq.uer forma, v,otem, 1 h .,> 'u 'a "In �ubmal"no un'.',., p.ov.o,. h.l'.. a.s.I1e.·,.lro .•.... '.'
.

.' ,... " cado já apIH!.18'jf..' em SU8,VI a; ou s�r "' � -< '<.
E b t () livremen.t�� depois; nos nomes de sue. pre1.erenc\a.

I n.1i· igo f.;om· um YEH080 carregamentG.' !.l.O >q{H�mo-, moh.bHerw>: .......•........ m o".ái sejamos dos últimos a cumprlmen ar
...
fi sso,s NíngriEl!D saberá em. quem o eleitor terá votado,

e est"f'i:w W")Cftleute do Japão e com aesm:wa Aiemanh6,,confrade�:& .dO'''Diario· dá Tard�" por mais esta etapa Ve:nCl'
quando' este sair .da cabine e qeposHap, Da urna o

,'. "". .c·�.�' óf��iiO: -no segU::ldu.- dia d� nave.gtlçãO, E�Uo� !oi;dace� : sua patriÓtioa ". trajetória, () fazemos .. c:om toda �"'fl S8;U envelope fechado. AS coaçoes de agora desapa� surpreendido por um apartllh� da HA.-F que lh� .

t�ZH.t lnS1S�
. ysin(te�tldade assHn como éSHlCero nossO .deseJo .

de
..

ve lo
recerão na bora d� votar. I tentes 81nais para que () segmsse ate deter�U1�do pon�o,;:/p�(l:<ep�rar �no: a.{lós .ano. 'agigantando se ,?sda .vez !Iilua na

Obt:decendo ao pedido do aparelho brrtamcú, Elhot'r·,,�'êbuão daquele qu� d�feodeeom tanto<ll'dor. o poV'o. , O 'Vot�} é obrigatorio!'
demandou determinado local do AtlanHc? Norte, o��e eu-.:l.,.:/U

.

. '.
'

.. '. :
•.,. "1' ab�olutam.ente .inofensivo pa.r�. .

'.' .•....... '.' .'.! p" '.' 'f' . .F·· h r b' ·d·· controli U sUb.m.arino g.erm.!i"nicú. q.ue hav.Hl. se re.
ndHlO ao

.. '>.'
.. ".,'1'.&... ,0... S....:.q·.U.1.1.\9... ·.··p·.e1e:·, E.ficiente p.-.ro.teção ... contr.a

'.' f'" nu, ·z·e··lro:· rs uam a anD a ra fica li aviãO brHanifJo.. . ..• • •. ,l '" .••.,MO "QUITO'::;
.' �"';"""'1'1 r�,�·,_;"-

.'

•.... '

'1' : ....
.

·.I·I··.U·.O·'." .ml""!1 tt. "'1'.,. Pouco.... de.pO!S 'ti nca ilr€sa Üavf!. ent:.!tva uU:.lA. porto da.'·O·,>.'UJ..•
·

.. .oe.:-Ai
'
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..

..,

'. :,
. .. ,n

..

B fi.' .. '

..·IU iH
..
"J.f;

.. lIilj;na.terra,..'
__ �

_

:" . I: Jl;f'" OUtlX�S ltlsetos. l' v
.

__ _

, "

� "$' ���ij'.... .
-

'

.'
".', .. .-' ,'..

-

.

.
.' ..

,-.' ,--�" ..
, .. _.�....

' .. �""'�.,.,,� ....,,�.,.-"'-"�-"'='='

Rio, 14 (S E..) - Na reuniãr
do Diretório Central da Uniãc

Encontra ..se nesta cidade, Dernocratica Nacional, que �sté
hospedado no Hotel Boa 'Vis 1 marcada para hoje, dever�J!Cal

I ta, onde tem sido muito vi. assen�adol !m caráter �e�rut'vo
l sisado por numerosos am�. �. registo d ...8s�.,agrem��çao po,
t gos e admiradores, o 81'. In- Imes com.P.arudo Nac!ona�� nos

neu Bornhausen, ttqura de moldes exigidos pela lei eleitoral
1 projeção nos círculos rtnan-

-

ceiros do Estado e destacado II D "'O P "xim'"aproeer da União Democrati- nOui ' a· rUI' .

ca Nacional. D "" -

d.,eUOlaO· OS·
Chanceleres

IIrinsll Bornhausen

:RAUL PitA

E

r

Reunião u� Bu R,

RIO, 14 (S.E.) - Vem II'despertando grande i1i
teresse no continente a I
nova reunião dos Chan- I
celeree a realisar-se de,iJl-* I

tro de dois meses no l�io.
,

Pelo fato de eer:a f
primeira conferenciáqu«

"possivelmente se realizo».
rd depois da gue'lTa. e !

ainda por congrega?'
elevado l1tVli1e1'O de re�
p1'8sentantes dos 'países
aliados, os ci1·C1./,Zos di

plo'lnátieo8 ame'ricanos
em.p'l'estarn grande i1n
po'ptancia a essa re'lt�

nião .

Um tab!ete da um excelente
prato ou. chícara de Caldo
(Bouillol1, Consomé) Q Modo
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.'
...

Sopà Eill1 'I'ab!etes

"V I C IH •.

C. ANTWE1LER· Rua 7 Seh
100 • C. Postal, 56 !

Blumenau
Santa Catarina - Brasil

Ani!1isado e aprovado
.

pelo
instituto Bromatologico

sob N. 15S7jP .:

Indusiria Brasileira .

MUDAS
Fr:ut§1J8l'as i§ Orn8.l'l1OOta{� .... 1
l'eçam ca.faI� ilustradi0 .,1

fuBOPOLDQ {ilEfDEl.! i
�u1ltii :._. . .,j .,,! �A

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



COLETORfA FEDERAL - Pagamente de Imposto soo

. bre fi Renda. (la. cola).
.

.'..
GJLETOmA ESTADUAL - Imposto scbre Industna e

Proílssões (2° semestre).
. .

fel. 1099 .. C. P@i)·tal :5 "1 PREFEITURAS:
Blumenau - Taxas Rodoviurias - Ano Inteiro

Gaspar - imposto Territorial (lo semestre).
SruBque - Taxa Rodnviaria _;. (Ano íutelro)

Predial l20 Sêmest�).
Iadaíel -Imposto de C;;;pHl:lção e 'I'axas RDdoviariô8 (Ano

In�eÍi'd·
7 t'ímbõ -- Não ha Impostca a pagar .•

Roddo -r-« Imposto de Licença, 11e Velcuíos para {JS eontrt ..

[ buíutes tal a quantia superíor de e.s 100,00
(20 semestre). .

IIbirarua
- Imposte de jndustvla e profiBS.ãO (20 semestre)

Rio do Sul - Imoosto de Industrla e ProHsaão {2.o semestre)
.

.

I
�-�-,,- ,"-,,-"-"��Oc-*-""' o .-�-"-"_,,-*-g-"_-,,

ASSINATURA DE JORNAIS

Para propagaÍ'l(la do único' método
brasileiro, o autor ensina aratuita·

.
. '"

mente por correspondência.
Cartas ao Dr. Leite Alves. - CASA

BRANCA - Est, de S. Paulo.

, t.· .•.
Aluga.se . I

<. Aluga"se uma. sala propríe Ipara esczttorío em' sobrado. I\..A dp!:eço:· (li': $ 200pO'-Infol'ms-. .•
VI'

I U OU-5·e
çoes no Hotel Sao José. 3v2 J '

-**'*1 !\ casa Real de Ü!�mR Rodrigues dos Santos, comunica
I

·1
a seus !regu€zes e 8? .P?à!i�ü em gera]; que acaba de

Compra-se,
' .trans

..

Í

..

e.fu ..sep8rli.
o e.d. lfHHO Míchets ao lado do hotelSão José.

_ Coúttnuando alí, a apreseatar o seu seleto sortimento
de_roupas teitas para senhoras e creauças, bordados" em

•. ...
grande escala, cobertura de botões e demais artigos do

Uma eserlvanínha usaue, ramo. 1688-3
Inlormações nesta Redação.

168'(-3 I

I pre:::-se II· �r;D�:��YB lOpã�c �: L���b:
- ·

-I
. Do.tmçBS de Senhoras - Sífilis -e outras molestías vene I..........._.......__......_.,,'''''''''''''''''''''''"''''''''''.:._ reas ..... fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor

TECNrCODEBALAS
.. CUNIC.� GERAL - OPERAÇÕES I

Precisa. se competente para COnBuu.ono:..
Rua 15 {to

.Novemh.ro,
1186 (ao lado

d.
o Hetel

Eli.tC) IIabrícaeão . de balas e eara- rONE. 1405
melos, na Erabríea de Cho- COTISUUilS: dás 10.39 ás 12 e dás 15 ás 18 horas
colate "SATURNO". 1673--1 Horário especial para tratamentos com Penicilina
���;__ _�__ &8'1

Uma empregada domestica
tendo a mesma ocasião de
aprender costura.· Informações

,

com Babette. Augsburger, Tra
vessa 4 de fevereiro, 5 - Loja.

1678-1
�} �:-:.;. t.-��,

.·AO COMÉRCIO
Precisa de produtos agrícolas,

'

tomo milho, íarinha, feijão etc. ?
Está interessado em uma tran

sação comerclal.em ltuporanga
(Ex-Salto Grandel.? '

.
..•

j. Dirija-se á,
-

Ernpreza de Terras Iensen S. A.
.

Negócio
..

Iluporãl'lga (Ex-Salto Grande)
Fone fiO 3

. Dr. Achillts Balsl11i
Dlretor-Itesponsavet
Dr. MflJ:lJ.�6 Billsbd
Dlretor-Propríetaríe

'Oncina Propr!ª
RUi " de Ftvcreírol

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sifWslJ

ff!
Com o tratamento pelo r\�putlldO pro

duto OKASA. - Á bage de I!ormün;oa
(�xtratoa glandulare9) e VUám!nas sele·
1l1O�dl!a. OKASll. e uma medicaçã!l
,aeHlDru e de alta e!icacia teruDuutka,
em todos 05 cÍl.!!!!. ligadoB direfamente
a. p.erturbações da:s glândulas 8exaaes.
OKASA combate vigorosamenie:· fra
queza sexual em todas as idades sob a
fÔrma de lnsuIiciência glandular ÓU \'ita
minai. senilidade precoce; lndi{,'1\ e perda
de memorÍa no bomem; Irigidez e todas
!la perturbações. de origem ovariana,
Idade critica, obesidade e mugreza, fla
e,idez da. pela I) rugosidada da outi., na
mulher_ OKASA (impor:'ldo dir.Jtllmenta
da Lonàre�) proporcioGB. Juventude,
Sande, Força e Vigth_,. pet;a fórm"QII.t
'jpratnU pare. homens e f6rmula Honro"
para mulheres, em todas I1S boas Droga-

.

rIas e Farmacins. InIormações e Jledidos
·ao Di!!tr_ Produto. ARNA.. - A\". Rio
Brtmee. 109 • Hio.

Procura-se

Oficina RADIO fUNIl
Afende todos os serviço!! de

. '. Radios', receptores'
Sanl�1 HilDlitol D GarantidOt

'l'EUFONB 1395

BIlB: ,. de SetembriJ� 13

() co BLOHl\f

S�rviÇflS de priIDl}ifill
�rdf)j)n

Rua Maranhão
N' 27

a será P1'antamemls alGmiido

E.qU,íP.
amento

lJWd.er.no.
de

a.lt.a p.re.c.ISâ.O'
técnico <

I. formado. e dtplomad.o ern 8õo Paulo
Al�n'ul:!da Rio af"an�o�. 10 ' ..•

u:a_!fAT4ItJ�cz:5ftTq'��WNé'5*é+�r.t;.m'l_�

Aparelhos da
d(1 R C A Vitor

A tratar com

A.·' Lubow.

de lOdos os tipos t! !amai,b'�'s n<i

Case do AmlSf'icano $. 11;.,
Mercado

Rua 15 O' ':l8'7

.(.,)--'�. :i!'-· .. :1!' ....._��·�-:-·it-�1 "";;;I,r;p�I-;"-'-�-.t>

��-�?1

e HfH

15-8-1946
.

miUI ".H.,

Impostos a seremPagus no môs de Agosto

Estado de São Paulo, São Paulo
Por ano: Cr�� 120,00, por 112 ano .G1'$ 70,fJO

Jornal do Comercio, Rio
POi' ano C1'$ 100,00; pO'f' 1}2 ano Or�'i$ 60,00 _

..

f�tU��s a: ono WIUf, -. fone 1099 - Dlumenao

, de BluffienauPrefeitura
.

Municipal
Portaria do dia 16 de Julho de 1945.

O Prefeito Municipal Interino de Blumenau Resolvej
Dispensar:

Da função de Protesor, as comptementartsjas EcUa
i [obln Ferraz e NHda Schwarz, di} Grupo Escolar !'Maehado
de Assis", de Itoupava Seca, no dtsteíto da Sette; Cristina

Wroblewski, Ilsa NaUien e Irma Lemos, respecttvamente
das Escolas mistas "RauHoo Horn" de Alio da Sarrai "Dr.
Bontíacío Cunha" de Alto Rio do Testo II e "Rodrigues
Alves" de Ríbaieão Herdt, no dístríto de Rio do Testo; Sll
via Oliveira e Olga Plesaczak (irmã Coleta), respectiva
mente das ES30las mtstcs "Príuceza Isabel' de Sete de
Janeiro e "Marechel Elortano Peixoto') de Massaranduba
Central, no distrito de Ijoupava e, Maria <Clotilde da. Silva,
da Escola mista "Felipe Sehmidt" de jtoupeveztnha, no

distrito da Sede.
.

BRUNO HILDEBRAND - Prefeito Interino

Portaria do dia 17 de Julho de 1945
O Pfc:reito Munlclpal Interino de Elumenau Resolve,

Designar:
Nlaria Eugenia dos Santos, ocupante do cargo da clas

se C da carretra de Professor Complementarista, do Qua
dro Uníco do lvtunicipio, para, fi titulo precarlo, reger mais
uma classe no Grupo Escolar "Machado de Assis" de Itou

pava SecBJ no distrito da Sede. a contar de 13-7.945, com

a gratificação mensal de Cr$ 120,00, .corrende a despesa
pô!' conta da dota ção 3 30.4 do orçamento vigente.

BRUNO H!LDEBRAND - Prefeito Interino

I,

De ordem do Sr. Teu. CeI, dro, João Wiergeves, João AnJ
José de, Mello Alvarenga, CO..l tonío de Bem, José Geraldo de
mandante do 32° B. C., façoi Souza, José Levandowskl, José
saber aos SIS. interessados, que, Rogeck, João Clarindo,

.

José
na Tesouraria do Batalhão, es- Maíncka', Luiz José Furtado, Mal
tarei efetuando, a P&l'tÍD de ama, ria Eberhardt, Marüns WroblusAi
nhã e dentro do horário abaixo, ki, Manoel Luiz dos Santos, Ma.;
os pagamentos das Consignações tílde Ziuke, Maria- Ferreiro, Ma..
de Famílias do Pessoal da For; ri" Bernardína G.o,ulart, .Marial
ça Expedicionária Brasileira, re, Rosa Zeredo, Matilde Weise. 011
lativas ao mes de JUNHO do lia Berbaresco, Oswaldo Híndela
corrente ano: maíer, Reinaldo Síebert, .Reinil:.i

HORARIO: As Segundas, des Goebel Píske, Rodolfo Mas..
Terças, Quintas e Sextas feiras, sabeiro, Revaru BosfeH, Tendo..
das 13 ás 16 horas. ro Zendron, Veronica Kammers

CONSIGNATA'RIOS: Antonio Zeredo, Vitório Mengardu� -Vi..
Luiz dos Santos, Alaizio IVlichelS, tm Lenchow, Wal!y Kprb, Wal.

Augustinho Flores, Alfred.o Goe. ly Butzlre e Willer Bauler.
de, Aua Thousem, Arno Kuhn, Eduardo Clemente UlIick, R()�
Arnoldo Gaulke, Ana Maria berto Schenútz/ Rosa Marti.ns.
Borba Corrêa, AntoJlio Silva, Adolfo Mugge, Alberto VolK�
Arnoldo MHnito. Berta Hertb.l. mann, Beatriz Muner. Elza Zwi..
Estevam Pedro Ribeiro, Emil10 cker, Francisco Hartmarin, Gen"
Kruger, EH Graupe, Elza KJf� til Candida da Silva, Jesuina Cla

mesch, Egon Freitas, Francisco rindu, João Mar.:6e1 Fernandes,
TiJedt, Francisco Pamplona, Got- José Cisz, LUli Feder;sol1 Ou...
Heb Huscher, Guilherme Junge, cken, M:arJa. Lada, Oito Hn�e"
Guilhermina Goede, Guilherme mann, OUo l{�elwage.n, .

PJedr�
Larsen, Gliilherme I(rug-er, Ger", Siewert.

'

i

I mano Missfeld, Gustavo Star .... Blumenllu, 31 de Julho de 1945.

I ke, Helena Martins; Isabel Dias I C. Paulo d� Can1.pOO BrJr_qo ,

I
Cwnçulves; I1<ene Kuhr, Joãü Mo. . 2° Tenente 1. Ex. Tesou:relrq I

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



Iro C· rio s I Delegacia Regional
HOJE 4a f'

.

O' 1 � ,.

8'15 h .. ..'
De orcem do senhor Delegado RfgiolH:ll de Pollça,

.

.... ... eira, La o, as, s" Dia 17 .. Sexta ..feira ás. 20 15 hs. levo ao conhecimento dns.iatel'es§&�,�s,. que a partir desta.

..... /f. dupla infernal: 'I'ex RHe!' e Fuzzt Knight ern
, i; " • .••

'''''''' . I'} .j'
. data, com o prazo de 10 dias, será Intetarto o �mplaca.men-

.'; '. ·','Vl:NGANÇA -. V'ENCEDORA" unz��a!s:e
.

.s

.. t�.,�U.·�e.':1�o,�:�.O�.ort�e. iI�����VJàg���s;�: dO.lti�4�7' d.��
.•�:J�.S o� �ne��:�í(.���<;.S;r:;r.�:r��fo:��!�I�ad:u����:"

,'. .

Uma historta.müvim�nta.da e interessante do buHvüso
. L Y a B A S II A fi M f Y E R dos eel'!lIlCados de propr-iedade expeJH10 naquele ano e o

..
' e perj�(}so .

oeste
.

amerreanot Lutas sensacíonaísf. PiadaFl, rmn."'<:"ntando o Opera bailado em dois atos, de LÉO DEUSES talão de imposto referente ai) corrente Exercício.

. tn�r.8.v!!hl)�as! Vingan�HHH3 intrig81':! Uma peHcu!a ouué üÜ
.•

'tá:,.. (�ti1iiJjiDet;.:I'laa . OU'. "li Ilan. in,_� 6il1n\� Blumenau, 2 de agosto de 1945
'. ,'mmuks sao contados pelas em�,çõe<:l! lJupp, II MtillUitl! 19u�
'. . �o Prcgrama. O OH.JIO complemento nncioDnI:"A5ban-

, Olh.·os·.· ·.d.e. Es te' :.' ',' ABILl.O.DE OL.IVEIRA
- Escrivão

._

.' deu.8s: do �E:mulü XX" e Uuíversaí Joruut cem as ultimas 5no'wiades lOternacionais. .',

I I- Platé
..

a 2,00 .. 1/2. e mil. 1,00 -
..

' Balcão 1,00
com o Concurso de RAUL DUSOIS, pr���irO.bailadno

do Tea-. flF!;J'"� Q � llh..b��� À

'll!1in�lk.i1i1rn.�riro Sodre de Montevídéo. . J%..P�.!j
- t.l\i illbU�.!iI..1;L. �U9�ilhl,.ti 91(;0

. Um espetaculo de rara beleza, luxo' e bom gosto!
.

• O .'.
"".

'Amanhã'- 5a.-feira, Dia16 e. ás 8.15 hs. Emedo roman;ico qu(e enleva" alma e en:e�nece o coração! ,

.

Crivcs-Hendas-Bordadcs e RI�cos
D

I ,;;;' Platéa 10,00 (numeradas) -- Baleao 6,00

I
ROUDa� Bran ....as e Confecçõesom �meche, - Fr811ces Dee - Hill'! v Carc y - Ann Os bilhetes já se encontram ã venda, 110 escrítorio do Oíne .' ,j � e \...

.

'iJ

.Rmherford e uma pleíade de elmpattcea artistas Busoh .,:i... Informações pelo fone 1388. para Senhoras e Crianças
'na obra prima de Century .vox·

.

"FILHO QUERIDO'" 1----1IiIIlõIlZÍIl------�5§���1
C@m�miça a faisgHa disUni.o freegj@ziaQueacabnde

. ',- D R. A f O N S O R li B E

I
m�dar mh�t�a i!ilí1 para ii RlUf 4 de fevereinl N. 5

I'd' Um}! Vpüema de ternura, transíormado em um Íi1me ínot r'liili1li::roil Geral
' Baiu�Ue n�Hu�n.5�g�r - E�n ffe�ta do Hotel Vitoria

VI �ve. oee vai reservar um lugar no seu coração, es
'" llIUI.UJ

IéPeClBlrI?ente para este terno e inesquecível romance! Este

II
'I'ratamentos €epecial!zados das doeneas do estomago

'

--

-, um ,.lIme que eneva os olhes despeetando b.O mesmo '..

<
-

J

O ..

t ai n a!!-

.. t�mpo gargalhadas e emoçõesl "FILHO QUERIDOJI é um figado e lUtestlllo�, sem operaçao. Prorrogado o prazo para o negas o �e rdhdOS
:. ftIme excepcionalmente encsnta-tor !. . . .

Laboratório anexo. I Publicamos em nossa edícão do dia 29 dq junho ultimo
, No Pr�g.: Cümpleme!lto Nacional e Paramcunt jomst. I' Consultas: Rua Brusque sino, tias 3 - 6 horas I uma circular expedida pelo Chefe de Ll�h!:ls e .I�s!Alações

Platéa 2,00 e 1,00 "7" Balcão 1,50 e 1,00 menos aos sabaaos: _ Fone 1819 ti .j ,6 Correks � Telegl'�r:"}s de Santa _Calarma, d!fWlda. aos

I!---�------�Q��m-�'���,m.!R_��� .

")

fi agentes postais te-l€gl'afwoêl, avisanuo que, de acordo com
_

-I
���

" decreto lei 7.561, de 22 de maio do aDO em curso, pode-
,

dum ser registado!) sem multa até 30 de junho os aparelhos
raélo receptores que se achavam em atraso.

S·)UDemOS agora que o prazo concedido pelo rderido
dBOiéto foi prorrogado até 3l de ugosto próximo vindouro,
tempo em que os interessados poderão fazer sem multa o

rderido i'egisto.

:'t......�-.��-�-.�=�--..;---�-� o�-�:--�-�-li:�...,.......ll-� ..�.

lSoGiudadB BaflBncíadora da Mad8�a Ltda.
I

I dou Policia

S:sdélSJ Linho�J Casenliras, �
R,sc�dos, 8.,.nn$

..
"" S.apa.tos, I.C.amlsas, Pijamas, Capas, ....

, r'l1eias, etc. '. II
. Chapács Ramenznni, Cnr! B

..
Helsa_,.

, I BlUMElftll- Rua 15 de HOi�mbf�; 505 • fone: urn

Rua-'Duque de Caxias, 8 (Ex·PalmeIras)

FallrlciI de tallrlUlns II Oficiim· de hcu!iiirã-,
II Ido Pueiter 1

BLUltEflDU

Telefone, 10al �. Caixa Postal, 48

com viagens regulares entre Itajai - Santos.

�;�ig�a pU�I;j! 36 -- Etl'fid. iel��Ir. uGuido"

neste Diario

,B,I!Ja Bom' l!'ranciSço de Souza, 87

'CAIXA POSTAL, 3551

���==��������=.
: fl:.· ".!:,.",...'.,' ��.;l V'". �,'''.'.n.,.. .fi.�""''Zll.�."> :,:".�..A'"i'd'!&

� , uas�a�!::!:tl� aece��;la domS;!:F:�;:;.L;::!enda)
» �sCi'ilar1;}: '1HAVESn rm ouvml.m W· 21 ' lo imiill!' - R J o

I Encarrega·se com Eficilmcia e Rapidez de;
,

I
Tittl!OS dcdaral01'i,·" - Naturalisaçães --

.

Retificação ele
� jtl!l®U ><11.1:.>""'-< I (nw;,stos _ Registro de Comercio - Patenti';S - Defesa
�"T�.o; ... �� i E de 'Auto:, _ CCl'tidãD de Renda - Servif<os em todos 0.9

i � Minisfé)i"ÍOs - R.eg��,t?(! de Diplomas - Procuratorios -

....�""-�it.;,._�--�"""':í!'---e.--$ ..._� \ 11· g Sét'v1ÇOS na Polida - Pe",I�mne:lcia de, �strang_ei�os - Re·

...-.....",.,. "

j' �r, ..,....•.
§ o'h[!"os de firmns come)'ÜlalS e llldustrullS !lO lJ,l..>.1. - Re

B

I" gisrl"O Civil - n,��ificaçõ�s de nome e filiação -

•

'\ l •
' OertidiJes para embarque •

. \ !'I': , Registro de Criadores - Serviçus nn D I P.

I �::===.,�����������:���:�':::=- ...i-
I�·-�-����--=--

ACORDOR (Ge Scholz)
Recomenda·se

. peio
Esmerado Serviço

. - � ..

�·IS'P.O"N 1\r�E·IS
,

8er$�s:d6 '�"itas Su€cas'.� MalC�a "SANDVIR"

'.1 .. "

'"." 50 mim atê: 200 mIm.
.

'

,',' .,' zsrSilli '�iÚl.�&l1
.

'.

", ..i: ' ' .. ,'
.

- .•.....................•. ,���

,

.�

Rua 15 de Novembro, 596
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O.sabão
"

"

"VIRGEM RS' p., 1ri'C'�"Ir Á T ,'In A, ,D'E-U116..... ..,.JL ,t .1\.: _,..Â .di,-! 1:1

da' .cn WETZEL Ir,�DUSTRh\ t ·JOINVll.tf tM!1fC3 Registrada)

nao deva fílltap em Ga�a" alguma

."

,

.

-- . ..;
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