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chrl ,. ra iras tropa e ocup
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ao
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I OS
o J .pão

,'.
rações desenvolvem-se na mais perfeita ordem e até

LONDR]jJ8, 28 (A.P.) Iniciaram-se hoje ospri- açora não se 1'egistoIt um unico uto de hostilidade por soldados até 'Um aerôdromn nas proxlmidadee de Tóquio, _

meirõ« .. 4�8ernbm'ques de tropas . norte-americanae de parte dos japoneses, Segundo declarações, de um piloto os japoneses recebem os nencedores com sorrieos e our

ocupaçÇff! no. ierritorio metropolitano japoneso As ope- que reqressou á sua base em Okinaoa, após transportar oaturas, procurando, assim, tornaram-se amaoeie ...
��--------------�=-=----------------�.--<�>_.---�--�---------�--�------------------------�--------�-

Contra o ressurgimento
LISMO o telegrama enviado pelo Mo

.

vimento Democrático dos Mé·
dicos ao srv João Alberto

. Diario MafutiDo RIO, 27 (S.E.) - Em reu- nossa Historia, em que en- mente tombarsm em defesa'

anual Cr$ 60,00
nião do Movimento Democrá chsrcaram o 6010 bresllelros da liberdade e digntdade

semestral Cr� 65;00 tíco dos Médicos, que se com o sangue generoso do humana, não permitais nesse

avulso Crt 0,30 realizou recentemente, alem nosso trabalhador. atentado a nossa civilização
de diversos assuntos tratados !::m nome do Movimento que, tatalmente, nos fará de
foi tomada a decísso de

.

se Democrático dos Médicos cair no conceito das NaçõeEf
dirigir um telegrama ao sr. apelamos para o vosso cívls- Unidas."

BLUMBRAO • T.erça'felra. 29 de Agosto de· I9�5 -Dr. AchiUea Bals�ni Diretor Rosponsavel • Ano XXI· H. g09 João Alberto, Chefe de Poli. mo e não desmentido espl- -�------�..............-

• -

cía, o telegrama abaixo re- rito democrático para que NlIJ. ba:lí $ iS. 1'<\11
.

I

·'·1 I· I 111
"11

b
produzido' honrando 08 herots de Monte i�:·�f:l.j! f [KNO'I\ (fll -: 1."I'r"

.•• per am a rr to a Ilar.a s r úl;;:;'� :::i�e�� "':;�o"qU:.zt
Oastelo ••quelesque gloríosa- '+", oOnã<> deve faltar...r ".

·d I.DI
.

. ,� P I" d
... fascista depoe suas armas e C ru ze i ro I P",afiram a Farinha Fabricada

a ,. a r
. ���:rb�osN:�e ::.ãO �s:r�!:i:� t{áriE!�i:i����i�:Mm�� pelo MOINHO IDINVlllE -,

Ira dOI. Im "d I no. obedecendo a vontade
. n I no VISUhdJ pais I) SO íncoerclvel do povo brasllei-

"O
..

"f;lOVA VO:aK, 27 (A.P.) - por maio do terror da propa- provocação, a policia manteve-se ro marcha decididamente C m olsmO;jornaI "New York Post" pu ganda, da diplomacia e de uma indiferente. Critica, a seguir, a para fi demoeracla.asstetímos '
.

.

blíeou u� �ditorial .,em. duas organização. de "gangsters", atitude do governo yanque, Ii- estarrecidos li torpe tentativa."colunas mtltuladO NOIte da apertar a garra totalítarla sobre berando abastecimentos de bar- de reartíeulaçãc da AçãoVitória na Argentina�', descrs- a vida argentina. Eles estão ter. racha para a Argentina como um Integralísta, que mudando'
vendo os anunciados ataques de tando salvar os remanescentes '.

.
.

.

. apenas de rotulo, IDas usando
naeionalistas. a jornais democrã- do derrotado fascismo interna favo�eclmento a.o governo ar-

dos mesmos .. metodos, das
tícos de Búenos Aires e' contra Cloná! é, seguindo a conduta de genttno, conclUi.ncto l�ue os de-

mesmas calunias, dos mesmos
. os celebrantes da vitória: aliada franco, na Espanha, transferi los mocratas argentinos demon�tr�- "solgans" e dirigida pelos.

no Japão. Diz aquele jornal que para nosso hemisfério", rarn que. representam a rnarona
mesmos apaniguados de Hitler

.

Q incidente 'é mais
. político

.

do O jornal descreve a seguir o do povo, e que, se ganharam o e Mussolini, quer revíver
:

a Palávras do Prot Irmando Camara na granague internacional. "Farre], Peron ataque contra o edifício do '·Cri· nosso apoie, ficarão bastante época triste e d·!Il!i .cftnltonntrap!ift da .l.·ga Ele·.-Iaf!ll ..C'a·t.ollc.e os fascislas estão tentardo, tica" declarando que, em face da forte para usa-los", nefanda página negra da � UIfIi�!Ji11!i yUU. V " II

O,.······.pr.inci..·pe U. Pe. d.·.p.o .0.,·· §�rp.·ree.D.den.tc... de.se_os. Serão· entregues á
Porto Alegre �S�Sti��r!�õ��e���rente. uma grcui4e

- justiça comum concentração de catoltcos, promovida pela Liga Eleitoral

·S.ef.lM...-rá·· 11m. na·
..r1id.;" lift!I.'&RCft vo.lvlmcllfo da nrodu".ao Catolic8, a qual reuniu na praça da Matriz cerca de 50

�II UI " fi hUu puhb III r Y Rio, 24 (S.E.) - o Tribunal mil pessoas. .

.

.

.
. Rio, 28 (A. P.)- O iornal O

.

si . I· .(1 U·o· Dr· s
...

·1 Superior Elitoral. em sua reu- Falando a essa eonslderavel massa, 1} prof. Dr.' Ar-
qL.oBO diz'lJ�e :Chegou, ao ::;io lIiJ!C a '{)O ao D a I· nião do dia 18, tratou da con- mando Camara. depois de fazer uma Impressíonante B.n8�
v131,mdo pelo Serpa Pinto o w" t . (S H)

. U
.

. t . "U d el sulla formulada pelo Trrbunal lisa das maléficas ideologia-s que mergulharem o mundo na
prtncípe Pedro Henrique de' Or' . �s!llng ou �L ;

-

�a I em par e.
.

..
fi os ma. � BU

Regional do Piaui, a respeito tremenda �rise em que se debate, diz teXirualmente:
.

..

leans e Bragança, herdeiro pre' �dlça? recente ",do menyarl,? preend�lltes desenvolvlmen. do julgamenfo dos crimes pre' -"Eis porque fi IgreJ'a reage contra todas 88. for'-'S9
�'·n'fvo· ·d·o· ·tro'n·o b;' ','� Agncultura mit; AmeiJoas, tos agrwQlas dos anos recen

I D
Y

;:;"'... .asl ehO que bl·. ··d I "or A l' F . t na Ame í a do Sul é o visto na lei e eitOral. e acordo deformadoras do conceito cristão do homem e
.

tranvrado�
organizou um· "'artido para .0 pu. lC8 o .pe o . lO

•. w, �L 0" efil, r.p..,· d I t d ..

E' I'
qual peô· ','rá rea.�IJ;;i·ro....· I re.lg.

fi Agncu.I.tura Rel1l.ho.ns , �um�ento fenomenal ns_ p. rQ
com o parecer o re a 01', e· I.'as do se divino ltineraflO. zs porque a gre)a reage con-

... -

t t
'

t "n d i dá ., I d sembargador Lafayete de An- lra o Comunismo, que paganiza o homem e lhe _atrlbuÍ·

O movimento pairionovista· cem em, eo re. outros �r IgüS, auça.o o a go o, no. I:IU o
draúa decídiü�se que o juJga� {lIDa destinação limitada a@ plano da dura imansncfa.. A

que existe ha mais de 2.0 anos um .sobre o (ie8envolvl�ento Br�Bll-un:a: das .�alGres e
menta desses crimes deverá: 'greJ"a. não lhe diz um SIM, porque o comunismo é um NÃO

CQIJ1 ·perm·!·s·.sa-o .'erFal· pa. r·a' o ·s"'
..

u surpr.jesudente do aJgodao •. no malS. p_ ropletas l'eglOes� pare á J I!IS '" B ã d d- d competir
.

usHça comum, feroz em face da vida. A Igreja vê no comunismo um6. ex'
funcionametllo, terá cOmo Che· raSL. a proctuç o o al�o ao, e ..

pressão cruenta da agonica cultura materiaHsía, o estadofe o proprio principe. O artigo em questão diz. �o�op�rfo��dg�N� .::�:o q�: finsl de um secular processo de desagregaç.ãu espiritual e

C·
.

'. ..'..

·1·
.

terminou em 1930, fi média d'3 IIlarmS\IUIl ii socia! .. Ele constitui fi tentativa, ultima e desesperada, de

... ol.Y.·e.·r.·S··I·· m.O·. 8;.·f produção,. np.quela região do II IIIIUII um Sistema materialista de valores, em fotal exaustão,.·da
.

Brasil, .era de POUt!o·mais de pftpUI�·çi.mil fixar· se, ainda, na vidá, e de impor-se á realidade. Daí'SUO'
40.000 fardos por ano; em II n au violencia: ele está condenado a perecer com a cultura que

b·O·.111 d .··r· mlr 1944, a produção foi superiõl o gerou.
.

. ..
.

.

a 2.145.000 fardos. Nos EE. LILlfA, 24 (A.P.) - .
Tem dias contados para lufar contra a realIdade. e

. E Iam ,UU., apenas o Texas exce· A's 13 horas do dia 16 contra a vida, que o repUdiam e negam. Ele perecerà 'por-
i deu essa quantidade, do corrente foi sentido que a natureza e a historia nllo suportam os sel'�s é ae

,NOSSA cidade verri sendo infestada por boletins f "Com... poucas exceçõesl 8S d situações anti-naturais e anti-bumanas, não permitem a
d P..4·d

. mn . f'O'J'le tremar e· ter- b'
.

d t
JJ-

o·. 8.n1. o ComunIsta em que se declara com o maior
. maquinas de beneHciamento I'. &0 reV1Venm8. e mons lOS... '

..

das}).lante. q_u.e <los comuni.s.ta.s· do. BrB.sH não. são COD· ["dó. aIgod!'io, l'llsta'adas em. S. Ira. O fenomeno foi sem

f.-'----��,...".,......
_.--,......-.,...-�---

..... trarias á liberdade de religião'll
I
P;ulo no� ultimo� 10 ou 11 'TJwio'res conseqnencias, :W·

.. · ;r····· ..,�····,············ ············ .. ·····!··..

"····m.i". Isso nos faz lembrar da época em que foi prof. anos, foram construídas nos po'rem ala1'17WU a po- :
. .. �J

.

bido falar aqui 8S linguas dos paizes do "eixo" e jEBtados Un'idos. São, por. COD- pulaçc1o. fL OFERECEMOS:
.. i1

S�tI8 88teUtes e consequentemente 8 critica que nos seguinte, mais modernas do f ·:1
·
fez o grande diário argerHÍno "La Nacion", pergun- 'que as maquinas existentes ..............__ f: NOVAS - RECEM CHEGADAS H·

tando simplesmente -Ílsto: "Em que época estamos ?". nos Estados Unidos. A média � �}
.

Quiz dizer ('La Naoion" que não demonstl'8.vamos anual de beneficiamento, em Sopa em Tabletes , MAI\UINAS. D.E ESC,Rf.VER ��efiéienciil para li guerra, si não dzspunhamos de uma São Paulo, ii de 4.412 fardos t �

�1• i" , , C I ' ,
. "'. C. SMI.TH & CORONA" (norte-amer.icanàs) ;.".PO lO a que tIvesse tais conheCImentos que aleJ'iavá por maquina, enquanto nos V I·

II _

o inimigo em campo tão produtivo.... Não concebiam Estados Unidos é de 1.154.· ...

t Iii lt.QU.. IN·AS .DJ4'
.

CALCULAR. .

=::.!
..

isso, putindo de 'um pais como o nO�Bo COil). gozo de IIA éxtensão da futura 8xn lna L
rórns de. cultura internacional.

..

·pansão. principalmente nas U t bl I dá
.

I·; II
"ORIGINAL, ODHNER" (suecas}

. . ..
.

...

. m a ele. .

um exce ente �:". �":�.
Assim como nos julgou mal aquela critica, pra" zonas sulinas, se 'as florestas prato ou chicara de Caldo \ DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO

. sumin
.....
do igrlOra.nciB da. nossa policia Da guerra, aso. existentes forem derribadas (Bouillol1. Consomé) . Modo ! t· DE SANTA CATARINA;

sim o boletim comunista, querendo nos fazer de tá- e o terreno· preparado para de fus3r: Nãd� coz1ini.1ar, apenas I �.:.:.'
n

.�:.l.. los, pretendendo nos julguI' tão.imbecis a ponto de o plantio do algodão, é de des azer e ISSO ver em agua f J. CD SANTOS «: tiA. .. _e8nel'.a.r que acl'eÇlHem.os em sua. "mentira eleit.oral" e"tl"monão muito dHicil". bem q"e·nt"" fde.t:'Ubei'dade religiosa denJro do regime. comunista.
'" Y . U w' -: R I O DOS U L ii

Jà se viu disso por ai? Que nos dizem os Padres C. ANTWEILER -.Rua 7 Sei.,· . _ :J
,catoHcos, ns Pâ'stores Evangelicos e Presbiterianos?

I ii.. bel;cAsll1ld.�d.e· 100 • O. Postal,56
I �� Rua Carlos G�lInes, 59 (Esq. Iv. 7 de selem.brol· flOs: praticantes destas religiões' já devem ter recobldo f� ti . li ii

B 1 u m e n .. u �t� ex POSTAL, 7 - END, TEL.: DOSSAN - fONES:I08:�94 :
..
fJrecomendações muito especiai:; com reIerenela ao

. ·1· doS ."'lIlIImI. r�m.. ;st·�S".
a:

:1conmnis.n::to .l:miBHeirQ.
. .

Uv �IiU8!ij I i.tl. :
& &� .

.

Mas; ha uma cous:� que pretendemos esplicar ffi!eª.{.1!.' n cnmí�io Ilen!�r'!tm
Sanla Catarina - Brasil �L.:.%.����.: ...:;:.��:.:cc:;������i

sQl:! n06g08 Ieitol'�s. Porque não Qusta aQs comunistas
ill..UiIl v til n.E I u ti ilIm

ali coleUvistás prometerem tudo que lhes é pergun- (j'epredar vários Jornais
V·

if

·L Destruido (I carro de Compiegne
."

tado..Tem' este regime uma regra suprema que é "o

I
oposic.hmistas

_ sagem 3' na Compiegne. França (A.P·)- mãe3 havram tl'ànSporta�o-o
, .pl'�ncipio de: .que {) fim jUStifiClH)S, meios". Isso num RioJ 28 (S.E.;- Logo após o

8 h � O famoso carro ferroviario carro para fl. Alemanha: dUo...
· regime. indivldualista como o demDCl'atico seria cou· término do comício do Largo em oras i em que .foi assinado o armÍs- rante o periodo de ocupação.
àÍd�rado:como a negaçãO de toda morai. Mas no Ida y?rioca, ti1;lf!le.roso grupo.de. . 1III.ltiCiO da guerra de 1914-18 �8Ia tarde ele.s. �nuI?claram
regime coletivIsta COIDO 'o comunismo, onde o. Índi· I participantes dIrlgIU·se a vanos

. :x'ashm.gt:H1, 28 (S.E.) :-: S,?: e o armistício franco

germa"I
que o mesmo haVIa SIdo des.

. vlduo 8 âpenas um meJo para ser"if ·a08 fins de um
• jornais, com o. intuito de pro' ltCltou p. r!ond�de. na uhitzaçao cüco de 1940 I.oi destrUido pór t�uido o que agora se. con�

g�upó,;a,negaçlIo 4�.,moraJ e nSCeSél5.riamente at!mi- ceder as depredaQÕes. No edi' da energia at?m!ca.qU�ndOChe-lbomb8rdeiOs aliados. Os ale- fu'ma... .

tida. Assim a mentir�; 8.Ílitole,rancía, a brutaI.supres5 fido do "DiariD da Noite" jo' gar-se ao penodo paCifiCO o sr.
�_

I!l&O- de dlvel'gencias. ,enfim. o menosprezo da vida garam pedras, tendo sido ne' R. farswwort •.. Presidente da
.

e fslicidade' do 'individuo são. fatos inevHais> '

... rcessada a intervenção da Guar' "Uniled States RockertSociely", U .. ...
.

m"l-401 absolutamente inofensivo para
......
;

••... Nã? ,cans� espeoie. pIJiS. o ·boletim·· que ..

· vfP1os·

j
da'Civil para garantir ·aquele �Ao .solicitar a referí�a pertriís7 l"'aOSqu I pele. Eficiente proteção contra

de, cómen'tal' 6. que é preciso se (liga não obedece as. .
vespertino, Desse jornal fOlam 5.ao dlz

..
ser �eu .

deseJO·. deseo·

W 4171.· I PICA.DAS DE MOSQUITOS fi
c·ondiçóes legais deóiréU!ução .em público. e está

...

para o "Diario. Carioca'i e em volver um s�stema. de tt'anspor� . e.lLie .

.
..
-.

. ..

. ,sujeito.-á �prensâoJmedjata pe.la :pOIiúia! , j. seguida ap '�Diario de No liciás", tas inter-planetario, sendoa r,o' . •.. .• outros msatos.
�.

.. . ... ..... .. .... .... ,. .
.

...
..

..
.

. .

... onde invadiram. !.l redaçãor... ta da lu=< cnh ....b ;:.rn ...�t� 1,.,..; •

do IN-.
T

li virtude e a lealda- .

de 18 retiram quando
o crime,8 a Jraleão

- Iii· . J!'&Dilailos. u

é· 011
f r's em f ce
a "Vi "

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



De dois Rapazes' para entre
gas no. A,rmazem Bom Retiro, .;;':;"",;;;;;,";;;;;;;;;;;;;;':�;;;;:;;Q��...;;;;...iiõi..m:;;;���;;;;_=>i�;;;;;;;;;;;..iii".�.=_,.,.iiiõi<ii;;;;;;;;;iii·"'""""""'
Rua Floriano Peixoto, 94.

.

***
�---=---��-----------

I��·se _I
�.:. :

VENDE-SE ---mudinhss de 1----LGloxlnlas, a tratar na Rua 151.----de Novembro, 4 L 4v4 ;

--_. I
�jIÓTOCICLETA. !

Marca Triumph. 11 H.P.
Vende-se, em perfeito estado.

Paulo Hoppe, Rua São Paulo s/no
Itoupava Secca
***

Dr. ··Percy João de .Borba '1'114 fi D ! C o li S P E C I li L (.S T 1\
.. ....
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{3�' ·1.. ' CLINICá GERAL �. OPERAÇÕl,:S·..·.. .>"." .

Gonsnltório: RUil IS !le

N.O;:�h..�.',Dí.4l.0�.86 ....
(

..a.O.' -.
lado

.. '.d.O.H.....(I.t.9... r.E••...
n

.•.......
t�l

•.... 1E d i t g I CommUils: dás 10.Si) ás 12 ti dás 15 €is 18 biJras ' .,
iiaw !1.'lbe'!l que pretendem cs- Horário especial para tratamentós com PemclUna.'·aar-se: Paulo Buettgeu e"'Fri- 11;,..""""__""""'__.......""""'...........=-__...."".............. ...... _

da Buettgen. Ele, natural des
te Estado, nascido aos 18 de

______Ii!!IIBi_l!IIIl:Zfa_!!iIW:r!Iitt!B!II!!iIIII'!I_!iii!!i W_ItiIWliMilE!l__iS!\!IIlIIM!U=-!!!!!!l._._mIZiOO�' Ievereíro de '1919. lavrador,
solteiro, domiciliado e reei-

Instituto de Aposentadoria e ���:�t��iTh�S\�g���� d:�!;
P

-

d C'
· 1" mano Buettgen e de sua mu-e nsoes os omere I a rios lher Marin Buet!gen. Ela,na-

tUl'al deste Estado, I1!lscida-Delegacia em Santa Catarina aos 8 de fevereiro de 1916,
domestica, viuva, domiciliadaAgência em Blumenau e residente em Testo Salto,

_
O ·Agente do INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PEN- deste Distrito, Ulha legHima

SOES DOS COMERCIÀRIOS em BIUmenau avisa a todas as de Richard MOl's�h e de sua
empresas sujeitas ao espaço legal desse Instituto. que, a partir mulher Joanna Mo.rsch.
do' mes de Agosto, as contribuições serão cobrados na base de Ap1Jes'e:Qtarant os docum:entos
5% (cinco por cento) sobre o salário de ch:s�e, de acordo com exigirdo p'8lo artigo 180. do Co..
o estabelecido nO decreto�le 7835 de 4/8/45. digo civil sob n. 1, 2, 4 e 5.

Cientifica, outrossim, que, em face do que prescreve o pa. Si algu�p:}, tive]) conhec1mento de
ragafo I ° do artigo 30 do aludido diploma lega!, nenhum segura· existir algum 1m.pedimento legál,do, inclusive os empregadores, poderá contribuir mensalmente, àcuse o para os fins d'e dirBlt,o.

. tambem a partir daquele mês. sobre salario inferior aO minimo E, para constar e chegar ao. co..
vigente na localidade. (Cr.$ SOO,OO). nhecimento de todos, lavro o

Blumell3u, 20 de Agosto de 1945 presente para ser afixado no 10.
JOAO ALVES DA SILVA PORTO gar do costUJ]:J;e e publicado. pe..

Agente la im).3rensa.

I_Q!iElI!_!IB!SI!
I!I!I5ii!ii!II_lI!lI!*i!II!I!I_'IlllIiIlI_!II!4Ç?!!m+!l!lliJI!il!!ii!ti!.mi!�'l!!/!M

1!l!lIi!Il�"'ª""tIlI!lll.ml
Blumenau, 24 Agosto de 1945

D R A f O N S O R A B I<'
.

VtctOITI1Q Braga
• lA Oficial do R�gistJ.lQ Civil.

(lioica Gerál í '''''**
Tratamentos especializados das doenças do estomago, I Edit�1figado e intestinos, sem operação. Faço saber que pretendem ca:.. 1l!__m_!il:i�l!Ii!li._itliIkm-"'mMlIi!!I._!i!ili...._!!l:lI:IE1l!lIM4!1111511'l1·M.:al ••"IIIIIIiII:__"_I!!III!!!i!ILaboratorio anexo.

I
SU1'-86: Dorval Imthurn e Fe· Dr. C A MAR' A ..

·.
....Consultas: Rua Bl'usque sino, das 3 - 6 horas licia de Souza. Ele, natural li! fi P IE C' Ao L l!'ii TA:'. >

.'
':'

.. '.
.�.

desie Estador nascido. no dia TRATAMENTO EOPERAÇOESDAS DOENÇAS DE 8ENHORXl:imenos aos sabaios� - Fone) 1319
28 de junho de 1926, solteiro, Mn!estlas das meninas a ml!l�il.l>. DistnrhiõilS di: idade t:rltica. Per.·.

l' d
.

i turbilr.ÔO$ ilf)urfJ�nlil!1"'''I''ros. O.P.ERA.... "., ES.", do u!&.ri':l. OVil.rluJ.
iL&ii -. 'iii!I_" ali.".. lihll"'''''''�:lI\''ii!I "",,",U ..... canHeiro, domíci la o e f88. ' . '" u... .. Vt

troMPas. tumares. apsodice•. bernias, etc,
, ...m. S ::!!!:!l@ _@i1WW\ilitii!!!fu&if R _."lfiii!alli<'l$i4E& m dente nésta cidade, filho ,Ie· Umtermocoagulal;io " Ondas CUrtas. ....O seu RADIO" está' falhando? gitimo Oscar Imthurn, e de ., CLINICA EM GERAL

.

Ih"'!' Ge 'trudes JQsiger Coração. PuÜllões. rins. ali. JiigesUvG.Leve-o imediatamente na ofi(j�uJ sua mu '" r •

Varices • Ulceras. Doentas 'Trcpicaes..

. .' lmlhurn. Ela, natural deste
CONS.: Trav. � de Fevllréiro N. ii (em frente 'dD Boiei Vitona)RADIO · .BLOIIN �§tªdo, nascid&:lO d�a 3 qe
RESID.: Rua São Paulo,3,O,' _ ·.Fone: 122ft - B li 11M.' E ti A. U, '.

.' Jl1cho de 1926, soIteml, dee será prontamente atendido
.

I
profissãO domesHca, d<lmici. nn*"""'%i&�A4g.."" !iiiiililli
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nen
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',Ha:ja ..

e re. s. ide.n,. t.e nést.a.·· .C
.. ida."::::::";:i��::�:�:C�01�UIo �:�!!l�! ��gJ�!:': �: :.,�X�� Impo.. stns a seleID.PaWus
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·,·· n.o m

...
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fiM,,*,," * rit· ri i §M@$l!��"@*i'" "''''M....!." lher Josefa de Souza, '.. b b
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..

··Q'''Yd·�'ÇB·-;';''·''''·''':-M·�o···V··'''''''''''''''B··I:·S'" ·<t"'·H·�·;orx-"'s"s···m�a··:r·;Vk·�L�t···d"� �E��:;ri,":��.::�� COL\���!�e�â�E(�tLcot.r·g·IIlallto de lnlPo�to. 80-

! a j
OOLETORIA ESTADUAL -'Imposto sobre IndustrIa, ef� .. _,�.. .'

.

I ��I'= :�:�f:���\:;a������ea� "Profissões (2° semestre):
.

.

�: DormltorlOS �l t·dJ.'a' oa fins de. ·d1relta.- '5; para Blum::!:EITJ!!!�:ROdOViarlaB _ Ano InteirofÊ Salas de Jantar B CODstan e chegan à� oonllecimen·
Gaspar _ Imposto Territorial (tosemestre).. 'f! t.JI .

E t f d'
:4 to de todos, lavrQ o :presente pa� Bl"usque _ Taxa Rodoviaria - (Ano <int?iro) .;...;.. Impostoí�. 710Ve!s· s O a os �{

.

ta ser afixaJ.<I. �'o log.ar..di:)
.

Predial (20 semestre); .' ..'. ..... '. ..•....... ..,

.

t= SerVl�O b
.. em. per.feito e bom t:l;c\'lIbado :) costum,� .' pu.b.hca.d.O\.pelfl. l� .Indaial -. l.mpo.ato de

..

caPi
....
taQão ,'e Taxas.Rodovlar.ias·.CAno: �.. ... ta roa :J prensa.. ,..; ! . .•.

inteiro}. '..
'.

.'
.

,

� Grande estoque de
..

Tapetes
. �{Blum.enau,.27ü,e Ago:;10 de 194511'imb.ó _ NãO.. ha imo pos.tos a pagar

".....
'

"

'h Rua Dr Am� dlfJl.I!TI L 'lU
.

:' .
•

Vltorliao Era.
; RodeIO _". Imposto de LICença. de VeICulos para .08 CQutn·H • üll!h....u UZ,.l.ll

.' �! mH:�tal do Reg1stoo CSvII·
.
,. .. _ buin!es tal a quantia superior <la Cr$J�Q,OO�����:.:t.�.j�:��!'.c�����'���:) �-\,�-���,--_+--.�.:-_��:���-f;

.

-(20 a9'��Btre) ,,___ _

"'.
_.

_,o _> _,_.,"
Ibirama ....;;.. Imposto de Industriá e Pl'ofissâo,(20 aemef:jtre}
Rio do Sul - Imposto de Industria eProfis5i:lo (26semestre)

�sa-se J!
MECANICO.·

Precisa se 'de um competente,
. para automoveís. Paga-se bem.
Auto Mecânica Paulista, Rua
«5 de Novembro, 923. 1733'-4

--_

� Um Ve::itUador, movel"AEG".
Informações:

.

OTTO WILLE, Deste Jornal. .'

Telefone 1099

procura�
Moços e moças de menor

idade 'na -Fabrica de Chocolate ..

"'SATURNO". 1737-1
1!!Iii__�àI!.....�._�-�---[l!1�",,!i>-�

CiI.�0 'ftl. _� ,illdaa8e
:rilCB !.

l!T

����r��.i!l. G)
.

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OUSA. - A base de Hormc'mloB
(extratos glaudulares) e Vitaminas sele
oionadas. OlL�SA e uma' medicação
!'AüÍonal (;) de alta eiieacia terapeutica,
em todos oe caeoa ligados dirctemenia
II

.

petturba<;ües das glândulas. sexuaas.
OKASA' combate vigoro.•amente: fra
queza se:o;ual em todas as idades, sob a
fôrma de insuficiência glandular ou vita..

minai, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homam; !rigidez e t<,<laa
a& perturbações de origem ovariana.
ida.de critiea� olJesidn.de e magreza, na. ..
eidez da pele e rugosidade da cutis, na
mulher. O;KASA (importado ilir�tamentG
de. wndres) proporciona Juventude,
Sande, Força e VigOr. Peça fôrmu!"
'"prata" para homens e fórmula "ouro"
para mulheres, em todas !ts hoa8 Dl·úga·
:I'IU5 e Farmacie:a. Informações" pedidos
ao Dürtr. Pl'odntos ARNA. - Av. Rio
l3rB.ll<l&. 109 , Rio.

friuor ã S2bDf
Das Manteigas a Fina flfir

..J.Wedicação auxiliar
no tratamenio da

sífil'is')
�-:ii-:+:=���-li:-�-:-:tI-",�-.

II Ca�ão funabf8

1-.'1,.. ;;;�;*;;:e�
tU'§flm

Rua :Maranhão
N' 27

Permanente a óleo, eletricidade
a vanor..

·1'· Edltál.
..

Faço saber. que pI retenden ca..

ser-se: Hermann Braun e U·
! dJa Hort. Ele, natural. deste
� Estado, nascido 3(.)S.28 de ju
J lho da 1.916.. 11ivrador,. �oHei.;
ro, domlcítlado e resldente
em Garcia Alto, deste Wistri
to, moa legítima de Gottnard
Braun e de sua mulher Ema
Braun. Ela, natural deste Es-
tado, nascida aos r: de Ieve
retro de 1928, domestica, sol
teira. comtcníada e residente
em Garcia Alto, deste Distri
to, filha legitima de Ernesto
Hort e de sua mulher Teresa
Hort.
Apresentaram os 'documentos

e:tigido pelo artigo 180 do Co..

digo civil sob no. 1, 9, 3 e 4\.
Si alguém tiver conhecimento de
existir algum. impedimento legal,
acuse o para os Uns de diweiÍlO.
E, para constar e chegar ao co

nheoímento doe todos, lavro o

presente para' ser afixado no Io.
.

gar do costume e publícado pe.

lIa imprensa,
.

.'

Blumenau, 24 de agosto de 1945
Víctoríno Braga

Oficial de Registro Civil.
Faço saber que, perante o sr,

e

í
'.

Te n
de 25xlOO' metros. no Ríbelrão Cégo, Velha Graude.

Preço Cr$ 600,00
Cada Lote

Informações com O'I'TO WILLE nesta Redação, ou com
Elsa Ihlen, Ribeirão Cego.
*--�-ii!-!t-:t.-.t:..-��-:�....;,j o �--_�-lli!��-�-�-�!!o1i"�-��-�

n

Cia. de Terras J�orte do Paraná
A Maior Empresa Colonizadora da America do Sul

De passagem nas zonas Blumenau e Rio do Sul,
o Agente autorizado, Snr. João Ferrari, eretucu ven
das de 'Datas. Checaras e Lotes por mais ou menos

1 milhão de cruzeiros, provando esta o valor das
terras da COMPANHIA por ele, representada.

Para obter informações mais detalhadas, dirigir se, por
carta ou pessoalmente ao sr. João ferrarÍ.- GRANDE
HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr. OTTO WíLLE,

*** �

B L U M E NAU - Caixa Postal, 98 25v15

'[

G. Mi

com viagens regulares entre I taja1 - Santos
A tratar com

(alliCa postal 36 � refld., TeRegr. "Guido"

_:'�:7.. __J 1
..__I.TIllIIIA_JI!IIIIA.I.'__R.uilll5a_PIillll6_d"m�o�F.e_rrlli1ie.üD·a!liB::l!l�_6.8.I71ll11121Jfl111!�
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��A Patrlm.Qp.ii\l' Lida..
"

RtiS FeUpé de :CUveira 21-· S. "."'110
A Mais PedeHa Organização' de Sortslo.;_;e .

Colon,ização
Sorteios mensais - Bonificação J Construçoe.s 1 Be.emho1so·
(Auto;i�ada e .Fis{!aliz�do: pel� Governo ':Fe<1�%q:l).

Carta Patente Nd51 - Decreto N.12.li7Sde 2'3de maio 191'1.

Resultsrdo do Sorteio Realizado em 2S de Agos.to '!la 1945.

1· Premio 93.165 - no valor . Cr$ 50.000.00
�. « 03.165 - « Cr $ 6.000.00'.

s « 1!U65 - .

« Ci$ 5.000iOO
4- " 23;165 ....;; .. Cr $ 4.000,00
5� « . 33.165 - « Cr $ "3.000.00

Milhar 3.765 - Cenlena 765 - Dezena 6S
Todos os titulas que con,tiverslll a milhar 3.i1i5 terão �!(�itQ

a um premio no vçllor 'de cr $ '1.000;00 .

Todos os títulos que contiverem.a .centene 765 terão direito tt:,:,iixm
premio no vall;)r de Cl'.$ 200.00 :i{ <,

Todes os titulas que cqnfiyerelll t, f1n?1 65. t�rão ç.il'êitq (l i�,#�ão. ..

de duas mensalidades., -

.

,

';"
.

_,- - -

-_-'.
-

".:' '-.

P..dquiram sem perca de tempo. uma a�olice dQ
"A Patrimonial Ltda»� '..

Agente em Blumenau· G" U;DRA
�"";;'.•-,,�:+-��:+.-_.fi6.-:-!t-� O +--.-:ih:-���"'_:......�:�:+'''''�

, ,_< "
� •• :- ..

fabrica de Ladrilhos' e Olicina,:dQ Escultura

Druldo, PBeller
BLUMENAU

.

·Rua Duque de Caxias, 8. (Ex.Palmeiras)·
Telefonei 1081 - Caixa Postal, 48'

.
. .

El'p$cl.e:1i�ad!l.l � !,mitacih'l fie Exeou�.(:Im p,l�:sh;. II p.'I'-<
Gr4nli1l1 Esca:daria�1 J?avlmítntos, feiçãs Q)l11h�'d, 'CImente :.ir.

'. • m;a:de'& B�da1lStre!. catai pjra
S�mirala PlíAdras p.aila Fias, 'BAI.. A�, Tl!l!llqti.e.s.· Cap1teJ.s, :r.bol
�õe! (.lt{ra A�!j31 Caot-QQ'ei,.; p�ra Esg'�tQ!l B'a!tl� p'.�re ;.Jal''';

.

.

.... j ". dlns) Mesal ·;iUl· Olôtro". í'lore!..rIL"i

..
pç.•. A F.nt�.1 Ra.

d

...i.?� �.lú"I.r21.Si' .v.as�.' F1Ln
...
�
.....

,�....._Dt.�)_d.•...:.· � ....
rõ;all, Gt)l�s d� atl$'o, l5tc. d e.h a e e ,e d II &. J etc..

.

," ..

O'$'-.�"'-!'-.-�-!t.-�.;t o .,....:...��*.:-;-�.._.,!IIi:--'it��"'.\III.........

.DE JORNAIS
Estado de São Paulo, São Paulo

Por ano: Cr$ 120)00, por 1/2 ano Cr$ ,.70,�O

Jornal do Comercio, Rio
Por ano Cr$ 100,00; por 1/2 ano Cr$ flo,oo

Pedidos a: OiTO WILU, - fone 1099·�·. Blumenau

Secretaria da'. Segu�.e�nca. NacionAl
2a. Delegat·ia Reglooal ,de, p.,lieia ,de BlumeDau ,. .

E'D'] T A'['
...., .

De ordem do' senhor ' .• Del�gidb .... RegiqnaL.de', P6liciaJ leVo
ao conhecimento .'. público que, a partir ,t:{é 7 de' rig()sto, fôrf!m'
suspensos aS restrições. impostas JlO$ i1:lRAS�LEIRQS :NAJ�R.A:LlZADOS; DEORIGEM ALEMA, .'. de acoJdo C()rl1" o OfiCIO no
13.170 do M�nisteri{) da Jusiica e' NE'�V}cios, In.leriore.s,_ dirigido
aQ Exmo. senh-ór Interventor 'fede'í;al.

......,.., .

, .'.

Btumenau, 24 de' agosto de 19'45.. .'.
'

' .

ABILIO UE OtlV.EIR�
;

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



Oapítal Integralizado
{Dependendo de aprovação da Diretorí a das Rendas Internas

.:

O aumento t1e Cr$ 2;000.000,00 para Cr� 6,000.000,00
fundo de Reserva Legal e Outras ReS.efVaS

.

.. Total do não exigível ..

Balancete geral em

�Carlas"Palentes_;"" ,I··.· Ban..co.Indüst.. t..
,ja.· :. e Com.ie.�rCl.·.,ode.S.·antaCatarina S/A..:'

�"f���endenci�s, N�DlerryS Dataá "1
, ,:Ui'ljai-Matriz 1283 8-10-19$5

MAT.RIZ EM ITAJAf-Araranguà 1730
. lfHJ:}938

· Blnmenau 2551 l?S-12�1941
'Brusqua 1292 25.10:!93&
Oaçador '1727 . 16-3-1938
Oancínhas . 3243 . 7-1·1944
Oorieõrdía 1729 16-3-1938
'Cresdúmà 2564 16·1-1942
'Cl1ritiba

.

'.
'

8071 21�W�1943
·CütitibllllO$ 3246 7-1-1944
:Fiorianppolia 2561 16,1�1942
Gaspar

.

'2556. JO-1-1942
lbirama 3247 22�12·19i3
Indaíâf .. 2552 '29-12�1'941
Ituporanga 6S/SB 31-7-.1942

·

Jaraguâ' do Sul 3248 7,1-1944
Joaç:lba : 2562 16.1.1942

r;;�����,P!��e�'���t:-' I
Joinville 3240 7-1-1944 I'Lajes 2563 1('·1-1942·.
Laguna l291 25-10-l935 )
Mati'a 32'41 7.t-1944 i
Orleães 32,14 7-{·1944 ;
Piratuba 172Çl 16-3-1938'
porto-União 32J2 7.1-1944 1
Rio Ja Janeiro 3072 21-10.1943 ;
Rio Negrinho 3245 7·1.1844'
Rio do Sul 1290 25-10-1B35 1

S. Francisco do Sul12B4 25-10-1935 i
São Joaquim 2557 lO·1·1f!42 i
Taló 1290 25-1O�lH35,". Endereço Ielegi'ufico: Tijucas 2555 10-1-1\)'12:

'('<
..

, I' 'N' 'C Q..
"

»
Tubarão 1293 21-10-Hi35 i

_ .'1 'Urussanga 1731 16-3-1938:
, Videira 1726 16-3-1938

§�--�----==--�=---------------,�--------------------------------�---

MOVI'HE'NTO
A T' I ;;Õ�;�"��_'-=---=-···"��-:""ll".,.=---",._",------=�p

.....

· �A�S-S�I-V-O-
.........._-�...........

_--,�--���----�----------�--�.------------=---------------�-------------------��---------=.--�--.�----�--------------
136.195.11'16,20

I
.' .

Capital
Para Aumentu de Capital mep. aprovo D. R, Internas')
FundO de Reserva Legal

94.719.1!:J3,lO í Fundos de Reserva
,

Dellósitos em Conta Corrente:
Sem juros
Com juros

174-.186.3�5.5Q Com ãvíso Prévio (menos de 90 dias)
1,00 Com aviso Prévio (a partir de 90 Aias)

- 7.449.362,40 Prazo Fixo

167.0Sfl.OP4,60
I
Efeitos ii COh.·rar de conta .própria e de lerceiros
Titulas em ç�ução e em deposito
CDrrespondentes no País

.

Matriz. Filiais, AgênCias; Sub-agências e Escritórios
Banco" do Busil C/Especial

3,937.595.30 Valores HipotecáriOS
Dividendos: .

'Saldo não procurado, do I: ao 18'
232.302.467.30 Ordens de Pagamento
1.24.4,500,00 Diversas Contas

211.005.676,30
174,186,315,50
232.302.4G7,3u
28.9íJ5.155,20
182.045.545,60

40S,G06',OO
1.244.500,00 I

402.008,50 !4A.49.HI7,50
I

Atende t·}dos os lierviçoll de
2.B:'.'L660,80

! Radio! receptores

I!, SsrvtCQs RaJldos e Garantidos
TELEFONE 1395

I RiJa '1 de Setembro. 13
"""".

. -Il--�--�--Cr$ 84�).96i.li:l2,70", N b e . 1. I '.
-

I_�#�....;;........---"""",,,,,,,,,,,..,;,..,...,;,.,.,,,,,,,,""'l""_'''''';'�''''''"'-=�'''''''''''''''''''''''-=';__-==='::''�:::======::''__''''"''''''''''''''''''''"'''«=_''�'''''''''-==_'''''''''"'""""'_""""'�����;:;-�-���.�� i. o ar e no ar
, i '

.

�

l\NOT; : \, í 1
não deve faltar. i·:�;

Cr$

, ,EmllráslÍmDs am Canta .Corrente:
Ell/pl·�stiJ.Il.O'ffIipotecários '.

.

.

Contas çqrl'entes Devedoras, garantidas.
. 1!leit� j. Cobrar:

.

- , ' ..
'

De: conta propria; do inte'rior
.

'De 'cantil de terceiros; do intel'ior
De contade terceiros, do exterior

T ."Uulos em' tiqlildação
, ,QotT8SJJDndentes .no·. País. .

.

.

, Ma;friz. ,Filfaj�i �!JêDcias" Sub-agências. e Bscritórws
. Tltmos' e 'Fundos 'pertencentes ao"Bancol .

.. , .;. Moveis &Tltensilios,' Debentures
. Edifi\)Ío,s. e Outroe Imóveis ,

.

;,
131 Apólices Federais, sendo: 11 em nosso poder
e'. 120 no: Banco do Brasil, em depósito

ValareJ. Cilu.cionados
.

Valores' Delrilsltados
Valores em cDbranç:a, lia Banco rIo Brasil
Hipotécas

. . .

Cima
, :r,-J:a",Cai:xa, ·em moêda corrente, .. .'
No Banco do Brasil e em 'outt'os Bancos "

No Banco do Brasil CjSup; da Moeda e do Crédito "

DiV8rsas Contas
.

,): ' 1.010.951,80
.93,708,241,30

32.652�094.00
141,516.610,30

. 17,611,20

"

"

.,

"

"

"

3,838.017,30

99.578,00
,. 106.105,700,00

123.75K981.2Q
2.437.786,10

,,'

"

,',.

.' 15.430.370,60
14.484.617,30
2.359.965,30

"

c-s 6.000.000,00

Cr$ 6,000,000,00
Or$ 12�OOO,OOOlOO

31 de Julho de 1945

32,27·:1.953,20
588,514,10

849.961.1i:l2;70 ..

Cr$ 2.000.000,00
4.000.000,00

6óo,000,oo
5.350,000,00 6;000.000,00

.,

6.788. !.37,80
107.344,440,90
11.31O,34·1,f.o
28.í 15;832,40
56.341;.923,70"

"

Genésio M. Lins Dr. Rodolfo Renaux Bauer
..... <�DirétoJ:�Superintende'Dte ITAJAI, 9 OE AOOSTODE !945 Diretor Gerente.

•.. ,Érico Scheeffer '.

H 'I' O k Diret AdiuntoChefe da ,Contabilidade Geral .Bonifácio Schmitt t- 'Otte Rehaux - Irlneu Bornhausen _ Antonio Ramos erCl 10 ee e - Ire ar ! .

. .....' Dipl, Reg. na, DEC nr, 22.638
.

.

.

'.
.
'. '.

.

(Diretores)
..'

Serafim F. Pereira - Contador
._li....;�_.:t..;....��..-�liIil8�-.it7"".f Ó •. -:-..�§i��......�....�-�"-�...... (') ._..........�-""�-�-,.....---�lfI o • ......,.,--....._..-�-.=-:+.-.-i+.-. o ;j�'".!lt>- -.Q.�"",·�·�--·1"- .. 'i.I!-��SI!--�

H·OJE .iIII.4a ....feJraj,Dia 29, ás 8s15 hs�:
<

' Aflue Gwyane e David Bruce, em

·

. "LQar
.'

Sobre' : Vegas"
Anne OWyllDe, a "gírl'l de corpo mais perfeito de Hollywo
od e David Bruce, o galã mascul0, n'uma comedia diver
tida e suave ,conto o luar! - Muita alegria! Romance! Som'
breros e 8 e.nc&lltadoia cidade d.e Las Vegas, onde tódos
amam apaixonadamente ...

No .Progi',: .

-_ Com-pk Nac. e Universal J<JrnaI.
.

'.
' Platé� 2,00 -l/�,� mil. 1:00"� Bal:ãO '1',00 'I] '..

. '., . • _

.

.'

. '

.. '.. .

Amanha � 5aA�felra, Dla,·.30, as '8;15 hs. SOCiedade Beoaflcladora de .

DellJliB:oN����e' 1\f�����tt;c!!��'���e.����ec :�rke Poia ·e :Madeiras .. Lida. d S�das, Linhos, Casemiras,.tlI,' .

::CasadosSe ) casa·· letefone 1248- Rua 7 rle Setembbro I ���f!Gs�'p�j���s�<t:J�:: I··
Uma e®ledia movJ"!enl.da e repleta de Incldéllles que\ fornecedores de Madeiras em Geral I �eias, etc. N'

.

',.eKpulssrão todas as trietezas de seú ,coração! . "PolaNegri'" forro Paulista, ericantoneiras de Qualquer Especie, �.. Chapéos. amenzoni, Gnry 6 .BI8.8_
.

,'-

umll"Eslrela" da Cena' Muda� triunfando' no· 136U magnifico

P8'pek�e�;�����qll��i:ptPi����V:l;�ramounte Jornal.
Alinhamento, etc. etc.

11�.... ·.'..,�l.�:t.����R_':.:.��!.. :'.��!i!.,OG.�:!.�... 5..�,t... ·F...!!.?e.t1.1!!w
1__·.p.·la.té.a.·.··2mJO.O.·_I/.�.!Il!!!Ie.mIllll!Hilm,.1.0.0•.•·"RB.aIRcãIlllOAm·'�.'�.�_.!SF.' 1;lle.. ES_P8_cogial_id;;;;;;ad_..8õ;ii:_S;;;OaiiõiilhiiiiiiO_';mMo;;;;;a:_C�m�.��_�_bms;el_...mm=...��.......

�'-------"""'-----_._---.._._-- - D_' --

Entre Coisas .Semelhantes
. O" Me·lhor é. o lJnico:8om ....

Entre os Depurativos {$colhà·ó ';OALENOOAL'; ..

que." ainda é' d' melhor.
.

ASiUlis estorílacal que ;itrula cancer· é: mais
'frequente do que se :julga e no esofago' tambem pÓ,
de ser lugar de falsos. tumores cancerosos, quê tra

, zet11 graves perturbações digestivas. Para 'livrar:se
desse� males consulte o seu. méçlico, 'o qual em caso
de Sífilisi lhe prescreverá uma medicação :,apropriada

eh'

1'·'·'·,.,� ::
valioso auxiliar 110 tratamento da Sífilis é o remedia
indiGado para todas manifestações da impureza do
$aQgue. 'V'se e tire a prova reaLde que é o melhor
··depUÍ'alivD.

.

:'(No. 39 EO)
.

�""'��".$.�,...!i!..��$O® •.o..tlI9.�I!it"'."._•.•j!(!k.*..."''!lt:Ul'&

I Bxportadfira dn"lrdalras S.· [ I
�.

..' StQe�!'Il�rJll�íie�te. de:.. I.
Mad.�irasíçhf,çt?O$trução em ge� I
�ral Fórro�s;i":i'S:()a"hós·. Molduras I

.' "

'. J '.' .'. •..... ,

'�··".:'·:e·tc.
..•

.'

1
I
s

Domingo -' 2 de Setembro
Grande Festa Popular

No pâteo do "Coleqio Santo Antonio"
. Em beneficio da '''ESCOLA PRATICÁ DE COMÉRCiO DO

.

COLÉGIO SANTO ANTONrO"
APRESENTA:M· SE:

Os mais variados jogos com valiosos prêmios, ótimas be·
bidas, saborosos assados, café, doces e demais divertimentos e

graciosidades de grande atração. .

CONVIDA SE O POVO EM GERAL

'am &

Apar'elhos de Radio
da R C À Vitor

de todos os lipos e tamanhos nó

Casa do Arnsf'icano S. A"
Me,cado de Autamótrei@

.zmA"""" .:':.:.:;,.:.•• ... .1

II
fabricar 'de Tinjas

BJumenau Ljda.
Tintas e Vernizes .. Matarial para

Pinturas ··em· 'Geral
Tintas· em bisnagas para artista:;

J31umenau 9!. 'lIa•..Catarlna

Dr. A. SANTAELLA
DiplomiUlo uela faculdade Naclona) 11& Medicina da

Universidade do Brasn.
.

,

Médico ,por concurso do Serviço ,Naciónal la DoenylíS Mentais,
Ex-interno da Santa C8.911 e do Hospital Psiqttiátri'co do Rio

de Janeil'o, Ex-medico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CtIBICA MflmCA -, JiSPECIALISTA EM UOENCAS NERVOSAS.

CONSULTÓRIO • R fi f1 F li L I P BSC 8 M I fi 1
.

(EdiflCio Amalia. Neto)
'nas 156s IS horas

f·l, d III A li Ó 1':0 LIS,
._ ":_-

FRACOS"
Â�iMIÇOS

TOMEM

UlUlu' er28:iotatl
"SILVEIRA"
Grande Tônico

-

.#0
� ,o.

�.-._,.�,-.�.�,

tl 1·._I:h�'
•. �J 2"5-.4(.#1"''''''''''''

.lipl:mg:.;
0:> ..'1'&.1\ I,'i}�...

G.�l'>t
tlt,'O!úeo\t
��u,� .. I'A!t�
Jt!l".raA\.G1All t
�it._.�w..�

@�,�

"!I':\ ",�,:.';'.:l:: � '.:l",-e.:.;::.I2',J..n-.z. '::-��::'.ht';"'!t�4t;�
�}i;....:; .. :;:j,;:-�t�.;.i,J._.�;�;!��j.�i!���

Oficina RADIO FUHKE

"Medicação auxiliar
no tratamento ·da

siriUs"

;. -fI-��fi-.-�-�-I!:-if-f·
.

, �

i Aos Senhores Propríe- J
• tarios de RADIOS T, A. instalação de . uma't
� ANTENA GALLI .�

k representa as seguintes 1
I_ vantagens , ,I.
f Facilidade de �i1stal[lção. . T
4' Economia Segurança :tl
•. e melhor recepção. J
, Informações ctlm" sr. Jllsé ,�.

. Gamanj .

�

I Rua São Paulo, 9
.

f
'. Blumenan �

I if·, .. (I:�-ii-.-�....4j__�"""""':olt

CO
W·

Sempre fO.i e continú;:l a ser

L .

. dhor ..

�_ 5'f"ik'.rit�k4\g##4i4'.i'+ _.17 !ea:i�_@t A'

AffiAJ)OR (8. Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro" 596Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ofog i
um. grupo de.. au.e. tas locai

..S. ! .8'.1 m..·e.n U'.'
Na divisa com. o'munleípío . Rio, 28 (S. E.) - Na

'.

reunião

parttu na manhã' 'de ante"l
c de Gaspar repeuuae a c�ri de 18 do corrente do Tribunal

ôntem rumo a divisa de, Ja- '. morna de entreg�t do Facho, ,Superior Eleitoral,' trat"u-se�,
Ir' Ta ',' 1IT ....

•

.'
.: .. '.' .ragua de Sul, aflm dê '. rec�- Prefeito' Municipal, acamo

desta vez aos atletas g,_aspa ainda uma vez, do caso, de

atlca, Iragedl8 gerada pelo �i�h�o��:;:iP��l�gF�g�OSi�- f::�a��mq�8e :!l��r�fic�t� � ��.n���tet;���m�oo���:�I\:;id� �����ã�o�ef�����ó��t1��r��:osan�
'e'

..
--

M'allm a
.

esposa e dois iovens feriu um menor bólíco da Patrla, aceso, este certmonía de entrega do magistral oração.
. ApoJs haver falado a respeito

'nUm Gonililo e travou .tiroteio êom um
.. poUc.·ial �t�Oll:a.eme dMe0JnáteconOdaus!l�dIOo' enroa Facho. Nessa ocasião, o sr, O Fogo Simbólico, após o desembargador Edgard Costa,

• .. 1 LI P I·t de Jara ua do S 1 atravessar o pais de norte resolveu o Tribunal que .0 pro-

,
São Paulo, 28 (S.E.) - Grande' tragédia. verificou-se avião atê Natal, Rio Grande dr8ecri�s�u, tendo go sr. Alfl'eJIo a sul, vencendo um eonslde- cesso em questão fosse oonver

dia 19 em um Hotel sito á "Rua Joaquín Nabuco, 158,nesta do Norte; de onde tníoíou seu Campos agradecido com pá- ravel percurso, deverá chegar lido em Deligencia, até que

çapltat Um homem, angustiado pelo' ciume. assassinou
'.
a ltínerarío atravez o terrltorlo trlótíco e comovente ímpro- em Porto Alegre, ponto final pelo Governo de Espírito Santo

lhos de revolver SUB. espOSBI, abatendo, tambem, um oficial brasíleiro, viso. da prova, em 1. de setembro, sejam prestada as informações
· do exército e um iovem alheio a.sanguínorenta ocorrencta. Autoridades civis e milita- A maratona prosseguiu, dando inicio ias comemora- .neeessarias, tal como ja fez o

: Trata-se do sr. Vírglího Santana, d�r-54 anos de idade, que res, entre as quais se desta- então, atravez nosso muní- ções da Semana da Patrla. Governo de Minas Gerals.
. após 'violento desentendimento com B espose, gerado pelo cavam o sr, 'I'te. Gel. Irapuan cíplo, atíngindo

.

esta cidade "-�-�5!!",-,,,-�_',..-:ot:-..:-. o .-_+.---�,�-:.o€-,ct--,�-�-,.--c�

ciume, tentou, agr�(H:la. Quando procuro� rugir,.- a. vitima, �avier ieal, djg�o crote. do
as 10,30 horas. Defronte ti

,(Ia "pme �1arlR RibeIro Santena, _<i e, 23 anos, stíngtda por 32. B.O" e sr. AlfLedo Campos Igreja Matriz, um avultado
um t�ro disparado pelo esposç na e.seada do Hotel. Co�- T-::::��;;�":'l'��....�:;;x�;;1� numero de escolares e' po-

i

seguiu entretant.,o, ganhar li rua, onue acabou de ser a.
bati. h CID-DE SftCI :J

..
pulares r.eCPc.ipnaram o Fogo

da pelo esposo, '

.
. li H U d Simbólico, que após acender

".' .

Em segulda, e�te retornou .ao
. Hotel arr�mbando. a �:::.� �-:.;. � ...•. ::!-!! a Pira Ardente da Patria.

'porta de u� ban�eJro. onde �bate�, também � tiros, o ]0 A'
.

.

. no interior da Igreja, prosse-
vem AntOnIO Amm, de 24 anosde Idade, asp írante da 28. n�ver�arlos . gutu seu itenerario, rumo a

classe ,do C.P.O.R. .: .' ,

"

.. AnIversanou-s.e ontem a gentil Gaspar, sempre .acompanhado
.: .' Rum��do, então, para. os fundo� do hotel, vtrgítho srta. Ayrudt: Reínert.

_
pelas autorídaües acima

.. .Santans (hSp�rou ?ontI'Q� o Jovem Af�npo Cesar ReaIe, . de
.

."
-- 1 mencionadas.

24 anos, funelOnarl.o da, Imprensa Of1(nal� Yl.atando-o talll-, Fez anos a sra. Da; Amanda I c. . _

_.
.

bem

.•.An.te.s ....de. fugir ten.tou•.!H. !;id._.a...•.• agredir ,a. f.aca... o. p.1'0- Beenke, esposa do sr. Paulo

l
".�:"�':-�-�-?i-!i.,..,..��

prietarios.do Hotel, que consêguÍ!} esquivar sé.'MaiB tarde, Beenke. ;'- .

. • .' •

.na.Icealídade den{}minadaAr�ur Alvi.n o criminoso. dispa- ..

-- SODledadeRecreaiBva e
rouvaríos tirQs n� inter�or de um bar. fer!f}do um menor,

.

fazem anos hoje: Esnortiva "IPIRDNGft"
travando, em ségmda, tIroteio com um gllarda que pro- A sra; Da .. Selma Bernbardt.· ii' :

.• curou> defe�lo.
'.
'.. ,- A srta. Eugenia dos Santos; Resn1t§oIn da I"'mhnl�.

. .....
.

No dia seguinte Virgilho Santana apresentou'se á po· - O sr> João Simão.
li! uUu II. lU ilIu .00

,,'Ucia.�ontessando seus crimes e dizendo que fora levado --� 10 Premio. N° 318
a se tornar um assassino pelo fato da esposa lhe ser No proximo dia Iode setem- 20 � � 426

:infiel. &0, transcorre a data natalícia 30 li ) 610

,'.�or�t�§'��.,:�:otGJ o :0n«D�<tf�����li��1 da prendada srta. Ely Coutinho, 40» >l> 680 .:-�-��-:-�-�-,,-�...-:.,-. o.:-�-..-�=�,.....:��:;(-:t''''_':''--�

Instituto M.édico D.r,. CA..RVALBO
" ��:reeni�d�rai��.�t:�ue pn:st�ocie- 5° l> l) 510

Rgua de ColABlsa Prado do Rio, La Menor

......_-.:::========::::=::===.....
..0. e I' .�. !mosa .-\ti........,_..-1IJ4_�_�.....r&-� II .

..

Uli e Rapsodia--- funclOnana da MUniCipalidade, .

•
daquela. cidade.

I • Na- fi. �ftn'se'gUBlln E·IZE L· encnntra"se a venda nas

.
u '"'''' Farmacias e Dro!arias�

O r AHonSD 881sI01 t�rmillar II arenga
.

�__:<-_..-",-w.__H oH�§-��-"'-:'_-.-.

..
.', D;plom. pela Faculdade deRM�c;� ����/u�mV�:��:I��� O "'cambl'lo negro"" no 'Rl'O

. _ ,{Perturbações .menstl'uals, esterilidade, alterações se- Nacional de Medicina da ?fsta CatutaI mfor�a qu.e. o. ,
..

. ,"; , '

.= ,J:uais, incômodos da adolEi'cên�i� e da idade critica, Universidade do Brasil Jornal de Alagoas registou
II ,- d

15.. inllamações genItaIs, etc,), '.
, I""' .

'�uma �éde de cen�s_ pitoresca� Içam arcadores que as ao presta0 8 CDU'"
i

. .
.

!1Jl
MedICO ESP�Clabsta em D_oenças das ocOrridas no

,coml.Clo '.
promoVI t�s � JUS·tiç� .,

dos 60S mercadiU.hOS muni,

�.. Afàmada mo Briinco. 3 - $Jiumonan - Te,fefoil8. 1.202 MA Crianças e da Pele do pelas entidades da mmdida'
. II ii II U ,"

f' 'ti I"
._ �. _

.

.

.. clpals, a 1m e a 1 serem pDS·
e I.I�;iI1&JfiÜ!)Y.�..A1ijiW:.oii.ZUl'iü.II._jJ.61f1i!l!.�. Cursos especializadasfsobre Ali- tura Getulio Varg�s.. Segundo RIO, 27 (S.E.). - A pO�ICla, tos á venda pelo preço .da

mentaQão das Criancinhas. Pue" aquele jornal, o primeiro orador apreendeu ha dIaS 309 caixas tabela.
. .

'.'

U·.V... Ir.IRa C'....I. ·r. 1110. ricultura,'Higiene Infantil,Clinica f�i �par.te�do por varios .opera· d�.�ebolas e 315 sacos de O dinheiro apurado. segun·
Médica Infantil, Tuberculose In- n?s, ongmou se uma vala e o felJa?, que se achava� es- do determinação do Ministro
fantil e Doenças da Péle das dlscll.rsador r�solv.eu abando�al' condldos por DegO?lantes João Alberto, será remetido

I·
'" I!!

..

d'
' ·,i·

III

h
- Crianças. o recm.t�, extmgumdo·se. aSSIm at�c�dlst8 D.um depÓSIto de' á Justiça para que se lhe dê

.

a'q''UISlça-ft
.

e ea'm'ln' oe'5 o coml,CIO.,. .' _,

calxoea vaslOS.
. conveniente destino I!ldepen�

,

.

,

.

.

U··· '. .'. Dá consultas em' seu novo �-�-lt..�-�-.��-5e-�-'.
.

Esses generos. pelo 9ue dente disso, o processo poU.
, OOVO'S consultorio no Edilicio Peiter '" . '-" fiCOU a�.urado! eram d�sunac ela] contra os. negociantes

(em frente ao Hotel Vitória) dos ao cll�blO negro, en- envolvidos no caso do "cam·

RIO; (5. E.)-Em face do grande numero de pedidos . qua�to contInua a se fazer bio negro" prosseguirá, .

,de, c�minÀões dirigidos á Coordenação' da Mobilização Eco- todos 08 dias, das 10,30 ds
I sentir a falta dos mesmos

O-�--ê-"-íE-�_�a1i! ii .•iI

nomic8, eSSê órgão declara o seguinte: 12 e das 14,30 ás 17 horas. .

nos mercados.
-

.

.

'

..

'

.•. "a):--A distribuição de camin.hões
.

está a cargo da por determi'nação do che- "Is trevas. de
_, CateÍ1'8 de Exportação e Importação do Banco do Brasil,.

ie da Policia" os generos GOl-a·'OI"a"
',o.:'. e. acordo .com a portaria n' 330, de 12 de janeiro do cor- i -, No bar ie no lar, I 'I apreendidos foram distribui-

. � N O 'TI
.. '

'" .--'�__�-��ÍI!I5�-�-iI A tI.Folha d'e' 'GOl"az" publl··
, '�ente ano, áto em que foram traçadas 8� normas a que a I

I K·. �I i i ,; "J
<li

.!'eferltIaCarteira deve obedecer na liberação dos veiculos j. rit'ãO deve faltar ! '----i
"�, O Partido comunista ca uma reportagem, sob o'

.

em apreço; b)-Dentro da ordem de prioridade estab�leci; 1 n€io foi ran,."s&ra·da .

título "As Trevas de Goiania"g

·

da' na citada port8ria� a Carteira atende aos pedidos que I €" I
IIIInB 1I!1ii:l I u salientando que a cidade eSm

· lhe fora.m dirigidos em't6mp;o oportuno, tendo em vista a '" . Segundo consta, iJ Tribunal tá cega e entravada, isto 6
..

B8tisfàÇ}ío por vezelr parceladas de pedidos de mais de uma SuperiOr Eleitoral decidiu recu- qUBSÍ paralizada, porque não
·

'l,Ínidade.. de açorda com. a quantidad� de veícUlos que vão Igual, ou melhor que o
sar o pedido de registro do tem força para suas indus ..

'''h
.

d' o Ps'''' e" I3s'�ode de uma dl·<>trl·bul·�"'O e Partido Comunista Brasileiro, triaF, o que redunda
.

num
,c egan o a

.
I" .. e a n ce., 1........ ...,,' ya.

- similar extrangeiro
.�. >guitativa por todo o Territorio . Nacional; c)- Existem na orientado pelo' sr. Luiz Carlos prejuízo enorme e num gran-

,'Csrtefra pedidos ,devidamente' Iegaliz;ados de 21�OOO cami- fabr. ,C. aliViEILER Prestes, escreve o "Jornal de de entrave ao progresso da

.. ]ll,hÓ6S: a, no corrente ano só chegaram, até agora, das Bna 7 de- Seetmbro, 100 _ eX. 56
JoinvHe". economia publioa.

,8.400 unidades que devemos receber, apenas 3,000; d)-Em li L U ME N .li U : +_..-•._...�-�._....��-.'-�....,.,� '�-���-�-í(-f',_:�� :€-�o

til{�e, do' zelo .' e da. absoluta cor,reção com 'qUe a Carteira .'
" .

��A- 'cédui� é' p�st!:l' num' envélope
-

-qulmeÍo
.

o

ve
..

m

....•.•..'.c.um.. ,p.r... indO.. de.S.·.de 1944. a.
s .instruQões....d.

a Coor.danação \.���.:x:r.o�'��:.!!l!�.�...
-::����

...
�

....
�a•.�� eleitor está encerrado numa cabine indavas-

.

·

�lfM;obmzação Economic8, relativas á distribuição dos vei- . . ..'

.

SRveI. Ninguém está vendo () eleitor quando ele de-

êülôs em apreço, ás interessadas não devem· dirigjz' seus Dnnco Popul'l ·ê. Affr·o•. 01 d V].' d Il.·' posÍta a sua cédula no env€!ope, que 'lhe é fornecido

,.pedid..•....•.
o

.....
s

...
ou

.... re.c...Iama.,C.Õ.e.s
a

..

0

..

c.00.
rdennd

..

or e sim· áquele ór"1
Uau . . ar & C a . o a e e 1alaJ antes, pelo presidente da mesa e oonsiste numa SO�

gão do Bánco do BrasIl".
..

, _
b!'ecarta igual para todos.

,

.' -. Não haverá nenhuQl Ilvro esp�ciaI para cnda
· Posto ·Eleiloral "Cidade de 81u- g:g�:n� �o�:f;rBiÇãO ,�, g�g �f����ins:�!inU;naH::gui: ba�ot�ogossec�:to.eÀ�l���:�

.... •....
.

"
. C/Cts. com aviso. de 30 dla� <1 0/0 se onde quizerem, mas, de qualquer forma, votem.

�m ao,
c_ CORRESPONDERel1

" " "" 60 dias 5 0;0 livremente. depois, nos nomes de sua prererencia.

'. '.·,··Afim de tratar' dê assuntos relaoionados com o ServI-
Idem id�rr gl1 dias Õ li2 O/o Nillguem saberá' em quem o eleitor terá votado,

.

Idem
.

Idem ISO dias
.

fi O/O .

d
.

t i d b" dê "t
\lO de> InsCrição Eleitoral. que funciona anexo a este jornal C/Cts. Prazo Fixo fi mêses

quan o es e as r ti ce me e POS! ar na urna o

pede"se. ás, P61ilSOaS abaixas relacionadas a fineza de com, Idem loem 12 �

! 512 O/O seu envelope rechado. As coaçÕes de agora d€sapaQ

parecerem a sstee Posto:'-Sras. Evelina Mal'tendal, Alzira
ti O/O recerão na bora de votar.

,An�no�Frl�daZu��MarlaW����s��So[é�B:la�n�c�'h�i�.�.�.�.��!�@���_��W�-�&�����&����ª�_�����'••&a-_�� OVD�é obMp�rio!
... --------��,--

tllanb
-

I
NO ES�::�id�a F�t��o���� ��e �:�����s ���S:�J��ea�

li
..

ico I I fUleiro (Porfo alegre)

ree 'li ·em. 'r� ..

lnvaSãa da. fertlfll�
UI espirltoslulien$8

Prefeitura Municipal de Blumenau
Certidões de nascimento gratuitas

Prefeito Blumenau se
.

D 128 De Palácio Florianópolis se 24 139 17 12
Circular 1.374 Foi Publicado Seguinte Decreto Lei Bipontos

Decreto Lei 7845 De 8 De Agosto De 1945pt Artigo 10. No
Período Do Alistamento Eleitoral vg Não Se Cobrará Emolumen
to Algum vs Nem Será Imposta Multa vg Pelo Registo De Nas
cimento De Brasileiro vg De Um E Outro Sexo vg

. Maior De
18 Anos nt Paragrafo Uníco As Pessoas Que Tenham Obtido O
Registo De Acordo Com O Decreto Lei Nr 4782 vg De 5 De
Outubro De 1942 vg Podem Utilizar As Repectivas Certidões
Para fins Eleitorais pt Artigo 2° A Presente lei Entrará Em

Vigor Na Data De Sua Publicação vg Revogadas As Disposições
Em Contrário pt Rio De' .Taneiro 9 De Agosto de t 945 vg 1240
Da Independenda E 570 Da Republica pt Ass Getulio Vargas vg
Agamenon Mag'alhães pt Cordiais Saudações "Nereu Ramos

-, Diagnósticos Clinicos -

'. Metabolismo basal -
'

Eletroc81'diograUa . Lahora-
'. tóriQ de Análises (sangua-fézes-urina, etc.)

. Clínica especializada de Senboras

"I",
:: "

M 4 Mi.

o sabão

"VIRGEM ESP,ECI.ÁLIDA'·DÉ"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL· ,OlNV1LLE (Marc& Registrada)

,

, torna a sua, roupa branquissiina,
,', ,,0__' •

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




