
...

Di511
.
..

ficiais .. dO Exército,
��., RIO. ,(S.E.)- Eetã prevista para dentr.o! e Aeronautica, O requlamento respectivo jã se

"'m breves dias nova reunião âa . comissão no- encontra elaborado e em mãos do Presidente
,nzeada.p'e�o Go�er.no para [1Y.1 t'}r._,da 8it.'ltqÇãO.1 da Republica, esperando-se. a sua aS!inatura.dos Oftctal.8 amsttados, do Exerc'tto, Mqrmlta dent1'o em breve. Da refenda oomissão fazem

.
.

ari ha· e leronaulica
parte os seguintes oficiais: General Valentim
l1enicio da Silva, presidente; e Generais Anç
gelo Mendes de Morni« e Anor Teixeira dos
Santos.

i virtude-é a lealda
da se retiram Quando
a crime e e traição.

são premiados. D LUUE.
.

N·A·
.

·U··· .'1 an�:�IO. M�:I�:,oof"".I. semestral Or.*
.

95,00
avulso er' 0,80

IMensagem de saudações ao,a S··tuaça-OPresidenle da Republica I
.

I
.

.'

dos e'mprega
dos estran

geiros
toA Delegacia Especializa

da de Estrangeiros, mais uma

vez, faz saber a08 interes
sados que, de acordo com a

legislação em vigor, nenhum
particular, comerciante ou

industrial, poderá ter a seu

serviço pessoa de naclonalt
dada estrangeira que não
esteja com a sua permanen
ela regularlsada no terrttorlo
do País, ou, com maior pre
cisão: nenhum estrangeiro po
derá empregar-se se não es

tiver munido da sua cartel
ra modelo 19.
A simples exibição de ta

Iões de protocolo não justi
fica a irregularidade do es

trangeiro. A obtenção da cal"
teíra teferida é absolúta::nen
te necessarta e só ela dará.
aos atlenlgenas, o díretto de
permanecerem, tranquilos no
terrítorlo nacional. Diante do

exposto, e tendo em vista não
ser conveniente aos Interes
ses do País a tnobservancla
das leis que regulam esta
matéria, a citada. delegacia
chama a atenção dos ínteres
ssdos para o texto do artigo
241. do decreto-lei n: 3.010,
assim redigido: "O emprega
dor estabelecido em zona
urbsne que admitir empre:
gado estrangeiro, Bem a exí'
blção da esrteíra de identi'
dade modelo 19. devidamente
anotada, fica sujeito à multa.
de 500 a 2.000 cruzeiros, e o

dobro, na reincidencial'.-Da
Folha da Manhã-S. Paulo).

RIO. 15 (5. E.) -_ Uma Nu
merosa delegação da escola "Ju
lio de Castilhos" de Porto Ale
gre visitou ontem 0- Presidente
da Republicá 110 Palaeío do
Oatete, fazendo-lhe entrega duo
ma calorosa mensagem de sau

dações da Ju-ventude Gaúcha.

No bar e no la"
KNO'Il

'não deve falta»9tUMENAU .. Ouarta'feira, 19 de Setembro 4elSti5 w Dr. Aclimes BaIsinl Diretor RSSPQtlBllVe1 • AOd X�I· H. 228
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ferrovi rio desejam igualdade de vida
�r'Relfnido onlem e comité dos grevistas, o sr, Prefeito e D Presidente do P.S.D. - Per·

manece firme a aspiração de ser' aprovada a tabela de vencimenlos
apresentada BD Intervenler em Igosto de 31

-.
o movimento grevista dos terrovlaríos permanece sem

solução a espera de que o impasse creádo peta exiguida
de de vencimentos que se não são absorvidos pelos ar

. mazens de fornecimentos de géneros o são pelos sempre
apetitosos institutos, encontre o seu que vá ao encontro das
asplrações [ustas e humanas dos que desde 8 anos vem

acompanhando pelós Díerlos Oficiais os aumentes, conten
tando-se em p�rmanecer na eterna pobreza que o aumento
de custo de VIda não lhes chegou a proporcionar a ven
tura de perceber um centavo a mais nos seus reduzidos
ordenados que não chegam sigilar para o pão de cada dia.

Embora todos os esforços da Diretoria da Estrada de _........__.....

ferro Santa Catarina, estejam sido dirigidos no sentido uni Diante desses acontecimentos que envolvem a economia do
co de solucionar a greve, que tanto prejuízovem causando Estado e mesmo desta região. temos certeza de que o Dr. Nereu
80 vale do Itaje í, até o presente momento nada foi feito, Ramos com a íntelígencla que o caracteriza e com o espiríto

.'
senão reuniões preliminares que pouco ou quasí nada re observador que sempre o dominou, saberá contornar a situação,
Solvem. <, dando aos Ierrovlarics aquilo que realmente merecem, pelo pa

ISS9 equivale a dizer, que os poderes constituidos pou- drão de vida elevado, pelos minguados vencímentos que peree
,

os ou quasí nenbumaImportancía dão ao grave assunto, bem. pelo direito de salarlos Iamilla, e enfim. por tudo que um
numa aparente demonstração de despreso aos írreansaveís ser humano merece na face da terra.

. colaboradores da economia do Estado.

'UMA REUNIAo Q.UE.NÃO CHEGOU A SER "SECRET.A" Uosq'o·l·jolabsoluta.��nte inofensivo par9
'.. .

.. lYA pele. Eficiente proteção contra
S
.' e�undo.informaçõ. es q��.. recebemos., �a noite de on- We"zel·. PICADAS DE MOSQUITOS Gtem. fOI r, allzada uma. reunião, em que estiveram . presen- •. .

.

tes o ar. Diretor da Estrada, s». Alfredo Campos. Pretelto _

outros Insetos.
_

Municipal e sr. Germano Beduseh], presidente do Partido I "

Soclal DemocraUco. jC ru z-e-ir-o'-l-Pr-et-ira-m-a-f-an-onh-a;__F-aó-ri-ca-da
�- Igora, ou vai ou racha ! .. II pelo MOINHO JOINVILLE

fi
... ., I d "Cidade deel..ora a Btumenau:

Esteve presente tambem a comis-são encarregada pelos gre
vistas' em solucionar o assunto. Apos demoradas conversações
os representantes terroviarios, declararam firmemente a sua íua
balavel decisão em exigir a aprovação da tabela apresentada em
17 de Agosto de 1937, aó sr. Interventor Federal.

o SALARIO·fAMILIA

Entre. as aspirações dos ferroviarios, destaca' se o pedido da
aplicação do salarlo-Iamllla aos íuncíonarlos indistintamente. de
acordo com o pensamento do Governo Federal..

.

� d�r.eito de �re.·ve foí uma d.as grandes conquistas
IPostoda VItória das naçoes unidas na guerra que se findou..

.

Representa ele um recurso pacífico, mas extraordinarío
sem duvida, contra a víoleneía da parte de quem quer.

d
.

t
.

ti d d
.

.

d I Francíseo Bento, Emilis Casas, Oerda Stathoke, Au-que seja e In. eresees JUs rssímoe. e etermina a c asse gusto Ortmam? Alíee fey, Brandlna Soares. Elsa· Mariaquando os meios legais já foram satisfeitos' sem resul- Lamlm, Hedwg Frltasoher, Lydia Maria Zager, Maria Macha
tado, do? JuUa Zendron Labe, Erico dos Santos, Lulza Theís

11, grév:e da Ebtrada de Ferro Sta. Catarina està Medeiros, Olga Llndaer, Oodofredo Heídem, Guemter Egon
sem duvida nas condições expressas acima, Ha sete anos Heusr, Henrique Krets: Beatriz Mulller, Maria Oliveira, Ro

v.ivem seus funcionarias na espectativa da satisfap.ãO 88' Dorow. Nair Soares, Cecilia Huber, Alzira Anderson
y Santos, Erna MaeHa!', OskaI' Bahr, Enquelberto Milbratz.legal de interesses vitais deles de acordo com promes- Wanda Hoeltgebaum, MinDa KQoh, Elsa Relma Gude, PraD-

-sa� formais do governo do Estado que é arrendatario cisco Loos, Margarida Fl'aigang, Laurinda furtado, Alma
desse serviço público� .Em agosto último, depois de tão R. Greul, Nelson RussI, Elsa Hubert Artur Kaufma:n, Paula
longa espera,. guiou-se para Florianopolis uma cornis- Nort. J�Bé Clarindo, P�ulo, Pedr� Batisti:, Nilo José ?anpr�Da, Centro Icademico XI
são que pedio uma soIucão imediata do assunto arma-

João ,Silvano .o. OliveIra, Cat�rJna Trager. João Batista

d d d .... r>.: ....., Cenzl, GeneslO Alves, Augustma Hoeltgebaum, Elvira Lader, de feuare-roa e adas seguros, hutos de um estudo profundo das Oscar Stein HaIa de MarchE Manoel Bento da Silva Mal- . 1J1Ij I
condições da Estrada e suas possibilidades ecollomicaB. thUde Margárids, Beate Ruchow. Maria. de Lurdes OaUiani, O t {" i

.

11· dN

..

5Ivas .pro. :nessas
.. a.� SI.'. I.

nterventor da

..

Estado para a- 0

..ti�ia. Tderw.8.
Bar? Helga �ib.eiro. �iondo, .AnSSio c.onÇ

..

81ye, I C.IB.8::,en�r���ft�ISod�ris�dO�tender a SItuação Ja al�rmante, Mas, nada. se fez como GJldherme Sutter, Amalia ae OUvelra. Panplona, esroIma recebemos a oficio abaixo

,j,�... sempre, quando. são os cof:es do Estado que estão em l�· Õ::i�ã� BJ�:;rvtg!:��la �r58�t�'th�gn�:h�re,3��oDa�a�?:: em que DOS comunicam a
i� jog.0.. e não 08 dos. particula.res.. E, então, a final veio a A�g"ll'CD Y"rgas L:3uro-'Ro.be,.to Muller M�ud BichI'" Os' posse do respeHvo presiden·

, .

1·· d f' 't' d
..

A '. -
c....... ,

.

.

.. , - 0, te' o que agradecemos'greve como 80 UÇão
.....

e mI rva a Crise. gora, ou val win Metznst' Silvia H'iclaender Juta Haclaender. .

'''Fi' l'
.

'3 d S· & •

ou raepa!. .. -dizem os grevistaf.
.. ..', •

a .. .. oro d�anl��� lS,- Iimo�·e::.Linha de vapores re'lnlCla Diretor do Jornal "Cidade
de BlumenauJ1,

suas· ai.
lU

v IIIda·des Tenho a grata satisfação
de comunicar-vos que em

Se1ih.pras ex-alunas do Golegio.. Sag'rada Familia. SANTOS, 18 (S.E,) - A agencia nesta cidade da Mo- data de ontem, roi empossado
ores McCormack Unes, lnci� com sede em Nova York, aea- no cargo de Presidente do

Por meio debte jornal convido a todas as Senho- ba de receber uma comunicação de que na segunda quino Centro Ac&demico Xl de Ife_
ras ex-alUnas do Colegio Sagrada Familia. para mais zena de setembro proximo sairá um navio da Paemc Re� vereiro' Anf-'xo a Eaculdade
uma reunião geral para a proxima quinta-feira, dia �@ pubUc Lines, dos portos do Pacifico dos Estados Unidost de Direito de Santa Catarina.
d

�

para os portos brasileiros, via Canal do Panamà, Deste E valho-me da oportunidadee setembrQ, As 4 horas da tarde} no salão da Cou- porto ja saiu o navio !'Nicholas Kerkimel' com um carrega- para apres'6ntlu-vu1!l 08 pro'
gregação WIàtiana, a Rua 15 de Novembro, i:l9 i, 2' andar. manto, completo com destino a. São Francisco e Los Ange.\ testos da minfl8 cordial esth.

Grato pelo oomparecimento. leso O l'f?fnicio dessa Unha veio trazer um grande benelicio ma e distinta considsraçao. .

para
..

·

.. 8..s. transações ·comerclas entre (; brllsH os porios do 11 THEODOCIO M. ATHERINO
1. Joaqtd-m O'dh-Vigario pacUÍ(�9. Presidente

Sopa

"V
em Tabletes

I C I"
CORRESPüNDENOIA

Um tablete dá um excelente
prato ou chícara de Oaldo
(Bouillon, Consomé) • Modo
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.
C. ANTWEILER - Rua 7 Se1.,

100 • C. Postal, 56

Blumen8u

Santa Oatarina - Brasii

CONVITE

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



I /( eetdéu-se
Um RELOGIO de pulso de

senhoril··· entre {} trajeto . do
Calegio ,Segrada Ftu:niHa.. e
GarcIa. Pede-se 8. qutj ú achou
.favor de o

'. entregar ue�tB
redação que serã : bem gra'
títlcado.

.

............ '*** 1
.

�&a-se. ·1
Rapaz atívo de 15 li 1zanosl

Ofertas li Ind. Com. Al'gon IAda. .
_.."..,..,.., .... ....... 52

.

i -d.
- .•�.-t��.-...r'"'ll6�--�����f'"���-"".J

��!�:;����.to.V8..
r

ca.o�:.r.Ce.I.�..•.•j. Caixa ;::.�a;�: :�:n::;Om�::f::.. 1287 l!II::.····c��·�·· ·.·iã·.····M���is· '"·R���·m··��k'" Ltd·�:··:.:::I�Informações nesta reliaçào... .

1803·-2 I D td !! orrm anos
. �t

I=-."__p-.. -ro-c-u-r-a--s-e----;rlTipogriiâ.';t;;;;r; Dr"�;;;;;8.i II Serviço b:'::rf:����E:��:�!:s II!EMPREGO I A bl
' .

G I E di
�. g L

!

Senhor. de
.

responsabilidade] ssem ela era xtraor Inana � Grande estoque de Iapetes �
oferece-se para traba�bar no se- Pelo presente aviso de convocação, ficam convidados, f� Rua Dr. Am>fideu Lus, lt �1gt!tnd9 .penodo. dIo dia, �em es-

0.8 actonístas da Tipogra:!ia e Livraria Blumenauense S/A., I tL " :.
Cri on� CDmerma ou ou�ro .es- Blumenau, a comparecerem á assembléia .geral extrao·rdi.1

, "" .._.._..� .._......_._._ � _ d�_.........., ._._..._.._.� _.._,

tabeJeclmenf.o. Co�hece escriíu- narila que terá lugar na sede soéfál sita à. rua 15 de No_l og;z • """*"·..,>mw�<ü$\Il5lii·liMg;;&4liEii1\iJ&""""""'"�

ração, dactllogr:aha, portugues, v�mbl'o nr, 819� nesta cidade de Bluru_en8u, ás 15 horas, do � fietc. rnfo�mar·se, �or obsequio, día 29 .de setembro corrente, para deliberar sobre seguinte. � li �
na redaçao deste jornal. ORDEM DO DIA:

.

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

. a) eleição de um novo Dlretor-Presidente da sccleé'a- I
.

'C' d DUm oãelal. Ferreiro que seja de em virtude do falecimento de G. Artur Koehler; I �AXiH;} Uiiçõe§! m
.•",E':§ps.ch O�

competente,
.

.. .. .... bJ assuntos de ínteresse geral. da sucledade. ....
Ferraria J..Oh�ger.

.

. Bnimenau, em 12 de setembro de 1!H5 a���h�$ �@[l; i�t�$:"

'.'. . ..

Alameda RIO Branco I �(�:S��H����;:!R�� .�g�::�or-!��s�:n�.s:b����t.�.'il 'Sr? IlS�L{\1A�" "SU��\ARE'H

���it·r�:!· O:�al��!�%: COmércio B Industria· Companhia Pauli CO:":i�g:ns :�gUlareS entre Irajaí - Santos

wltnlE?t!y���ecl00�9, °n�!� Aviso aos Debenturistas !. (qjlQxa p.i�)�t�� !IS -- irfcld. T��efJll'· "Gu5do"
R

....

eda

..

ç

...
ã

.....•
G

..

·

.• f.......•.•. r�.'.;�.•
�,8

.....00C-. 1 .....
·

... Le.va...-.sea.'J..... con.·hecimen.t.O.•. d.OS.. 'port.�dores de. Debel1tufes.l' fTAJAl' .. - fhw PeaTO Ferreira !JO�, t)8/7::l
.

..
*** ., .. ". .. <

d:sta Comp�O:ltll!'l. que, a partir do dia .1:> do
...correl�te mes, se- !1�����,,�1t�_�

I . .... . .... I·
mo pagos, na' Ftllal do Banco Insdustria e Comercio de Santa I.

.

\fende�se .

. ����i��'l1�i�S�: ���Qtel,�����e�n.����i.t.��l.���;.on. respetivo, Os·I·I·�D!f,..,..Rem'wm:*'
..

fWf,«mO�NS��05LW:;*:--'Bfl!!!\m1<'1fIISW&íW
WiI4.J:1

_
. .....

. Bmmenau, 13 de Setembro de 1945 • l-'i li\. fi L

DO:Úl, Gaita, grande, de li Diretoria I' CUnica Gerál
marea "Hohner",

.

IA tratar com Henrique Foto AmADO.R (.8. Schnlz)' Tratameutos especializados das doenças do estomago,
Holzínger • Testo Central. fígado e intestinos, sem operação .

..- •.-.;��..,-�-:+-"E'�.f'-��
Recomenda-se pelo Laboratório anexo.

IEsmerado Serviço �

Consumidor
I. 08

Rua .15 de Novemb;o, 596 t �:s;:t:::�:��:;81'::3":./;=:::.. .

Exija .Manteiga fB G
.

I d f· IExista;Qualidide �UefÔI n, Ice, .. is 1 n .

Mal não.ê FRISAa 'I ��::::H�f:i:.'�c�����:��ri:���� Dr. Alfredo Ifôss! Dr. Med. H. Pape I Dr.. Paulo !\\ayede
r.--.......-------"""""-.....:� tos. - Constituição de Sociedades medico I. .

. .;! Medíeo asslsteute do
! Anônimas etc. Cllníca geral. Eepecíaltsta 1
,

O FRANCISCO 60TT4RDI d u 'tal s em molesüas da garganta j HOSPiTAL SANTA IZABEL

.1
f. 1t

. . .

fi o rrospr se, lzabel nariz, .OU.1VldOS Ei. O.'lhO.
30 .! Clinica Medica e das creSlD'

A D V O G A D O I ças, partos e operações -

Escritório: Praça Nerêu Ramos, 8t' Oper açõ�s Consultas: 10 .. 12 hs. li 15 -17 hS'1 RadiodiagnoBtieos
Tel. 21 - Resid. Hotel PONTO CHIe CLINICA GERAi. BLUMENAU _ RUA PIAUí, 2 i -0- BL.UMENAU -o-RlO DO SUL ;

P·1I11 ii
,.

O E"

I
Procura-se comprar uma casa de material

ou de madeira na Praia de Camboriü

. fl!l�do «>",",01 .,,,,,...',,,..
•

TAAQUEOõiiOl!;lJ1Hrs tt1100JS 05
SEUS GrlA\.tS f SUAS "'.AI;illS�.ç!\ES
C(I.�O SEJJiJI'W5SES,r.ATA.'lP.Os.

�. Il!"f.)riOUIiES'H�U"UlIJi&
r:--

ho rosto, boca e garganta; nas pernas .e pés ou apaG
refho genital; ulceras fétida, do nariz, do céú da be
ca•. fumores de máu caracter, corrímento dos ouvidos;
fistuias, pustulas, gangrena ossea, f6t:os de supura�ão
e outras molestias causadas pela Sifilis, encontram no

indicado como auxiliar )lO trriamenio da SHíHs. enér- .

gico cicatri:!ante de tod<.ls aQuelas fllfennidades';-

iNo, 42 EC}

19-9-1945
!f�'.; J; hMU -. 9mb ... 4 41M

Sociedade Beniliciadora' de
Madeiras Ltda ...

Telefone 1248 - Rua 7 rle Setembbro

fornecedores de P41adeiras em Gerali
,
I
i

j

II
I

forro Paulista, Bneantoneiras de QUalquer Especie, IAlinhamento, etc. etc.

.IEspecialidade: Soalho P1larca Strohel

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



19-9-1945/
'IÜ I tr .1_"

..

I
HOJE -- 4a .•f:eira,cDia 19:; ás 8,15 hs, :Com urgloeia de um Se-l
Mart.ha O'DtisGoIL.,_, David Bruce - Neah Berry Jr. ê oho!' OU Moço' para a Ixue-'

. Heu!y Armeis, em
.'

'. dição ;do!�lor.n.·aI "Cidade' de"llerUlo' 3111
.

or" 8Iomuau".·
Minutos·jnesque.oiveis .. damaluca -. hllarledadol .......:.��-.�-:�-���-.-�_;..

Uma verdadeira "bomba atomtca" contra as tristezas!
No Progr; >Compl, .Nao. e Universal JórnaL
Platéá 2,00 � 1/2 ,e<miL ],00. - Balção 1,00

Amatlhã· ... 5a.�feira, ás '8,15' hs,
Ftorenae Rice - Kant Tsylor _;_ LionelAtwiH em

'lU Brio 313"
Um polícíal eomíeo trsgtco que trará em suspenso todos
08 espectadores! Muita ação e audacía em torno de um
perfeito místeríos: ", -.

.

.

.-,-*�.:.:..�_.-,-•..:.;_:._._""".No Proga. Compl. Nacional - Paramount Jornal e Desenho
colorido.

Platéa 2,00 - 1/2,e .mll, 1,00 - Balçao 1,00

Pre·cisa-se

� Sedas, Linhos, Casemlras, .ra.·.

.1 R.', Iscados
..

,

...8. r.i.ns. '..sapatos,.Carnlsas, Pijamas, Capas:
.

Meias, etc. .'.
��".. Gha�páO� R�e�uni, Gnry� Me Nal��,

BI.UMEHAU - Rua 15 de Novembro, 585 - fone: 1101
-. ;

\I��.1Ii'�'ti���D!!t\�!i'·,!!.�·�·;'<ft,t',-��O$.""Ih._:Ç>U�.a;1Ltf�iI:*"lJifi.�4�A_:

i Exportadora. de .

Madsiras
..

8.1 J
J .

Stock permanenje ··de : :JI
! M.a.·deiras.. de.construçã.o em ge- ; 'I.;'f' ral, Forros, Soalhos, Molduras "e

i etc. " ...

! Telefone13a7 . I,
I B L U M Ia NAU' .' Santa (atarlna e,

�,*�:':•••A«�ê""'.§'&••• 4{!l••• tlã}Oi}.4:"'·�·�-.ti'§Ji«iW$""*\.!f.tl>�ilf.��.iIti�
Adq�ira um tofre

"MedicáçãO duziZiar
no tratamento da

sífilis')
..-i-�_.,,_.-�-§'-�-�."-.

j. �!fan8br!
I· ,S�Hi��s; d� prHnern

II, 1'!1"dam

Rú& Maranhão
N' 27

"

Vendas em 'Prestações e a Longo Pram

PresdoeimuêCia. Ltda.
Rua 15 de. Jtovembro, 68r - ..

, B1UMHfAU A Irfitar com

A. lubow
I
II
Preteítura Municipal de Blumenau

EDITAL
.'

De ordem no sr. Prefeito, torno público, que no ffieS
de setembro se arrecada na tesouraria da séde e íntenden
elas distritais o imposto de Industrtas e profissões, rde.;
rente ao segundo semestre do corrente ano.

.

.'

.

Os contribuintes, que não satísftserern seus pagamen
tos dentro do prazo acima. poderão aino.a fazel.os nos me

ses de óutubro e novembro, acrescidos da multa de 20 010.
'I'érmíuados os prazos acima citados, serão, extraídas cer
tidões 'pl:u'a a devida cobrança executiva..

'. '. . ..... ,

Díretorta da Fazenda de Blumenau, r: de Setembro de 1945·
ALFREDO KAESTNER _. Diretor

....

•-� .....��j;-?i-:+:-:9�+'--�-" "��"-�-'-'�-".0.4;l..:�-�,'

filéi\Jmàtttlvela' fâcnldgde Ràt:lànàPll& MEidicinâ 'li.
tJniversidttue 'do Brasil.

MMico por (lOIlCOrSO do Serviç{) Nacional .íe Doenças Mentll.ia,
Ex-interno da Santa Casa e do HóepitalPsiquíàtrico do Rio

fie Janl;!iro, Ex-médico. assistente do Sanatório Rio da
Janeiro da Capital Federal,

CLUnCA MÉDICA .- ESPBCIÂLISTA EM'OOBNCA$ �BRVOSAS Oficina 'RADIO fUNIE

-r
...T·"'. ·A.. lt:·· .

. .CAfr
I
Sempre foi e continua a sér

elhor
rliA ii Be' 6"1& *iFi AO'. a4 M

Aparelhos de Radio
da R C A Vitor

de lodos os tipos e íarr a 'lbos na

C�sa do. Am��içano S. A•.
Memado de Automóveíe

Rua 15 f) {SI

t ifSi#<ii!IlíiM A 'iB"'!f ,
-

,
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��=: cin::revll:e�:�'io:;'ir. Suicidlo e�1 Ma�$� de üiiciais
Setemhro· de 1945 argentinos

.
Japon�ses

SANTOS, Hí (S,E.} - Vln- Singapura, 15 (A.P.) - Anua- que era encarregado dos
����!����IIIII'!!�������������� dos do porto de Buenos Aires ela-se, agora, que 300 oílclaís campos de prisioneiros da

chegaram os vapores argentinos jil ponéses se suicidaram, quan- cidade.

I·,
.', ..

til 'do
'.

�lfl" 111ft "Bahia Blanca" e "Bariloche" do o general Itagakl lhes Grupos de japoneses estão.

'.'

OIS Ia... s. OS �,I fUliUSOS por q,Je, entre outras cargas, Irou- anunciou que ia render-se agora espalhados pela cidade,

-.OI··U' r·llII.as. ···.3".· p·.8.
'

d.e·.· r. p-.'Ú.L",rl.;taft
xerarn o seguintes: 13.400sacos por ordem do imperador. Os realizando tra�a!hü� màauals

U . U uglIl�U cinzas vegetais. pesando 670.000 oítctsís realizaram uma. reu o que eonstítul um belo es�

quilos; 46 blocos de mármore, uíão e em seguida sutetda- petaeulo para os prtsícnelros-

RIO, 15 (S,E.) - Concedendo anistia aos acusados por pesando 181.239 quilos' e 1.138 ram-se com granadas de mão, i de guerra, tão cruelmente [or
crimes de injurias ao poder publico, o presidente da Republicá exs. contende queijos, cargas Todo um pelotão de eeldados' taradas. Para a comunidade
assio?u � seguinte �ecreto-!�i:. .

essas procedentes da Argentina. japoneses seguiu seu exem-ichinega, que foi tambem mui

.. .
'Artlgo 1 - flcatp anistiados os acusados por crimes de �-..--�-...;_�-Jt--...-�......,�---:-:t plo, I to mal tratada, a cena não é

mjunas ao Poder Publico ou. aos agentes que o exercem,
.. bem • _ Todos os japoneses 00 n81./ menos agradavel. Não houve

.
como Os .r�spotlsavels por, c��mes de QUalque.r natureza, consld�- I urgaRlzaçao do derados �erigogos e�t�o seu-l9.u.alqUG: ille�dente! mas não
rados pohhcos ou não, ocorridos durante ou logo apos a

reah'l�· II. II •. I uo reunídos e

aprISiOnadOS!
rOl possível impedir-se que

zayão.·. de.· .c..ómi.c.ios, passe.at�EI_ ou outra�.... mani�estaQõ�B
•... pOliHe.

as
. �ollse iO

n.aClon. Ih na cadeia de Singapura. En, os chineses dirigissem expres-
ate a data e_?1 que se perm�tltl a arre�l'l1entaçao parfld.ana,. CO� ·de Preços tre eles se inclui um general sões ofensivas aos japoneses.
a promulgaçãc do decreto lei numero (586 de 28 de mato ultimo. I..

RIO Ir.; (S E') E tã .

A

(Lei·'Elei_t()�.al);· _. .

....
.� r

, O
." ••

- - s,ao pra" �����t��:�r;:;�');�c�!.������::�{"'�""••��.

Al'tig.O ? - Ani�tia alcança os crimes conexos acs .me.ncio� hca.�ente C?n�IUldas. 3.
s

c.on.. fa: Inados no artigo anterior; r�nclas realizadas para.orgamza '8 P I A '

"
.. ' • V 1 d It··Artigo 3 - Os inquéritos ou processos referentes aos fa- çao do Co�selho Nacional .d�s aoco OpU ar é· ftgri'CUx:i 00 . a e ,e 1 alaI

tos alingidos poa este decreto-lei serão remetidos ao Triblmal �r�ços. MUIto embora o MI�l�' I ""_......._.......""""'"""'''''''''''''.."..,...".._'''''''''.........=.=,""""'_...... .............__

de Segurauea Nacional por despacho da autoridade potlcíl do !t;no da fazenda �ouvesse rm- Ijui� ou do preS.idente �o Tribunal de Apelação, conforme o Cl3lre�te dpreten1!d? rete� _

o f,. Deposito à disÇ\ozIQâ{) 2 O/O
caso, para fIm de arquivamerrto". . con rote a ma erla: sa e se Deposao Popular 5 O/O

agora que o mesmo fícarâ com 10 .t !
.

_

. . I
o coordenador da Mobilização I,

C ts. com svíso de ��O (H�t'; - I) O

InventiDo Pamplona e Senlmra tem o prazer de partioi- Economíca. Neste sentido, o �dem
"

';,L,�' Õ?, �1:: fi lIg g��
par a seus parentes e amigos o contrato de casamento gen. Anapio G0!11es deverá ba}� I Idem !(h�m FiQ das 6 ola
de sua filha Edite com o Snr. Rodolfo H, Bpsngler,

lixar
por estes dias �ma portaria I CIOs, Prazc.Fts c 6 mêses ! 512 o/O

, est.aqelecet;tdo o regime dos pie· II Idem íeem 12 lO O O/O
Blumenau 15 de Setembro de 1945 ços 'teto' a vigorar em todo s1 •

o Brasil. "� !!IBiI!i!_IIliHCIiII!!l!lI!i!l!llli!!llll!Id!!'�_!III:;i!llI__IlI!IilII_Il!illlJI__IiIiUI!!!!l
i

II-----�I Edi�o�r�:�IfO I Dr. Affonso 8alsini
"

• Lo;i�
·

_-:ra: !oR�;��d�: Menor

.........�=-._�-Jl-�.-1!-._...,....9.---.. Ó $>-<t_-�___'<=.-::":-�-::+:-�"_-� Diplom. pela Faculdade ETZEl �N!c��;ra"$e a venda nas

SociedadeRecreativa eEsportiva �a::�;���d��:l��ieJJ::stza Farmacias e Drogarias.

.

.

"I·P··InA·
.

N·· ··G·A"
.. Medico E��f�����t: ã:lé�:nças das

I·,. .

..H. .

.. ,. Cursos especializad!)8�sobre Ali-I. Tipo2:ra.fia Baumgarten• • • •
.

... mentação· das Criancinhas. Pue-
.

V
Domingo, dia 23 de Setembro, com nuclo ás 15,30 da tarde· ric!iHura, Higiene Infantil, Clinica

..

Telef. -1063 - Rua 15 ele Nov. 1148 - Caixa PoslaJ, (j. .

O O M I N li U E I R D
'.

.

.

.

í Médi�� Infantil, Tuberc,!lose In·
.

B L U ]}f E NAU

.....
.

..
. '·1' fanul e Doel}ças da Peledas·

Execut.8
..

com rapidez e

8. pre.",os
modícos

I
. ...

..

.
.. Crianças. y

. Haverá tambem churascada
1lS .. .�. ...• ..

. 1 .

.,., iDá consultas em seu novo IMPRESSOS EM GERAL .

�esas poderão ser reserv�das pelo te�efone 13/5 com I�onsultorio no Edificio Palterl CARl M 80S DE BORRACHA
o tefilonrarIa H. John. (em frenle ao Holel Vitória) 11fl_�, ""''''_'''''''__'''''''__'''__J

.c'··················�. ·I;··�".

"
'

.A DIRETORIA todos os dias, das 10,30 ds
.íf:..;,:,�.....��I-:tl....,.�.,;_:..Es�-?Il-�O!lll-���-�-�-�-�.".,..�-... 12 e das ·14.30 ds17 -horas.

ercio olho V I C I

falir. C. INiWEILER
RUã "I de Setembro, 100 • Gx. 56

BLur.UlNAU

�& AI. cédula é posta num envelope quando o
.Hi\eleitol' está encerrado numa cabine indevas

savel. Ninguem eSltá vendo o eleitor quando ele dSG
posita a sua cédula no 6Llvelope, 'que lhe é fornecido
antes, pelo presidente da mesa e consiste numa 80-

b::-eC8i'ta igual para todos.
Não haverá nenhum livro especial para cada.

• Partido. Será um livro !iÓ para todos os eleitores.
Nlnguem assina a cédula. O voto é secreto. Alistem�
se onde quizerem, mas, de quaIquet' forma,' votem,
livremente, depois, nos nomes de sua preferencia.

Ningnem saberá em quem o eleitor terá votado,
quando este sair da cabiDe e dépositar na. urna

..
o

seu envelope fechado. As coações de agora de6ap8�
recerão na hora de votar.

O voto é obrigatorio!

����lt-:.J�.::.�.:e o lit._:4iI@'�:u.��I��aflI.�G

I Instituto Médico Dr. CARVALIIO
__ I

I - Oiagnósticml··Clinicos - �

�I"'.•�.:':
MetaboHsmo basal - Eie�j"ocaJ..difigl'afia Labora· �1I

tório de Análises {s8ngue-fézes-urina, etc.} I
CHniea especiaUz(�da de Senhoras �§ (P�rturbaQões menstruais, BGterHidadet alterações se· I.

I� xu81�, incômodõs da adol!' cência e da idade critica..�
_. inflamações gmlitais, etc.) �
�. ,AlamedB Rio Branco; 3 - '�!mlleni1ln - Telafone. 120B!� �

�D����,}lY:€�f.��_�rz@ o f;)!F.?iM_�YtL�st���"]à.�0�'

Anunciern �9ste Diario

..
'

... 1·· .'

S�\\Ã.��:I?C(�,
.

"

"
=

[SprC1AlIOADf

"
.._
'---

.........' iIIJ_._2••III_I'_1I1111111••. __,Rll!ll.•.li'IilI.JWiIl,!PWIIiI!lIi'i!WIl.. J.r'�i!!.fIiilBIfI7�J.'I"!iI!l·_,.fI!l__'O••_rl!i_lmi!!ilI4__�I1 �_""""",_"""",_';fJ.�'Wi�'1'iI!!'l!!!1!'A1II���-_1J

da CIA. WfTZEL INDUSTRIAL JOINVllLLt: (Ma!'c�

não deve faltar Bill casa alguma

Registrada)
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