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possuir' 20.800 eleitores! Onde andarão 10.000 que aind-a
aa lalta de civismo ou que é que ha?lalta" 7

II '.

Erti p01U:OS dias serão paralizcuios os ser- domais vital de seus direitos de cidadão e

I formar
ao lado da coluna cioica que ira par

. viços �e. inscrição, eleüoTal.. Os que Iunnierem s1.tje�to8. ás penalidades p1'BscTitas. para 08 re- ticipa�' ,democmticame7:te na escolha dos fuiu»
requerido« seus htulos, muito bem! Os que se calcitrantee ao chamado da Patriat ros diriqentes da Nação, A estes o nosso ape
deixaram ficar sem ó cumprimento desse. dever Mas, nesta semana, muito ainda se pode- lo final para' que Blumenau. possa avantajar

. eivico, muito mal! Ficarão por si, despojadosj'rd fazer. Muitos eleitores ainda poderão vir se orgulhosamente cú?n seu, colegio eleitoral.

A virtude 8 a lelllda
da B8 reUram llUando
o �rim8' 8 a traição
!ia premiados•.

NOYA. YORR, 25 (A,P.) - Segundo uma emissora
local, o sub-secretario da Marinha dos Estados Unidos

_-------t! 81'. Artemus Gates, declarou que a Marinha norte-ame-
Diario Matutino .ricana está trabalhando para adB.ptar a bomba atomica

anual . Cr$ Ga,oo a porta-avi..ões,semestral Or$ B5,oo
avulso Cr8 O,Bo O Sr. Gates fez essa declaração quando falava na

cerímonia do comíssíonamento do "Midway". o mais
recente super-por ta-aviões norte-americano e que des
loca 45.000 toneladas.

adaptação da Boml18 AlumieI
aos Porlasllviões

� BlaUMBHAU - Quarta-feira. 26 .!la Setembro de 19ft5 - Dr. AchiUes Balsini Díretol" Respousavel. Ano XXII - N. 3

�esfil8 comunista
Resultaram feridas varias pessoas - II malo.lSerá stalado amanhã e Joio-

grado 'discurso sobre "constituinte" vile 'o Diretoria da Uns,-o
Democratica Naciullal

··Inci·�ente no U.n.squl-tolabsolutamente inofensivo pars
l"Au

, pele. Eficiente proteção contra

We"zel PICADAS DE MOSQUITOS e

I. outros insetos.

Jonville, a grande forja industrial do Estado, terá
amanhã seu brilhante dia de festa com a inclusão ofi
cial de suas grandes figuras representativas na Cam
panha de redemooratização nacional com o major-bri
gadeiro Eduardo Gomes, candidato á Prcsidencía da
Republica por todas as forças oposicionistas do país,
filiadas á União Democratica Nacional.

As células comunistas rea- que forem' envolvidos popu-! vocação da constítuínte. Um
Ilzaeam, dia 17 um desílle mo- lares ainda .não identlíicados ] elemento do povo perguntou
l�rizado, em camínhões. O e elementos do partido, qusn- o que 1'llgnWca constttutnte,
i�Otivoer8 homenagear B K do os prtmeíros. investiram o que resultou em acalorado
E; R, mas, os brados que sobre os veículos. Em um debate, dísnte da resposta
surgiam das caminhões eram pont

.. o. da Avenlà3. ' onde o I PODoco satístatorla do orador.
de "Ocnstítulnte". cortejo parou, acidantalmeu- Neutro ponto. houve eho-
Durante o desíüe ocorre- to, um orador, de cima de um que pessoal e saíram algu-

ram alguiJs incidentes, em caminhão,' falou sobre a con- mas pessoas terídas, haven
do ínterveução da Policia
Especial. Os presos foram
postos á dlsposícão do Che- Inveja-nos esta sorte dos joínvilenses, por, tão ce.
Ia de Polic;a para o Inqué
rito correspondente, quando do já, se haverem libertado do TEMOR (uma das qua-
será apurado a sua Ideutida- tro Liberdades) de que tão barharamente foi ünpreg
de. Entre os feridos, Inclue- nada a conciencia vacilante das populações jovens do

'0"
!III

I
se dois oomerelaríos e um Vale do Itajaí. Mas, chegará também o nosso dia, e,

.

·.S.'.
-

..... e.'-,0 I.·.m.. e.·.n. O.·s·. �!:t��%ig�.que teve ti rótula

lai, acreditamos: ? endtu8ia8m� geral var�erá p�ra 'lbhem
. Depois desse incidente, nu- auge os resqu.lClOS

.

e uma era que mais nos numi ou

d F
.

..

18
merosas pessoas munidas de perante a Patria. .

O· U'DClona' I mO!paUB, arrebataram algumasl·· .

1 rt d
'.

n.... ... bandeiras russas, .exígtndo da
.

_ � �g�la� pOIS, J(B,a so .. � �s JOlDV! ense� que,
.

ama-

� ... . _.

-

...
. ,direção do Pe.lado Hotel quernha, InlClarao sua Jornada de libertação, aliados a can-

Hã na, expostcao de motivos apresentada pelo sr. LUIZ S. decesse a que ali se encon-
� dídatura já vitoriosa de Eduardo Gomes! Alegria mui-

Lopes, presidente do.DASP, ao Che!e do Oeve,TIfo. sobre o rea- tr
.

o foi Ieíto: ara.' '1' b ,'Ih ....
)

[ustamento dos vencimentos e salaríos dos servidores públicos �va, que no; P ta a egrra por esta 11 ante vitoria moral de sua gente!
. '.

_
..

.

. .. ... ..
.

.

_
.

_

. . 'evItar depredações.. segundo
. uJ?a expressao {j1!e a c1�sse mtéressada nao ct;mpr�endeu per- informou um fuucíonarío da- _-----,-----.......,
feitamente e. por 13S0, nap a. re_?ebeu com satISfaça? Trata-se

que estabelecimento, dada a
daquela em flue o sr. LUIZ S.lmoes �ope,s. ao !eyar a presença exítação dos manifestantes,
do sr. Getulio Vargas os dOIS fu�clonat1os CIVIS encarregados Em numerosos ediíleícs da
de proceder ao ��tudo. p'�ra o reaJustamentc;, em apreço, reporta- Avenída, ao longo do desfile,
se ao exa�e da pOSSIbIlidade Ulp. aumento '. ,pessoas que o observaram
..

Se nao no_s enganamos, fOI ? Sr. Oetuh? Vargas mUito ex- das janelas, responderam o

�. phclto q�ando. ao receber 0.5 setvldor�s publIcas que o P!OCU- grito de '(constituinte" com o
""",-, raram, afulllou que ?s. �alanQs e venclme!1tos serIam reaJusta- de "brigadeiro", manifestaçãodos de!ltro das po.sslbdldades orçamentarias, de vez que era re- nas quais avultava 8. particl-,C�)flheCldo o desDtvel �D.f�e os mesmos, e 0; CU5tO� elevado da pllQão de moças e senboras.1
: i.�.;.. vI�a. J)e�tro da� po�slOlhdades orçamentarIas, esta claro. �s sa' ..A Policia vai apUfftI' a res-!..... lanos senam realus�a�9s. Agora, entretanto, fala o preSidente pODsabiUdade dos latos, in-

da DASP em 'possIblhda�es de aU!Dento, '.'
. clusive dOE ferimentos causa-

.A?� .$ervldores publtcos' a dls.c0rdanClas MIre as duas dos em varias pessoas.
proposlQoes aparece flagrante e, mUito naturalmente, .sugerem a

necessidade de uma �xplicaçãoda parte do sr. Luiz Simões Lo' O Elel&llora'dopes, explica�ão que venha aolarar dOe uma vez por Iodas Q de-
licado problema. Reconheceodo a necessidade da melhoria de d C la S C I

•

vencimento$, o .Chefe do Governo encaminhou ao orgão pro- O ear.. e • a arlDI
prio as instrUções relativas ao Péssoal,- da mesma forma que Rio- (8. E,)-segundo tele-
igual,providenofaJoi tomada junto aos orgãOS militares, gramas recebidos pelo presi.

Estas. instruções. referem;se'nãci ao estudo da possibilidade dente do Tribunal Superior
de aumento, e, sim, ao estlldo do aUmento dentro das possibi' Eleitoral, o alistamento nos
IIdsdes orçamentarias. Cumpriria ao DASP obedeter a essas Estados do Ceará e S. Cata·
instruções.ç, não torce-Ias em seu sentido Jun.�amenlal. qual se- rina alcançou o seguinte re

ia o aumento em si. Essas as_pcnderações que os. servidores sultado: - 170,755 e 147.155
públicos estão fazendo,' na certeza de qúe serão compreendidos eleitores, respectivamente. 'RIO, 25 iS.R} O e}Ç(� dor

I

e de ·que o DASP nesta hora de marcha para a democracia; não Espera se que ultrapasse trou, com o pedido d��gi de s

'há d.e. querer §€ constituir' obstaculo a um mo'\"imento de que o de 200 mil eleitores o alista- EieHOl'al Superior.�omína- Par
Chefe do Governo tem plena co:n:sdel1da e que a classe in!e� mento em cada um desses tria ���úmér�� apresenta progl'
ressailu',pu\à de Importa"ci. exlraordinaria, Es'.úo.,

/,,<1<��"7i,:� .,<S'
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C PUZe i po I Prefiram a farinha Fabricada
pelo MOINHO JOI�VILLE

PRECISI�SE
I C I" ,I Neste Jernal de 2

Um tablete dá. um excelente iTi"o"rafosprato ou chlcara de Caldo ii" � I!I

(Bouillon. Consomé) • Modo ------------
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.
C. ANTWEfLER - Rua 7 SeL,

Sopa

"V
em Tabletes

MUDAS

100 • O. Postal, 56

Fl"níifeJ.'.M ® OrnaD;lieUtau
Pceçag;; cataloga ilustrado

LEOPOLDO 8EIDEIJ
�mf:!j ·1

B!umenau No bar e no lall
. KNOl1

Santa Catarina - Brasil não deve Íaltall

Pedido de registro do
Lavoura, Indúsl�"

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



F'â� saber- que pretendem Cí'lJ> ;:aço sabeil que prere�de1l1 Cli�

sar-se: [ury BlHencourt e Stella sar se: Arnoldo Braun e Agues
Rosa, Ele, natural deste Estado, Metzger, Ele, natural deste Esta
nascido aos 3· de novembro do, nascido aos 24 de agosto
de 1918, comerciado, solteiro, de 1920, marcíneíro, solteiro,
domiciliado e residente nésta domiciliado e residente em I
cidade, filho legitimo de Satiro Garcia, deste Distrito, filho lê

Blttencourt e de sua mulher gitimo de Gotíhard Braun e de

Erotides Meireles de Bíttencourt. sua mulher MinGa Braun. Ela,
Ela, naturaldeste Estado, nascido natural deste Estado, nascida

aos l' de janeiro de 1925. do- 80S 4 de fevereiro de 1920,
mestíca, solteira, domiciliada e domestica. solteira, domiciliada
residedte nésta cidade, liIha IeQ e residente nésta cidade, filha

gltlma de José Julio da Rosa e legitima de Rudolfo Metzger e

desua mulher Marta Ladewlg de sua mulher Francisca Metzger.
Rosa. Ap.neJ3,eJibUam os dooumentos
'Apresentaram os d()çume�Hl()s exigido pelo a:rtigQ 180 dO. 00'"

exigido pele artigo 180 do 00.. digo civil soh n. 1, 2, e 4"

digo civil, soo 00'. 1, �, 3 til 4i. Si aígnenr tíves oo:nheclme.nta de

Si alguem tiver cenhiecim.,e.I'.Xto de eXIst1n algtU11 lrapediThl,ento legal,
exiStir' algum impQd��ntG legal, acuse o para <os' fius de dtreíto.
acuse o para os Lins de direito. E, para: constar e chega» ao: DO..

E, pará consta)_\ e chegar ao 00 nhecímento de todos, lavra o

Um lote de terra na esquina l$eoÍllJ,ento de todos, lavro o presente para ser afixado noQ 1:0..

da rua Amazonas défronte ao presente para ser afixad'0 l!l;O lo..

I gar
do. costume e publicadQ pe..

Grupo Santos Dumont. gar do costume e publícadp pe.. ! la iInl'l.re'psa. .

.

,
..
A tratar com o Sr. Jacob la 1mp.re,nsa. Blumenau,22 Setembro de 1945

Bademueller. Blumenau, 221:!etembro de 1945
..,

:VitrtennQ Braga!

�;-.;."' _

Rua da Gloria. ...

Victorino Braga Oficlal do Registro Civil. Eltpedicões Des h
F�:J ·�1 i'�') ! ____.

, , Oficial 'da Registro Civil.' ���-.-"S<!9:_'''':''§i_'�-,'''''''''�
"

..
- P8C OS

,

J éa;��v;����l�d�����::� I fI!�-�-�-m'��'-'''�'��--� � ��__�l,®�·-.��-�-�-j\-.�,-.
O Agentes dos lãies:·

1 :�;����aC3!t��'stura para' Prefeitura �'unicillal de Blumensu ';BRASILMAR" "SUMARE'''! Isapateiro Slnger.
. A V' IS, O1 motor. mouctesíco, sem com viagens regulares entre Itaja! - Santos

uso, 1/10 H. p. 50 ciclos O Snr. Prefeito Municipal avisa aos proprtetarios de carros

I220 volts) parflculares, devidamente registrados na Tesouraria da Prefeitura, (aixe p�tHtla� 36 - End. rel�gr. nGuidou
INFORMAÇÚES na Sapataria que a gazolina destinada ao abastecimento dos referidos veicnlos

I
... ,. .

Aítodso Siewert, rua JoãoPes- ja,se �i1CDntía li..ésta cidade e está sendo distribuída pelas se
.

IT.AJAI - Rua Pedro Ferreire, Doa, 68/72
,

S08,' etn., V�lha, ao lado ..

·

da gUl ..
� .... ·- b mbas_ hir.:;:, o 1 •

_

_

ê&1OlQ§]O& !JI5[R
,

iii'
>

..

venda Ohrístíane Gude. CASA. DO AMERICANO S/A. g ....a- •

1820-2 f; BLOHM ii f h • d� fi d "I!. O,"
lO

d I: II���T'i::Gf%tl ---., PAULO KORMANN JUNIOR
'

� iiiJrlCa!lv l.aUrlllOS e 11:1113 e LSCU ura
Fma

.

Gaita, grande, de Para o recebimento dascótas reíereutes aos meses de Agos- I ii Id P timarca "HobnerH• to findo e Setembro � corrente, os interessados deverão munir- H ..roo o ue er
A tratar com Henrique j�l1fgsa�e�h�.c�����a��deb�:nd:���arr�!��;Oda S�st�������do� I B L U M f fi I U

Holsínger - Testo Central. DQütróle de Combustíveis Líquidos. nêsta cidade.
�-�-�����-�-���-�-�

!!m!!!. ti ,li t'):aikiiSdS

EMPREGaDA
Procura-se que saiba cosinhar.

Apjeeelltar�se a Rua 15 de No
vembro, 1091. Ilisa Moellmann.

;'.---' _,

__1...�_'<.;-'
-�-

EMPREGO
Senhor de responsabilidade

oferece-se para trabalhar no se
gundo período do dia, em es
zrítorio comercial ou Outro es
tabeleclrnento. Conhece eserltu
ração.. dactilografia, portugues,
etc, Informar- se, por obsequio.
na redação deste [omal,

_ Um ,oficial Ferreiro que sela
competente.

Ferraria J. Olinger .

Alameda Rio Branco
!'.**l ,1

I Vende-se
��

t'1lp!'l!gC!do cOrnfed�n\1$
TllACUE09/1O!1Çl1llES a1 fOllOS ó.s

��O��r:t;E�=1ljI1l.'911lTES E COPUWlClltc
.ç-

�-���-�-�-���-�-.

I Di". Percy João de Borba �... /

MBDIca BSPBClALISTA· I
Doenças de senho.tas

_.,

Si!.i,liS .

e OUil'ã.S.. ' molestias veu,··é·
'

resa - Fraqueza sexual .;...... Tratamento rápido e indolor
CUNICA GERAL _, OPERAÇÕES

'

Consultório: BUi! 1S da Novembrol 1186 (ao lido do .80161 Elite)
PONH. 1405

Consulta.s: lIft!> 10.30 ás 12 e dás 15 ás 18 boraa

Horário espeoial para tratamentos 'com PenIcilIna.

��im��ií IIIIIIIIIIIIII

�.:!:;,�.,,',.S.:;eQriffl'��."R,WffiÀ*BEM i#IIK Aparelhos de Radio

,�'U_ 'U Gil

da R C A .Vitor

I
da lodos os tipos e lalT'onbo$ na

- das doenças do estom· Casa do Am®lIi"ieano S,. At,
.

.

'ago,
i

'

Meroado de Autom.6velt ,

'som operaQão. i�exo,

I
Rua 15 ;) �87

�".,,3� =
,ii!!
-..

··iI·n·u!lll!l!;!il·IDc�i!ll!lleellineSteoiã;;U""

Ç;empre foi e continúa

r

',:,
,
}

",

.

!��t··'�·'"" ..

�.Atwi-� •

a óleo, eletrioidade e 't�a vaoor.
o

.

Manicuré -'---iiiiãiliiiNiiiiii� Penieados
@ riE ..

PRIII DE

I U'
Procura-se comprar uma casa de matada!

ou de madeira na Praia de Camboríú

I

Ofertas á Ind, Com. Argon Ltda,

Rua Paulo Zimmermann, 72

Caixa Postal, 101 ou pelo Telefone, 1287

'''(3. M�IRANDA

r�ua Duque de Caxías, 8 (Ex-Palmetrae)

Telefone. 1081 - Caixa Postal. 48
� l!-:'1p«:fi\il�dld' � inl'lf.açfí. t1e Exroetl!I..� mm pli3mza @; ,,' ��I."" !

Grl'l1ft�! Esaldadas-. l?avfm,[!�s. feiQa� �lWI.U. di Ci�!'.ltl :.!lr...

, ,. mad., iBa,rmutre•• , 0a1�ll!1 ,p'ara
S.l�lrQ, PldrQ pAJa ela., 'B.Il.. Ãgmfj 'l'lIInquP. Ca:pt�fs. ;raoos
c�. pJ:� :A.�llil, Ca:lltlllllei.. p� ES��J BalaCllI 1,\aJ!a-. tlar..

rB p.r.t Ffltral fi Radio, 'Eloa d'-ns. 1&$10 � GlDtm, Fl�ref..
I

I ra&; VQlIt Fr1ti�lltlQ dfi !MI 4 ..

lÕ'@� GlfID � �f etc. de!UE e li!1!í[l».t., eh.

fabrica .de TinIas
Blumenau Lida.

Tintas '6 Vernizes ... Material para
Pinturas em Garal

Tintas em bisnagas' para artistas
Blumenau • Sla" (alarina

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



HOJE .. 4a.�feirªJ Diá 26, ás 6;15 hs.
c,:. Pat O'Brien -'- Ruiu Wll�d,i::k '-: Robert Ryan em

,', "forjador,de'Bu" eas". ,

•
Uma película éspeelalmenle dedicada aos esportistas blume

naúerises!; A história que emociona de um grande homem. cUja
vida .dedícara em formar grandes hOn:ens! Sedução! Beíeza!, Es
porte! Vitorias!,Bomancel Heroismo e' fibra. reunidos magnifica
mente n'um. filme .fantastieol

-

,

,

"". .No Prógl.: çompI. Nac. e Universal Jornal.
Platéa 2-,00'--1/2 e mil; 1.00 - Balcão- 1,00:

Adquira'
.

tlDi Cofre"

·e'·durma.·.socegado
; Vendas em Prestações e a Longo Prazo,

Prosdecimo &:Cía, Lida.
,

Rua 15 de Hovemhro,' 681 _. BLUMEHAU

seu
-

RADIO' .está fathando?
Leve"o imediatamente nâ oficina· ,

RADIO - BLOIIM'

'O éco repete ...

.

-."_ I
.

.

" éh 'rlmtédid; 'ii1'dt&�(I��tOtnO auxiliar no tratamento'
.da smn� par� manle�f.ó ·sangue livre das impurezas
q!.ie llUmentaín a �pressão' arterial, dificultam a círcu-: .:'

laçã� c!.o� �angne. causam >artetiosclerose. dôres de
caheç�: dõrEs,.,na�,]�rltas, palpitações, vertigens, íon·.'
turas, d6rmencia., : e varizes,

.

' .... -.
.

•
.

GilHlde, 'partf.�! da classe médica, oonürrna S
'

efi\!ada, de seus efeitos. Deveis portanto usá lo com
toda confiança.

INo, 43 EO),

TOMEM
ln��!l ilr����t��ii\fluE�1j·, u '4� <:>,-.��f;�

'<QltVPT;q -\_., ,

m .

lj' ��::"��,l .i
;'i Gr�l'ldG- Têd.:.o I!",:�.�",.:l.� ...�",,,.;....�.�{�..;";U'll1d."':'��':"'''''-:'$'-'�'''·''''''''"';''

"Medicação 'auxiliar
no tratamento da

siriUs"

"' ...-5f.-,:§.-........jj1-�;._�-:€...".:�-'J

I
II!I
II

S�rvtç\)s de' primeira
IH'dem

Rua Mal'anhAü'
N' 27

A tratar com

a

CERCAS "PAGE"
TIPO 9133 - 9 FIOS N." 10 - MÁL'l\IGUEIRÔES

--**-.-

h telas '1PAGE" a isentas de farpá. � são iabrJ":
eadas com. arame super-galva�b;ado e prop01:cl_
nam a má:dma compensação e satisfação aos RS.

CRIADORES" FAZENDEIROS, além de

Segurant;a - EconDmia - Durabilidade

Fornecemos PORTÕES e PORTEIRAS "I'AGE" IS

oütros tipos de teias para 1 l\-IAl'IGUEmÕES : LEI
TÕES • GADO EM GERAL - CAVALOS - AVIARIOS

� GALINHEIROS - PARQUES .� 1ARDINS $

RESlvítNCIAS - MUROS � outros fina.

�----'**-,

Solicitem inCorIS1ea ....a !,wl'lc"ntu.

:E •., Praçn da Sé. 371-2."-8, 203
.

L� A.. Caua 241 - Fone t 2�3(}8g." Lí1M Tel. "Cercepage"> S. Paula

U.J.II.

Prefeitura Municipal 'de Blumenau
EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, torno público, que no mes
de setembro se arrecada na tesouraria da séde e intendeu
cías distritais o imposto de 1ndustrias e profissões. l'-efe
rente ao segundo semestre do corrente ano.

Os contribuintes, que não sBlislizerem seus pagamen
tos dentro do prazo acima, poderão ainda Iazel-es nos me
ses de outubro e novembro, acrescidos da multa de 20 %,

Terminados os prazos acima citados, serão, extraídas cer
tidões para. a devida cobrança executlva.
Díretorta da Fazenda de Blumeusu, l: de Setembro de ! 945

,

ALFREDO KAESTNER - Diretor

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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���.��� Posto Eleitoral da�;Ç'-��DE S!çJ!!J '.. .

.

. CORRESPONDENdI���... _.,.___..-

Aniversarias

HOidade de
Blumenau,"

Blum008U, 26 de

A fim de tratar de aBsn?-�oe relaoionádos.� sua Insort

ção eleitoral neste posto retifICar seus requerlmentcs. que
Fazem anos hoje: se encontram com folhas pede se apresentação urgente das

A exma.seúrta. Oilda Ramos, pessoas abaixo relacionadas:
.

..

.

.

Emilíà Casas Cerda Starhoke, Augusto Ortmam, Bra;t�
O SI'. OUo Metzner de Salto dine. Soares, ElB� Maria LamilI!' Hedwg Frltzsoher, Lrd1!l

Wéissbach e sua tílhe LHly Maria Zager, Maria MachAdo, ErlCo dos 8ant�sJ Maria Oltveí-
Metzuer. la Oodoiredo Heídem Guemter Egon. Henrique. Keetz, Nair

._._- Soares, Erna MoeUer,'Oskar Bahl', Enqu�lbel.'to. MHbratz.
O sr, FrttzHoller, residente Wanda Hoeltgebaum, Minna Koch1 Elsa Belms Gude, Pran-

Rio" Z9 J S E.) - O embaixador da Inglaterra, "slr' em Rio do Sul, completa hoje cisco Loos, Laurinda furtad.o, �lma R. G�eul. Nilo José Pam-
Doland Ehiir Gaíner, atualmente em Belo Horizonte , em

seu 95 aniversario. plena, João Silvano D. ouveíra, Catar!na Trager, João
emtrevista á ímprenaa declarou que, somente, dentro de ***: Batista Cenzi. Geneslo Alves. Oscar Steln, Man��l Bento
um ano po.derá ser restabelecido o comerete com o Brasil, V" t

.

da Silva. Mathilde Marga.rida, Beate Ruchow. ottlta 'I'rler-
por Intermedlo da marinha mercante, em Imtencídade ante laJan as weíler Helga Ribeiro Bíondo, Aneslo Conçaíves, Guilherme
dor á garfa. Informou que dentro de 4 meses serão libera MANCILIO DE FIGUEIREDO sutter

J

Amella de Oliveira Carolina W. Emma Burger, ln.
das certas cotas de automoveis é maqueulsmo íngbeses, Esta novamente em nosso faneis' Castro Dario José 'c. Caivão. João Kahler, Ángelica
achando, entret�nto. que fJome_nte dentro de u� ano o. rlt- me.i? o sr, Mancilio. de J!"i- Vargas, La.ur� Roberto lIduHer, Maud Blehls, Antoíno Ben
mo será Qor.malizado, no �en.tId.o da expo�taçao. Relatlva- gueíredo, grande índustrial ríque Walter Sachae, GuIlherme Schne�der. Roberto zep-mente â apllcação de oapítate Inglesas, aürrnou qt:e a In- em Lages, drn Antenor Boaventura da Silva, Dommgos Reichert, Joso
v!flaterra é um jiaís sem capitais díspontveís, cousíderando1· . Zie'bartb Herta Zuege. Emilio Alberto Guilherme Berndt,
as d�vida� da guerra e a recuperação das

.. p�rdas, o que O Alf· B I
· 1

Emma H�mmer. Elvira Kormann, Erich. Sprengel, Wígand
eonsíste uma tarefa para mais de uma geraçao, r DOSO a SIOI Oelhard, Liily Witthodt, Renate Miguellna KerD, Alfredo

.

I RadIDU, Dorval da Rocha, Angela Iwr.
,,_IIIIIIIIIIÍ---------------------II

tnptom. pela Faculdade illIllQ!ü�.fti:lU��•.•_.�._.:.n.@ o S�_�.:..�4f§.1ilf:uti[a."I.

Tl.-pO.·gr..afia Baum·g.a.. rten tf�f�:r��d�d:J1��iC���s�a I Instituto Médico Dr. CARVALHO
,.

. Medico Especialista em Doenças das I -

Crianças e da Péle I - Diagnósticos Clinicas -

Cursos eepecíatiaados'sobre Ali-I·' Metabolismo basal - Eletrocardiogl'afia. - Labere-
di mentação das Criancinhas. Pue- , tõrío de Análises (sangue-c-téaes=urína •.

· etc.)Executa com rapidez e a preços mo COS

I
rícultura, Higiene Infantil, Clínica �

e

IMPRESSaS EM GERAL Médica Jüíantil, Tuberculose In· � Clinica 'especializada de Senhoras
CARIMBOS DE BonnACHA fanti! e Doenças da Péle das I.

.

.

.

MM·' Crianças. � (Perturbações menstruais, esterllldade, alterBQõe� se-
,

11--------......------------......-
.. '.

Il!' xuaís íneômodos da adeleeêncía e da idade crítíea,
o'

.

...............__..........,_,...• ...,......,.... ,_..,........---.�
Da consu)tas em

• s�u n�vD � ·

inflamações genitais, ete.) �
f:.�x.:m r consultorut n9 Ed. Ilmelo PinteI' I ,."

.

_ 1202 i.:� . ffi3 r f .,.
.

III f lU'"
.

) G! Alameda mo Briluco. 3

.lo;'
'hume.llilO felefona.

.

�
: '.

:l lem reo e
.

ao Unge ,hona
. lIIIll iii. • ��Yi5�U . OFERECEMOS: �) todos 08 dias, d�810,30 ás l�fllJDl.o,,�: •. '

1 NOVAS - RECEM CHEGADAS !112 • da. 14,30 as 17 horas. te çao Elellores !� MAQUINAS DE ESCREVER 1! Inslalada nesl� Cidade um3

I t IB "L. C. SMlTll & COlORA' eno'_fic...s) i! sucursal de BllIlornal Gaucho e r .

f� MAQUINAS DE CALCULAR �J br��,r��f:�n�\1i�::::�rtar��� PreciS8UIOS manter inlangivel a progressão de iniba"

1=
"ORIGINAL· DDRRES" (suecas' :1 Wahle, foi instalada uma Sucur- iho, Direito e Justiça dos velhos pioneiros de 8iumenau.: D'I'STRIBUIDORES EXCLU'SIVOS PARA o ESTRDO :1 sal do «Diario da Tarde», de _ • • .

: DE SANTA CATARINA:
n

:1 Passo Fundo. Mao devemos, pois, estar SUllutos a Qualquer surpresa
i�

J_ S·A.·.N·TOS &.' ,rIA. �i Essa fo!l1a 9ue é. dirigida pe· -eleitoral de um govêrno contra nós! Devemos, sim,
1:

_ "" : lo conhec!d? Jornalista, Sr; Ca�- todos possuir os resnecliYos titulos para ii batalba
.

1= :. Ias de Dando Quadtos, é servl-' fi'
.

: R I O DOS U L :; da pela famosa Agencia UnHed das Urnas:
: :{ Press, recebendo tambem o ser- - x x x -

t� Rua Carlos' Gomes, 59 (Esq. av. 7 de Setembro) . �� viço da Agencia Nacional. 'insta-te pelo Uposto Eleitoral" do jornal '"Cidade
.

fi
.

CX

..
p

.. OSTAL,7.ENO.TEL.:DOSS.AN�fONES:l.08e94 n .

M' Ih' .V· 11'. I de_Blumenau", levando confiO.' qualquer um. das se'

f:� .' .

m=j O O
.

"lP gUlDtes documentos: .

,t -" oE a) titulo eleitoral, expedído na confdorm1idB2ue doO DLejO-� ___.........__..-- ........._.._,_..............................................
creta numero 21.076, de 24. de fevereiro e 93. e B· e

Igualou melhor que o ln' 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral;
similar extrangeiro b) carteira de identidade fnrnecidB

.. pelo Serviço com·

f'!llbll'. p__ rU&I�'fI!'ZlII:R petente de identilicação no Distrito Federal, ou por orgllos
UUI � NEIl yn;,u"IL. congeneres nos Estados e nos 'rerritorios; .

Rua '1 de Setembro, 100 - ex. 56 c) carteira militar de identidade;
O· prazo para· recolhimento do Imp. Sindical! ..........._B_L�U�M E N ii U

d) certUicado de reservista de qualquer categoria do
I Exercito, da Armada e da Aeronautic�;

RlO-A direção do Banco do Brasil acaba de oficiar ao /.".. ,,to_ / .'. /JI! . e} carteIra profissional expedida pelo Serviço do Mt-
Ministério do. Trabalho sugerindo a dilatação do prazo legal vaia: _.{} Qórrt. .cdnfa.l'l..(X nisferio do Trabalho, Industria e Comercio;
para recolhirnento do Imposto Sindical. O Ministério do Tra- f) certidão de idade exfraída do Registro Civil a, na
balho estaria inclinado a aceitar a sugestão do Banco do Bra· sua falta, qualquer outro documento que. direta ou indire.
sU, autorizando o recolhimento do citado Imposto em prazo tamente, prove ter o requerente idade superior a 18 anos.
mais longo que o atual. g) certidão de batismo. quando se tratar de pe.sSOR

C**-.. nascida anteriormente 8 de janeiro de 1889.

Estabelecida a "semana inglêsa" para o I��P!D.a�•.�I!!I!!I�_!!!:...&!�
comércio carioca ,II' -����"'.��'p'�;�···�···�g··�i�i�·· ��·

..

��;;···��···;�l:�···RIO-Com a publicação, no "Diario Oficia}') de sábado dD
decreto-lei que determina o fechamento dús··· estabelecimentos I
comérciais· ás 12 horas nos sabados, entrou em vigor nesta ',ICapital a "Semana Inglesa'J. Dentro de dois ou ires dias, deve"
rá ser conhecida a regulamentação. que. fixará' quais as cãsas Ique funcionarão aié ao meio dia das segundas-feiras e as que , Inão serão atingidas pela "semana inglêsa". .

'·'Majoração do Imp��io sobre a Renda INo bar e no la!).

RIO--:Noticia-se que será majorado o Imposto sobre a , K N OT,
Renda. . "

não deve falta!)

Blumenau' Setembro de .1945

Normalização do comércio bra
.

sileiro com a Inglaterra

Telet 1063'- Rua 15 de Nov. 1148 - Caixa Poslal, ó
BLOMENAU

Indústria & Comercio

Deposito à disposição
DeposUo Popular
C/Cts. com aviso de 30 dialil

,I " .J... 60 dias
Idem lddu' Q!l dias
Idem Idem ISO dfas

Creta. Prazo Fixo 6 mêses
fdem ioem 12 »

2 0/0
5 010
4. O/O
5 0/0

t) 112 Oio
6 olc

512 O/O
6 O/O

R TVI ME J I iU '" f w

o sabão'

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
s�eA� �/f?C[At

« ..

i} ESt?ECiAUOADf.
\ .
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--.._ .

da CIA�"'Q{�TZEL INDUSTRIAL ,OINVltLE (Marca RegIstrada)
.

CODssrva O tecido dà"ll]�pa porque lava facilmenttl a ·com rapidez
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