
'Ser iço
. ,UDla ligeira palestra co

leitoral Carece Do Auxilio ·Popu·,ar···· •
o Dr. Oscar Leilão, .. integro .juiz· 'eleitoral

, . .� naçâo está empenhada na redernocratlsação
,:do paIs, na �OJta ao regime constitucional ursupado
,;çom ogolpe de 37. Todos os olhares, -;Ias brasllei
.ros concletes, estão voltados para as proxlmas elet
lqões, quando ti candidatos da liberdade, Eduardo
'Oomes, �era seu nome' sufragado nas urnas ..

.

. ,E como brasileiros que se interessam pelos
de�tmos da patrla nessa hora decisiva de restauração
de um, direito que nos assiste, o de escolher livre
!I1ente. da,Republica, pelo o voto secreto e sem a

:. mcomodado. p.resença d.a..

COllQãÓ totalitaria, entram.os Ina luta reinvindicadora em disputa, da quiolo que
_
almeamos' e que teremos, porque ainda não esquc-,I

•
temos de .amar a liberdade, o di!eito e ajustlça. I

.

.
.

E fOI nessa nossa peregrinação. em esrorço

1"� para a campanha pera
..

volta do regime constítuclo-
, na_t

.

que tivemos a oportunidade de verificar quanto
d'lClantado andam os trabalhos eleitorais em Blumenau
J e. a ne�ssidade premente de auxiliares para o ser:

, Vt9� eleitoral. Notamos que centenas de petições
J estao danpC1 entrada naquele serviço, inclusive ser-

tamente, os qualificados ex-oficio. A proposito des- todavla, que milhares de requerimentos estão prestes
sa falta de auxiliares para que o serviço eleitoral' a entrar em juizo, prevendo-se que os. funeioaaríos
pudesse desenvolver suas atividades dentro do ,exi- encarregados do serviço não possam dar conta do
guo praso determinado. procurámos ouvir a opinião mesmo, no curto praso previsto pelo Codigo. .:

do dr. Osmir Leitão. Juiz Eleitoral. Necessaríc se torna, que todos se disponham a

O digno magistrado, atendeu o nosso pedido colaborar na taréfa de alí<!otamento, concorrendo, assim
stírmando categoricamente: , para que Blumenau possa comparecer as urnas com o

"Realmente, estamos trabalhando ativamente pa, maior numero de votantes, num exemplo' frisante de
ra na data marcada ter cumprido a nossa tarrefa, O civismo e acendrado amor ao Brasil. A justiça eleito
O serviço eleitoral contínua cada vez mais intenso. ral apreciaria Imenso o auxilio debrasileiros que de- '

Cerca de 4.000 petições deram entrada no respectivo sejassem voluntariamente ,cooperar ness� tarefa e es
eartorio, nestes ultimes dias. tendo sido inscritos até tamos prontos a recebe-Ios, E um apelo .. que -faço, na
agora. aproximadamente 7.000 eleitores, inclusive os qualidade de Juiz Eleitoral da 3a. Zona, que deseja.
ex-oficio. Pode-se facilmente imaginar o trabalho ar. como todos, o bem desse gener0!30 paíz"•
duo que temos tido com um quadro de auxiliares Diante desse apelo, temos certeza, ..não haverá
reduzido. Trabalhamos dia e noite e ainda falta-nos quem não se disponha a colaborar com o'serviço elei

tempo. O escrivão de alistamento e seus dois igual- toral, e muitos serão os que se apresentarão. ao, Dr.
mente incansáveis auxiliares trabalham muito, ajuda- Oscar Leitão, contribuindo assim, com grande parte.
dos pelos serventuarios do foro, nos seus momentos para que o pleito de 2 de Dez-embro, encontre oS

de folga, trabalhando todoo no afan de preparar Q I municípes de Blumenau em condições de escolher o

eleitorado para o pleito de 2 de Dezembro. Da, se, seu governante. '.
--�--�----�----------------------------------

aviso 81S veteranos
da campanha da lapa
o Comandante do 3.2' B. c.

péde a08 veteracos da Cam'
panha da Lapa, quer por
ventura existam neste Muni
elpío, declararem cs.: seus
nomes e restdeneías no qual-
tél daquela Unidade.

. ....

� EslaÇãl de radio
, televisão
. SSiO P�ulo. 3 (A. P.) - Vai
�er instalada aqui poderosa
estação de radíe-telévlsão.
Tlsta·se de uma iniciativa
dA General Eletric, segundo
InforIna a "Folha Noit�l(, que
para. tanto está construindo
uma verdadeira cidade in.
d?�irjal em Santo André. nas
v1I.unllanC8s da capitaJ, ocu
psudo uma ãrea de 300 mil --------....;;

metros quadrados, sdde tra- O arauto das aspirAç6és do "tUe do Itaiai
baíharco cerca de 10 mil r.U.UMBNAU. Terça leira.. � de Setembro de 19�5 .. Dr. AchiUas Balsini Diretor Responsavel - ADIS XXI. N. 212
operarios.

anual
semestral
a.vulso

Cr$ SG,OO
,Ort 35.00
C1"' 0)30

A virtude e ii lealda-

DEde se. roUram q�ílJ.!do .

ti crIme e ii triuçao
são . premiados. UHENAU

Diarl. MalaUno

No bar e irio lat:
i'1 . 'KNO'D
i;, não deve faltan

o .·Prop io
De a ti ula

r.
o

Getulio
.

Vargas
"Querernlsmo"

,

.
Após a realização. do ultimo comícío queremísta na 110 povo do pais marcha para 8S eleições. .Os eída'

CapItal Federal, estes dirigiram-se em marcha nara o Pala- dãos devem alístae'se para votar coneíentemente.
�io Guanabara. s.olicitando serem recebidos pelo 51'. Getu- Quero apenas presidir essas eleições para que o povo
110 Vargas e pBdmdo-lhe aceitar sua candidatura para 8 brasileiro escolha livremente os seus representantes, que

p.resldeneía da Re.publíea. Respondendo �o.s manifestantes
I
serão os mandataríos de suas aspirações e obreiros da

dlsee·lhes: User um homem que se aproximava do fim de O'l'çmdeza do Brastl",
. .

SUfiS atividades. pclíticas e que outro desejo não tinha se

'\
e-

nIo .recolhe!4�e tranquilamente ao lar. Prcfundamente co'
.

_

___.__._._. .' .... .'.
movIdo.6SsiBÍl8 aquele eloquente movimento do povo da UTROCapital da República, cheio de bravura cívica, de entusí:

. '.

esmo e generosidade'. Mais adiante continuou o Presidente: ". ..... ERRO!

',.

1

Serão suspensas .8S·
compras de Mica·

Peles E.O.I.,·,··
Washington, .28 (D.P.) -. A

Administração da EcoDqmia
Estrangeira anuneíou qae: 8�
compras de mica feitas pelo
governo, em todas 88 partes
do .mundo, sepão .suspenaas

Q coordenador da MobilizaçãO 'Econômióa apresentou no dia 31 de dezembro do.

Blu·mena-.o .

ft Ce' I... OlaVllIIIO ao Governo prôjéto do decrêtõ leI que estabelecerá o con- corrente ano.
U.. gelamento dos preços atuais das mercadorias. AnuncÍou ainda, que. 'as

Paran.hA.5
Quer dizer: os aludidos preços Dão subirão e nem compras feitas pelos Estados

til baixarão! Uaídos e Reino Urldo nc
Essa medida, aparentemente acertada, não passa, eu. Brasil e na índta serão sus

O biJDquide de hDj� DO Teatro Car�os G�me� .que a 50" tretauto, de mais um erro qu� fatalmente revertera em pensas no dia 30
.

d� Jlovem.-
" ciedade Vai oferecer aD brilhante mllllsr prejulzo do povo, a eterna vítIma, bro próximo. acrescentando

A
. .. O I d d' d t d que os acordos referentes 8.0

Cidade tem a honra de hospedar por apenas dOIS diaS) conge am�nto os preços evenB. ser Bcre 11 o
i rticu1ar de mica

a fígura simpatica de militar conc:io, ceI. Otavio Paranhos, brio· seis anos atraz, quando o custo das utilidades iniciou sua comere Os pa·l A·'fl·ca Oc1-f·
•

1 d '( d
. t i f I ' h

•

fi 't com o raSl. - 1
50 � leIa e nosso exerCIa, e regeresso de sua viagem a r uu a maIO a rumo ao ln Dl o.

dental Britânica e india bre:CapItal dQ Esta�Q, "" . . .• .' Mas nada se fez entilo I Com a desculpa faeU de que ve terminarão.A permanendà do dls�mt? oflel.al em IlOssa CIdade mfelw I tA gyerra era a únlca respoDsavel pelas constantes altas, {_......___.._. �
mente sera de curta duraçaos Impe�mdo desse modot que lhe I os reàt)OMav�lij file limitaram a cruzar os braços diante da!

I S[OS�ln prestadas as. homenagens �evi�as, pela sua COnduta "O'rita" gerâi�'---·
: '- i opa em

-amiga dura�te o penodo em que mtellgentemente comaódou a I
1;> , I

garbo�a utlldade do 32 B.C., onde grangeou um vasto circulo Agara que 8 guerra acabOU, deve, tambam, ceSíJt!d� Õ

I "V I C�e anllsades. q?er de seus comandados. quer do mundo ci\!"il, a lfenômeno que determinou a elevação do custo da VIda. '

quem s�m'pre aemot1strou simpatia, pelo carater réto que é o Consequentemente, 08 preços das utUidade_s por sI mesmos

car'iftensbco d; sua personalidade.. ...
ba!xarão das alturas em que se encontral11. Um tableie dá. um excelente

ANQUETE DE HOJE NO TEATRO CARLOS GOME;, �" '_
,

_

.. ." ._....
.

, bio prato ou chJcara de Caldo
:Testemun�ando o .seu contentamento pela estada do Cê!. Obj�tarao alguns que com o relUtaia do, lDter�am ro- (Bouillol1J Consomé) •. Modo

Olavl? Paranhos} � socIedade de B!umenau vai oferecei na noite comercial com fi EtlfOpa devllstada a lei d.e ?ferta .

r
P
as. 'de usar: Não cozinhar, apenas

de h?Je em �s saloes de banquetes do Teatro Carlos Gomes cura �e e ene�rreg'lrá de pro�ov�r altas ID�IS ongu� lOS.. .' desfazer e dissolver em agl'la
um Jantar. afIm de homenagear o distinto Chefe do EstadoMaior Mas 18S0 não e provaval. Qual:ii fia0 temos para van er

ti"
.

bem quen1e,
'.

da 5a. Região MHi ta r.
.

'. De qualqu,er modo, mGsmo os preços congeladOS no.
.

.. ..'

•

Para essa homenagem, foram convidados os elementos resolverllo o problema dIant� da lei de olertas e procura. C. ANTWEILER � Rua 7 set.,
mais representativos da cidade, que assim representarão a satis E: que veremos as .mercad�r,las desaparece,�em do c.omeri- '.

O· p t"1 5e.
.

façllo de Blumenau pela sua presenca. 010 legal para Burguem no
. mercado negro ti preços mu· 100. -' '

..
os � J IJ'

Ao ass!nalarmos a �assa.gem d� distinto militar, pOr Blu� tI? acimll dos tabelados. O fenômeu9 não llOB é desconhs- i B J u m e"n a u,
menau, des.ejamos c.umprlmenta.;.lo e ao mesmo tempo enviar Os cldo.

.' . .
.'. '.. .,. .!

..
'

'B'" "'I' ..

QOSSOS votos de fehz estada e a sr.gurança 1Ie nossa admiração. Por ouiro lado, ti fu:acão ,dos pr.eQos atuais. sOf' • tav_? Santa (laiarina -:-'. raSI.'
'.'

, .
.

recerá uma pequena élete de mdnstrlais, os qlWUS. !Cala0 'l...._........---.----.......--........
-------��----------.---

ti salvo da in6vitavel coilcurrencla de .·produtos congene- M' U [),'A, $, ....
u

..
0<S.'q''UI-4Alabsoluta:n;ute inofensivo par8 ras estrangeiros, que forçaria a baixa. f.' o povo; que es-

.{YI .Iv pele,. EfICIente proteção contra perava anciosamente pelO .término da guerra, na esperan-

W 4: I' P'CÀDA� �-",
.

ça. de que a situaçâoficasse mais desafogada,. vê, tUlslm,
...... i. e.lze 1 "::"_b Hill MOSQUITOS fi

que". u.iínal, çom.o d.e coat�.mo.1.' será o úniço p...���.Udlcado,outros inseto.!!. -

y

Em

Tabletes

I"

, ...�.' .. "';
..
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.ti. Maior. Empresa Colonizadora da'America do Bul'
De passagem nas zonas Blumenau e' R.io do Sul,

o Agente autorizado, SUf. João Eerrarí, efetuou ven-

1..... '1
.

das de Datas, Checaras e Lotes por mais, ou menos

V;-ende-s, ' J milhão de cruzeiros, provando esta o valor das
terras da COMPANHIA por ele, representada ..

�_"'__""""_';'--_"_';"--""_'-' Para obter informaçpes mais detalhadas,dirigir· se, por
Uma Casa de Madeira mi carta ou pessoalmente ao sr. JOão Ferrari - GRANDE

Rua J'Olio:' :.ptfSSOtl, perto do HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr, OTTO 'WILLE,
. Negoei9: d�. ftttôls Zutter.

.:

Informá�õ�s' com o proprie. B L U M E N' A U ..;.... Caixa Postal, 98'
tarío, AJlfo.· Kammel'. ,Rua -!:_'_IIiIIIIII!l_fliiIIDlt'llili!J!l!l!.. _
Jogo Pe�so8�
"

.. �,.:--.....��---_._:;,�
-

Um Negpeio: de
'.'

seeos
.

e •

Molhados, com otimá �l'egue- r.

zía. - Ial9l:'ina.,ç·ões .do; Otto
Wille. NestaR�d!iça.o.l:fºnele99 '

.

":",".' o •• J750;.,.- 4f,.

Vklliaaa.• 1
I'o..çai!� ".

'. (, Vigir! .'t.
CoI. tratamento pelo reputado pr&

Ildo OUSA., - Á·base � HormÓJ;lloB
(..xtratoll :tIaúduIarés).V1tamtna!l.BeIO'

, ldOll&d8l,. OJU.SA .6' lIIIle,., medtoe.Çã?
raolon}.it-de Illla. ,Ilfi'tll\cia terapeutl�,.
.ui todo. OI llUo.. Ugados ilftét8.lllentl;
a Jierlnrbl.çiíéll 'das' glâmlulas ....XU8.eJ.
OJU.SA. ecmbate vigorolllllD.énte: Ira

oq,UllZA �xnal em todas !IS i:ilad'l1J. Bob a

ll1rnia de 1nBufiaiência gbmduItir ou vila
mbl&l, senilidade preQoce. fri.dil!a ti perda
de memoria.no homem; frlgiúez e toliu
•• perturbações. de origem o.V.ariBJl&, .

idade oritieà,"o1Jesidade e magrllz�. na·
e1dez da pele o"rugoaitlad" da eutís, .na

.

mlllher;01CÁSA (Impprtado diretamente
:ao Londres} proporciona . Juventude,
$aude, Forçà -.

e Vl�(lr. Peça fórmula
f'prata" para hé:nÍleos

.

ti rórmula "ouro"'

;p.ra mulheres, em todas ali boas Dr�ga
�1u 8 Fãr.lll!1olaa,4nformaçõea II pedld?1
.ao matr. Ptodutol ARNA. .... ÁT•.Rio

BrlUlH.1llJ:;.JUo.i'1
.

,

'

"-_-. --�, �...�. ..c...;..::. .

�fY�tiica�êto : dúxiUar .

no tratamento da
siriUs"

.

. -:.� .

. A DIRETORIA '. .'

.-�=-�-�-�..,.-�-:t:_+:-:§-�·o '���-of-.-..:-�-..-:+:-;.Ji;-;.�··

São convidados com o presente os nossas socíos para .a
Assernblea Geral Extraordinaría, que terá lLigar, no dia . 17, de'
Setembro de .1945, com inicio ás 8 horas, na nova séde, com' a'
seguinte ordem do dia:

1') -' Modifi,cação dos estatutos.
2') - Escolha do zelador da Sociedade.
3') - Assuntos diversos.

NOTA INj.PORTANTE: Não havendo numero . regai" '

.

reallsar-sé-ã a za. Assernblea as 9 horas, que resolcerâ eojn.
qualquer numero,

'eia. de Terras Norte do Paraná

Prefeitura Municipal de Blumenaa:
EDITAL

'

.. '

De ordem do sr. Prefeito, torno público, que no �es
de setembro se arrecada na tesouraria da séde e intendeu ..

eias distritais o imposto de Industrtas e profissões; Bfe·
rente ao segundo semestre do corrente ano. .' ; '.

.

Os contribuintes, que não satisíízerem seus pagfÍJnén
Um maior eleiriço de 2 1/2 PS.' nHirCa II. E.C tos dentro do prazo acima, poderão ainda fazeI·os nos me�··
Uma bomba para agua marca Hall e' Sete. me- ses de outubro e novembro, acrescidos da multa de .2i) �/�,'
Ir05 de

r
: cano

..
par.. ali' mesma.'

.
. Terminados os

. prazos. acima citados, serão, extraidas.' . cêr·
.

. tídões para a devida cobrança executiva."
..

.

Quem se interessar queira dirigir-se á esta redação
.

ou á Diretoria da Fazenda de Blumenau, I' da Setembro d� Hl45
redação de liA Comarca" em Indelal.: que receberá as' ALFREDO KAESTNER - Dire,tor',

.

necessarlas informações. �----:�-:�-:'(��-:<tt.a=::4(-:..- .•-. o�-��-:�......�.;_�-.�:€.;,.....

.. ' N. B. -':- estes
....

objetos foram usados mais'
.

ou

.

menos Associa�ão Profissional dos
seis meses:

.,'., .'
1764,5 Empregados no Comercio de

...

�Tada;i�€t�8:�;:rl;-:-����f:rl�
��

I E BJunn�uL
Vende-se uma, com boa Freguezía, na Séde de um dos De ordem do Sr. Presidente

melhores Municipios do Vale Hajaí. .

Provisório, conyid� Os �ss?cia-
..

'

,

'.' .

..

.. dos QIa "Associação Profissional
Informações com OTTOWILLE, Fone 1099, Caixa Pos- dos Empregados no Comércio

tal 98,' ou na Rerlação<deste Jornal, de Blumenau", a comparecerem
'_" '

__
r. __ • _�., ...:....: '_' _

.

_" '_ _ _ _"
a �sse.mbleia <]eral, que se

... §. :ii �� ��i[ � � o� ��J: §. �.. � .....� � realizara nos salões do "Clube
Nautico .Amerlce' no dia 6 do '

I
mes de Setembro de 1945, ás
20 horas, cuja Ordem do Dia
será a seguinte: iia)-Leitura dos Estatutos; ."! OQ�
b)-EleiçãO da Diretoria. Con- oimE:V10A oq ELM aExpedições ., Despachos

I
selho Fiscal e Suplentes. ...

Ag.nles d�.s látas:.. Blumenau.31 de �gosto de 19�5 � :€ !limJ(�--':-�-�-"",��
Edmundo

• �aurlUo �e �mor!m I �NCIElI".iI �TC'.coTt::I DIARIO,. Secretano Prov\sono ' - UI.' 1..'l.1:.I\,;l 1.4

dBRASILMAR" I'SUMARE':i .

.

Aparelhos de Radio'
da RCÀ Vítor

de Iodos os IIpos e tamanhos na .

Casa do 'Americano a .. A.
Mercado

.

de Automó'Velll

fabriCa del... ·laddllhd·o�.epOfiCintat· ,de Escultura
I�BiIII'IJ R_u_a_15_11_'4_87_1!!IIiIIIIIIÍiI.-.....1

ruo .. o
-

.lIe.· e'r' ,

i
BLUMENBU.. , i

.

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Pa.lmei.t·as) ..

com viagens regulares entre Itajai - Santos

Caixa postal 36 -' End. Telegr. "GuldOJ�
1'1'AJAr '

-

. Ruá Pedro F.erreÜ'a ri 011 > 68/72
�'

.. . - ,

Sociedade Benificiadora·· de'. f
M:adeirôs Lfde ..

Telefone 1248 _. Rua 7 de Setembbró ·f

fornecedores de Madeiras em GeralI
Dr. Percy João de Borba - IMEDICO ESPECIALISTA

.
Doenças de Senherae ,- Sifilis � oulr8.a m�lestí8.s vene-Iress - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor

0LINICA GERAL. - OPERAÇÕES Porra Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espécie,
.

Consultório; Rua. 15 de Novembru. lI8S (ao ladu (ln Hotel EUle} , A1Jnhamento, etc. etc.

'Collsultas: dás 10,�O�: 'l;!O:ãS 15 ás 18 nores "11 Especialidade: Soalho'Marca Sirobel
_'.

. ..

'

I
..;Horário,;esp6cial para. tratamentos com Penioilina �r� �
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-

.

'a5eh Edítal· da .Protosto
,

."-.

AfONSO RABE

HO�Ê ... Terça4eir81< ás 8,t5 hs. NJt!�O d�b(Jkm�r�a�;li�fum��
'TVlIl :Conway -'- Jean Brooks e cm Clark em nau, Estado de Santa Catari- Tratamen.to8 especializados das. doenças .do estomago,"O - Falcão" 'em P-erige" !l8�,�: t�:�e�d:ul:i.s:t�cha em

fígado e�:���:��.ib :�r:x�:eraVãO.
.

,

Um policial para BgU9'ar a sua pérspfoaela l . seu oartorío, para ser protes- Oonsultas;
..
Rua Brusq.U8 síno, das 3 - 6 horas, IMtsterios '! Açli'o 1, Romance! Intrigas! tada por falta dl) pagamento

No Pzog.: _ Oompl.-N8cionaI e a continuação da empol- uma d�plicada DO valor. de menos aos sacados: - Fone, 1319

gania' serJe: "AVENTURAS:DE REX E RINTINt, Um míl e oíncoenta e tres 1I -__IIIIIIIIIIIi!!I IIII1_-_-_!!III!!IIII_.1
,

'. ...•. ..

'

Preços. de Costume. .

cruzeiros e 8essent� centavos
-

,

. ....•..• ,< ..... '. (Cr$ 1.º53�60), .

emítída por

•······C.l\p······'IT''A:·L· 1�:jl�:�:,J:2�g.adalr�nQc�B��
..

.

'. .Ó .'.' .

".
'.

. .. '. Leopoldino de Souza, e a oro

..

.

"'. .

.
'

-.
. .'

. -: '..
.

dem do, Banco Sul do Brasil.' O Prai�ito Munioipal de Blumenau, na cOD.f{}rmid8�e
, .

.

E como o devedor' resji6 do disposto no art. t.2, Item 1, do decreto-lei ln. L�02"
.

de

rÓ1'8 desta cidade, pelo pre- S de abril de 1939,
sente o intimo para. dentro D e c r e ta:
do prazo legal,. pagar a tm-I. Art. 1. - Ficam extintas as . dividas

.: municipais
portaneta sctms referida ou oriundas de impostas e taxas. de exercíctos anteriores a'

dar as rasões porque não o 1945 que, descontadas as muitas não excederem de cem

faz. cruzeiros (100,00)
,

BIumenau, 3 de Setembro Paragrafo uníeo - O devedor de mais de um

de 1945. exerelelo ou de maIs de um imposto ou taxa só gozará
O Tabelião: OITO ABRV desse beueílclo; se a soma das dividas, excluídas as mul-

·

.

'

. .

tas, DãQ exeder àquela Importancía.

CO'nsuml"d'o' r'
,- . " . .

Art. 2. - As dividas li que se refere o artigo
primeiro, já ajuizàdas. ficarão também extintas, cabendo
ao beneficiado o pagamento das respectivas.

EX"'J"S Mante' 'J'ga' fRIS'OR Art. 3. - O encorregado da cobrança da divi.(la.

..

. ativa do Município, enviará, dentro de 30 dias, á Preteítu-

Exista lualidade' que Fir �::lei. lista das dividas ajulzadas atingidas por este deere-

Mas 'não :6_ fRIGÔR,

I

i
I

j
I

I
t

1
r

�'.

Sedas, Linhos, Casemíras,
R;i�cadGs, Brtrts, Sapatos,
,Ç'amisas, Pijamas, Capas,

_ . Meias, etc ..
" ChapáDs-' Ramenzoni, Gury

.

e Nelsa ,-
BLUMERIU �' RIa ]5 de Novembro, 505 .. Fone: 1187

Â•. SANTAELLA
" ,- -

- .

DfDitUD.d� ,"1ft Fâcllidade
.

Nacional de MedicinA' da
.

,

.' Universidade da BrasiL

MlÍt!i(lElllo� oone,�so dó.Serviço Nacional de Doenças Meritais,
EX.Interno da Santa Casa e do Hospital Psíquíáta-ioo do Rio

de Janeiro, Ex-médico -assistente· do Sanatório Rio de
Janeiro' da Capital Federal.

CLJtnC_l Mnn.ICA .;.. ESPECIALISTA. EM DOBNCAS .NERVOSAS.
.

'CONSUt.TÔIIO 'o R U A
-

F li L·I P BSC H M I D T
(Edifício Amelia Neto)

, Das 15 ás IS horas
! "f L O B IA ta ó P O L I 8

.
.

., -

-

- -

Fabrica de Tintas
Blumenau ··Ltda.

Tlrilas e :�ernizes - Material para
. Pinturas em Geral

'Fintas ..em bisn_agas, .pere artistas
"

.

"Qlu",enau • sta. Calarlna

,4'�;Ã�f;�:!ae:tfOe�:����o ����o:a�in������as� .

,

savsl. Nínguem está, vendo o. eleitor quando ele de
po�ila a sua écédula DO envelopa, que Ihe é forneoido
antês, pelo presidente da mesa e consiste numa so
b:ec:arta: igual para todos.

:
.

Não. haverá nenhum livro especial para cada
Part.ldQ. Será. um livro sÓ para. todos' os eleitores.
Ninguem, 8ssina a cédula. O. voto é secreto •.Alistem
se !tJRQ:e' quizarem, mas, de qualquer fOfma, votem,
1ívl�m:ente. depois,. nos nomes de sua preferenoia.

�ínguem saberá em .quem o eleitor terá votado,
. quando� este sair da cabine e déPOsHsl' na urna o
seU :euv,elope fechadp. As coações de agora desapa
tec�rão na hora de votar�

.

o. voto é obrigatorio!
.�.���c�����'�n�_�_������_�_���_�

tTA
S'em'tpte'loi Er ,continúa a ser

_-
'

·'llerhor

DR.

Preíeltúre Municipal. de Blumenau .

DECRETO - LEi N. 18

Art. 4. - Aos devedores não <atingidos . pelos be •

. nefíctos conatantes do art. 1. fica permitido o pagamento
'- - ---: s.etl!, multa, de seus debitas, pelo prazo de 3 meses, a

contar da data da vlgencla deste decreto-lei.
Art. 5. Este decreto-Ieí entrará em vigor na data

de sua publlcação, revogadas as disposições em contrario"
Prefeitura Municipal de Blumensu, 14 de agosto

de, 1945.
(as.) Alfredo Campos
Prefeito MuicipaJ .'

Peblleado o presente decreto-lei nesta Secretaria
aos catorze dias do mez de agosto do ano de
1945, e afixado no legar de costume.

Bruno Hildebrand
Diretor do Expediente e Pessoal.

PORTARiA de 18 de Maio de 1945
O Prefeito Municipal de Blutnenau resolve,

-

Conoeder Iíeénça:
De acordo com o art. 155, letra A� combinado com o

art. 157. do decreto-lei. n. 700, de 28 de outubro de ,1942,
A João Luiz do Santos que exerce o cargo da. classe C
d� I}srrelr8. de Professor Oompíementartsta, do Quadro
Unieo do Município (Escola mista "Oswaldo Crrz" de .. Ri.
beirão do Souto, no distrito de Rio do Testo), de 30. dias
de licença com vencimento integral, a contar de .11 de
1945. (PubHcado novamente por ter saído com incorreção).

!'-'�, --

,.
Conceder Iíeença, em prorrogação:

A Leenídes westarb, que exerce o cargo de. Proíes,
$OT. Padrãa BI extinto,. quando vagar, do Quadro Unico do
Municipio (Escola mista "Fernando Machado" de Aguada,
no distrito séde) de 30 dias, com desconto .da metade do
vencimento, a contar de 25 abrit de 1945. (Publicado nova.
mente por ter sstdo com Incorreção),

as. Alfredo Campos
Prefeito Municipal

-

,DECRETOS do dia 16 de Maio da 1945
O Prefeito Municj:pal de Blumenau resolve,

Nomear:
De acordo com o art. 15, item III, do decreto-Ieí n,

700. de 2$ de outubro de 1942,
Arno Gíelow, para exercer o. cargo. do. Fisca! Auxi

liar, Padrâo 1, do Quadro Uníco do IVlqnÍclpio.
. IRjlIIJ1�-'1

,

. Jàsé Ladra, para exercer o cargo de Porteiro" padrão
F, do Quadro Unico do Município. - (Publicado novamente
por ter saído com Incoareçãoj. .

-,

as. Alfredo Campos
Prefeito Municipal

DEORETO do dia 18 de Julho de 1946
O Preleito Municipal Interino de Blumenau resolve.

Nomear
De acordo com o art. 15, item V. do decreto-lei n .

_- 7001 de 28 de' outubro de 1942,
Galdino GaIliza, para exercer. em SUbsUtuiQão, en·

quanto durar o afastamanto do respectivo titular, sr. Gui.
lherme Krummenaur, o cargo de Fiscal Auxiliar, Padrão I,
do Quadro Unico do Municipio, a contar de 2 de janeiro
de .1945.

',l��flo\
TOMiM

mUI eros'li'
IISILVEIRA"
-

Grlnô. T6ntcQ

"MedicaçãQ
..

(luxiliar
no tratamento ela

sitilis"
.

Oficio RADIO F'UHME
Atende todos 08 serviços de

Radios rtcept.re.
"f"ICGI Buleloa e GaranUdo.

TBLBFOIIB 1395
Sua "I de SiUembro. 13

���-�-�-�--��-�

fi; i NO Dar�e -nO la� j 1 �1
r

-

rr : r KN O 'TI I j'; l-;!
l r: r( fr� 'd f lt "I

L' U : :nQV eve a at li' I
1fi�."" .*11, .-�

l�_::::�B�:!.:l�:I�

Bruno Hildebrand
Prefeito Interino.

Dr. C A M A R A
ESPECIALISTA

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS Do._ENQAS DE BENHOEAS
MOIestllts . das meDinas 8 m�i!s. Distorblos da idade critica. Par·
forbaÇÓel uenro..glandnlares. OPERAQOES do "'itrO, ovarlof,

trOlUlUlS. fumõres. Ill1endica. bermas. etc._
DlalermOCGlllJuIaeão . -' Oadas Curtas.

OLINICA EM GERAI:.
CoraçÃo. PUlmões. rins. IP. digestivo.
fmces � OIctro • Doenças TrOPlcil8s.

CaNS.: Trav. % de Fevereiro N. 3 {em frenle do Holel Vitoria}
., .tmSfD.: Bllft S�ll Pamo. 30 � FOD&: 1226. __ . B. 1; ..

U ft. B .H A U

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



I ' "alas IIE���!�' para ti Ed...··.1I1 procur�d' de um lornillDIII :

,

.

:.i.···.1 O.
·

•.m.:.. ···�.: e iI. a II

4 lilI

RIO, 3 (S����� Departa- . esaparecl O "s:::::::a aPi�:�II,:.ga!-tieu'mente da �,Col'reios .

e
.'

Tele-
., '" """, grafos, em vista de já haver que fará importantes investigações DI

.'

.:', ::

...
'.' : terminado a guerra m� Euro- t b "I·,foi ver os (i�.eSA.raROS 4'�

tlH&&
PIi, coma vítõrtades Nações aes e rasl ln o

� Aliadas e rambem com II voí- Golania, 3 (S.E.)-Em transito para Leopoldina e pro.

('eIs da vitoriosa Jornada. udenesia em ta da navegação,'. merítlma á cedente de São Puulo, Chegou a esta Capital a "Ba.ndeIra

ft .. '1...11 Im n 's U li regutaeídaue, está .provlden- Pfratlníuga", chefiada pelo sertanista WHly Aureli. iJ;U61 em
U ii.Il U L ciando a remessa de malas suas declaracões, disse que pretende etetuar no ArégUft.la,

o púhlicojá está informado do que foi viíórtósa jornada postais dirétas para o Velho ObSel'V8<;lÕeS aatropométrtcas dQB índígtnas, títmar eID; tecI

da'União De�()_cratica NacionaLem
..

Rio do Sul,' quando da I Mundo. O "Pedro II", navio uícolor li selva e a fauna regional, estudar as V6l'1açÕeS
constituiçãa'do Diretório Nacional em Rio do Sul, quando da do Lotde, cuja. partida está clhnatôrféas locais e explorar o rio Tapir!ljás: "

constituição do Diretório dessa agremiação política na visinha e marcada: para fins da correu Dísse ainda, que leva duas incumbenmâs: da ASSOOUl·
.

florescente cidªâe� ce .••. .••. ..•.
. .

. '.
.'

. ....•. .

te mez já deverá levar ma· eso Paulista de Imprensa que lhe entregou uma placa de

A cerimônia, que contou com a presença dos mais desta- las diretas para a Italta, Fzan bronze para ser colocada
I

no marco final da expediç!19. e

eados líderes da U. D; N, no Estado. teve ampla repercussão ça, Norte da Alriea e Orlén- da "Assocíated Presa", que é 8.. de prOCU!8f um dos @e!!8
nesta zona e 'csnsritulu mais um estrcndoso êxito do movjrri.en� te Próximo. sem passar pelo jornalistas desaparecíde, HoraclO PUZZOnI, O qual se supoe
to oposiciçnista catarínense, o que reafirma os elevados senti controle das autoridades nor estar vivendo entre os selvteolas �o B�n��8�•.. _ ,___

mentes democráticos de nossa gente, ..... ..... tS'Bffif'ricanas. I?-il>:'-�-.•-�-,�-.�-.-. o ._�_._.��_�_�_lõ-._fi

foi tão grande o sucesso obtido pela reunião que. sabe-. ".
.' Bn1i1ll3'

.

de Cft!oni� Prado do Rio, IJa Menor
se agora,. um. elevado prõeer da

-. c?rrente situac�Oflista. muito ',. t?;�'·?C'9?�;·o':;;.;;";;';:�;:';i�;�i.".l"·-;;-;�i � R�g II· uI iIIl&U e Rapsodia

c.�..�gad._O.ao v.r.,. N....•creu.. R.am..0.5. I
fez

.:

'. -;l�j:ro em.. s.egm.d.a, d

..

e

•.. m.o.. ra_da I}; a:mWg,.li $ft.p.11.�.. I�} ET 'Z'E l
. encontra-se' a VEada nas

visita a Cidade e interior : da munrctpio, certamente para "10" ,!� UIUlt� uumo !{ farmaeias e Dronarlas.
loco" os estragos causados ás hostes córrelIgionarias pela ci-I·:;;!�� �.;�E.; �

:::_��l[:�H*Dí_jie o mB..�'�:::�<l!��.��1t��4[.'!1���,til§j Aniversarias ..

',

tti-�-.-.-�-�-�-W-.-. o .-..- ....A-�-..,-!ft.-�-�...;.:t

.
.

. � Posto Eleito. tJLeteÃ}4v-m.�'
Institut.o Médico. '.]).r...C.. ARVALHO� r",r.:.1,· o �S:ee:Ja:;:n�fj�b�é dos ��I da. "Cidade de

- Passos, auxíllat no Cafe Pín-
aU Blumenau"

-,- Diagnósticos CIinicos -'- t� gulm, CORRESPüNDENCIA
MetaEui>lismo basal - Eletroc!ll'diografia Lnbora .. i - O sr. Artur Hoescbl, co- �.'. '.'

t�· d A "i $ 8é
.

�') \. merclante e ··re.Sl·d"nte em A'im de t"afor 'de assuntos .�

�
'.'

eno e B,11 ses lS8nOue-.! zes-
..

urma, e�o, .���.c'.. ,." WOfti'>OW,
'" < � tio .. ti \"'iC: \. 7."

.'

"
.� ... .u relacionados com o servíço ;;:�

I�.
Clínica especializadía de Senhoras f� *-':'%l J eleitoral que funciona anexo

r j- .... ,," .�,t
.� V'· t

.

e t
.

r I d �� .�j}\â .

(P6rtnrbações menstruais, esterilidade, altoracões se- �
. lajan as :oa: ���i;� �:lae;foen:3a�es� , '$l'�.

I xaals, Iacêmedoa da adolecêneía e da idade criUca, �� FREDERICO flUNCEI' fineza de comparecerem fi. �Je CUTI, '�
.tI·

inflamações genitaisj etc,).' �� D·
. �

S
.

peste postú: 81'ss. Eveliua Mar 12
1\ A . !

. ti�,· e sua magem a. ão au-. d I l' Ad F
. A ,..

CR EM'"
1

:�=:.:";tIoq��,.a:=�::: �i��:�i:1g�!{�1?�;t�11�l��f::��aq::;f:���:n�;: .� . j:-1���In·d··u"s·.·. 'I-a' O" r·. �i �::�f:i�:aq:ic!;iT ���������!\ ����bvei�a!Clei�?�a ��II��1 ���d: 7�.� ,.'.

". ." '.' . ." ii tecnieos para o serviço deI ,::;,�llse oge, manoe �ento. a
.

..'

Suspe.n.s.. O O fornecimento 'da tes:;;.,all'!!�.... do �!ll .... pesquiz.a'� de. La.�ora.torio que' S.llV�, HaIa.. de ��rchl, . Ehs� ----'-------..-.
.

'. _. ..... ....!lIi. U lO .".. '. ,?UU;;'II § ilí1
com ef'lmencw Ja vwha reu-

MarIa. Lamm, Lldl� Marla Za
.

..' .,'. : I

.

:

godao para varU1S pauses.. .

lizando e.m nossa. cida.de, 1'e- ger, Leopoldo .�aUl�r, � paula., .F�:/)a:!l e � t�;,� '! • , .. :
A.·Comiss.ã.ofxec.u.tiv.a Tex.m te.a.Dive.u.· para oue o gr.essozt o sr. Frederwo El· Lo����o.'liprv. H81hvlo Fr1tz"eher el" '-'.. �"dKNOfT .l,·Jft,,,·;

B
'�. ..' ...

'

.

.

....
. ,. . � li· d' t' f • I • ulllr amp Doa. oaOi ·"'ve a1tm: '

!.8SIlP�.ssa.g...
arant

... i.r .. a.B.o
...b.ri.gaçõ....e.8 .Ii.S.5U.m.

idas

.... c.o.m ....

a

Na_l·u.1ue.r,.
M �!l��1 .p.1'9.. PT�e.f,.anol MM.'AM1"'f'"".N$F'.

.

..
Qoes Umdas, suspender até l' de agosto de 1946 as cxpor- da Ji'armacza Sanztas"
taCões de, tecklos de .algodão para a Suecis, Noruega, Egi. Df':das as novas condições AG Is. n��1 ENTOto,. TurqUIaj Estados UnIdos da Amarica do Nortej EspaKlhs, tecnwas com qve �e Cl1?resen.! .PA auiC'\.9i. .

Smça, Canadá, BeJgiea e Palestina. la aos nosso.s mews 'tnteres.l
c, *-**,

.'
sados.. c:;nfwmos em um IG.a'.do· ·le-.lel'8 'd0@- r:�f�d!n", !t;filfl;�(il,!\'1' pro[Jresswo.._ aumento. nos tra.

. .

'. '. '..
II

..". U� lL.�l-e.líilh.ll"" UIIU!i\i:1i:J baln.cs do 1.taboratorw Ellin ...
O Ministro da Agricultura sugeriu ao governo a impor I ge,;' em nossa cidade.

tação de 10 mi! cabeças dá gado leHe.il'íl. doa Estado"" UnI.
.

.

'.

dos para a .revenda ROS criadores nacioDais.
I ,.,.;.."..��....�--::t!-:+:��-�__ faleoldo dia 29 de ,Agosto, com 26 anos de idade, aio"

�·�;��a••':t���.�:r.��f:�."'8 ..·4I.;i;!�n;;0i.::�-.��.;�;-.;�:'����� da seb o peso do profundo golpe _reclbido, vem
-

por

i O..

'

fll Affn.ntH' B�I.�in.lli.'.'. eGte meio expressar seus sin�éross agradecimentos
UlhUI u .-Jun· a todos que os confortaram no doloroso transe por-

I que passaram, apresentando condolencias, enviando
Diplom. pela. F'aculdade coroas e nores e acompanlumdo o extinto até a sua
Nacional de Medicina da derradeira morada, Agradecem lambem 08 Snrs. \VaI-

2 V/O Universidade do' Brasil ! . bach e Camara pelos cuidadus prestados durante a
fi O/O Medico Especialista em Doenças das 1:; sua molestia,'

.

4 O/o Crianças e da Pêle ! � A todos, pois, aqui ficam os nossos sinoeros
Ó % Cursos especia1izados�sobl'e A1i� 'II agradecimentos.

.

5 112 Oío meniação das Criancinhas. Ptie� ,_ Wera, nata Schmidt,. esposa; Heitor, filho; Gel'··

õ.g g/I� ricuHura, Higiene Infantil, Ctinica, � mano Schrnldt e Anna, nata Fiedler; Leopoldo Seh·

i.
i

.... ,� Médica Infantil, Tuberculose In�

;1'
midt e Alida, nata Kluge; Anita Schmidt, irmã; Nada

6 IJ'j'-i

1
fantil e Doenças da Péle das .

Schmidt; Adolfo Wo!fstein e HHdegal'd, nata SChmidt,
_�!lIi!SI!Ill!l"__iII1I.__. 1!iJIIIiIÍ!:g.iIlII"lBl!I'!Ii!!I'III!'!!'"D!iIJ'__I!_W&ili!imMMii_"'Ii!l!f!O!&!iil!iIÍI\I;N.!Il?ilIl1$jf;..",� ............"""""""---I Crianças, �::���h���l!�tein, Ursula, nata Schmidt, cuahados e

U
.

Conselho Nacional de preçUSlj'::n::n:��a:o ��m:�u�;f,�� 1���_eeB_� "1
Para cOII":la:r::llt��e:: d:r!:�ilS generllsl�::o:r:�:ia:� :e�!��i:! I�' Leopoldô Scbmidt

Falando a reportagem p
..

aUlista o sr

.. '. ROb.e.rto Sim.o.n- 12 e das .1.4;3_O. áS..17. l..W1'as,
. Missa

sen presidente da Federação das Industrias do Estado' de " .' Wera Schmidt, HIho e demais parentes, agrade.'
.

São Paulo, prestou as seguintes informaçÕes:
V � ii' II

[:' cem a todos que. pessoalmente ou por meio de tele-
"Posso adiantar·lhe· que d�otl'o de aIguIl s dias sera � � 1: gramas e coroas, demonstraram sentimentolS de pezar

submetido a promulgaQão do Presidente da Republica um ,� pelo falecimento de seu sempre lembrado esposo e
decreto. oriundo da Caordenaçiio da MobíHzação Econo- y , .

1\
'

e pai Leopüldo Schmidt, e convidam a tôdos os pa-
mies. criando o Conselho Nacional de Preços que será o Igualou melhor que o I rento0 e amigos para assisterem o ato religioso, a
organismo encarregado de controlar os preços de todos similar extrangoiro I' rôallsar-se ,lomingo dia 9 do corrente na igreja evan.
os generas e produtos do Brasil, em bases Urmas e reaiS_, ". s.-.�... I:,· ge1ica ás 93/4 horas por cUJ'o at'" d l' "ã'
Nesse CP.nselho, ao q�e fui info:-mado, terão r,epr<:sentação f3�1'. C".,. ���n1J.�J.LE� '.

'I
'. con!e�8am eter118ment'e gratos.

vere 19l o se

a industrIa. (} comerOIO e a agrICultura llacHHHus, bem I
Hua 1 t.f$ S�tet.g1l)�l), l�lI�' eX. 56

Icomo outros setores da nossa vÍda .(:cmwmica". ........__�_: � lI] EN .... [j
'���E��������·!!Il&m!m;;;;gi!il4ã11H!iIliM!l!i!.Il!" I!!I!!II"i'i

Herbert Schmidt
farOs!}, FilhO, Paes. Sogros, Irmãs e Cunhados de

Deposito à'disposiçilo
Deposito Popular
'CiCia; (Jôm avisode 30 d!aF!

.' .' ,t +, .'

60 disa
Idem ,lã>::!!' fW diaB
Idem iÓf.;ID 180 dias

C/ela.'Pràzo'FIll.o 6 mese·1il
Idem iaem 12 11>

g'

.

elA, 'WE'flEI. iNDUSTRiA!' JOINVltLE (Marca Regiatrada)

nãO. devo faltar em casa algnma
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