
�f,DT'stí�'oruçiã:n ;�'o Partido "Qu remi ta"
•

;'" RUI, 5 (S"E�)' ...... C�rria . hOje em certas rodas Politicas que diziam-se informadas reaUazar se hoje á noUe
ti religião do Partido:, ':�QlnzremistaU pró candidatura Getulio Vargas, afim' de tratar de sua dissolução em virtude
dar' rétusa ,Ih) candilªlõ:. a preside"te� Ilgameolll ,. e João' IlberlD.

,
.

. ".
.

Os Requeri entos de Titulo
.

Declaralorio
Comunica-nos o Bureau de Informações Policiais da

Secretaria da,Segurança Pública:
"Os cidadãos estrangelros radicados no pais, que doe"

"Eleito .dinnitivamente sejam auferir, nos proxímos pleitos eleítorsts, das vanta

nft. Dis.triIÀ.:,•.
·

...
·

'.fe·.dell..al .. a
gens provenient�s do direito de v�to,. que lhes assegura 8

IllIliI I I U II Constituição Naeíonal nos termos co mcrso 5, do artígo 69,
.:

.. _ .... d ·u· n WI deverão requerer o "Titulo Declaratorto' de cidadania bra-cowlssao Ua. .U.HI. slleíra fícando assim satisfeita, cabalmente sua pretensão
RIO. fi (8. E,) '�. Oonsti- com a' maxlma facilidade e solicitude. Para -tento, todavia,

tuído definitivamente o di- o requerente deve ter .a sua situação de estrangeiro rigo
...;._--'-'-____:;;...__..;..----,

retorio da U.D;N. rio Distrí- rosàmente legalizada e ter sue carteira �(idelo 19 pertel-
politica nàcíonat.. nestes oito mesés

...
de

t··F d·. ." 1...•.."'.:'.'
.. 'd'

'

..

1 't'
,

. temente em ordem, com. todas 8S anotações absolutamente
1915, por duas vezes agHou.s�> sería- o.e :101 , sen

.. ? e:e1 o � em dia; tais como alteração de endereço, mudança da em-
mente. A primeira foi quando' Irrom- C?IDIBSª,O executiva: �MalUl· prego e revalídação, se ashouver.:

...
.

•
'

...•...... peu o movímento oposicionista; em je,. cao Lacerda, Celso Maga-. Para maior presteza desse serviço, o Interessado deve
• v�relro e março, A. carta de José Ameriooj .públíce- lhães, .Iurandír Pires Fer� encaminhar diretamente a petição competente ao Ministério
..

' dó' pelo «Correio da, Manhih,
'. explodiu como uma

reíra, Mario Martins, Luiz da Jc.stiça. devidamente
.

8companha�oB dos. documentosbomba Iníclal de. uma.' batalha que o grande
..
publico A. nh '0 1

."

M"d .' ."'e..gu.;.·ntes todos em devida ord. m a ílm de evltar possrveis
I

.

ran
.

a., '.
El so en onça e

I
'" �

.

�

.'
t

,

.não esperava e que se revestiu de
.'

ínertvel vío en·
TIl t" B' 'd' •

. demora.. .

eis, se consídeeannos a falta de debates politieo.s .liJrnea O.'
. ag 9C1l1'.1.O. l),,-Cf.3rtidão de casamento com brastlelra, anterior a

·

lics ultímos 7 anos. vividús sem parlamento e' sem .

.._ 16 de Julho de 1934, ou certidão de nascimento de filh?lib�'rdade d.e imprensa. O ressurgimento,
.

agora, do Emissão' de" apolces brasileiro anterior oe mesma data; 2}-prova de ser pOSSUI-
«queremismo», foi outra bomba, pOlquejá estava gq- da Divida:'lnterna dor de qualquer bemímovel no pais, anterior li 15 de Ju-
neraUzada a idéia que o sr. Getúlío' Vargas não coa-

Rio, 5 ('S. K)' '.'-0-. E... lD. sua. nl-
lho de 1934 (registro de propriedade); 3}-Atestado policial

oirrerlaec pleito presidencial. A sua entrada, á 'ul- de resídencia no país, por mais de dez anos, passado ou
tima hora; na grande competição, surpreende e assas- tlmasessão

..

o Tribunal de
visado pela autoridade. polícia I do distrito de seu domicilio;

ta 8 muita gente, não só
.

pelo iuesperado, mas so- Oontss .resolveu reglsttllr:a'4l-Atestado de antecedentes; 5) =Ortgtnal do antigo título
bretudo pelo medo que o presidente infunde aos 8 emissão de 263'956.000.000 de aleitor ou outra qualquer prova de não haver protesta'
adVerS81'foB. com a terrível habilidade que. o tornou cruzeiros, em apotíces da

do sua nacionalidade de origem. '.

.

, invicto no jogo politico destes. 15 anos. Maior. que Divida Iuterna, para paga- Este documento poderá ser atestado por duas pessoas
Feuohe, que não eonseguín jamais ser chefe de' Es- manto de contribuições atra-

brasileiras de idoneidade comprovada; õ) - Tradução do
tado, e mator que Maquiavel, que Iel apenas um; teó. zactas a institutos. de aposen- passaporte' de entrada no país oú c�rHdão de desem.b�r·rico, o sr. Getulio Vargas, pelas suas proezas, na tadorias e pellsões. que com a data. da chegada no BraslI ou atestado pOIICISI
iuv-ejada arte de manter-se no poder, tornou·se, em

Na",a sll!l!m�n"rl" ti de residencia ininterrupta. no país de6de li data de. seu
politica, o que podemos chamar um «homem de cor- �nu li 'UI«I U desembarque.
po fechado» e por isso justamente temido. carioca feito isto, o interessado deverá aguardar o despacho

. Há, 6ntrento, motivos. serios qUe lhe impedem Rio, 5 (8. E.) _ Circulará, do Ministro emitindo o respectivo titulo declaratmio, o que
· candidatar· Se em 2 de dezembro. Em prmieiro lu-

amanhã, o . primeiro numero poderá ser 'relto pela leitura do "Diario Oficial" da União,
gar estão os seus compromissos com o géneral Ou-

de "Vanguanda Socialista", dentrO do prazo que varÍa entre 60 a 90 dias".
tra. Pouco se sabe do que efetivamente eles combi-

semanario de doutrina e de (Do "Estado de S. Paulo"""':'30-8-45)
uaram, pois nem sempre' as noticias que franspiram i h d'

.

. .

1
. ,..

.

ã d cultura merx eta, so:.J a Ire·

M'O·'8'·qtll
....

tola.bsolutam.e.nte in.ofen.sivo p,a.,ra.,são exatas ou comp atas, mas tem·se a impre&s o· e M'
'.

'P d'
'. .

.

d I 'd
. ..

1 é' n ção de
.

afIO' e rosa.
. pele. 'Rflclen·te proteroão contra

· que. o prasi 81he COll1H era o genara· como s u ca -

AJ Y
.

didato. Alem disso, para désicompatibilizars se,'o .sr. T bl e-tf '7ifoi PICA:qA8 DE MOSQUrrOs .e
6ÉltuUq Vargas precisaria pas8ar o poder a terceiro, Sopa em ,a etes

.

.ii�"J !)utt'o� lDsetos.
o qoe é um tanto dWcU

.

adinJtir, se ele, efetivamente,
alimentá ti vontade de não deixar:. o. catete. No

.

mo- ".V.·.' I. ·C·.··· I ' , I falta de 3PUC;U em II fi LiLer�ça- ft d'omenta em que trar:smitisse o poder B quem q�er
S'!ili!y�dO·. III.'

'Ir

iH.,' . 1111 nu ...
que fosse, ficaria .em situação evidentemente inferlOf ui uI! I.'

·

á .(ios outros dois c1'lndidtatos, que envergam prestr- Um tablete dá um excelente Rio, 5 (S. E.)- I�Iormnm de I, m�rcado de gasolina.giadissimas fardas, numa época, como esta, ep! que prato ou' chícara. de Caldo
. Salvador que 11 CIdade se �e.

,,_

.'
a: .Forca. vive os Beus grandes momentos. A hipótese íBouillon, Consomé) • Modo bate em uma grande case I' Rio, 31- O sr, João Carlosdo sr. Getulio Vargas baixar um decreto-lei' permi. de 'usar: Não cozinhar, apenas de açuoar; que é denuDcia- Barreto, prosidente do 'Con-
�indó a propria candidatura, sem desincon::.patibili- desfazer e dissolver em agua da. pela imprensa CfJffiO uma selho Nacional do petróleo

·
zar 'se, é .excessivamente 8Iltidemocl'atica e por isso bem quente. criminosa crise aHista. \foltou a falar aos jornais e

'

. .importuna. para poder entrar em linha ue. corita. .... ·rof.l·Iicando as declaral'ões.

M H •

t '1 t· I 'ute C. ANTWE1LER - Rua 7Set., U "r'.' .'
..
as os'. queremw as ..

'

fàçaram um pano 1. -

anteriormente prest8das :áligente conquanto de execucão muito difícil. Eles 100 - C. Postal, 56 �roposta ao Governo Fede- sucursal da 'Folha da Manhã'
clamarãO, em orescendo; o "nós queremos" destina·

adiantou que não sabe quan-dO movimentar e· l'evolucionar as. grandes massas B I u m.. e nau fal uma reforma radicai do do rerminarà o racionamento
.' tra.balhadoraS ... O ar.. oet.ulio Vargas não transigirá, $a' C B ·1 d '1'

. d' procl·.

.

h!a ataritla - rasl
S· ."s'ema. IIPiJ..uiai!'("o i!Ildlm",�iili'.!Ii a gaBOma, nem po e ,",.

'disposta; como se acl.ta, a recolher-se a São' Borja.
._ .... _,;.._.; li Ull!ii ij f.!I U'IlUS!iQ",UtiI

sal' a data. porquanto essa
E�llão será'mesmo,Candidato, em' 2 dezembro�, Os

O.e···s· '·a.l·'que Rio, 5 (5. E.) - Atr�vé6 d8 me�ida nãr: depen�� dele.
"qiIeremistas'J insÍsfirão,:pedindo a greve .geral, mas

Fede.ração das IndustrIas!lo DI.Bse ruins que está la-
ainda assim. o sr: Getulio não os atenderá. Estalada

I d I de""tro
na I"te'.'· ..venlnrl'a do s.. Pauto, o gúver.no recebeu

.. ze.n o tuao para que ....
eSsa grese, criad.!l o jnipªsae, a solução, para ll� II' II

.

U segundo informa um vesper. do menor e.sPil:ço de tempo·scsrdo,·. s.ópo.de.. l'á.... S.·.81'.·- es.ta. : o adia. tame.nto das
..

elel"
C"

.

1 1 b ti o mereara Hug. para os necessarios �s· pOSi:3lve seJa, 1 e.ra o. . ,;ções presidenciais, fazendo-se primeiro somente as

i 5 (S E'- :r ., d iudas, um projéto que vi.rá cado de combustível lIqUIdo.de deputados, para um .congresso consti1uint.e" com R 0, . ,) .. NOtICIas e
ti· d

.

aàQ:ipios poderes, inclusjvé (> de eleger o presjdente Fortaleza adiantam que esta t�amhOr�f\r e .,;nanelra . � �
da Republica. Nessa 8Hu.�ar t'queremistas" e Qomu- despeJ;'tando ÍDyulgar . inte- dlC!lI o :nos�p Sl.,tema tl'l�f.nfstàs estarãO provis-úria.mente jU!1t�H;, vindos embora resse o julgamento do sr. Fi- tan� aduan...,ll'?, com m�dl 1.
por caminhos -separados, mas convergentes.

.

déiis Silva, ex·oficia! do ga. caçoes nas fanfas alfanuega
Depois de um ou. dois ano.s. de dehates, a agi- bioete do interventor no Cea· rias. '. .. . I

tada assembléia, constituinte, é que elegerá, pelo vo- rã e autor de .' um desfalque O ref�ndo prü�et() aprpsen:,
to Hldireto, 'que ..t.ambe.m é democratico •.o presidente de 400 mil cruzeir.us.

.

..

t

..

a. um

.. Sl.stema,m�sto.
de

CO.' \.U I d' I branças dCiS dIreitos aHande-da Republica dos Estados
.

lIdos .' o Bra.Sl!.
I l.RHtlJ aAflp. o}Ju, gados,

.

alterand.o profunda-.' ..... (De um Qb�erva(joi' politico independente da

11 \L O N:H mente G que está estaheleci-
'��:_;_''-'\€_F_G;_lh_;_Dc_._dc_8._·''�..;'"l""a_n_h_ã,_",........d_e_S_ã_o_P_8.....U...I_O_).__�

·

Y.'81 .O!ll ao. �B,q ()IN " "do desde 1900.
.

lerteiro. candidato

esta contra
II' comllol5mo

RIO 5 (S,E.) - o sr. Carlos Prestes concedeu en

trevista', á United Press dando razões porgue apoia o

sr. Getulio Vargas. F'riza também que só o alto clero
:----......----.

ligado. aos ricot está contra o comunismo. Informa que

'·E·.·..
'

.·A···.·····.··lJ··.··· '.a1l��iD. M�:�l��,oo não é. contra apropriedade privada, e diz é Impossível
.

.
.'

'. semestrBJ Ore 35,00 no momento implantar o socialismo no Brasil. Declarou
..' ..... aTulao -. Cr$ 0,80 que só a constituinte resol ve o problema politico do

Brasil, e acentuou que com esta o sr. Getulio Vargas
poderia tornar-se candidato pelo voto indireto. Nós co

munistas, disse somos contraries a que um homem no

poder seja candidato ao poder.

, ·.RIO, 5 (S.E.) --' Tanto o P.8.D. comoa O.D.N. desmentem ,hoje que tenha
havido qualquer ente1�dimento O'Lt demarches para o lançamento de 'um ierceiro can

didato, á p'residencia da Republica conforme, telegrama passado São f(l;1J,[o para um
.

matutino çarioca.
.

�"

MUDAS
Fru!:'líwRS e Ornamentais
p..eçam: cataI. ·i;1qstraoo

.

bEOPOLDO �ElDEU
Qoirlllllá'

.

N'I') bàl'l e Ei!l t.ru:
� K N o 'f,

•

r ij
.'

� .�,. i

nãO] deve' falta:.:
.

':1. �,J
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C'iCiclaae àe °BltÍin�nau"
����������������

[' lip�;��u-se I
o

lJma carteira de motorista,
contanto documentos.
Pede?se entregar ao moto

rísta da SOUZA CRU�.
1744-2

\
'"l'__" i� �-'*-**' �r

o

�sa;!e I
o .0'

De' Marctneims
rtodooUo Bueiger - Velha

,1754-3 1 ......

**-*

Um Terreno com Casa de
Moradia e Fabrica, Ranchos
etc" situado no Primeiro Trecho
da Rua João Pessoa. Otírrio
Negocio.
Informações COm OTTOWIL

LE, Telefone 1099; nestaReda-
t;,lO, Caixa Postar, 98. 1776-6 _1IIIIIII IIIIIIIIIIII__- IIIIIIIiI!!IiIIIIIIIIIi_IIIiIII 1

'j\:-
..

�-':+:-

..

'

��-�.:+:-!f:-.:.�:.:--lt: l�-�-�-���-�-�-�-�-.

(. � Ml oa'li-:e ''Dí() lâli !
.

f rfr. 1 li KNO'll fi.··.·;'
'i J;( Pj !1'1'4lfui 'deve faltali

.

T t !

����-.-�����

Editai
T .ll\\!ç'IJ. gD�li qU6 pretendem ca.

sar-se: Edgar Gufndan! e Helga
Lehn. EII�; natural o deste Estado.
nascido aos 17 de agosto de
1922. comerciario, solteiro. do
miciliado e residente em Itou
pava Norte, deste Distrito, filho
Jegitimo de Gentil Ouiodanf e
de Paula Kirsten Guindanl.. Ela,
natural

.

deste' ESfado, nascida
aos 15 de janeiro de 1920, do- com viagens regulares entre Itajaí - Santos
mestlca, solteira, domiciliada e

residen.te em Tat.ut.. iba.,.. deste ill"slv!Sl p-�tàl 36 E""'...... T-II�a!1' n�nl!....!!_,g"
D· t "tO

o

f'lh t •

deI
...u .....v

".

_.
.- lHI'li;Ii!.· ....1II""'UIl• �w!lU_ Médico por "concurso do Serviço Nacional .le Doenças Mentais,

IS ri O, I a legitlma e ar os

I
Ex·interno da Santa Casa 6 do f,[ospital Psiq uiátrico do Rio

Lehn e de sua' mulher TecIa ITAJAr - Rua Pedro Ferreira nOS. de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de

Lehn. Janeiro da Capital Federal.

'Ap�lltãram tIs docnnrenMs
:.. !E!i!III!II!IB!i_!Ii!!i!l!Íl �_!Il!!imi:!I!I'!!iÍ!D__!ilIIIIIi!I1!!lil

I CLlNIC.li �mCA ... ESPECIALISTA El\l DOENCAS �EHVOSAS,

Ie:idgido p1eJoo artigo 180 dO' Co..

I
CONSULTÓRIO. R U A P E L I fi BSC B ta IDr'

digo d"n _sob n. l:i��' .

e 4, Dr. C A M A II A '

:l�!
(Edificio Amelia Neto)

Si algnem t1y,ell oo:nheUlJ!_�ntq '<;lei E S p ii C I A L 1ST A Das 15 ás 18 noras
jfilrlstlll algUm lm:'p�dfm�litQ Jega�1. TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS fi L I) B I A N Ó P IJ L I S
l'iIC'll!1eiO p,ara Qs fins ü� .'direito. MoresUas das meninas a moeas. Distnrbios da idade critica. Psr- 1=_......"""""""""'...........................""""""""""""""""""'......_......__""""""'""....".,.""·"""""""""",._

tEz·' p:a;r� oo,tlBtali e, chegaJl8!OJ '09. turbações neuro-glandulares. OPERAÇÕES do nlero, oViu"ios. I

Prefel",tU-= ra!PhieCi:Q;tl!mt41 ti.e to:doS", lâv1"O (l,
Irompas. fumôres. ilpendice, hermas. ale. �

- DiatermOCOiigulação • OnElas Cürtas.
presente :pl'[r� seI: afL�ado � lo.. OLINIOA EM GERAL

.

gat: ô.�' t\l'Stume e p'ublica:d� p,e.. Coração. pulmões. rins. ilU. digsstin.
"la; .;im);>íle.nsa'. '!

' V'iirice� - Ulceras - Doenças Trollicaes.

Blumenau, 5 Setembro de 1945 CORS.: Trav. '.� de Fevereiro M.lHem frente do HGtel Vlturia)

'i c! ..... .,.: V�ctorlirfa Braga; HBsm.: ,RiI� SãiJ Paulo. 30 � FODe: 1226. - B L UM B.N A U

I í. Offciàl oa. Re�stXIo. Civil.
rT�:,

'.

:*'**),l h! i !�
�-._�..���������-�

I_�o_v_e_n_de_.lII__s_e__1
Uma Padaria,. Confeitària e

Sorveteria. - Informações com
OTTO WILL.Ej. Telefone 1099,
nesta Hedação.·· 1775�6

HMedicaçtJ,o aWtiliar
no tratamento da

sífilis"

f:os�;::h:r��-;r:�rí:�T f� tarios
_

de RA.DIOS T1 A instalação de uma:':

- .........-11 ANTENA GALLI J.
J reprezenta as seguíntes J
� . �

I van tagens I

T Facilidade de instalação. T
� Economia Segurança :.:

! e .melhor recepção. , I
I. Informacões çom o sr, JOSD �
� Galltam ;ô;
J Bua Sã.o Paulo. 9 'I
• Blumenau •

.;':_;jJI��__"'f.....0iii>�;q;

DUlVIQ 9.LS3'N W3I::>NhNW,

V'end··· e-s e
Um molor eletrico .de 2 i/2 PS" marca I ... E..G
Uma bomba para agua marça Hall e . Sete me
tros de cano para mesma.

.

Quem se interessar queira dirigiN!f ii esta 'redação
..

ou

redação de "A Comarca" em Indàíal;' que receberá
,

necessarias informações.
N. B. -, estes objetos foram usados mais ou menos
seis meses, ·1764-3

�-�......-g§-:t(-�_,�-�I!!I'l:i�-�"""O�""';'�-':9.-� .....�-�-§:-�....;.;.:+:_.,•.

•

rlft

Cia. de Terras Norte do Paraná
A Maior Empresa . Colonizadora da Amertoa. do su:

De passagem Das zonas Blumenau e Rio do Sul
° Agente autorlzado, Snr. João Ferrari, efetuou ven�
das de Datas, Ohacaras 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 Ferrari':"" GRANDE
HOTEL, em LONDRlNA, ou ao sr, OTTO WILLE,
B L U M E NAU - Caixa Postal, 9S

G. M I R.A N.'DA
Expedições ,. Despt.\cho8

Agentes dos látes:lO

IIBRASILMAR"

fabrica de Tintas
Blumenau Lfda.

Tintas e Vernizes .. Material para
Pinturas em Gerai,

Tintas em bisnagas para ârtistas
Blu",-enau - !lêta. Catarina

�"9§gm......-......�mm�....""�

Aparelhos de Radico
da RC À Vitôr

de todos os Upos c iamannos na

Casa do Américano S. A.,
Mercado. de Automó�e�lI

Rua ló !l' 487

6-9-1945:
����.;"� . .;;-:�.... ::

smeralda

a óleo, eletricidade e

a vapor.

Penteados,

i�illdade!
real
gár!

Com " tratam..nto pelo reputado pl'OO
duto OKASA. - Á base de HormônlllB
(extratos glandulares) li vttamínas sele
elonadaB, OKASA é uma medicação
!;'aoiona! e da alta elicacia terapeutíoe,
em todos 08 easos ligados diretamente
li perturbeções das glíl.ndulas sexuaes,

OUS,,,- combate vigorosamente: Ira- o

aueza sexual em todas as idades, sob a
IÔrma de insuficiência glandular ou vila
tnínal, senilldade precoce. fadiga 6 perda
de memoria no bomem; frigidez e todas
as perturbações. do origem ovaríana,
idade critica, obesidade e magreza, fla
cidez da pele e rugosidade da cnti!, na

mulher, OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Sande, Força li Vigilr. Paçao lórmula
"prata" para hcmens e lórmula "ouro"
para mulheres, om toãas as boas DrQil!(arias e Farmacías, Iniormaçõ8II11 psdi 011

:ao DÚltr. Produtos ARNA. - Av. :alil
Brll.mm. 1011 • ru••',·0' �

5a'm.a e'ébeeikaG ?

Consumidor
Exija Manteiga fRIGOR

I Exista Qualidade que fôr

I Mas não é FRICÔn
.;, -�

-
_- --.-...-�

.. _.�--_.--

fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultura

arnuldo Puelter
BLUltEHIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeíras)

Telefone.1081 a Caixa Postal, 48
Esp,�Il!li�da'd� Im fm:itaçlitl lie EX�Clltlasll CIm priiS�ZIi G pill'-

.I.·� Grl1nttil, EScldadas, Fav�nt!tJs. Í�iç� CelUria! dll Chn�ntlla :Ar..

w:.ftd�, B�lanstre!l, Caixas p'l:ra
SlIleiro, Pldm p;ana pIas. �1" Agua:, T�'I1ques. Capltefs. rrubo!l,

êÕt1 pllr.l ��!lsJ OI1:nt!(oei.. p�ra 'ESg'tl�!'ill BaTI{j{3 p.ara ila�.
,

'

, .
-. "

. l di!llsj Mestis, de 0entro. Flore!..

I
rP

,PJ!.l',
a. F�1t�S II RlldlQ!I; FIO"'1 1'&1 V��, F�m�nta.. d." Mi:&:"

rÕ��1 ffiilKJ tIl Gislof etc.
"

d e i íll G �•• d 1: II J ele.

Dr. SÀNTAELLAÃ.
Diplomado Dela Faenldade Nacional de r�ediciDa da

Universidade do Brasil.

Municipal de Blurnenau
EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, torno público, que no llicS
de setembro se arrecada na tesouraria da séde e intendel1�
cisa distritais o imposto de :ndustrias e profissões, fafe
rente ao segundo semestre do corrente ano.

Os contribuintes, que não satisfizerem seus pagamen-

I
tos dentro do prazo acima, poderão aind.a fazel;os noE. me

ses de outubro e novembro, acrescidos da multa de 20 %.

Te.rminadOS os" P1'8.Z0S aeim.a citados, serão, extraídas cer.
tidões para a devida cobrança executiva.
Diretoria da Fazenda da Blumenau, l' de Setembro de 1945

cu
Sempre foi e continlJa a ser

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



Prefeitúra Municipal de Blumenau
Dê ordem do sr. Prefeito Municipal, convido oscontrlbuín

tes abaixo relacionados,a comparecerem na tesouraria, afim' de
saldarem seus débitos" sobre o Imposto TERITORlAL été

, 30, de Setembro.'
,

Têrminadc o prazo acima citado, serão extraídas certidões
para a devida cobrança' executiva.

Blumenau, I de Setembro de 1945
HERCILIO WAGNER +. Tesoureiro Municipal

Alberto Schwlnn, Alfredo Baurngarten, Alfredo Braun.
Amanda Persuhn, Amanda Schmidt, Army Baumgarten, Arno
Max Julio Oaertne.r, Arnoldo Butzke Primo Arnoldo HenscheJ
Artur FefH)r�ch, Artur. Haertel, Augustinho 'Mabe, Augusto Zue�
ttlow, Beleklor Bento da Cunha, BernardoUnger, Bertoldo \Vol
línger, Candida da Silva. Carlos Augusto Kuhn, Cassio de Sou
za. Medeiros, Oharlote Michels, .Déttlel Passig, Dora Charlote
Reideger. Dr. Editar Barreto. Edith felicitas Altenburg, Elsa
Paulina Vicente, Emilio Beckendahl, Emilio Schwaemrnl, Erico

. Junker. Erich Gaertner, Ernesto Paul Bitter, Erwin HadUch

�� .._. Erwin Ratzlaff, Eugen Spínner, Ewaldo Brueckheirner, F. Souz�

1"1, D. .,'.D 11:' & Cia. Ltda , Feliz Lleeke, Francisco Cardoso, Francisca Adolfo

" B...., Hoette, Francisco Nietsche, Frederico Deeke, Frederico Weiers,
Generoso Ribeiro da Costa, Genoveva Oeorg, Oetrudes Becker,

DE BLUMENAU Oottfried Piehler, Guilherme Betzke, Guilherme Emilio Kaspar
Heuer, Merman John, RUJa dos Santos Zwicker. Hildegard

E .X,P···E,D·.·.·I·.·E'··N ra
Níetsehe, Borst Scheidernantel, Irma Glatz, João Anastacío Braz,

.

. ..
.

Guílheime Pawlowski. Guilherme Max Rabitz, Guilhermina

rei. '099 • �. "'0518157 Heuer, Hans Haeger, Hans Heínrích, Hedwig Btoeger, Heínrich

Dr. AchIDes BalsInJ Holtrup, Heinz Freltsg, Helmuth Berndt, Helmuth Kosmack,

Oiretor-Responsavel Henrique Iensen. Herbert Weise, Hercilío Deeke, Herdeiros Lid-

Dr. AfloDBrfBOlsinl di Barreto (1), Herdeiros Gíelow (1), Herdeiro Henrique Ksch,
Diretor-Proprjetari. Herdeiros Augusto Werner e Strobel, Hermann August Haeger

.

Oficina Proprla Hermann Kreutzfelo, Hermann Mantau; João Morbach Junior'

Rua 4 de fevereiro, 7 João Muzika, João J. Cristiano Príes, José Coelho. José da

'A
. Cruz Machado. José 'nado dos Santos, Julio Laux Kurt Sehul-

, $sinaturas ze, Leopoldo Batista, Leopoldo Cardoso, Leopoldo Mathes, Luiz
Anual·

..

0:;$ 60,00
..

Gonzaga dos Santos, Dr. Luis Navarro .Stotz. Maria Anversi,

Semestral Or$ 35,00 Maria Fischer, Maria Elisa Raeger, Mariana Wernçr. Max Plato,

C I
.

1 C '$
. Oscar Persuhn, Oswaldo Passig, Otília Albano Nogueira. Otto

.

o ornar r 20,00 Loes, Otto Werner, Paulo Bernardino de Borba, Pedro Coelheo

Numeros Pedro Hahitzreiter, Pedro Pacheco, Pedro Woersder'fér.,' Peter,

Avulso.. C�$ 0,30
Paul Holtrup, Reínoldo Biitzke, Rodolfo Paulo Bauer," RodoHo

At
. Jacobsen, Rodolfo Karl Rosenwasser, Rodolf de Zutterl, Romeu

.. razado Cr$ 0)50 . Pereira. Sociedade Imobiliaria Ltda., Sofia Engelke Fiesch, Teo-
- Colaborações recebidas não doro Karl J; Holtrup, Vasco Gomes Santos, Vitor Hadlich, Vva.

serão derofvldas e fica sua pu' Luis Altenburg, Vva. Verena Deschamps, Vva: Ida Hadlich e 2"

bIlcaçãto a criterfo da dirl;)çãol f�lhos'T yva..Aotonia HoUrup, V\(a.l�a Knoch, Vva� Otília Kre�

-

• Cidade.de Blumenau" não mer, "113. Ll�a P�rucker, Wa�ter Br.eltkopf, Walter A .. Persuhn,

se responsabfliza por conceitos Walter Tonoll, W!lhelm Penzlin, Wllsom Gomes Santiaho, Dr •

l,emitldOS
em artigos assinados WiIly Barth, Willy Fischer, Willy Niefscho, WOlfgang Werner

DR. A f O N S O R A B E .•-:"-�-�-�-�-tt2liS:t-�-� �<1W�:oT�g:!���S Alves, Herdeiros Paulo J. Brueckheimer,

,"
_-- �

CUnica Gerâl '

Tratamentos especializados das doenç,as do estomago I
.

'I O seu
.

RADIO está' falhando?

figado e intestinos, som operação.
' Leve-o imediatamente na oficina

Íl'
.

. Laboratorio anexo. RADIO BLOHM

L CC"$'t:�sR::, �:��:: sl"_" F,!,,:.,3;3�9hora:_j
1.__E.q.u.iP.a.r;:.o.:..t"�IIIII:IiiII!::.�e"�!IIII�.::.n�.:.!.�..:.�..�1.�:.f.i�.�.�IIII�.ãP.O.�.�.t:.n..í.co__1 '

fnIpIegadlll:l!lllltal_Ml'
I':t'

_ =����� Alameda Rio .aranco, 10

foto AmADOR (G.· Seholz) ,,����)�=
Recomenda-se' pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Nov�mbro; 596
---------

Dtenção Eleitores!
Dl e r tal

,

Precisamos' manter lotaDoivel a progressão de Traba
lho, Direito e Justiça dos velhos pioneiros de Biumenau.

, Rão, devemos, pois, estar· sujeil06 a qualquer· surpresa
eleito,al de um govêrno cóntra Dosl ··.Devemos, sim,
Iodos,· poss.uir os respectivos Utulos para 8. batalha

.
.

das Urnas:
. ... .

-xxx� .....

llista-te !pelo "Po$lo Eleitoral�'· do jornal "Cidade
de Blumenau", leyando contigo Qualquer um dos se·

.--.........--------�

�. 9UiDles documentos:

a) titulo eleitoraÇ expedido na. conformidade do De
creto. numero 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, e da Lei
n' 48, de,4 de.maio.de 1935 (Oodigo Eleitoral;

.

.

.

'. b) carteira de identidade fornecida pelo Serviço com.

petente de identificação DO Distrito Federal, ou por orgãos
congeneres nos Estados e nos 'I'erritorios;

'0) carteIra militar de 'identidade;
.

.'. d). .certificado de re�erviBta de qUalquer categoria do
'. Exercito, da Armadá e, da Ael,,'onautíca;

.

.

......•• e)'osrteira profissional expedida pelo Serviço do Mi.
nistetifJ dO'Trabalho, Industria e. Comercio;

f) óetfidão de �dade extraida do R�istro CIvil e, na
suá failta. qUíll<Hler outro documento que; direta, ou indIre"

t&l)lente.J}rove ter () requerente idade superior a 18 anos.

g) certidão de batismo, quando se tratar de pessoa
nascida, anteriormente· 8 de janeiro de 1889. .....

, Dois .·minulot/'8pen8s, para cumprir um dever cívico.
•

_,,_. "
-

. _- . __ o, • -.,C.,. -.,;

.'- ... -

' ..
.

....

.. In. .usch·
.• HOJE. �

.

QuintawfeiraJ ás :8,15. hs;
SUZ�NA FqSTER: .� "a garota que canta com a alma" ...
DONALD O<CONNOR: - ."0 Incomparavel"... e

.
,

. PEGGI EYAN: - "a querldirrha .sapeca" .. , na mais feliz co·

,,' media de todos os tempos:
.

I Vida Começa aos Dezoito"
.

Musica! Bailados! Comedia! Romance! o Amm! são os in
gredientes desta maravilhosa pelicular

No Progr.: - ,Compl. Nacional - Pararnount Jornal e um

complemento americano "Ainda que pareça incrivel".
Preços de Costume

,SDciedade Beniliciadora· de
Nadeiras LIda.

Telefone 1248 ..� RU,a 7 fie Setembbro

Pornecedores de Madeiras. em Geral
forro Paulista; Encantonelras de QUalquer Espêcle,

Alinhamento, etc. etc,

Egpaoialidade: .Soaiho Marca Strobel

Sedas, Linhos, Casemiras,
Biscados, .8rins, Sapatos,
Camisas, Pijamas, Capas',

Meias, etc. _

�.-. _

.' Chapéus Ramanzoni! - Gury B Nelsa

I BLUMEHIU - Rua 15 de Novembro, :505 • Fone: 1101
.

- ,

. - -

.

I

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"

Oficina RADIO ,FUNKE
ltende todos'OI serviços de

• RadiQs receptorel! ---'

Servico: Bapi!loB 9 9arilldldol
TBLEFOrm 1395

8Da 'I 48 Setambro. 13

Anunciem neste Diario

I
Doenças de Senhoras - Sífilis e oulras molestias

vene-Ireae - Fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor _

CLlNICA GERAL - OPERAÇÕES
Consultório: Rua 15 de Novembro. 1186 {ao lado do Hotel Elite)

-

-.
.

_ FONB, 1405 •

Consultas: dês lO.30 ás 12 e dás 15 ás 18 horas'
'

IHorário especial para tratamentos com Penicilina
_.

Dr. Percy João de Borba
M B D I C o E S P E C I A L 1ST, A

ASSIN-ATURA DE JORNAIS
Estado de São - Paulo, São Paulo

Por ano: 01'$ 120,00) por 1{2 ano C1'$ 70,@0

Jornal do Comercio, Rio
P01' ano Cr$ 100,OOi por 1/2 ano C1'$ 60,00

Pedidos a: ono WIUE. - fone 1699 - Ilumlnau
,,_"'_'��-:':-:-J!-J€-�-�-'" o ."-�-�-2t.-�-..,-:+._"",-§-�

Secretaria .da Seguranca Nacional
2all Delegaria Regional de Policia de Blumenau

EDITAL
De ordem do senhor Delegado Regional de Policia, levo

ao conhecimento público que, a partir de 7 dê agosto, for�m
sUS(lensos as restrições impostas aos BRASILEIROS NATURA
LIZADOS, DE ORIGEM ALEMÃ, de acordo c.om o oficio no

1�,170 do Mfnisterio da Justiça e Negocias Interiores, dirigido
ao Exmo. senhor Interventor federal.

Blumenau, 24 de agosto de 1945
ABILlQ DE OLIVEIRA - EscrivãoDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



r te II Ir
.. F

I elr n IC!
, Ú;1�

RIO, 5 (8'. E.)� O Conselho .da-Tmigra- f T
. . �

T"
Q.ãÔ...•·.·.·.e.·.".•... Co.l0.....ni.zaç.ãoJ em. S

.. 8.ss.ã.o.,
·

•.'.··...de. 2.4.d.0. cor.rel1.. " .lm
IVO sua, permanencia no errítorio Nacio-

.

d' d
.

d de' nal, resolveu fl..i.spensar (ls' rafe
..

ridos estrangeí-t�t cOIlB,i eran o quaos p�rta ores e artei- d
raiModêlo 19 tem, ass,egut;ada. em caráter de- ros' a apresentação clalicença de retorno pa-

ra obtençãoide visto permanente, quando �n�
corporados ás forças armadas dos países alia·
dos e até seis mezes após a data da termina
ção da guerl'a"

Sra. QUITITA' DE OLIVEIRA EEOPOLDO ZIMMERMANN
�����������������������::!!I.....� Waschingtcn, 5 (SE.) - O

, . . c.
.

> ..... . Dia 3 do corrente traacor vtsltou nossa cidade o sr. Exército norte americano será

Choçou�se contra ur�a ��Qri!R:1ta��i�çg�:��i�ei��: �OJ�I:�st��em�x:;Ol��pf��U; ����Zi��o��oo��5�réoo jt�h�le��
·'··d···· 5'fi &om'l!tmi�d� fj digna esposa de nossa cole prestigioso membro do D11'e- 1946 - declarou o major-gene:.'

e "" 'IUiU'Hl;jlaUoS! ga de imprensa, dr, 'João de torto locai da União Demo- ral r. J. Edward. adjunto ao
> '

. .
. r OHvelr�. ry-irf'tor�prQprietario cratíca NacionaL chefe da seção de Assuntos Mi�

a'CQdosa narrativa' do Ims.diato 'do vapor �.� �éiG�:�j� g�ggtil,�atariuen� Dr. NEY AR,�OãO ;�����. da Camata dos Represen-
... , .

. nacional "Iarqüi"
.

Jornalsta BATISTA PE.
Esteve em nossa cidade o 'Acrescentou que em julho do

. . REIRA.
er, dr. Ney Aragão, deataca- próximo ano os Estados Uni-

Ria, 3 (A. N,)
..

� Entrou DOi porto desta capítal.o V8.-
.... ......•. '. .. .: ..'

'.

do procer soctaí e dssportt dos deverão ter 370.('00 homens
por naeíonat "Tarquia". O' imediato no mesmo, WHbul' Transcorreu, ainda dia. 3, vo de Rio do "I'es.o. na Europa, 830,000 no Pacifico,
Hoímes, informoU � reportag�m que cerca das 10 horas � .' na�aliêio do. (iistiI1gui!lo I MAJOR FRANKLIN Mt\X{MO! 115.0-00. no Alaska. Antilhas e

d.O
..

d

.' i.a. 22 ··.d.•.e a

.. �.g.O.Si.O., 8.
135 mIl.u.as do F

.. aro.
I

d.O.S. Abl'OH.l,os, ]o.l'na.l.lst.8 ..c.on..
!.er.r.H.n.e..o .. B.>atHi.-I... PERr"TR

.. t\.
ioutras Ilhas, e 1.185.000 no ter-

d; súbito O nK�!O foi abal�do por violento' choque, como ta Pereira, €sfo!ç�do. pres!� Encontra-EH'J.c.�e�ill cidade
� ritõrio metropolitano.

SI hõnV'es�e bsudo :le encontro a algum rochedo ou fi de�te da Assoctaçao Catar!-. em vis.Ha a sua ii�h8 o Iv1ajolr' ;j>�'lí:"-::'�''''''�-�_''-�-��-=,:?ii._'�_._�
embercacão. murfr�oada. . .

.

'.
.

.. .

.

neilse de Imprensa: Franklm:&1; Pereira figura
Alarmado, o'"meC'Iat? que estava �e servIQo,. seguldo] ,_. .

.

.D."· de de t ...

' P'''��- ,4, ����A
de tosa a 'trlpulaçlIQ, kl�bHl pal'� a cabíne de ,cwman\lo. Tabelião ARNOLDO .� e. estaque em isssras. O§IO �ieliO!!lll

'Vm .esDetaculo �rn:ral1ho Im o que se ViU a poucos LUZ Pelos Salões � ".d "Cidade. de
ID.etros da proa d,o "Tal'�qui"J ::tua ainda

.. jogava bastante,
.. Festejou a 3 do corrente. I.

.

UaUmàverdadelra "tromba marlnha'' com ce�ca de 20 me- seu nataltclo, o sr. Arnoldo Realizou-se ontem o bano Bl'l.l7nenaV,"
troa de. altura. formando n�m .esp�taculo curIOSO,

; da Luz. que g,()za no seio 1a quete que o Q. E. Olímpio CORD�SPONDRscrA
.

Por sob a m�sma vi8-�S� calmamente uma glganteseu sociedade joinvilense de jll!ê-10fereceu ao CeI. Otavio) Pa"
1\·':'

.

L'�.

baleia, que deverlapeStU· nao menos de 50 toneladas. Pro-I tmcada estimá e apreço. Ao I ranhos,. ex-comandante do Mim de tratar de assuntos
curou afastar-se ,d.O local. As agues es!�;v:m revoltas

masj prestigioso amigo transmiti-132, B.. C., atualmente serviu- relacionados com o servíço
o 801 forte perlp-1ha OOIHH'Vlu'·se com nítldês todo o desen-

mOS O- �oseoIorte abl'a�o I;e-Id? como Chefe
__

do �?!�do ü leítora I que Iuncíona anexo

rolar do ocorrIdo: '.' . '.' � •.
.'. . "lo trantcurso de tão stgnítí- 1 �'lIlHH.· da 53

".RegIao MImar. a este jornal pede-se as peso
, .Em poucos míautos () munstro mar.mho Já se encon! cativa data. Grande 101 o nmero ds .€Oi3S aba!x-o relacionadas fi

travA lonhe�'
< ...••. '. . •....... ,.... ..' .... � .1' .

associados presentes ao aga- Ilneza de comparec�rem ti

Ar�soeIltou.o Im.e?lB�O Wlpmr Rolmes que�. durante I sta. ITALA BALSINI
. pe que foLl'ealizádo Doe -sa-- este posto:. Si'as,. Evehna M.nr

toda
·

...a.v.Hl.g.e.,
ID

....V.
Ira m.Ulta�"

..

bf1lelaS, Dl.as... '
n.enhuma d.O PO.rIe ',.. A .data de ont.em 'registro.u. Iões do Teatro Carlos GO-.! tendal.,. A!su'g �ders�nf F.fIe.da que b3.t.a._ra u�. "Ta.fCJ_UI . D:.PO.iS, do .c.húq.,u.e foram to-

a passagem nataiaHcia. da mes. I
da �u�ge, �1ana Rlbe_Io, Si',

madas provi�enC1as,Pols o bEhCO flCfm avarIado na pl'lJ!l I graciosa tUa. HaIa Balsini, fi. .

.

;.....;----�

..

í jo�e B!anC�, gerd� hOS�D�.
e começava a fazer agua. gura destacada de nossa 50- BAI:t;.E DO OREMIO ALVI- Ehsabe}h ��re ....ra �1JVI.i, Mima
J:t;,,�&��'�••�_��.'Cm,�»�:�,����,,�-�_�·�".i�.��-:�����;, ciedada'-e 'fino,- ornamento ie., VERDE Kod, F!an,c�€co ReiS, Manoel

,

.. '. .
.
Bento da Silva, HaIa de Mar�

menm�. ,....
. Terá lugar fmalmente, sa·, chi Eli€131'V\arin Lamin Leo-

do
'.

Vale de Uajai �

A amVel'Sarlllnte que
..

des- bado nes salões d� ClUbe! pOldo Bal1ler, frieda de 'Souza,fl'�ta de .,grande�r_amizad�tS, NauHco America o esperado Ponta Aguda, Amelia de Oli...
......__........................'""""_......"""""---.�""',."",._, , ... fOi peI? Justó fi", IVO, mui. o! baile do Gremio Alvi.Verde. veh'tl Parnolona. Ana Laux

cumprimentada, I H noHe dansante està in- Kiesel Helena Walther

Nascim.entos.' j'tereSB3udo o q�ad_l.'o Goci�l Teby.riça:paula Letznow, Hei·
I
da novel agremlaçao remem- wig frHzseher,OdiH!' Pamplo-

Está em festas p lar do sr. �o e promete alGímçíU' pIe, D.3, Alie? von Kl1obla�ch, Ma.
Andrino Serpa e dona Olivia ua eXltO. na Na�C!mento GUz.fl�JIga, Bra
Sespa, com advento de. uma ��:''''''''''''��:�-lIf......:�EB�.T_'+:� t� Relchow, FunIlIa Casas,
criança do sexo remino. ..' Q,ga Go�ç�l,ves, L�Ul'O Ro�

�- Uma encantadora meni- fi I (, � ..
' n R� I : 1

c: �el'to Nmltler Gmlherme

•
na �eio enri.quecaro lar d�luL §1UOn�O D��SlíU �u1ter.

'__!1lI!!il'l!,!j!Iiit!!iiiI'mA do casal,Ed1th-Gerhal'dt st�r.
. ..' .'

$:-��.�:=iI�--:"-'�-���"",,,�-�
fI{f I!!I& ke, em dias qa semana pag- Diplom. pela Faculdade Ir" IIo sada. Nacional de 1Vledicina da

-

""
- .

'..",_

�IIU - Enoheu-se de alegria os Universidade do Brasil C. ,.;. /.' '.. A.t1 '.
. .... '.

corações do distinto casal,
w ' •• ' "

r.lcea..e.4 .(/MJt_.. .cvn-fl·.J'l{J:f
. fie safras pernambu.capas 1.'eobaldo Jumundá e donal !iJlIHÍlCO E��?cmJJ�m em :.�ellçilS �il3
RqJ

, Ruth �Ja.m
.. Ull..d,.á, c.o.mo..

'

.. n3.s-1 GrlilnÇa" e di] li e.e

aoft . referi.úo produto entre os
..... ......• .

. u. .'. . demaIS de sua exportação. dmento na Semana passada

I
.

RIO, 4Jnforma a. AgeUi:}Hl de um robusto garoto, Cursos especializados-sobre Aii�
Nacional, de Recife, que spe'"

,._.-----'-��--�·I
� Taro,bem o lar

....
do s. :r'1 mentação das Crlal.l.cillhas.• Pue·

sar da 8Hu8�ão 8:2ormal cria- li .Ir'
..

' reão SIlva está em festas
i ricuHura, Higiene fnfantil, Clinka

da pela guerra, li produção <_" "" ii com a presença d� um me-I Médica Infantil, Tuberculose ln,
ngricola, em. Pernambuco -�=_.,.,.,,,"""""_..............-..... nino nascido em dms da se· fanti! e Doenç8s da Péle das
oferece condições auimadoras Igualou melhor que o n� passado. , .

.• Crianças.
no momento. A.$ safras de "1 r" t e·r - Registrou.sê em dIas da

..
.

'.. SIIDI a
.

ex rang. 1 o
"'amon" pas·s·."'.:Io o. n'as'cI'm'e"- 111'; ""anll!<��"-��t:' !lHftl �'elu IIIIft.U<'lI1945, tento dê açUC81' como .... o. "" uu..... lU llJJillI blilaH'U�Q't"'lI \Eua � SI! mnu
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consarva 3 tecido da roupa porque lava facilmente g. com rapidez
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