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você
··seu

.estará·
Povo e

habilitado a colaborar para a

para o desenvolvimento do Brasil.

ÀConstituinte é Imnossivel.
....

...

�.
r" Na expectativa de uma no· Góis Monteiro foi mais uma
va arregimentação do ; "que. vez solicitado 8 dar sua opí
remísmo'; que S.8 propõe .. em [lião a respeit'(). O ministro
outubro próximo, a reclamar da Guerra havia afirmado
.6

.

Constituinte. com Getulio anteriormente que nenhuma
VtU'gll� tio poder, 0-· general esperança restava a esse ele

mistas" não ficaram descoro- O ministro da iOuerra dís-.
çoados com o simples trans- se, taurbem, que a Constituiu
curso do prazo fatal para as te é Impossível com prece
deslnecmpatibllizações. Mu- daneis sobre 88 eleições pre
daram unicamente de taüca, sldenolaís, e quanto á garaa
corno vem fazendo desde a tia do pleito de 2 de desem
irrupção do misterioso movi- bro, pelo Exercito. afirmou:
mente, que se propagou pe-

<fJá respondi de publico; e

las ruas e invadiu o terreno insistir em coisas afirmadas
da publicidade dispendiosa. 'com seriedade e Jmpertinen
Quiseram, 8. principio, Gdu eis".
Iío Vargas como eandldato, Nenhuma palavra mais au

eompetlndo na plantcíe Com torízada, no momento, que 8

os dois Hustres milítares, sen do general Góls Monteiro, da
do que um deles o escolhido da a sua qualidade de díri
pelas forças politicas que e- gente da pasta que ocupa, 8

--------- pelam o governo. Como o qual tem grande responsabí-

ENAU·
OIario Matutino chefe do governo não desceu lidade na manutenção da or-

. •. anual •. Cr$ Ge,oo 88 escadarias do palacio, pas dem como no cumprimento
.... •

..

.

.

.

.

semestral Or' 35,00 saram a querer fi sua per- da lei eleitoral. O que o paísavulso Crt 0,30 manencía com ou sem Cons- deseja é a conservação do
titulnte. Agora. querem a ambiente propicio ao preces
Constituinte com Getulío Var 80 de eedemocrattzação, para

BLUMENAU - Sabado. 15 de Setembro ds'191f5. Dr. AcbiU9S Balsini Diretor Besponaavel • Anu XXI- H. 221 gas. o que tanto tem contríbuído
Vd-se bem que, Só querem a eíegaucle de atitude e a

O· p. Iild· t G· t ,- V ·b I
� • uma coisa, que não poderá linha de conduta partldarla

.

.. resl eo e e U 10 aru.as . a a a mais uma sei' conseguida pelos meios dos dois candidatos a supre-
legais. Neste caso. eles ame- ma magistratura, tornando-

vez a megalomania queremisla! �gft�c�e!�Unib��a o c::��:�: J ::�h�O!\e:n���i�;���o q��
.Nada

.. m�is pretendo. Já.o disse . em varias .. oportunidades· e o saem,�Inali:ade. I
. "

I �s agitaçõe: e8te�1-Em· seu sereno discurso reafirmo agora panhas eleitorais. Sabe o el ma ala nao sera regu a-
pronunciado

..

na Capital Fe-
cons.erva!"-.se fóra d.o .pI.eito quore q_uere há de decidi. menl·ada iii O que cons!a a .respeito, como o.

deral na "Hora da Indepen- presidoncíal que se ira .fe- p SI mesmo na hora
.

de ulllmo mlorme
deneía", durante as come-

f.ir a dois de dezembro pro- :oltt.arã· Para tatt;ttot nãol.blh.e I· "Iel lHala-I�" COn'·.InIUa· f�zendn a renorla"em aes•
. mOl'ações de 7 de Heterobro ta ar o garan IaS e a jmer

! III U u! II U alU1/I to U
.

último; o sr Getulio Vargas �i�od Disse s:-:_a Exci�. tre• dade de escolher entre o� s!ndo a grande preocupa- se sentido. O fato é que a
teve. mais, uma vei ocasião ermr o-se, a sijuação ln 'er-

que fi r d'Ó"no· da sua çao das classes prOdutoras lei ainda não está em vlger.

. .

na d.o . paIS:. ".
.

o em 10 S
.

do país. Até agora não se.·
. .

-

'
de dirigir-se ao paiz, escla- , Os resultados das urnas confIa.nç._a... . """.abe ao· cerl" .em q"e· fté

ou por outra, em exec.u�a�.recendo sua íntenção : de ii U "II"
O 1ft, sla "mn ultldecidirão soberanamente 80- A .

• ·.d· d· ê�tá O debatido assunto de. q�e C"D �a, ...o ". _.
bre os ritmos da nossa re- S per ...

as
.
o SUl regulamentaeão, mau mo Informe, é que fi lei 010

composição politica. Oom� lapão durante a gradO 85 esforços que vem m.ais será regulamellada.
Chefe do Governo prometi � �. _

eleições Iívres e honestas,e guerra
quero presidi-las com abso- S. Franeisco, 12 (A.P.)-
luta iscenção e segurança. Falando na Dieta, um por
Nada mais pretendo. Já o ta-voz do governo declarou
disse em varias oportuni- em 'I'okío que o Japão per- comunica seus amigos e clientes que tendo sido assinado o
dades e o reafirmo agora. deu, durante a guerra,....... Decreto que regularizou a selagem de seus titulas, encontram'

O brasil
'

O'
.

d se novamente a disposição dos mesmos, em todas as nossos.

povo rasi oiro possue 61.1·9 aviões, POSSUIn o
Astencias e com os nossos inspetores os títulos do nosso planohoje uma mentalidade poli- atualmente 15.S86 apare- UNIVERSAL fi

�ica bem diferente da que lhos. Outro informe diz que
.

Esses títulos são sujeitos ao selo federal de Cr$ 4,00,

IImperava nas antig.as c.am- foram perdid.08 6.84 navios alem de Educação, atualmente de os 0,40.
.. NO ba � no la.

- afundados ou danificados, Blumenau, 8 de Setembro de 1945.

I· I '" . ,." K�Ol1- - r;·: \�-:-( detod,as as categorias, de JOSE' ANTONIO DOS ANJOS
; 7 ..

�§O. deve faltat '.

I .

um total de 1.217 barcos. Agente - Rua 7 de Setembro SíN

meato depois do dia 2 da se

tembro, e agora considera
que a Inslstencla deles não
afetará nem perturbará o am
biente politico nacional.
Na realidade, os "quere-

A Virtude e a lealda
de se relli'am IlUIUído
o crbna e II traição

&.ão . premiados.
. LU

Sopa

"V
em Tabletes

t C I" A

Empresa Construlora· UniversalUm ·t;abJete dá um excelente
prato ou chícara de Caldo
(Bouiílon, Oonscmê) � Modo
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.
G. ANTWEILER - Rua 7 Set.,

100 • O. Postal, 56
B lu m e na u

Santa Oatarina - Brasil

RIO, <S. E.) -O general Anápio Gomes, coor
denador da �:lobmzação Eeonomicà, assinou por

. ta�ia;. resolvendo, como complemento das medi�
. das qUf} devem ser tomadas referentes ao au·
mento da produção, e com o objetivo de evitar dutos e exigir o seu conhecimento, estabelecen
a eiévação do custo da vida, jilstitui� ao Comis:: do desde logo, as normas contàvejs dos custos;
são Nacional de Preços, subordinada· ao coorde- ..h) próvidencÍllf sobre a obrigatorieda.de da
nador

.

da Mübilizfí.9.ã.o Economica e composta da lndicaçl'1o dos preços ao público. do maior nú·
um representante da industrIa, um do comércio, mero possivel de produtos expostos ã venda;
um da agricultura e um do proprio coordenador. i) promover inquéritos economicos onde

COmpete á C. N' P.: .

julgar necessario pera perfeita elUcidação dos
8} determinar, dentro do menor prazo poso processos submetidos 80 seu exame e julgamento;

sivel, o tabélámento dos preços das utilidades j) promover estudos para serem encaminha
consideradas de primeira necessidade; dos. ao governo federal, no sentido do incentivo

b) rever os preços dftS utilidades conside- da produçãO de generoB essenciais;
l'adas de primeira necessidade. tendo em vista

.

k) promover· o permanente levantamento
.0 seu custo de produQào;

.
.

dos estoques dos getteroB essenciais.
c) encaminhar as medidas. que tornam ne- Serão criadas, â medida das nec'3ssidades,

eessatiàs para ilIt'pedJr fi inflhqãó de preços no, Comissões Estaduais ou Territoriais de Preços
País;..... .. ..

.

.

nas Capitais dos Esfados ou dos Territorios fe
..

.

. d} superintender o movimento .de preço� de derllÍs, compostas de um industrial, um comer
todo o país. ..

.
..., ciante. um agricultor e um representanto do g6-

.. eJ autorizar 58 modificações ê\; pteçQS que verDO estadual. bem como. sempre que neces�

julga!'. justas, soUcitadas . pelas ComIssões Re- sariaa. Comissões MuniCipais de Preços;
gionais.de Preços; . ..... '(.. Nenhuma majoração de preço poderá SfJr

f}�propor ao coordenador da Mopil. Econo- processada pelas Comissões. Estaduais, TerrHo
mica as medidas necessarias,á fiscalização e ás riais ou Municipais em produtos considerados
punições que .torem aplicadas aos inf�atores;

.

de carater nacional, sem prévia antorizaCâo da
g) pesquisar os ensino de pfoduçãQ dos pro I GN.P. Nenhuma .autarquia de produtos poderá

--------------��----------�----�--�--��----��--------------------------_.----._=.=-------�-----------------------

aria d ,"<Coorde ação a
cion I de Preços

or o a·
majorar os preços dos produtos submetidos ao

seu controle, sem audiencia expressa da Comis.
são Nao. de PreçoS e autorização do coordena
dor. Nenhuma majoração de fretes, ferrovia.rios,
maritimos, fluviais e lacustres, poderá ser feita
sem audiencla e conhecimento da. C N.P. a qual.
ainda, poderá propor ao coordenador o reajus
tamento ou a alteração da quaisquer fretes ou

taxas. v O. N. P. proporà ao coordenador da
Mobil. EconomicR as medidas que julgar neces·
sarjas para disciplinar a distribuição da-s utilida"
des consideradas de primeira necess.fdade.

A C. N. P. est8Ddet-à, quando julgar opor
tuno, a fixação de preços para os produtos que
não forem considerados de primeira. necessida
de evitaMo, assim, lucros excessivos para ai.
gúns setores da economia nacional;

EXTINTO O SETOR CARNE E DERIVADOS
RIO-O general Anàpio Gomes, coordena

dor da Mobilização Economic8, assinou porta
ria resolvendo extinguir o Setor Carnes e Deri.
vados. A exemplo do que ·to! feito para o cor

rente ano com a portaria n' 323, de 19 de de
zembro de 1944, o plano geral de matança oe
gado vacum e conB�quentemente de abasteci
mento interno e de exportação de carnes, e de
rivados para 1946, sorá estabelecido pelo coor
denador da Mobilizaç9.o· Eeonomica.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Or$ 10:000,00 ou' 15.000,'00
cr:uzéiros, para reallsar um

nqgo9io serto.
..' .'

.

..

;:��D.fOl'maQões com
-

OTTO
·WILLE,. Telefone 1099, nesta
Redação., .

.

1800-,,-3

Consumidor
: Exija Manteiga fRIGOR
Exista Qualidade que Fôr
-Mas não é fRIGÔ8 '

..

".r.

'v'·.·;'······:"",·.····'-.,..en e-se'
Um negõclo de Secos e Molhados com ótima Ireguesle.

A' tratar com ARTHUR MANZKE

Rua São Paulo
€-.....��-lE-ji;:-....e-é-....,...� o t--1t.__....-)i-(Il-�-§.�..---It-r#

Selleítos e Maleíros
P1'OCU1'am-se. Paga-se, bem,

I�r, '�e:::e. Tec 1ões Blumena:. �. �o:�t:mbr�.d;e�::��riO
Precisa-se URGENTE de 4 - 6 bons � praticos tecelões

.. , " _, _, _ _ _ '''''

para a Iábrica de .Cadarços em SERRA ALTA; [Ex-São Bento) .�.--:ti-.-�-_.-�ii3.'-�-:' o.-�-.-§-�-§.-,�,-�-·."""'�
Um terreno com 'casa de maiores de 18 anos, da: prelerencta solteiros, Dirigir�se á caixa ,..

'mcradla sítuado em FideUs, po�tal no. 1

e.m. Serra. Alta. ou pessoalmente ao escritório � Rua,C'OmBreIO'. ill'fol'mações com o. propríe- Joao Pessoa, 7 SE'RRA ALTA, atende-se também aos domingos,
tarío, - Henrique Mordhorst.

1794-2
..........: ..�-�)'""""�--:§-!t-�t:-:..

Editai
'r: Faço .•b�r

.

qué pretendem CLt

sar-se: Lauro. Carl e Irma Des
champs, Ele, natural deste Es·
tado, nascido aos 6 de setembro
de 1922, tecelão, solteiro. domí
Ciliado e residente em fortaleza
deste Distrito, filho lagitimo de
Arnoldo. Carl e de sua mulher
Teresa Carl. Ela natural deste
Estado, nascida aos 10 de maio
de 1924, domestica, solteira.
'domiciliada e residente em for '�-�-.•--t:-�-,,-�....,.�-:�-§.-:. o�.-�-��-�.----:f'-�-�-�-+

i��;a t11f�E:�;b�i;:�� G.i- . ãjiõ ..

. ......sm·êrai.·.dã DDescharnps.
- ,

o �� :;.::.:��..�u..:;.:.;�
-

o.

l1Pre5ieIlttám.tQ os documentos �a':,....��V:;' :;.:;,:,:-:;.;..e�,,��
_

exigiido pelo artigo 180 de. Co...

·t P
.

. ·t·' 'I 'I t I' 'd d
.

Dd�r��� tl�OO�h�ntoe d;
.

� .. ermanen 8

...
a o 80, e e r QI a H; e �.

existi]) alg11Dllmp�d!irI1�td legal, �. .. a vapor.
acrile o para os

.

fiin:, d� direito.
•

•

E, parEt OOllstall e chegaJ: a� DO. Manicurê Penteadf}slllhectm�to de todo5, . iá:v11l o
.

p�te p�ra ser afixado. nQ lo.
g;n: da. costume '. e pUblica'dq pee .

la: iPl,})�l]sR.
Blumenau.lz SetelD.bro de 1945

.. i
. .

! V]Ct�:r:hf,{{ Braga;
'.

,

i , Ofielal 'do RegIstro Civil.
��(*

Ed.ital
tA:preSêhtat'llD! .os dOCllIIl,en:ros,

sar-se: Fermíno de Marchi e'
Hildegard Hahn. Ele, natural
do Estado do Rio Grande do
Sul, nascido aos 27 de Junho
.de i 924, bancário, solteiro, .

do
rriicmado e residente nesta cida
de, filho legitimo de SylvIo de
,.{\1archi e de sua mulher Luiza
de Marchi. Ela, natural deste
.Estado, .nascído, .

aos 20 de
outubro �de'

. 1927, domestica
sólteira, domiciliada e residente
nesfa cidade, .fllha legitíma de
Cieorg Hahn e de sua mulher .--_......_-....-.......

'

..........__............-_...·----....----......

1Adele Hahn, Dr. Percy 'João de Borba .

e�gtdo pelo artige 180 do 00;';
M E D I C o E S P B C I A L I S, 'l' Adigo civil sob �. 1, Z, 3 e 4�

iSi alguent tiver conhecim,ento de Doenças de Senhoras - Sífilis e outrés molestías vene-
existir aígum im:pec1in1ent6 'legal, reas -'--. fraqueza. sexual - Tratamento rápido e indolor'

Iacuse o para os, �ns de diÍreiúol. CLINICA GERAL - OPERAÇÕES '

'El1 para oonstee €I chegar. eo 00 Consultório: Bua 15 de Novembro, 1186 (ao� lado do Hotel;.Elitel
���to de todlo�, lavro o FONE, 1405

Ipresente para: ser. afixade' Ii;O in;.. Consultas: dáS 10,30 'ás 12 e dás 15 tis 18 horas
gar do oostu:rgje e publTCad� pe.. Horário especial para tratamentos com Penicilina
lá >Ú11prensa.
Blnmenau, 12 setembro de 1945
.l f, Viictorilno-Êraga II!!IiiIiII!IlBI- IIIIII! �
í

.

Dfidal d5 Registro CiVil.
Aparelhos de Radio

da RC A Vitor

Casa
.

GUILHERME PAWlOWSKY
Rua 15 de Novembro, 1436

BLUMENIlU

de todos' os tipos e tamanhos na

Casa do Americano S. A.
Mercado de Automó�eI8·

Rua 15 O' 487. I�-�����.

� ... '

Dr. A. SANTAEL'LA.
IJiplomado Dela Faculdade RacIonar de Mlldicfni! da

.

Universidade do·Brasil

15�9-1945

Clube Náutico América
Assembléia Geral

De ordem do Sr. Presidente, convoco os srs, asaocía
dos deste Clube para fi Assembléia Geral Ordinária, que se

realizará no dia 23 de setembro corrente, ás 10 horas. na

séde social, pára a eleição da Diretoria que deverá reger
os destinos da sociedade no período 1945/194ô�

, �
. .

Médicó por CODcur!W dQ Serviço Nacional je Deença,s M,entàis,
Ex-intérno da. San1là Casá e do Hospital Psiquiâ.trico dg

-

Rio
de Janeiro. Er-médicó' assistente do Sãnatõ:tio Rio de

.

Janeiro ,da Oapital Federal, .: ,

CLINICA MÉDICA - ESPECIALISTA Sr.!' DOENCAS;NRRVOSAS,
li sertí Drólltamente atendido

CONSULTÓRIO· R DA F B L I-P II S C Ô -M I D T Equipamento moderno de alta p'recisão, téC1lico

I
.

(Edifioío Amalia Neto);
SDas 15 6s 18 hOras formado e diplomado em ão Paulo

, � P�L-O-B_·.I-A_,N__Õ-P�D�L�l�:S�.·-.�---�_.��, 1_�......"••la..�.e..d.a�Fl..io�.B.r-a.nBmcDO.s..1.0..��..-

B Indústria Companhia Paul
Aviso aos Debenturistas

Leva-se ao conhecimento dos portadores de Debentures
desta Companhia que. a partir do dia 15 do corrente mes, se

l
rão pagos, na Filial do Banco Insdustrla e Comercio de Santa

•

Catarina. nesta Praça. contra entrega do COUPOI1 respelivo, OS
juros vencidos das Debentures em circulação.

Blumenau, 13 de Setembro de 1945
A Diretoria

.-�-�-...--�-�-:+Il!!!3,.�-*-� .-Jf-�.:-�-�-�--Jl--�.---.

Sociedade Recreativa e Es
portiva "IPIRANGA"
Assembléa Geral Extraordinaria

São convidados corri o prasente os nossos sacias para a

Assemblea Geral Extraordinaria. que terá lugar no dia 17 de
Setembro de 1945, com inicio ás 8 horas, na nova sêde, com a

seguinte ordem do dia:
1') - Modificação dos estatutos.
2') - Escolha do zelador da Sociedade.
3) - Assuntos diversos.

NOTA IMPORTANTE: Não havendo numero legal,
realisar-sé-â a 2a; Assemblea as 9 horas, une I esolverá com

qualquer numero.
A DIRETORIA

Comércio B Indústria Companhia Paul
Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas para uma reu

nião extraordtnéría, a realísar se na séde da sociedade, á
rua São Paulo N.. 300, desta cidade de Blumenau, ás oito
horas do dia lo. de Outubro do corrente ano, afim de deli
berarem sobre a seguinte

ORDEM.DO DIA:
1) - Liquidação da sociedade; .

2) - Nomeação de um ou mais liquidantes e eleição
do Conselho fiscal;

3).� Assuntos gerais do interesse da. sociedade.
Blumenau, 8 de Setembro de 1945.

RICARDO PAUL JUN. - Diretor-Presidente
AVG- TH. J. fEY - Dtretor-Oerente
ARTUR FOUQUET - Diretor-Gerente,

fabrica de ladrilhos e Oficina de Esc-ul-tu-ra-I
.
arDoldo Poelter '

BlUMENAU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

Telefone,1081 - Caixa Postal, 48
Especlalld,;d" sm imlt<lçã� de ExecatUFI CiIt!l prJiísttz•• PlIr

Gr.nlt!li ESoldarlal', PavmrfinttOs n,lçã'l Ü!).lttriM (I. Gfm�nt8' Ar..
. � .

.. -

_ _ 'P1.J(d�, Bia:la:rmtres. Caixas pll{ra
Slleiro, Fldral paJa PIasl fill.. A�, rrl!(lIquIs, Capitefl, rrlib:ofl
cÕ§J pJlnJI A:!:Ma$!Is. Ca:q1:JQ'nei.. p�.1 E!�til51 B'arat1i1 paml Jar.

'. .' f" di!!lS. Me.s d. �Ilt�, Florel..
rD

..

��L\. Filtral a Riad 105; ROO"I ra:s) VIIlSIf!. Fiirí�ellto di li!! a lO

rÕi>sl o.li!l <18 �fO. etc. . d e h!'ll e lhl d J ii I ii! j o.

fabrica de Tinjas
Biumenau Ltda.

TInias e Vernizes· Material para
Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas para artistas
Blumenau • �ta. (atalrina

seu RADIO está falhando?'
Leve-o imediatamente na oficina

RADIO;. BLOIIMI O

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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"Ciílâae de lJlumenan" "

����������!���

Adquira um Cofre

P·IÉL
e durma socegado

Venàas em Prestações e a Longo Prazo

Prosdocimo Btela.Ltda,
Rua 15' de Novembro, 687 _", BlUMEHAU

D R. A f O N S O R A B E

Tratamen�os eapec!alizados das doenças do estomago,
figado e Intestinos, sem operação.

Laboratório anexo,

I'Oonsultas: Rua BrUS,IJue sin», das 3.6,' horas
..
:,.menos aos sabaâos: - Fone, 1319

Anunciem neste Oiario
Sociedade Renificiadora de

Madeiras LIda.
Telefone 1248 - Rua 7 rle Setembbro

fornecedores de Madeiras em Geral
forro Paulista, Eneantonelras de QUalquer Especie,

,

Alinhamento, etc. etc.

EspeuiaJidade: Soalho Marca Strobel

G. M íR'ANDA
Expedições • Despachos

Agentes dos látes: ..

"BRASILMAR"

Caixa postal 36 - End. Telelr. "GuidoU
ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira n08• 68/7j

,

"SUMARE'::

Sempre.toi e continua a ser

.1 Melhor

15-9-1946

I

1f:-).'�",-i�-il-.__-.-.

N.b.u.ulU
I j �N.'II "

"
ps., tleve falia.

.:-�-�::-,.--���-.-�-��

,

'

'I' "Medicaçdo auxiliar

PITAL : ._,_,_....n_o_t_ra_st_i�_,:f_i�_�_to_d_a__
, � S�das, Linho�, Casemiras, ta
I Rlsc�das, �.nns,' "sa,pat,os,Camisas, PIJamas, Capas,

", "Meias, etc. '

,,�, ,Chapéus Ramenzoni, Gury B NeIsQ
___

I BLUMENIU - Rua 15 de Novembro, 505 • Fone: 1107

Oficina RADIO fUNKf
4tende todos 08 serviços de

'Radiol reeeptoree
Serviços RaDldos I,' Sll'IioUdoll '

TBLEFONB 1395
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. T Aos Senhores Propríe- T
: taríos de RADIOS T

A instalação de ,uma',ANTENA GALL. �

representa as seguintes 1
vantagens 'f

facilidade de instalação. TEconomia Segurança [tJ
e melhor recepção. I
luformacões com o ar. José fSalllaul r..

RDa São Panlo. 9 l
, Blum9DiSu �

.-. . . a-. � .

"Medieação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
�-�-�---�-�-.��-.

atenção Eleitores!
alerta!

Precisamos manter intangivel' a progressão de Traba
lho. Direito e Justiça dos velhos pioneiros de Oiumenau.
Hão devemos, pois, estar sujeitos a qualquer surpresa
eleitoral de um govêrno contra nós!' Devemos, sim,
todos, possuir os respectivos Ululos para II batalha

das Ufaias:
-xxx-

llista-te pelo "Posto Eleitoral" do jornal "Cidade
de Blumanau", levando contigo qualquer um dos se

guinles', documenta·s:
a) titulo eleitoral, expedido na conformidade do De

ereto numero 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, e da Lei
n: 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral;

b) carteira de identidade fornecida pelo Serviço com.

petente de identificação no Distrito Federal, ou por orgãos
congéneres nos Estados e nos 'I'errttoríos;

c) carteira militar de identidade;
d) certifícado de reservista de qualquer categoria do

Exercito, da Armada e da Aeronautlca;
e) carteira profissional expedida pelo Serviço do Mi.

nísterto do Trabalbo, Industría e Comercio;
f) certidão de idade extraída do Registro Civil e, na

sua f3JtS, qualquer outro documento que, direta ou Indíre
temente, prove ter o requerente idade superior li H3 anos.

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

Dois minutes, apenlS, para cumprir 11m dever cívico

.II-.-��-�-�-�-�.,...,.�-"
-

........,.,-�-!t-:t:-.I("""..�,..-�-�

Prefeitura Municipal de Blnmenau
Portaria do dia 3 de Agosto de 1945

O Prefeito Municipal de Blumenau Resolve
Dispensar: "

MariIia da Cunha da função'de Professor da Escola mista
"José Boíteux' de Linha Telegrafica, no distrito de Itoupava.

,

ALFREDO CAMPOS -:- Prefeito Municipal.
, '

Portarias do dia 7 de Agos to de 1945
O Prefeito Municipal de Blurnenau Resolve

Conceder licença:
De acordo com o art. 155, letra a combinado com o art.

157, do decreto-lei u' 700; de 28 de Outubro de 1942.
A Clelia Oensi, que' exerce o cargo da classe B Ele Proles

sor não titulado. extinto, quando vagar, do Quadro Unico do
Município (Escola mista "Pedro W' de Garcia'Alto, no distrito
da Sede) de trinta (30) dias, com vencimento integral, a contar
de 4 de Agosto de 1945.

Designar:
Maria Pares Schadt para, na Escola mista "Pedro 11" da

Garcia Ano, no distrito da Sede, substituir, a contar de 68.45,
a professora Clelia Censi, que requereu licença. com a gratifi
cação mensal de Cr$ 120,00 e mais a de Cr$ 66,60 pelo curso

desdobrado, correndo a despesa por conta da dotação 3.30.4 do
orçamento Vigente:

Admitir
,

Bernardina silveira de Farias para, como exíranumerátío
mensalista, exercer, na Escola mista "Campos Sales" de Wun·
derwald, no distrito de Rio do Testo, íunção de Professor, com

o salarlo mensal de Cr$ 200,00, correndo a despesa por conta
da dotação 3.30.3 do orçamento vigente.

ALFREDO OAMPOS - Prefeito Municipal.
Portaria do dia 8 de Agosto de 1945

O Prefeito Municipal de Blumenau Resolve
Conceder permissão:

Ao. Gertrudes Soares, professora da Escola mista "Quintino
Boeaiuva" de Testo Salto, distrito da Sede. para assinar-se ' ..

Gertrudes Soares Burkhardt, em virtude de ter contraído ma�

trimenio.
ALFREDO CAMPOS

Prefeitura .. Municipal de Blumenau
EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, torno público, que no ffies
de setembro se arrecada na tesouraria da séde e Intendeu,
elas distritais o imposto de Industries e profissões, reíe
rente ao segundo semestre do corrente ano.

'

Os contribuintes, que não sarístízerem seus pagamen
tos dentro do prazo acima, poderão ainda iazeI.os nos me

ses de outubro e novembro, acrescidos da multa de 20 0Jo.
Terminados os prazos acima citados, serão, extraídas cer
tidões para a devida cobrança executiva.
Diretoria da Fazenda ds Blumenau, i: de Setembro de H)45

ALFREDO KAESTNER - Diretor

Dr .. C A M A R A
ESPECIALISTA

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Molestlas das meninas e mOlSilS. Dislnrbi2s da

,

idade critica. .Psr
Cnrbacõ811, neuro-glandulares.' OPERAÇOES do nleTO. avarias.

trompas. tumOres. ilpendic9, hernial. etc.'
Dlatermocoagulacão • Ondas Curtas.

CLINICA EM GERAL
Coração. pulmões. rins. ap. digestivo.
l1arices • Ulceras - Doenças Tropicaes.

CORS.I Trav. l.t de Fevereiro N.3 (em frente do Hotel Vitoria)
SBSID.: RUil Sãfl Paulo,30 • Fone: 1226. - B L U M II H A U

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

Executa com rapidez e a preços modícos

IIMPRESSOS EM GERAL
CARIMBOS DE··BORRACHA

lO. § ... í*'1'@!Q"íh'4W'4'5' tihApey,.? -lfi 'A *' ��

.

Ametta de Oli
veira Pamplona, Helena W81.

Afim tia tratar de assuntos ther 'I'ebyríça, Paula Letznow,relacionados com o serviço Helwlg FrHzseher, Odilír Pameleitoral que funciona anexo plons, Ma.
a este jornal pede-se as pes-

I'I·a Nascimento Guzavtgn. BraSOBS abaixo relacionadas a
fineza de comparecerem a te Reíchow, Funílía Casas,
este posto: Sras. Evelína Mar Olga Gonçalves, Lauro Ro-

tendal, Frleda Zuege, Maria verto Nuíltler Guilherme
Ríbele, José Bíanehí, Irma Sutter.
Oaertner,PiacidoRibeÍl'o Bíon- Thereza Me{znar, Celtns Olln
do, Augu,ato Berndt, Elisa V/aI· ger, Francisca Dubíóla, Walter
burga Radke, [eanl Sehelde- Alberta Wehmuth, Nóra Weh·
mantel, Ema Moeller, Frede- muth, João Pet:iro Alves, An
rico Radke, Oarollne Emms gusta de Olíveíra, watãemar
Buerger: Catarina 'I'raeger, Oensí.
[urael Bruebmueller, Bruno
scnreíber, Catarina Traeger,
Jurací Bruehmueller, Bruno
Sehreíber, João Silvane de
Oliveira, Afonso Trahm, Um
rlnda furtado, Luíza Toeis
Medeiros, Elisabeth Pereira
Silva, Francisco Reis, Manoel
Bento da SilV.8., Itala de. Mar-.!chi, ElisaMaria Lamln, Leo
poldo Bauler, .

CORRESPüNDENCIA

lho V i c I
Igualou melhor que o

.

similar extrangeiro
f8br. C. IHTWEILER

RUi! 7 da Setembro, lOO - eX. 56
BLUMENAiJ

HOJE - Sabado, Dia 15, ás 8,15 hs.
Henry Fenda - Dona Andrews e Aurhony Oulnn em

. Consciencias Marias
.

(Impr. até 18 anos)
O Sangue correrá em suas veias com TERROR! EMO

QÃO e 0010! ... - U:n drama violentamente Iorte que em
absoluto não se recomenda ás pessoas Iracas !
No Progr.: Compl. Nacional e Americano, alem de Fox Jornal.

Plaréa 300 - 1/2 e mil. 2,00 - Balcão 2.00 e 1,50
�;;.J...�a\II-:�r;A�-::f,'.�.��"':.J����������i��:;:-:'

"

Banco Popular ê Agricola do Vale de Itajai

5 ih ti 5" ir H

o sabao
.'

,"!."

dil CIA� \VETlEL INDllSTRi ..AL IOINVILtf (Maf(�c Registrada)

lião deve faltar em casa alguma
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