
r-Ó:

c'

,

era inteositi a�a a c mpan a eleitor ai �a
Eduardo Gomeslalará, sucessiva ellle, nas concentrações de Uberlandia,

Vitoria, Recife, Curitiba 'e Porlo Alegre
dia reunirá naquela cidade No dia seguinte, a 15 do
os elementos oposicionistas corrente, o Major-Brtgadei
da zona do 'I'uiangulo Mi- 1'0 Eduardo Gomes H& a

neíro e do Brasil .Central, Curitíoa, onde se realizará
e está marcada para o pro- também, uma convenção
ximo dia 14 do corrente. da U. D. N. do Paraná.
O Major-Brigadeiro Edu- }�aquela Capital, já foi

ardo Gomes comparecerá li designada a comissão que
reunião, acompanhado pelos està preparando a recep
Sra. Ar tu!' Bernardes, Ota- ção a êsse candidato e é
vio Mangabeira, JOEé An-é- composta dos Srs, Laerte
rico, Pedro Aleixo, Odilon Munhoz, Newton Carneiro,
Braga, Oorone� .Iuracy Ma··I·Oac,�o� .. Hel.er. e senhorita
galhães e Daniel de Carva- Bati 1·1011011'0 Lima.
lho. A pós o comtcio de Curi-

D..
.

LU�·E· U·
Olario Matutino tíba, o Major-Brigadeiro

.

..
..

.
anual Cr$ 60,00 No bar e no lae I �.duardo Gomes irá a Lon-

.

.. semestral Cr$ B5,o.:l "d
.

d
.

.

4 .

avulso
.

Cl'� 0,30 nna, on e tomará parte
.

! KNOT lem outra convenção da U.
() cu·gotc das Gspiraçõês do VtUe do Itajed "não deve faltar .

D. N. .

BLUMIINAU. Terça-feira, .. 9. da Outub�o da 1945 • D!.:.,��lfla Balsinl Diretor Responsavel - Ano XXII - N. II! r .-.•-�-,-�--.t:-"�--!i��--�-:'B .e ........+-+.-.+:�-_$--�"=+--+--:.-.

Sendo assim, este mês trações pollttcas que se rea

será. de grande atividade Iizarão em Uberlandia, para
para os lideres udenistas e o Brasil Central; em Vitó
para o Major Brigadeiro ria, em Recife, em Curitr
Edua:rdo Gomes, que falará, ba e em Porto Alegre.
sucessivamente, nas eoncen A convenção de Uberlan-

RIO, S (SE)-Tendo sido
encerrado o alistamen to.elei
toral, a U. D. N. vai ínten
si ficar a campanha para
eleição présídencialque se

aproxíma..
.

A virtude e a lealda
de

.

se
.

roUram quando
o crime 8 a traição
!io premiados.

residente e r: ln, Dto a bomba.
2 d·

alô iea

, a
.

.. e eze ro Nutavel descllbaria· ii!! !III! Illl!llllllleiro lua-

R
ti -

Mal-t···
sUeiro.... d Mh�isterio df1 Gf<l®n'E� Ci]§lserva-

Nota. do ce andante da 1a. eglao I I ar rá [I iuvenil em se�i'�d� per e�un;anto
definindo a nosição do Exército RIO, 8 (S E)-JJrsças á.s informações de u� reporte

P amador, 4:0 Globo» deseubríu que o engenheiro brasileiro

R.eoebeu no Jornal" em aj dada em que estão empenha- I mento, de acordo. com o Ato José Co�tes Cigl'!1� ?Bvia i�vent8d{j ��a bombà antí-ato

noite de 3 do Corrente. 4,8 dos Q� veteuladores de Doti.j Adicional n. 9. Cabe a la m�ca, Dumte de .táo:��nsaCIc:iJ�I nOVJG!H!,f', a reportagem

!.�o�...�.i�.a.�n.·�esef:in.�� n�:gi��<�:.'�;!t:.'.rm.'aates.:
de

.tOdúH
·os �el����\1�,i���tfnOur:� :fa;t���r��d�l�:��i��.�. m€nt,�..

� �iZ.tf1GW 110 Hctcl

L..;t;S E0tl'.'a:Jg{ ires,

Militar:
.

,
. Muno embora decidido a das competições politicas, I _ � entrevístado, l�lCHdment�, declar.úu que sua ínven-

Em vista das interpretações permanecer, como sempre, pronta para colaborar com! çao nao tem verda,dell'amente l1gB9ão dírsta com fi sensa

tendenciosas, propositamsnte afastado de atividades polítí- as autoridades civis na ma-! clú�al bomba atomtce. Ela. pode, .slm- aerescer.tcu -:- des

divulgadas, com o fim de de- eas, dedicado ao exercício nuténção da ordem, se tal 1 truí-Ja com segurança, q�&ndo ainda a bordo do avIão em

turpsr o sentido da orienta excluslvo de sua autoridade for necessarío, sustentando; que, for transportada. Esclareceu a seguír, qU9 seu ínven

ção dada ao Exercito o co- militar, apraz-íne dar nonhe- Incólume o prestigio dasrto e um 8pal'.el�o d� �álculo auto��tlco, que permltlrá que

mandante de La Região Mi cimento a seus eomandados autoridades constítuídas. II qualquer. proJetlI atlnju com precrsao o alvo, 8PJ'i qual íor
lttar sulleítou e obteve do que, como e sabido e Ioí Assim, procedendo, exer-

sua mobllr.dade. .. . .

ministro da Guerra a autorí. estabelecido pelo Governo e ceromos a missão precípual .DepoIs de da� outros esclere clmentos teCD1COS sobre

zação para publicar o, Adita- tem declarado o exmo. sr. mantenedures da ordem ln- seu Invento � explícar que ate agora, em ecnsequencla ?8
meato ao Boletim Regtonal ministro Guerra, em 2. de, terna, como Iegítímoa defen- gu�rr8. ele Iicára em. segredo somente entre ele. o Mluís.

n. 219, de 29 de setembro, dezembro do corrente ano, seres dos interesses do povo
térío da Guerra, t�rrnm{)u d�cla:r8ndo que; ago ra, uma vez

que foi expedIdo com a Dota serão procedidas as eleições e da sociedade a que perten- que a .gueeea t.ermH�v�, se� JnVf;�i�o poue rà ter granrtes a'

Vedado á imprensa. pars presidente da Republl- cernes, das autoridades fi que pltcações na VIda C:IVII, var Pl'OVjUeIlCI�r para ser feit? o

E' o seguinte, na Integre, o e para membros do Parla estamos subordinados ou da-, registro
da .respect!va pate�t8 no Br.as�l e n:, eslI'l)ngelfo.

referido aditamento: quelaa cnja ação colaboramos Concl�lll.doJ ? e(lge�hell:o b!,amle!fo ��lrm!)u: "Mais

O comandante da 1.a Re� e do Governo, a cujas ordéns' �etalh�8, 150 aepOlS €lua tuJO estIver perfeItamente lega-
gião Militar, confiante na digo obedecemos, em sintese em hzado'.

cíplina e patriotismo de seus ddez!ls dos superiores inte·
comandados, . mais uma vez M U O A S resses do Brasil.
recomenda o maxímo intel'es- Frutif.eras e Ornamentaiu !f.-i€_'�-1i-)i-1I(-�-�---!(-.
B� em evitar que se deixêm �eçam catalO'gl0 'idustrad!()
contaminar peja intranquili· LEOPOLDQ SEIDED

_-_ .,-

Eleiç-es
O ri

I)
} .-;

LAo·�R}j1lii'41�� ábsoluta:n�nte inofensivo para
f"JI �������Í'� pele .. EfICIente proteção con-tra

eizel PICADAS DE MOSQUITOS e

outros im'\etos.

Prestes não
gosta0. &I •

PORTO ALEGRE, 8 (A.P,)
Em seu discurso pronunciado
no comicio do Parque da Far
roupilba referindo-se 80 dis
curso do embaixador Adolph
Berle Junior, o Sr. Luiz Carlos
Prestes disse o seguinte:
"O Sr. Adolph BerIe JUnior

toma atitude d� .

conselheiro I
nas questões polItIcas do nos
sa terra. M&s nós é ql}e ra-· C.
solvemos nossas questões. Na
guerra, pela libeútade doe
povos, nos campos de batalha B I u m e nau
italianos, tambem conquista· ( r No ball e nQ la.l1; I I

mos.o direito de autodetermi - Sahta Catarina - Bra�il �!n' K N 011
i I

nação". r- ri
.

ltl&t deve faltall

Jf--.-:t:-�-�-1f.-�-�-.-f Q t.���..-��-�-•......,._:to j(-�,-.�-:ct"'_�.+""";�-�i:"-:" o :+.......*-�-.t-.+--.. -- �--:+.-.-:fJ o .-!l�.to-�-,..-:+:-:."",,,�-�-�

....J••..•..····u···.··�··.····.·llle·· �··.···O•.·· I m·.. e'. fl·C.3. II. Ei1� G���iO�OB�i��OCi�a[l�i��c���il:;
"Rouxinol" do 8aile des Casados).

Dia 14: Regatas e. Maflnee Dansarde Popular, a partir
das 9 horas da manhãs

Sopa

"V
em Tabletes

I C I" I
I
I

Caem os preços dos generos em PIS ,negra

100 - c..Postal, 56

Porto Alegre, 8 (A.N.) - O preço do feijão para ex·

portação, que na semana passada estava em Cr$ 66,00 o

saco atingiu onten nesta capital o preço de Cr$ 63,00, infe
rior ao da tabela, qUl3 é de Cr$ 67.00. Par sua vez a fadn-

I ha de mandioca. tabelado em Cr$ 38,QO, esta sendo vendida
I hoje a razão de Cr$ 37,00'

Quanto ao mercadv de arroz, apresentaDse um tanto
paralisado ..

Segundo foi apurando, tais baixas são motivadas pelo
desinteresse demonstrado pelüs mercados do norte do pais.

Apesar disso tudo, para o cansum!) tocaI, os preços
desse genero de tão la!'go consumo no Estado, não SOIre�

1 r�enhuma redução.
.

I! C ru ze i ro I Pr�firam a Farinha fabricada
pelo MOINU-D JOI�VIUE

Um tablete dá um excelente
prato -

ou chícara de Caldo
(Boui!Ion, Consomé) • Modo
de usar; Não cozinhar, apenas
desfazer e diss()lver em agua

bem quellte.

ANTWEILER -]lua 7 Set.,

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



Sociedade Anônima Comercial
e Industrial Witmarsum

Assembléia Geral Extraordinária

Aviso de Convocação

MO o A'

1
Procura- se uma meça .de E. N E 1 F F

.

4.ii 15 anos pflf8, servIço " .

"

leve em easa parttcular. Apre- 1864-3 Fabrica de Brinquedos '

sentar.se em casa' do SUf. +':-�.-���>���_.�.....:t"��--:�-� : ....,.�.-iI:Bd..-�-�.,.,....�-�".,..:t:_.+

JOHN 'L., 'fRE>6HEL á rua
_

São convidados os acionistas da "SOCIEDADE ANO-
Sete de Setembro. '; 1866-"·3 f�d;tal Edital NIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL WlTMARSUM" a se

*** Faço saber que pireti!llden ca.. f'1lQ1G if.Abel! que pretendel'lf es- reunirem. em Assembléia GerrI Extraoedínarta, 8 se realí-

I
ser-se: Reíuhcld Buettgen e ser-se: Alberto Antonio Albino zar no dia 16 do corrente mês, ás 10 horas, na séde social,

.venda ..s.e pau.la Lohse. Ele, fi.àturai des.. e Maria de Lourdes Quintino. na localidade de Witmarsum, distrito de Gustavo Richard,
, te Estado, DEscida aos 25 de Ele, natural deste Estado. muníeíplo de Ibirama, a-Um de deliberarem sobre li seguinte
,�.......,...,;__ outubro de 192:2., lavrador, sol- nascido aos I' de outubro de Ordem do Dia:

Duas Vacas leiteiras. Infnr- teíro, domiciliado e residente 1923, comeretarío, solteíro, 10 - Aumento do capital e subsequente alteração dos

mações cem Leopoldo Radatz. em Testo Salto, deste .Dlstrí - domiciliado e residente néstà Estatutos;

Rua Benjamin Constant to, Who legitimo de Hermann cidade, filho de'Manoel Anto. 20 - Assuntos de interesse geral.
.......-.-,,- Buetígen e deMarla Buettgen. nio Albino e de Maria da Luz; Wltmarsum (distrito de Gustavo Riohard) Ibírsma, !) de

1 terreno. 25x30 metros, per- Ela, natural deste Estado, Ela, natural deste Estado, outubro de 1945.
'

"

to do Salão Hinkeídey;, na Rua nascida nus 27 de abril de nascida aos 11 de fevereiro
Amazonas. 1925. domestica, solteira, do- de 1924, domestica, solteira, (a) DAVID NIKKEL - Diretor Presidente

___ mícíííada e residenie em Ri- domiciliada e residente nêsta (a) JOHANNES JANZEN - Diretor Gerente
. 1865-3

1 Geladeira General Eletric, beirão Sehelter, deste Díetníto, cidade, filha legitima de José
"BABY". üjha legitima de João Lohse Qnintino Junior e de Ametia'

,,' ., e de Maria Luhse. dos Santos Quintino.
EM BLUtvlENAU ; !l\vr"€5�ni,3\!.'wii'l Q;� d8il'W1ltmtos ê:d.. Apresentaram os decumenUJI exl-

na Rua João Pessoa �àI�3 j,iSf'8 m'Hjio 180 do Co;.!

I
gídos pelo artigo 180 d. -Ofdf� _.. IIIIIIl _

J casa boa com 8 cómodos digo CivH9 sob n' 1, 2,3 e 4. Si Civil sob n. 1,2, e 4. Si alguém
EM CAMBORIU' ai�eíl1 ��V"";Jl c�nh€dmJnt� de tlveJJ conhecimento de existir aI- Chocolates

1 casa grande ,

e::dst"b: !l�g'i!m �p:mediroentQ legal, gu:tIl impedimento legal, acuse o

Informações com OTTO WIL- ÍtCM5-a '.� para Oll fins da dlreíte, ;f;lll'a: O! finS' de dJrel�. �B, 'para Balas
LE, Telefone 1099) nesta redação' El, para oonsta'D e chegar ao C0.. constas e chegaI! rui oonheclm:t.u..

1839-4 nltectm'i!otQ de todos lavro o JH"eJ to de todos, lavNl o'(p.re!ente per- Caramelos
_........,_.-_ �oot-�. para !!i�ll iifixado no Iogal! ra ser afixada. no logae do � li

..,

Uma Casa de Material com do oostlIm� e publícade pela iro.. oost1uu.� • publicada Piela tm.. P'""ra nas
3 chãos de casa na Rua João prensa. ,

prensa.
"

.,

1 '; ri;;?' 'A t" d N t II

Pessoa. Informações cem a Blumenau 2 Outubro de 1945. Blumenau, 2 Outubro 'de 1945 . P U)OS e a a"
Fabríen de 'Moveis de Junco,

.

VictodUG Hra�a :VitrutD'C� Brap Caixas Fantasias
Guilherme Zwang, Rua São OfiGlal do acglstr(l Civil. 1 Ofidal do l{egf�ira CIvil. :
Paulo. _ ......�_� __

etc. etc-
1840-2 tE cD I t a I

_

,

np�f!.I.'�.w.���lE,c�_ Fa� saber que pretendem ca. E d i t a I
ff�'1�<8' ....�� 'iiJi1!: Bar-se: Pedro Benno Gehlen e FaiQO saber que pretendem ca.

iU t � l! d' II» Elsa Arpen. Ele, natural do sar-se: Rodolfo SUgger e Ma
neS e Ili�rlia� iIl8 {{,. Estado do Rio Grande do Sul, ria Amalia Joos. Ele, natural

lipGyraflls. nascido aos 6 de novembro deste Estado, nascido aos 25
de 1920, comerciaria, solteiro, de abril de 1913, comerctarlo,
domtcillado e residente nêsta

.

víuvo, domiciliado e residente

cidade, filho legitimo c e Ro nésía cidade, filho legitimo
berto Gehlen e de Gullher- de Pedro Stigger e de floren
mina Gehlen, Ela, natural' tina Mohnsam, Stigger. EIB�
deste Estado, nascida aos 25 natural da Alemanha, nascida

, de dezembro de 1922, domes- aos 27 de julho de 1914. do
tíca, solteíra, domiciliada e mestíca, sclteíra, domiciliada
residente. nésta cidade, filha e residente nésta cidade, fi.
legitima de Julio Alpen e de lha de Josef joos e de Amelie
Clara. Alpen, 'SchilL

'
.

'Apresentaram os documentos Ãpresent�am OI dcrmttIXent'lll
erigido pelo artigo 180 do 00.... exígido pelo artigo 180 do Co.

digo civil sob no. 1, :;J. 3 e 4\. digo civil sob no. 1. 2, e 4.
Si alguém tiver oenhecímeato de Si algrAem tIveJl conhecfm�to d.
existir algurrl impedimlSnt6 legal, exfsth! alg'ilnl impedImento legal,
acuse o para os fins de direito,. acnse o par. OI fios 'de �di:te1t•.
E, para consta'� e chegar ao 00 E, para oonstàJl e chegall 'AO co;.'
.nllecim.-ento d'e todos, lavro o oonàecmlent{) d'é todas, lavlXl Q

presente para ser aHx.ad6 no "0.. pre:3ente para seu Ilflxad� ElO 1.

gar do oostllItle e pubHcado pJ6w gaJ) doO OOlSt'l.UD'S II QubUcadil ""
la imprensa. la !WprePIa"
Blumenau, 2 Outubro de 1945 Biumenau, 2 Outubro de 1945

,

.

.

V�ctorÍlnoBraga. ;v'ickSno'8 B'raga
Oficial de Registro Civil, OficIal CIo R'ellfstml CMl.

Procura-se

1 marceneiro li tornelros. serventes

•

eisI

9-10-1-945 "

agora a venda na

Al AR[LOJA
Novo' Edificio ,

Peiter

Travessa 4 de fevereiro, 3

fabrica de ladrilbos e Ofiçina de Escultura

arlloldo Pueller
BLUMENIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex·Palmeiras)

Telefone,1081 . Caixa Postal, 48
Eap_eclilt1idJJ� . am tm1taçã.g tle E:tec1Ita... cm-n In:18f�� e �,

GrlinItl, Ed'daddlh V,av!m.fote.3. ftl�â., Qtl'lUlU dI Cfmentl A.r",

,.. ,

,_
.' .,

m!ldll, Bal,allBtrel. Cairaa p!l!t'l
1:).11t11'••, �t'A'1 p'ala P.iu. �.. AiUl Tlll1qutS. Caplt:e!s. TabOI
Ci5el p.ra A�l1IJ ,Ca:uttlllei.. para F.S�'1SI Ba.Ulllt P.aI'4 !lar. ,

D ara Ff1tru ti RadtiG Elo.. dfllls. Mes:ls d. c.mtro, Fl�'re1..
'

r P_ .1.,

I rb. Vu., Fingimento. �ll M ...

EÕ6S, Üillas da G'ldO. etc, d � 1111 • � IdI. li • f o.

. '�-:t:=-"""�-:-�"",,.�"_��+:��;';'_:<$
/

Sociedade 'Beniiiciadora de
Madeiras Lida.

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembbro

fornecedores de Madeiras em Geral
HMedicacão auxiliar
no tratamento da

" siriUs"
�-���-,�_.��-4,-:-�"""�-,,

forro Paulista, Encantoneiras de QUalquer Espêclé,
Alinhamento, etc. etc.

_'

Espooialidade: Soalho Marca Strobel

Oficioa RADIO, lUNKE
Atende todos 011 servIço! ,de

Radio8 receptores"
"

Serviços Havidos e GilrÉlI!Udc.

TBLEPONB 1395
Sllla 1 da'SewmnrGi 13

,

amua_ fii z:

Aparelhos de Radio
da R C A Vitor

de lodos os tipos e tarranhos oe

,Caso do Americano S. A.
Mercado de AuiomÓtreJs

Rua 15 O' 487

.' çr eiPW FE&4f

G. MIRANDA'
Expedições .. Despachos

Agentes dos tites:·

"BRASILMAR" "SUfIiARE'!1
com viagens regulares entre Haja! - Santos

Caixa poslal 36 - End. Telegr. "Gulelo" II'l'AJAr - Rua Pedró Ferreira Doa. 68/12I

&

.J

I
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HOJE. 3a.-feira, pia 9, ás 8,15, hs.
WIlLI�M BOYD (Hopalong Cassidy) Andy CJyde (Camor.

" .nía) e Jay Kirhy (Jobány) em
..,'

,"REVOLVERES E LAÇOS",.

Arrojo, emoção; suspense, romance, num tumultuar de.
sen,BllçÕBS! ! ! .,.. Dois revólveres, doís 'punhos e as roais
emocionantes .eventures !

.

No PJ.'ogt.: Complemento NacionaL
., Platéa 2,00 .�', li2 e mil. 1,00 - Ba!cãQ .1,00

Prefeitura Municipal de Blumenaa
EDITAL

De ordem. do sr. Prefeito, torno público, que no mês.

.
'

" , .

de outubro tm arrecada na tesouraria da séde e intenden-

Sempre foi e continua a ser ��r�e�i��Hais o imposto PREDIAL relatívo ao exerclclc
_---------:

Os contribuintes, que não sathlfizerem seus pagsmen-

I Ih
.

"

tos dentro do prazo acima, poderão ainda Iazel.os nos me-

•.'"".... e ,. OI ses de novembro e dezembro, acrescidos da multa de 10 %.
"!\ Terminados os prazos acima citados, serão, extraídas cer.

iié-��4j�������=��'*i�i!t�$#i@�iíi!I!Mi!2��ii!B#!�m�i&�.�!JM�....,�..�b�J;�fIIJi���� tldôes para a devida cobrança executiva..
.

T Diretoria da Fazenda de Blllmenau, i: de outubro de 1945
foto ,Am fi QOR (H.' Senólz) ����=*-��_�_���_:�:R!D.� �A�NE.R. �j��?-�--I

.

_
.

'. Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

. '��A'. cédula é posta num envelope. quando o
..

' eleitor está encerrado numa cabine índevas
ssvel, .Ninguem está vendo o eleitor quando ele �e
posHs a sua cédula no envelope, que lhe é Iorneeido
antes, pelo presidente da mesa e consiste numa 80-

brecarta igual para todos.
Nilo hávarA nenhum livro especial para cada

Partido. Será' um livro I:IÓ para todos os eleitores.
Ninguém assina a cédula. O voto é secreto. Alistem
se onde quizerem, mas, de qualquer forma, votem,
livremente, .depols, nos nomes de sua preíerenela-..

.'

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

seu envelope fechado. As cf1cA.ções do agora desapa
recerão na hora de votar.

O voto é obl'igatol'lo! .'

z

1$.

r

EBt'$ .

'

.. Wóff.i ro$s-.�� a,ll.te"A:�'f�t�,...���, •

........-.-!t-....- ...:..�..-.-�-•

T Aos Senhores Proprie- T

J
taríos de RADIOS Tr A instalação de uma 1ANTENA GALLI 'ii

,-__I!IIII!lI--II!!II!III-_Illl IIfiI!IIlI__-.-----II---11 T representa as seguintes l
T vantagens "I

li! Facilidade de instalação. TEconomia Segurança :ei
e melhor recepção. �
Informacõas com o sr. José 'IGallianl :oi

ROII São Paula. ·9 I
BlumsnaD 'Gol

..-:�--...-•.,......-'if.-:"-�-��

Adquira um,Cofre
. ,

IE
e durma socegado
Vendas' em Prestações e 'a Longo Prazo

ProsducimoêCia. Ltda.
Rua 15 de Novembro, 687 _.'. BlUMENA'U

Sedas, Linhos, Cas�roir;s� ��,
Riscados, Brins, S.apafos, ICamisas, Pijaolas,. Capàs, '''',

Meias, etc. '

'"

Ghapáos RamBnzollí, Gnr!"' B NBIsa,�,'_.
, BLUMEIUiU'� Rua '15 de tlovemluo,.: SUá· FOllê:�.,11Ql·

.;

mA.
.

.'

Ã. SA NTA,ELL·A
OiillGmado prila., Facn!di'lde Nilc�l)nill, de Medlcioa d.

UnhrerS'jda�e do BrasiL
Médico por. concurse do S.erviç�. Nacional j6 Doenças Mentai8,E:x-ínterno da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rio .

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanat-órÍo' Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLINICA M�mCA - ESPECIALISTA EM DOENCli.,S NBBVOSAS
cawsutTOSHJ· R O A F B L I P fi 8', G O M I D T

(Edificio Alllelia' Neto). ,'. " .

Das 15 ás la horas"
PLOBIANÓPOLIS

'�.,t::.,.:....T·.. di.. "A cn_1p,

t ..

Rua 15 de Novembro� 596

,

,Dr. Per'cy .João de Borba IM li D r.e o B S P B C I A L 1ST A

DoençBs de Senhoras - smtis e ou'ras molestias vene-

Ireas - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor

\OLINICA GERAL - OPERAÇÕES
'

cons.n
..

!t

... ó.
�

..
O.:.,R•.... U.'...

�

.•..........1.5
dB

.. N.O;..�.;:�Oí.fd:6
Cao !ado

d.
Q Hotel Rnte)

II'COllBuItas: distO.30 ás 12 e dás 15 ás 18 horas
HorárIo �especial para tratamentos com PeniciUna

....

Calçados

ette e
.

o R. A f O N S O R A B E
Clinlca Geral

Dr. C A M, A R A

IESPECIALISTA
TRATAMENTO E OPERAQOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Molestiiis -das méninas 8 mOias. DishrrbiJls da Idade critica. Per
turbaçõos naura-glandulares. OPERAÇOES do atera, onrio!:..

trOlDpas. mmõres. ap6ndlc9. handas. etc.
Oiatermocoagulação - Ondas Curtas.

OLINIOA EM GERAL
Coração. peões, rios. ap. digestivD.

V'ar(ees � Ulceras _. D0811t:as TrnpicaBs.
CORS.I Trav. � de Fevereiro H.3 (am frente do SOlei Vitoria)
íiSSin.: Rua SãB Paulo,3D • Fene: 1226. - B L U M B NAU

ti: ggit ti ,__f!,--�

fabrica' . de Tintas
Blumenau L4da.

Tintas e Vernizes • Material para.

Pinturas em Geral
Tintas em bisnagas para artistasI Blumenau • Sla. Catarina

I!;;;o-.·-s-e-u-Riiiiii'-AãiO;;'-.0--"-e-st-ã;;i.";;;fa;;;lh-a;;;n-d-o;;?�
I LevemO Imediatamente na oficina

RADIO • BLOHM
• se.rA' prontamente aleD1l!do

Equipamento moderno, de alta precisão, têcmco
formado e diplomado em São, Paulo
Alameda Rio Branco, 10

.......�"""�,II'I.v,...�.. .,.,""""""""""'_=�
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r o lj; lT1Q recurso:
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.. lJfedicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"

frigor. é Sabor

Das Manteigas a fina flôr

Caixão funeóre
Suviços de primeira

ordem
I

,II
IRua Maranhào

N' 27

A tratar com

A. Lubo'W
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IIiCa los G
fira.uBe baile da "PrimaveralH' e posse da nova Diretoria.
Is dansas serão abrilb.antadas pelo famoso jazz uPerú"

MEsas COM I ZElaDORA I PIRua DO DlI 8
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Dia 13
!II

rfiiilifsõêiiil OnibusICarro d 01
.0.............. .. .••• P ... lofI"'......

�� ��.

Aníverearloe." Cabe a um chofer da I. V. C. a �e�ponsabiU·
Flzeram anos õntern: dade pelo desastre de sábado ultimo na

biS·.···la·I·�d#.tA � nl"��.lftri� ·da· Uni!io
o :r���l��:inc��fi��·e Dias, rua 15 de Novembro

m:&il ii U mi 1I!iI u lU Ug IIIU As pessoas que transitavam desastre, fretasse incontinente

.O.e·.
esposa do sr, José Dias, pelas imediações do Hotel o carro que dirigia. este foi

acrética Naciunal e fil·h·a AdosfstrEl.·H·�:!hNl·�:::y�Yre. r, Cruzeiro Sábaddo á noite foram abalroado violentamente pelo
testemunhas a um desastre ônibus. Com o choque o Iníe-

···J�r�nm�� d� SUl *** algo impressionante, o qual, líz bolíeíro foi atirado a uma.

ii 09�ill u I DR. ARMINIQ TAVARES -:- graças unicamente ao acaso, distancia aproxímada de 4
Do sr. Francisco Fischer, Secretario do Diretório da Comemora hoje a passagem deixou de ter coasequencias metros sobre o passeio da rua

União Democraríca NaçionaI em Jaraguá do Sul, recebemos de sua data natalícia o sr. tuuestss. reservada aos transuentes.
a comunicação abaixo reproduzida:. .. Dr. Arm!n!o T8vare�, .eoDcei- A's 8.30 da referida noite o O carro de mola Iieou bas-

«Jaraguá do Sul, 3 de Outubro de 1945. tua�o médico com ellníca nes- carro de mola N' 52, condu- tante avariado sendo que um

Ilmo, Sr. Diretor Jornal «A Cidade» - Bíúmenau. ta Cidade e Chefe da se.cção zido pelo bolíeíro Paulo Wes. dos cavalos que o puxavam
Para que seja dado publtcídade no conceituado [or- de. optalmo-oto-ríno-laríngo- tarp, que subia a rua 15 de teve marte ínstantanea. O

nal dirigido por V. S" comunícemo lhe que foi organlzado, logla do Centro de Saude lo' Novembro normalmente. ao bolíeíro Paulo Westarp, que
neste MU!1icipio, o díretorto da União Democratlca Nacío- cal.

... ...
tentar desviar um automóvel recebera ferimentos na que-

Dai, que ficou assim constituído: �t)ssumdo vasto Clrcul? de estaelonado defronte ao cíta- da, foi ímedíatamente SOCOl.'·

Presidente, Dr. Oodofredo Guilherme Luta-« ..Me- amízades �este meio, o Ilus- do Hotel, foi ofuscado pelos rido pelo sr, Hllarío Wieder·
díeo; Vice;:-Eduârdo Kellermann - industrial; Secretario trado medleo receb�rà, .por taroís de um onjb�B vasío da kehr, que o transportou para
Francisco Fischer Junior-guarda-Hvros; Tesoureiro ouo certo, n�sta d�tll, lneqUl�o- Auto Ylação Catar�nense que o t-Iospital Santa Isabel em

Scnneider-inr1ustrial; Membros - rarcteo Motta-operario �as msuítestações de. símpa- que vinha em sentido contra- seu antemove], auxllíado pe-
.. �use.�jo Mendo.nça Nunes=Industnal, BernardO. Oruba Fi� :la. e apreço, ás quaIs1 pr.a-I rio eI? grande velocida�e.. I? sr. João. Borba, proprieta-
lho� índustría): Adolfo Emmendcerfer-c-Industrlal, José 'I'eí- zeírosameate nos 8S80C.3!D0S, I MUlto en:bora o bolielro, rIO da Radíolar.
xeíra Filho-lavrador.. expre�Bando lhes e f u S lVOS numa tantatíva de evitar o Todas as pessoas que as-

.

Na expectativa d� sua boa acolhida, Iírmame.nos com eumprímentos..
, '!.� J'. T

ststíram o falo são unanime.s
elevada estima e consíderação. ••

*-*�. b..'ii ..J u, f. em apontar o chofer do OnI�

Francísco Fischer-Secretario. Viajantes
. \ bus como �nico culpado do

BRUNO MALUCRE desastre, Já que traf�gava

����������:�mmrx:��ll fa!maV!���n�r��::�::t:���� �°Fra��c��s�ar��8. v�!������
:

.

.

:_
o. [ovem Bruno. Maluche, pes- que, entretsf:lto, Indignou os

i OFERECEMOS: B soa muito relacionada em p.resentes IOl_O fato do reíe-

l� AIO·U'liS DEClI""lIUi CHEGADAS =1 Brusque, onde reside. Dese-
. I rJ�o chofe,r nao ter parado o

1.·.; .

�'.l 'fIK .
- n' t.nn· H �:.l [amo "lhe feliz estadia nesta ��:tt' <:mbus a.pos o �esastre, eon-

f: lI.11AQU1N 11 S n·
.

� cídade, v'
t

-
ttnuando sua viagem com_? si

a:.
rn.. li R· uE ESCREVER �:.J

I i � ***' '.: -!]_�: II'> �. ��� nada houvesse aconteCIdo.

r
"L. G. SMiTH 8. C01:Ul�1A" (norte�amllricanas) � NSlscimentos '
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'.P..�� - Ih V II' I
l�:: MAQ.UINAS DE CALCULAR· .:�.l. Com�. nasclmentude um.a

._
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S Ilnda crIança, do sexo mas- .

_ OI"- ,7 , ,.;

l!::
"�HISiNAL - flDHN!mU (suecas)

�:.l
culíaõ, oc.orrf.�.o sabadó ultí- � Inj.p..

,.

'c D EM 8.(1: Igual O�U melhor que o
- DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO mo na matermgade local, a- '

l ar_. _
,--

�- , "..fL� similar extrangeiroDE SANTA CATARINA: • c.ha-se engalanado o lar do

_.��';�.�.j
=."

y;
�

l�:
I , :1 sr. Mfrado Probst e de sua

.

r� �.... ,�, '(,. j Falir. C. ANiIE.LER

l�:.
l.. SANTOS & tiA. F 8:po:a ilDn:�:di!�::!�� \Gl/� I' Bna 1 �\S�8Rib,ONliOú CiL 56

{
R I O DOS U L . �� fira de perigo §-JI -�...:m-�-�:t o�--rr-""",,*-�--"'--�-."_�--!J!l

�� Rua Carlos Gomes, 59 (Esq. liv • ., de Setembro) �� No l!0sp�taJ Santa Isabel,

a
.

di·
-

d�: CX.POSTAL,7-END.TEL.:DOSSAN-fONES'10894 :J onqe for� mternado em es· gran e concen raçao II
c: .

. e
p tado melindroso, encontra-se

•

�:� .. m:l.em (ranca convalescença o BraSil Central RIO, 8 (SE)-E' grande a ex�

�:���:::,:;�·z�.ç.:,:.:;�::.����;.::."..:!��� p.edreiro Antonio Laminj fe�
. pecta�iva reinante nos meios" po

fIdo a faca tJia 2 do fluenJe liticos locais em torno da Concentração do Brasil Central,
por seu ajua8nta Manoel A. a realizar·se dia 14 em Uberlandla.
TeIxeira, por motivos de so- Nesse importante comício falarão, além da brigadeiro

Achando-me gravemenfe doente B não podendo fitan- menos importancia, conforme Eduardo Gomes, que pronunciará mais um dos seus im-
ter !l minha corresponde,�cíi1 _com .as pe.ss��s . que tem ne- noticiamos na ocasião. portantes discursos, diversos próceres da U.D.N., inclusive
gOClOS com a. Empreza Irmaos Lia", de Sao Paulo. a qual ..��-��-�-.-���-. os srs. Artur BerDardes e Pedro Aleixo. .

�e:::i��: :::�".; �:!�i�ír�i·:��!!�:t;r_��i.�· r:;g!� O r Affooso Bais i n i to·��p�-�I�-�-�'_"A·"-··"
o
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A�--I·. ii�T:
CAPITÃO EUCLYDES DE CASTRC n:Plom. pela Faculdade t. anco OpU ar é grlco {1 o a e. ut: talai!

�;{�Y..Eq:4>��J���{!=mtt..�@ o ���D�1TbI4'i:'���.(!!T��� Nac�ona� de lHedicina ,!a 1 .

�
;(fJ • 1'''. ..'" l!n'tVers�dG;de do Braszl T Deposito à disposição 2 010 'Il(

i ..#...,ln�btuto ft\edlco Dr. CARVALI!2_1
MediCO Eg::����I: �:��:DÇilS das

r gi8t��i�Oo!O:�:� da 30 dlsD � gf� I
� D� ,

., t"
.

r' � Cursos especializados sobre Ali- ·r .' ti "" 60 dias 5 olC �
fi! .

- lagilos�lcOS C nu�os
-

. �
..

"?entação d.a� Crian!=il1�as, ��e· .'61 Idem ldt:!:H' ti" dias I) 1I2 0/0 iei

I Metabol:smo basal. - Eletr.ocardlOgrafi8. • -.. Labo!'s-I rl�ul.tura, Hlg]�ne .Intan.tIl, C.
hmca I Idem Idem 180 dias 6 010 �

.

tÓl'10 de AnáhseB {ssngue-fézes-urma. etc.) . Medlc� Infantil, Tuberct;lose In- I C/Cts. Prazo FilIO 6 mêses � ó12 0/0 .I.
Ci" ..

•

I' .s ii ·1 fanhl e Doenças da Pele das at!1 Idem laem 12 ,. f) aJo �I'= dIUca especm JZ��& e Senhoras. I . 'Crianças. � �.

B (pel'.tur�açAões menllltruB:Is; e�te�Hidade, �Iter.'acõe� se- I Há consullas em . seu novo �--�___..-�-�-�.._�-�-�� o :�"""':.:-�:<f-�-�se�-§-t€-.

� XU81S, UlComO�O� dar, a�O�fl�ell��� e da idade crItica,�. consultoria óo Edifício Peiter Extraio Prado do Rio, La Menor

� .

lilllam ...çoe_ oen!L.s, etc.)
. i (em frente ao Hotel Vitória) e Rapsodia

_� ãlamsdet mo Branco. 3 - �lttmeDãn '- Telefone. 1202 f:# iodos 08 dias, das 10,30 ás WEIZEL encontra"se a fenda nas
���§��.Jm��fi��ifjo�:����tf'��9:l:D'�_��. 12 e das 14,30 ás 17 hO't'as. farmacias e Drogarias

'SR

O�tubro de '945

najai

�'-VIRGE}I ESPECIÁLIDADE"
.':�

da elA. \YETZEL INDUSTRIAL ,OINVILLE (Marca Registrada)

- não dave faltar em nasa alguma
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