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o assunto mais paIpitant� .dêste fim'_' de mais um ,pa.sso decisivo da vítõ�íoaa campa-j CO�ii;SãO Ex�c�Itiva: I}r. RubensWalbach,
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no
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nha democráti
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r�l da candlda.t�lra E.dU'j �.r. Aqmle.8 Balsin

.. l,.
Dr

..
",'-3.lDO Od�brec�t, �lsem a menor duvida, a reunião na tarde de ardo Gomes á presideneia da República. meles Garcia, Dr. Ney Aragão l'az, Emílioôntem dos mais destacados próceres udenístas Damos, a seguir, a oonatítuiçãs do Dire- Jurk, Otto Lueders e Honorato Tomelin.

.de �h:rnenau� na, qual foi <��e,íto o Diretório] t.ório em .apl'êço: " .. '

.: .' I Membros: Alfredo Rodrigues, Mario MeMUlllClP.a.1 da UniãoiDemocfátioa Nacional. 'I . Presídente de Honra: Iríneu Bornhausen.
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D' toí D M T ar d' 0, eopo o iaese tear o ung, au o is
..

ongreg.1n o em seu selO e ementos e oDllssao Ire ora: 1'.. ax
.
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.

.

,
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real valõr e .prestigio em nosso meio,
.

o Di- Amaral, Nestor Heusí, Walter Haufe, Heinz eher, Paulo Se?leget, VICtor Mahnke, Aruol-
retório õntem instalado constitue, sem dúvida, Hering.

.

do Hasa e Mano Torrens.

.1;'; .

_':.

IIproxima-se ti epoca da·televi ..
são para todos

Londre. 19 .--'--. (B.N.$.j, - Aproxunn-se a epoca em
! que poucas pessoas deix'-Irão r!.e possuir IHlH suas C:.SflS
um aparelho particular de televisão. Esta é fi previsão de

........ • um tecalco hrítantco de 'broadcasiíng", que, aínds re cen-

Dieno Matarmo temente teve á aportunídade de tratar do assunto a que

Ore Q,9,OO aqui nos reterímos. O preço de mareado será bas�anta re

::!.!!traJ Or* 35,00 zoaval e de acordo com as declarações de um vt.l o de
avulso Cr. 0,80 relevo pertencente fi uma das mais importantes firm_8S

mantaturetres do pais, esse ramo de negoctos espera tao
somente 8' licença oficial para lançar-se a. produção em

grande escala.'
. .Silhado" .' 20 de Outubro da 191i5. Dr. Acbilles Balsinl Diretor Responsavel - Ano XXII- N. 24 Em breve estarão no ar os programai! de te}eVlS�{i'��������������--����'�������������-.�

Para t� fim Berão necessatifi os BiB�mas de cBbo� DSClü-

'O·
,

""1 " 'd' t
.

'.

......

d' t naía oa looats Em varíos pontos fora de Londres, o �i-;tema.
.

....
. f·Ue. ' ." e·s· ve·z nao eu c·er o necessarlo já está sendo estabelecido, A.B obr�s estão cal-

.

. (miadas em cerca de rnll libras para cada milha,

·L
o Clral,ito das aspirtlç6es do VéUe do ItaJai

.--,.,'
- � ,-

BLOMBHAU·

o general Raimundo Sampaio 'proibiu em Juiz de Fora um comicio
.' .

..

.... ..

..

que.remista, mandando, tambem� recolber dísticos e cartazes Grande Jazida de diste- I

Um. fllB1!e sobre a�
. ... .

� comunistas espalhados pela cidade
.

. nia descaberia em atrocidades aansta
Um despacho telêgráfico Mandei retirar as faixas de Solicitei á polícla ímpedísse .

..

Lueneburg, 19 (A P.) - Uma
·
de Juiz de Fora, Minas, para uns a outros, coloeados em sua realização, ali ou .nas Goiáz película etnemstogreüce 80-um jornal carioca. diz que o todo o trajeto dos nossos ex Imediações, pelas mesmas víetlca, tirada no campo deeomtcío queremísta quede pedlclonaríos, visando fins de razões; isto é para evítar o Rio 19 (S E)� - Telegrama concentração de Auschwitzvia realtaar-se na Rua- João propaganda politica ou üe desvirtuamento dahomenagem de Ooiania informa que ino roi projetada uo recinto da

.. Pinto, daquela cidade, ses- tdeul« gla extremista. á PER Seus promotores, etre- Munioipio de AnápoHs acaba Corte Miliiar hrítauica, du-do depois anunciado para o Quanto ao oomtcío "quere- tanto, ficavam livres de rea- de vil' a publico a descober- rante os trabalhos de jülga�·

Largo Bíaehuelo, f.oi·prolbído, mista", não impedi a sua rea- lízação noutro qualquer local. ta ali de grande jazida de meato de Joseph Kramer etermln8ntém�pte, por orde� UZll.ção�. . .

Mas como eles queriam �.eg- di8te�io. o míuérlp de quese seus companheiros pela pTSdo geuera) Raíaíundo Sampato Pretendia-se que o mesmo mo fazer êxploração polítlea extrai o alumínio. snusde no tíca de atroctdades no eam-

co.m.andau
..

tedá 4'.Regiâ? Mi-.· fosse re.81.j.z.a�.o.n6praçarro.n-Inã.o.. 8.e sU.je.it.a.ram •.. R��.O.Iv.e: .distrito.. de Braz A. br.ante.s. po de Belséa e no de Aus-litl:lr.< telra a- estaçaOondBÔs Bxpe· raro suspender o eQIr:IClp•.Al Município., de ,AnápolJs foi chwitz.Por' ocasião do regresso dicionarios desembarcaraill. está toda a veraade dos fato", descoberta pejo sr. Julio 00-
.....,-__dos· expedicionarios brasHei-

. '. .

.

mes Discena; Engenheirodo'
.

ros; quandQ.mais intenso era., '4# agm "I- Micj8�érío da Viação, que ora Simples Propauanda() movImento .. da . popUlação

I 't b' EI t M' presta seus serviços como [ . ' .' ""

nas ruas da citiade. caminhees .n .. arcam'· 10. oro· 8canlCO Chete da Seção de EngCDha'l LONDRES, 19 (A. P.) -.05da limpflza pu�li.Ga. aairam U ria e Produção daquela Pre-. republicanos espanhóis afirma,1Tlrecolhendo o� dlS\lCDS e �ar" "I. E ..M." leitura, Aguarda,se o re sUlta-l que o comunica�o. de Madnd.tazes do PartIdo ComunIsta. do das análises que estão', anunciando a amsfla dos presosMais .tarde. apõz a chegada OFERECE sendo feitas DO Ministério da,politicos, sentenciados anies dodos expedicionari1)s soldados
.I,.,.to·res EI�tlP;c'OS "I.E.D. "'IUAU Agricultura. as qUáis dirão i fim da guerra civil, e a fixaçãodo exército. selVinflo-ss de mu - .: s;. f.! U IUI do teor do alum{nio a. espera I da data para as eleições muni-aBoadaas pasearsI!l.a arrancar De 0;6 a 10 Cavalos de exploração. cipais, no proximo ano, não pas-as faixas queremU:l1;as da rua Bombas para IIgna UH.f.R"

sava de simples propagandaUaiteld. . Para qualquer capacidade destinada á ganhar simpatia noExpI1cando essa atitude, o Tornos Mecanico$ "I.E.M."
I Sopa em Tabletes ,exterior para o ditador Franco.general Raimllndo Sampaio O Torno de precisão I Por outro lac'o, os republicanosdisse:

. .

. furadeiras' "1.f.M."

I' "V' I C .1' , afirmam qne 8S eleições serão
- "Não permiti no momento De mesa e coluna fraudulentas. sendo realizadasda Chegada dos nossos plltri:- Esmt.lr;L' Trifasicos "1.f.M."

.

sob a dominação dos falaDgis�eios que na Europa lutaram II I;'

tas.e se sacrificaram por tão aI�. Com rolamentos - Construção solida Um tablete dá um excelente
tos ideais DS· explorações de . Plainas. Limadoras ill.E.M."

.

I
prato' ou chícara de Caldo

pollqueiros, quer queremistas EstabiHdaue - Eficiência lBouilIon, Consomé) • Modo
;j' P9'''5 de 2.1 filhASquer. comun. IstSf?

'.

'.

..

..

f Serras Mecanieas "I.E.M." . de usar: Não cozinhar, apenas
lU! 'i II !ii1 Manejo simples - E grande rendimento desfazer" 9 dissolver em agua

Ia SignificatiVO gesto dos I Politrizes Trilaslco& "'IJ.M,." bem quente. Iuformam de fOl'taleza,.'

d
. I

lt b' � ã (� WEILER R 7 S • Ceara. que no municipio delU eus P·a·.r� .C·010 O··S··
... II Com fi li a' ElIXa ro,aç o i. ANT - ua el., 1 l

,

PacajÚ€1 existe um Cil sa. que
C

.. a.l.o.II.c.O.S .
.

.... 'I REPRESENTaNTES PIRa SINTA CATARINa 100 - C. Postal, 56 ha pouco compl.etou duas

S
•

S D duzias de filhDs.S. fi; l.'-:Segundo despacho I Comércio e Indústria Germano leiO ••
B 1 ti m e n a li

Manoei Quei!'f,z e Ana Qual-de .Ma&s.tricht •. os membros da I .

B I h o casalcOIlgrega-çAo hebrea Iooé I, CU�·
.

R
.

5 d" lo. ,u SafiÍa Oatarina - rasH ,fOZ, Co!l10 se c aIDa
.,'js sinagoga foi destwida pe.-j Blumenau - tia 1 .

e novemuro, 't'
! féceberam por. esse mO\lVO

los nazistas, reuniram mil e' 5*ji+iitt1!1I!9Nll!iIJaE etm

I
uma homenagem do povo da.

:�i�::����f����:f:r���� Secretaria da· Segurança Publica
Is�:::: !::::sdas

'erra.

No baoe no Ia, "idas ,igrejas calolicas de Lim- .

.

. ii K N O 'f;����fln::� ffe€I�O a:s�et::gf� i2a. Delegacia Regional de Policia de Blumenau me\�nt���is::o (2�'�entaoA!��� .�. não d�ve faltai)

prestada aOB JuíJeus pelos.
. declarou hoje, na Camara doscatoHcos, dui'an�eos terríveis O Dr. Ilrnaldo Martins Xavier, Delegado Regional de Comuns, que as perdas �to,tais M U O A Sanos �eocupaçao.... Policia �os Municipios de Ga�lJíu e Blumen8u"cDm séde·�� ���t�sJa�m���:na�:������! Frutneras e OrnamlOOtai$

· Crédito para a. Jose· Resta Cidade, ·ua forma da lei ele· invalidas; entre 0.. dia r de. P-eçam catal()g'O l1üstraà.:O'm''1'0·8 "'0' ·a·rt·lf;�;�1! .

'hl" n d t d f" ,- - Ali' setembro de 1939 e o dia lo
. . ça. .

. l!<;;Jiiul!!, •

Torna lUlu I.C6 que, a. parul es a a a, lelu. Vi»
de maio de 1945, eleva-se a 7 LEOPOLDO SEIDEIl

., i
aSSlnon u�d�cl'e�o leI abrl�- do Salvo •.Condufo e da licença para Ireauenlarem as

\_
.

do, pelo Mmlsteno da· Agn· .-;' j""o€:, Da' l'n'-'ari�U�
.

.

. .

"cultura, o crédito especial de ,elhuli� II. fi Ulih

. U . .... I absolutamente inofeml1vo para994

••..
°°°.' c

.•..r.uz.8i.r.o.
S

P.fi1'8. des-.I
'';'.

Blumenau,. 16 de Outubro de 1945. �O.SqUllO pele, .Efi.C.
iente protey.ào .contrapeBa� IJ.

OID � .execuçã�
dos

"

.

O �lI.T XAVIER I W· t I PiCADAS DE MOSQUITOS fiserVlços> de· m�emiDaçao ar- ARNALD m.· e ze .

'"
'

..tlficiál em animais no estado OUU os ln�atos.
do Rio Grande do Sul. I Delegado Regional de Polioia

---�Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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HOJE - Sabado Dia 20, 8,15

Llbertad Lamarque e Aguetín Hutita em

"Eu Conheci Essa :f�ulller"
A obra prima da elue-matngralía 8�'g�ill�:�t\! .

. A narrativa poderosamente dramatíca de uma vida con-

sagrada ao amor!
.

Uma vida dentro de um souho! • Um sonho dentro de
um sacrtllelol.; Um sacríftclo dentro de uma funJa rea-

Udade!
. I

Acomp: . Compl, Nacional e' FOX Jornal:
Platéa 3,00 -- 1(2 e mil. 2,00 - Balção 2,00 e 1,500

':'''""'-+:-�'''''':.f-''''_:�=''''-.-�-'' o � ....._<f;.:.:._.-�-.-���-:f.-�="",;

tM"j\'G Ro�;��r";;:���;oP";�����1�!,���:&}\ :;,:�f;t�{}jt��'��)tt�'>: f�, •

"", -_ � é
". I;:;{ 'In'

..

�'ii!d.í:i.';rldo .1\�". t:�!mli M· i.1:"1i',.qwm�;;, �
Palld..�o.::l. magr�Zls� e. f.'W�i.t'

.

.-I. p!;f!'I,,'[��3 cm �.�i.Wli .{Ól"'tI}.� Entram tl!lJ::st':,l:ci(!g �t..t3 �
como. Vana®to da sódio, Licüi.Wl, Gli.. �1eQofosi'aros. pal,}ama. �10Z t::.l cola, etc., ��e ação p!!3ntíO e atil::a�� t1':� casos fIe rtii
t.\'aqueza e neurasteaías .. V:,madiúl í1 �1l
Inrucaiio para homens, mulheres, ertan- ��
çajl, sendo .5�a fór:rnlll:a.. �.?l1i:le�ldt\ pelos a.lgrande� rneeiees e Eórw Aic1i?nclado \).;;13 �,l

:k. "" S�".® Piibllca.. ,
�

. ri�-���'lIf,I�!'JÊl2ri7:r.I'�f':'t-:r;g:nr.ç!;r;:t,����

·.}",;,::..--:.:-�......:<t_:'�"'���."��-9
.""

S 1 P
.• : =.- "Ji�,.... ."'. � ll!:�� .A>........ �"íii ."- Pf'''f> I?\'!! ,,�fl § ,,,'l Aos ... enuores

.. roprfe'l i P'���""�iíi.�-ili'lQ#� �� iÍi«�a��ü "

fQ)·
.

tarios de RADIOS i! da R C A Vitor
I

A instalação de uma

11 (je iodos os tipos e tau 81hos os !
At-iTENA GALLI .. ......�"""'_ ..!l ..... ft _"":".,, ..... <:� lJ't

I t
.

t 1 ".... ",,""'''''" �.""" -� .. ","�". §_�"'''''� "",," "2,,,

ífIi reprezen
.a as segam es

.+ I Mercado de Autornéveia
.

t FaCilid������eSJ���;��ç, t I ,,_.,.,�;__I
� e melhor recepção. I

·�I' Informacões com ti sr. José T c« � cédula é posta num. envelope quando o

't
G�ma!11 .1> J�eleitor está encerrado numa esbíue indevas-,

Boa São Pa�ln. 9 I savel. Nínguem está vendo o eleitor quando ele de�
. . .. _ !31il�&.�au: .. ,� posíta li sua cédula no envelope, que lhe é fornecido
l:��.�-�iH1i-�-§i-.�-�-�-�

antes, pelo presidente da mesa e consiste numa 60-
brecarta igual para todos .

. Não haverá nenhum livro especial vara cada
Partido, Será um livro sõ para todos os eleitores.
Ninguem assina a cédula, O voto é secreto. Alistem
se onde quízerem, ID8.S, de qualquer forma, votem.
livremente, depois, nos nomes de sua preíerencla.

Nlnguem saberá em quem o eleitor terá votado,
quando este sair da cabine e depositar na urna o

seu envelope fechado. As oçfl,Qões de agora desaps
recerão na hora da votar.

O voto é obriga torio!

20 ...10 ...1945

Indústria de FéGula Ahviu Selbmann 814.
Assembléia Geral Extraordinária

JltViso de Convocação
São convidados os aclouístas da sociedade anonima

"Industria de féculas Alwin Selbm ann S.A." a se reunirem
em Aésembléia Geral Extraordlnarte a se realizEi!' no dia
23 do corrente mes, as 10 horas, na séde social na cidade
de Iblrama, município de igual nome, Estado .de Santa Ca
tarina, a-ílm-de deliberarem sobre asezulnte Ordem do dia;

l' - Aumento do capital e subsequente alteração dos
. Estatutos;

,

) 2' - Assuntos de interesse geraL
i lbírama, 12 de outubro de J915.
!

(A) ALWIN SELBMANN, Diretor-Presidente
HERMANN SELBMANN, Diretor-Gerente.

�-,,:-�--,,�.-�-,.-�-+""". o "-+.-�.el�-.<-�._.,,_�_�__�

Adquira um (;olre
,

FI
e durma soeegadu
Vendas em Prestações e a tongo Prazo

..

Prosdocimo Cia.Ltd·a.
Rua 15 �e Novembro, 681 -... BtUMEtUU

,e

Dr.
DIplomadO pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil.

MédICO. por concurso do Serviço Naci�nal je, D�en�a8 MSIltIl.Í.s,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psíquíátrico do RIO

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

CLÍNICA MÉDICA - BSPECiALlSTA EM DOENCAS NERVOSAS

CONSULTómo • fi ij A F R L I P li S C a M I D 1
:Edificio Amelia. Neto)
Das 15 ás 18 horas

PLORIANÓPOLIS

"Medicação auxiliar

no tratamento da
sífilis"

Oficina RADIO FUNIl

G.
,.. Despacl'ho$

A!!enlel dOi láles: '" No bar e no lar
i ! KNd.1'i , i

não 'deve faltall

com viagens regulares entre Haja! ..,;_ Santos

(alxa postal 36 - End» T�I�gr� uGtddoH I Arrancar e destruir gra
vatás é contribuir para o

I ITAJAI' .;.._ Rua Pedro Ferreira &1°8, 68/72 � desaparecimento da malária

li8ZJi__IIIJiIIIII!IIIl!ii-I!tIJIiI!l!l!W!lilll"...rll!!.,......=i:I!!I'giíJlll!ll]!II(;;!I"lI"'ll!lI".,.iIi!!-!I!!IIl'2!1!Ili!!!M�f!l\!##tm��lI'!iiill2$l!i\!lil�I!I!j1"'.'!t§"'W'l!l'I&l; em B Iumenau,

iJ",Wi!IIMQ

''_I
tJ���*"W-i@�}F 4§\#t$i"b"'frg�;4Qí\g'''&�!!a;a�'''11fiAsit�

I O seu RA �G� está falhando?
L·eve ..o imedi�t�meiiite �a cfig;i!na

RADIO .. OHr�
II será prontamente. atendido

Equipamento moderno de alta precisão, técnico
formado e diplomado em São Paulo

Aflll'n'ã·u.�da Rio a�lllHl'l!CO", 10
ti_li' ep

Foto
Recomenda-se pel
Esmerado Serviço

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I 'Iênde·se I
1i'!If�_��

, uma. Ilmos] ne 1ypa
motor 75 cavalos ciG
dros, em perfeito estado de
conseevação. .I'rõea se tem-
bem com um FORDtipo 1930
tratar nesta redação, com "o
Sr. OUo WiUe.

..
'

.

'

.. "\VEJ!;lDE"SE utl} terreno na

Rua MatoOrossO, com ;0,0001
mts. quadrados. Informações I
com Wi!iy Penzlin "--', Alfaiataria,
Rua Miqas Geraís.e- 101/8

EM. BLUMENAU
na Rua João Pessoa

1 casa boa" com 8 comedes
EM CAMBORIU'

"

1 casa grande
Infurmaçõescom O'TT'O WIL

LE, 'Telefone t099,oesta redação.
1839-l

Hão De$cui .

.�.

'UmaTosseou
Um ·Resfriado
,�" .rnldl!d... �s pôeD\
1ia periP .. aMá .. II \'ida, eome
_ J!!I>� ....... ;oiro!>l... tõ.... 'ou C8S

hiaolo•.&lv... ""ol.,.; _borll pllrw_,am
_ iJlllportllllilÍa, iI.T,em _·tratada.
_ tc4. II "uidaifA>, "pata 'lU.. não

... . *c_n... ·:I.", ma.neÍra • ca"oat

-liIrl1'. �6UtoI>. ,'l'lllu.as af·

1r4� 010 IilppsreJh" roOlP;tlltor;o.
__ liimplve I!'ipP*l bronclÍite. o..

,..mri.da; preclWit de' lIlDl remed,,,,
"pido .. ,,,,frieU., O Xil1.'Gpe São João
•• indi".d", p_ar....m.

_.. ;Bl ..... ,remedl..

,. ltabar qradaveli par. ..

.aço., ,..nm& <II .i:teaIlga&.
"

.

5&1 !II A>I

20-10-1945

I
I Faço' saber' que pretendem ca..

i sar-se: August Gustav Wil
! helm Klu.z e Dovírges Lopes,
1 Eie, natural deste ESlado,
I na8cíd� aos I9_ da �ele_m.b,ro
i de 1911;), barbelro, dcmlctha

I, ;rjo e resldeu te nesta cidade,
,fHho lpgHimo de Wilhern
(Klotz e de sua mulhe Anna

Klotz, Eh'; nstural deste E.g4
tudo, naseída aos 8 de abril
de 1926, domestica, solte ira •

domlciada e re!ddente nesta
cidade, Wha legitima t!e Au
toniD J'Iü.quím Lopes e de
sua mulher Ltdugeríe Lopes.

Apresentaram os
.

documentos

exigido pelo artigo 180 do Co..

(ligo civil sob no. 1, 9, 3 ,ii) 4\,
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse o para os fins de direito'..
E, para constar e chegar ao co.

nhecímento de todos, lavr-o o

presente para ser afixado no To..

gar do costume e publicado pe.
la imprensa.

lBlll. m..!'il@i'4!iil§_.Ill!!'íli§IWIB:I"'!!iiW_rmi\!Z�l\l!.tilmm Blumenau.f s Outubro de 1945
Victor-ino Braga

Oficial de Registro Civil.
"-".-.•.-�.=-,,,-.�-�-,.-,,--.�

Xa,rope
São João
lab. ,Alvim & frellas __ Sào Paulo

S;81-1J

E
Algune TECELÕES com longa prática para tra

balhar .ern 'uma fábrica de .teeídos de algodão. Infor
mações serão dadas nesta. redação sob chifre n, 4711.
�"':":t.-!t';";';'�-�-�"""',fI;--""-�-'-.<lI o·�"";_�-"-"�-·+·-�"""'.,�i',_;'tf

1 Auxiliar de escritório com pratica
r

em dactiJographia.
Ofertas ii Cabra Pestal,· 95

BLUMENAU

com aClJ!!()·_d��ect-a. s_�bre o "ES7'D�1A_GG. Fli;.� ..�DD'>-E !t-:�.!'ESTH�üS _eB.jni�l�_!.:m
� cauaas, e\."il.am. __

... .3.b:.si)luta:tnélll·.�,. a- pii�[!O.:::) -à�_ ve nt re, fi1'_(��orctO:lan1._.d�sd.e
G í:O-���O,; __4)(.;:.!ll "(:3üir ,cE;r_af -u r:t3\��) dêsnpp::..i-ecer n s cl--:rOf1'i.U!.i!4es do

ESTOMAf;'ú. FIG ..�-DO-a' INTES'�lNQS r_-

,
'

Sociedade Beniliciadora de
Madeiras Lida.

Telefone 1248 -, Rua.., de Setembbro

fornecedores de Madeiras em Geral
Forro Paulista, Encantonetrás de QUalquer Espécie,

Alinhamento. 'etc. etc.

Chocolates
Balas

·Caramelos
Pralinés

AriifJos �e Natal
,Caixas Fai1tasias

etc.

etc,. ..... . I'.agora a venda na
,

LOJA l A t
Novo Edificio Peitar

Travessa 4 de fevereiro, 3,

Calçados

etterle

AlE' CU �

.T.···.·I.·.t A-

Prefeitura Municipal de Blumenac
EDITAL

II
I

A tratar com

a, LM�OW

friuor é Sribar

Das MBnt�iuas a�fina flô,

!
.-,,-*-�--,ft-.i',�-�_'�-�·_�

1

··.Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
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",ai ser inici d a onstrução d ponte da E. F. SiI C.
'D imporl'anle obra deverá ficar cORcluida 21 mêses após seu início

Como os nsssos leitores devem se. recordar, pu- de novembro, Para' tanto 2 firma Cumplído Santiago I blumenauenses, que passarão a dispor de uma nonbltoamos em primeira mão a noticia sobre o decreto & Cía, contratante da obra já está encostando os I'fe rcdoviaría para a margem esquerda do rio. como
do governo federal autorizando a construção da ponte materiais neseessarlos á construção no local escolhi- todos 03 habitantes deste prospero Vale, já que O íni·
rodo-terrovtarta da E�f.S.C. sobre o rio Iíaiaí-Açri, do. vendo-se ali. alem de outros, um poderoso bate .. cio da obra em apreço encerra a certeza de que em
em nossa cidade.. estacas. breve os trens da Estrada de Ferro Santa Catarina

Oabe-nos agora, . lambem, registar a nova
.

.

A obra deverá ficar concluída 21 meses ap1z trafegarão até Itajaí, perdendo esta ferrovia a sln..
assãs alviçareíra do inicio da construção em apreço, seu inicio.

. guIar raridade de não possuir ligações com um por"
que deverá se realizar em p:rinoipios do próximo mes Estão de parabens. portanto, não �Ô os to de mar...

IZIDORO SILVA
Decorre hoje o natalicío

do ar. Izldoro Silva aqui re

I sídente:
1 ROBERTO.GROSSEMBACHER I

A data de hoje assinala o
transcurso de mais um ani
versario natalíeío do sr, Bo
Roberto Grcssembacher, fi
gura 'de destaque nos meios

.

I comercial e industrial desta
,

cidade.
.

Ao distinto natallelante, que
por certo será alvo de nu

merosas manifestações de
apreço, aqui ficam nossas

congratulações pelo motivo
acima com votos de longa e
venturosa exísteneía.

***

Viajantes
DR. JOSE' DA LUZ FONTES
Com destino 8. Florianopo

lís, passou .ontem por Blume
nau o sr, Dr. jose da Luz
Fontes, Presidente do Direto
rio MunicIpal da União De
moeratiea Nacional em Iblra
ma e figura de mareante
prestigio nos meios social é

.

politico daquela florescente
comuna.

.

Ao distinto itinerante os Noticias do Ceará informam
nossos votos de boa viajem á que se acredita. ali que o

Capital do Estado. eleitorado no Estado atingIrá
N �{ I i,,c,- I/� !

.

o número de 350.000. Adíanta-
DR. OSMAR DE SOUZA se que a U.D.N. eonseguíu

NUNES maiorla em 40 municípios; os
Esteve ontem em Blumenau querenístas chefiados pelo

o sr, Dr. Osmar de S. Nunes professor Olavo de Oliveira
:(,"",,§.-�t."_�--�-�=�-�""-:,,-:+ destacado membro do Direto- e o r.s. D. em 34.

rio da União Demoeraríca �-rr-I)--�-9i-iI!I-iil-lI-.-ii
Nacional em Haja! e Iigura NO bar e nO laJi ,

de de relevo naquela socle-
c

fi K N O T. i i I T
dade.

' 1'" "nfib deve falta:!! ! -j
1!Il."��."'••. o 1!)#ft....�][�.íUll*'-'l.��€fi
�

E BlumelUIU. 20 de

Outubro de 1945de Blumenau I

Prossegue a arregi enlaçA0
democrática DO Vale do Itajai I

Por ter saído com incorreções,
reproduzimos os nomes dos
oomponeutes do Díretorlo Mu
nicipal da U. D. N., instalado
dia 1 Ô do fluente em Ibirama e

publicados em nossa edição de
ontem, sob o titulo acima.

EHos: Presi-
dentes de Honra: Srs. Francisco
Cipriano e Emílio Bahr; Presi
dente, D:. José da Luz Fontes;
Vice-presidente. Vitorio Zonta;
1': Secretario. Adelino Sarda 2'
Secretario, Ricardo Mul,ier; I'
Tesoureiro, Nascimento João
Pereira, 2" Tesoureiro Rodolfo

Francener. Membros.João Darolt
Manoel Gonçalves, Francisco
Kístner Angelo Mondilli, Donato
Decker, Fausto Cíprianl, Fio
rovantí Lumeli, Emilio Potío,
Antonio Silveira filho, Vitorio
Bago, Floriano Petrl, Vicente
Zonta, Leonardo Fuzenato, Er
minio Balduci, Oecillo Moreto,
Manoel Darolt, Ernesto Moreto
Erminio Moser Abel Zonta; Ga
briel Teles Menezes e Laudelí,
no Santos.
':-i\-��-�-�-�';_�""""�-.

U.,JUNCIEM NESTB DIARIO
tt-.-"-$._"'!!-9-.-It-:-9,-4

AGRADECI ENIO
Consternados com o falecimento, ocorrido em 16-10 1945,

de seu único e inesquecível filhinho .

Carlos Frederico
com quasi seis anos de idade. os enlutados pais vem por
este meio expressar seus mais sinceros agradecimentos a

todos os vizinhos. parentes. amigos e conhecldos que os

ajudaram no doloroso transe por que passaram. apresen
tando ccndolencias, enviando coroas e flores acompanhan
do o corpinho à sua última morada. Extendem estes agra
decimentos aos médicos e ás irmãs do Hospital Sta. Isa
bel pejos serviços e cuidados prestados durante sua doen
ça, como lambem ao pastor pelas palavras cousolatorias.

AUGUSTO RAU"rENBERO e esposa
PAULA. nata Oorseltz.·

.

Blumerrau, 19 de Outubro de 1945

'(.*", Muitos criticam
minhas queixas.·A·

cham que não lenho ra
zão para estar continua
mente desfiando o tosa
rio de minhas amargu
ras, p"ovocado pelo a

bandono em que vivo.
Mas a razão está co

migo. E vou dar urr fi
amostra disso.
As crianças de Bel

chior não tinham esco
la onde aprender. Man
dei construi!' uma, dan
do terreno, casa. bancos
e tudo o mais

.
que se

fazia necessarío.
As crianças do outro

lado do rio bateram pal
mas. Iam, finalmente. a
prender a ler. Compra
ram 08 Iívros, cadernos,
lapís e tudo o mais. Só
faltava o mestre. E fi
caram aneíesoa, a espe
ra deste. E continuaram
a espera por novee lon
gos mezes.
Finalmente o prometi

do educador veíu, ego-
1'8,<qullndo faltam ape

. nas 3D dias para come

çar. as férias!
Não se trata de ane

dota. E' a pura realida
de. Quem duvidar que
vá a Belchior se tutor
mal' a respeito.
Tenho ou não motivos

para gritar?
E embora muitos, tal

vez por convenlencia
continuem achando que
não tenho razão. pros
seguirei na minha firme
determinação de por os

pontos nos ii, desmas
carando-os COntO convem
Esta é a justa retribui
ção. dos -benettctos- que
dizem terem feito a mim

rcTiiiiESOêiail Parque Estrela
�i�sarios�.�...:. do Sul
HflDEO.:lRD DE MARCH!
Complera .hoje mais um ano

de vida ii sr a, Da. Hildgard
H. De March], dedicada espo
sa do Sr. Fermlno Co nrado I
De Marchí, funcionario da {
agencia local do Banco do IBrasil.

o POVO!

Deverá extrelar hoje; na

esquina da rua 7 de Setembro
e Bom Retiro. o popular oen
tro de diversões Parque Es
trela do Sul.
O clichê que ilustra esta

nota é o de Zeiaa de Castro
aplaudida interprete da mu
síca popular brasileira, peru
tencente ao elenco do teatro
ligeiro do Parque Estreia do
Sul, a qual deverá, hoje á
noite, executar interessantes.
números do seu repertorlo,
�-�-��-�-�-�-§-+.-..

350 mil eleitores
no Ceará

,.._...,,...,..................,.....,__.......,,..,..,..,�,.....,..,,..�,..,,.__..·.--...--....,.._,., ...............

·iIw········�···��:;�:����;�·�E;�::�.······· ····&311 (:Jf�-���,con;R.l
fi �{ � "�ld�Y oRS
l� MAQUINAS DE ESCREVER �l�. '�, ti:.!Iif SP�HR5
ti ' "!t. C. SMITH 8. COROf'iA" (norte-americanas) �� ; CREME�,1MPrlC - Diagnósticos Clinicos -

à MAQUINAS DE CALCULAR ;1'� Metabolismo basal - Bletrocardíograãa. L.bo,.,

l�:
.'

·OIDSINAl._, 6DHIlElI" 1sae,,.,)
. � .�;-�:=:;:""'? J tórlo �� .Análise. '{'I�ngdue-:fézSes=-urlna, etc.}: CDISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO =s

- ""�""� -

",;�",,-�_._. tnmea especta tza a ae enneras

·f·:..�.·
DE SANTA CATARINA:

:.':.�!. Molh··o····
.

·

..V...
·

··11". ,. ! '. {Perturbações menstruais, esterilidade. elteraeões se.

'4l' J._ ·SANJ4l.Q. e 6"IA:...! "xllais. incômodos da udole eêneía e da idade critica, I
- U'� \lt" -

i Inflamações genitais, ete.)
,

l� R I O. DOS U L h Igualou melhor que o I i alameda RIo Bréiuco. 3 - qlumenilD - 'felelone, t202!

l�
Rua Carlos Gomes, 59 (Esq. aVe 7 de Setembro) �� similar extrangeiro ! �OLtiB:Ct�.�.n:Bmilob��ft"D��

� ex. POSTAL.7·END. TEL.: DOSSAN- fONES:108e94 ii fabr. c. IHTWEllER I Exlralo Prado d: R��ps��a Menor•

'1 Bua 7 de Setembro. 100 - eX. S6
i� "' � .,_ �� B L U M li N li U WE'·ZEL e�contrav·se a !60da. nas.........................� _,�-- � ......_......-...-

I armam!!s e urugareis

Ir.stituto Médico Dr. CARVALHO

Exijam o acaba0

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
(Ja elA. \lVt:TZEt INDUSTIUAl JOINVILLf (MarC;l RegiBtrada)

fi ideal para casinha, lavandaria e lavadeira
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