
mo rálie
lia s

..... União Demociiüica Nadonal·· cf Presidencia
do Estado, na Con-ienção E.<;tadnal· que se

'realizou, no Ritz, "fl'r. ó Irlné'lL Bor'nh1u,sen, que
havia sido eleito por unonimiâade de votos
nas sessões preliminares da Connenção.

A escolha do qran -te inâuetrial caiarinen

para candidato ao {Jovenw estadual. é o fuso

ln'e'lllÍo de uma vida inseiramente dedicada',
ao trabalho e engrandtÚ?imento de Santa Ca
tarina. Dotado de 'tuna intiliçeneia invnlgm'
aliada a uma g1'ande operosidade, o sr. Ir i
neú Bar-nhaúsen espelha na serenidade de suas
atitudes e no 'dinamismo de suas (lCÕe8, o vi.

gor e espirita prooressista do povo
�

caiarinen-
se, que se sente jubiloso ante a perspectiua de
te-lo corno chefe, elegendo-o ao supremo gover-
no estaâua! nas p1'óximas eieições,

u

i J�eps ad'quiridls pehl
Minlsterio da !

ll�r��i��t�J.:'j _ Pêlo �lhL�.1
,leria da Agriculiura for:Hll ad-IIquiridos dois «jeens> de carn

_-----.......- panha, para o serviço dos ter-

Diario Matutino

I
nicos da produção mineral no

anual C1'$ 6000 nordeste brasileiro.
semestral Cr$· 35:00 A aquisição desses veicules
avulso Or$ 0,30 foi feita pela importartcia de

46608 cruzeiros-

No bar e no lar.
KNOT

n50 deve faltae

_______ • __l_

o . pleit eleitor I
Sugerida ii eiaboracão de umn dacrelo dando eruul feriado judicia
rio em todo o Pais I peri1Jda d� 2 a 20 de dezeiobro afim de que
ledos os jlSiles pO$sam se empenhar no serviço de 'apuração

Sr� João
Causou profundo sent ímento nêste meio a notícia

do falecimento õntem, em Itaja í, onde residia. do ve

neravel ancião, sr. .Ioão Boruhausun, progenitor do sr.

Irineu Bornhausen e chefe de tradicional família cata
rínense.

Tanto pela sua bondade como retidão de' cara-

ter, o extinto desfrutava dC1 geral estima em Haja! on
as meuldas asseguratertes e de, como era de ver, a noticia de sua morte' causou
mesmo, 08 processos .erímt-
D/lia (HI!U exeção apenas dos doloroso pezar, sendo que a população local por certo

pedWo8 de nabeas-cornus. lhe prestará hoje uma derradeira e sentida. homenagem,
TUiÍo',np entanto, está aindu part.ieipaudo de seus funerais.
notel'l'enQ das. eongítações, Aaeoeíando-nos ás numerosas manifestações ele pe
pois o \iessmb�rgador Edg�rd zar quo estão sendo dirigidas ri familia Bornhausen pe
Cost�•. c?mo di8s.emOB 801ma. 10 doloroso gO!!JC recebido "Cidade de Blumena u" dei.
não mimou ainda SUil8S con- ..,:' �

., � a

versações com os demais xe-Ihe expresso aqui sentídos pezarnes.
membros do Tribunal.

..
_

I ""'_""',---IB' •
!II.(

Co bale
de

en de

Rua Acre 8d ltoupov co

baixos uiveis,
'constituição do novo orga-).
nísmo, numa cerímonia sím-

Ql1ebec, 29 (AP)- A Orga- ples mais efusiva, no Chate&:!l
ntzaçãc de Alímentos e A- de. �rOi}tena\l .. A sua c?osfI.
gricultura das Nações Unidas t tmçao �epend18 da assíuatu
foi forILalmenie instalada dilllrl:l de vHlte. nações. Das gr�_n-
16. teu.do com.o objetivo leVar] des. !!�tencHiS apenas fi Umao

<

a eleito em todo o mundo So vieucs não assmc ti o dv-

J)IIHI. campanha contra os oi- cu�en[o.

Iveis baixos de vida. f Dlz-s�:. q�e a I?elegf1ção
Trinta dos seus quarenta e !rU13Sa nao tinha ale o me

cinco membl"ns firmHrRm fi·' menta recebido autoelz s ção j]
.

: I de I.loscou .psra assinar, IDtlS

Sopa em Tabletes i, s� aeradtta que fi autoriza
!ii

�I' çao d� Governo R.usso nâo
, 'V I C II' I

se Iara esperar mUIta.

Um tablete dá. um excelente i IV O ·.ul H I N· H Á ·8prato ou chícara de Caldo fi· ..

(Bcuíílon, Consomé) • .Modo �
de US3.·r: Não cozinha. r, apen.as I

Aceita-se encomendes para
desfazer e dissolver em agua·

1946 até o dia

bem quente. I 10 de Hovembro
.

c. ANTWEíLER - Rua 1 set.'111 OUe WUle
100 • O. Postal, 56 I .

s.n: �:ta:n: �
aB:.�jl ·1 iI

����� ..

aos
vid·a 1 TERRENO com 70 m. de frente e 300 ID. de fundos

com as seguintes construções:

a antig-a tábrica de lacticínios

1 casa de moradia

1 grande armazém com 24 m, de comprimento
1 fábrica de banha

·1 terreno perto do porto de Itoupava-Seca á margem do ramal da E.F.S.O.

Rio Paleta, Mun. de Rio do Sul:

11 Colouias com mato, de teri as fertís para plantio

Comércio e Indústria

BLUMENAU

m

an I
em liquidação

aulFone 1099

RuaS.Paulo,3 ·lluopava SecaUn&:RlíllAi'��-�� absoluta��nte inofensivo para
.1"'.1.VO ...U..ilm '<\1>' � pele. Eficíen te pro teção COl:}tra

·e�T.€O..1 PiCADAS DE MOSQUITOS 9

I.�""" outroa iU!5etos. Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



1'"-'-.__-_.._------------<��,t�a ES!!�f�!����na'"
CO��:íJC%:ar�: J�:bde�:B8�f "c1, ; modelo 25, 27 ou 35.

'.

preço de ocasíão. .: Tratar com o Proprietario do Parque Teatro Estrela do Sul.
InfÚrmações com fi. Herndt .:...;...•-.-..-.-.-.-�-�-4 o .-.-.-.-�- -'.-.•-�

na. OflCina2Joellm'ann. p.
: .•0.'··C··.U·R' ·a···.�s·..

'

E'·,
,., ..

Uma Ilmosiné fypo 1935
motor 75 cavalos 0/6 cilin
dros, em perfeito' estado "de
conservação.' l'rócl;i se

.

tam
bem c()nn�m f()RD tipo 1930
tratar nesta.;reda,ção, com o

Sr. Otto WHle.'·

Aignns TEOELÕES com longa prática para tra
balhar em uma fábrica de tecidos de algodão. Infor
mações serão dadas nesta redação com Otto Wille.
..- ..- •.....:*-..:-.�+-.-.-.o·-�-�-·--:.�·----·-·

Comércio· e Indúslria
WalterSchmldtS.A.

.: -

--o -.<.- ...c_;·!!�it��{:-���,���_�
EM·Bl!�MW&A(F •

tià:Rua' jÜ§b' �PesSDa
1 casa boa com 8 cómodos
EM'CAMBORIU'

1 casa grande
Informações com OTTO WIL-ILE, Telefone 1099, nesta redação.

1839-1

I! II 1 ,�-----'
. .

De conformidade com os artigos 88 e 99 dó Decreto-
Vende-se o Campo de Eu- lei 11i. 2627, de 26 de Setembro d� 1940,. dou cleacía aos

teból Vítoria.com aprox. 'l,ooo interessados de que se acham á disposição dos Sra. acio
melros. quadrados, situado á nístas, na séde social:
Sua João PeSSOil- Velha. a) O relatório da diretoria sobre a marcha dos nego-
Informações com M. Oer- cios sociais no exercicio findo;

IDt.1f'- S. A. Com. Moellmann b) Cópia do balanço e cópia da conta de lucros e perdas;
ou Oito WíHe, -fone 1099. c) O parecer do Conselho Fiscal,

1946-6 e convoco os Srs. acionistas para a assembleia geral ordí
-----------.---.,...__- nãría, que se realiaará ás 15 horas do dia .10 de Novembro

de 1945, na' séde soctal, com li seguinte
ORDEM, DO DIA:

Leitura e discussão do relatório da Diretoria, do
balanço, da conta de lucros e perdas e dd pare
cer do conselho fiscal;
,Eleição da nova Diretoria;
Eleição dos membros �feüv(J8 e suplentes do
conselho fiscal;
Outros assuntos de interesse desta sociedade.

"

Blumeuau, 25 de' Outubro de 1945.
LUlSA SCHMIDT
Diretcra-Presídente

Assembléia Geral Ordinária'
20. Convocação

Vlzrilidade!
�ca!

. 16

Vigôr!
l'

2'
3"COm li tratamento �lo reputado pro.

fttto OnSA. - Á bsae de Horm�nlol
(exlJ!!ltol! glandulaX'Elllll Vitaminas l!e�.
e!onadlUl, .(lKASA , uma medio8.Çilo
ráoional. d_alta. eflcao!a ·lerapeutloa.
0111 todos. O'

.

oasol llgado� diretamente
• pertllrbaç!'íél du glândulas seXtl"-"'1.
OJU.SA. oombate vigorosamente: !'ra
queta sexual em todas a8 idadeJi lob ..
fôrma de iniufiaiêneia glandular ou ,".ta
.mI, lIenllidade precoce, fadiga. 8 perdll
.. m!!lllona no- homem;' frigidez e todu
III pérfurbacõel' de origem ov4l'iaua,
ldade erítíea, obesidade II mag1"ua, n...
81dez da pele li rugosidado da oulia, l1a
JIlulher. OXASA. (importado.díret!I.IDente

. de Londres). proporcIona' Ju....entude,
Saude, Força II VigOr. Pel;& tórmul:l
"'prata" para homens 8 lórmula "ouroH
para·mu!herell, em todu·u DOU Droga
1'1&i II Farmaola!. InI.ormaQõ" II pedid",... DIalr. ProdlltOI.AliNA. - ÀY, Bie
'Sr_, 1011 - RI••

4'

FEL IX W1LLERDING
Avisa a sua distinta Freçuesia que ircmsferiti a

S1..�a Oficina de Ourioeearia da Rua 15 de
Novembro n. 800 para a Alameda Duque

Caxias n. 6 (Rua das Palmeiras) onde
.

continua ao seu inteiro dispor.

Grande Liquidação
Calçados

e·tto· r ·0 L,:::-:,., .�_.
__ l_

�

..... 0-. •••• �._.

"

. �

fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultura

IIrnoldo Puelter
BlUMENIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex·Palmeiras)

Telefone. 1081 - Caixa Postal, 48
&pecl:.11Madli -m imitaçâ@ d� Ex\\\Clltitd. � p!'l'listllZil !11 pt.<

Grsottll. EscadaIirtIl. Pa..im.[)�ri, ffllie!" c.lilllMi d. Cim.!lt� Ar..

mad4l. Balarultrel. CaiXA. pil.r�
Sfibtirul p,dru palia Pia•• &LI.. Ag1U!, Ta.'I1quil'ls. Capit�1., T'f4M?l
c� par.a Â�n.11' CantCinrel.. para ESge�i Ban�s parI lar..

dlnlJ� Mes!(JI éhl Oitntf§, F!i3ret..
r. 1)1l1'& fl.ltI1li�

..

" Radiol

•..PIO"I (1.51. Va!!'ll, F1nghnlinto dltl M ...
rf,... 691sl d. CTUfí(), eta, d e i 'I • P .. d I! ti f '!! t Co

Prefeitura Municipal de Blumenaa
EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, torno público, que no !IieS
de outubro se arrecada na tesouraria da séde e intendeu.
elas distritais o imposto PREDtAL r�laHvo ao exercício
corrente.

Os contrtbuíntes, que não fHiH�rizerem seus pagamen
tos dentro do prazo. acima, poderão ainda fazel.os nos me
ses de novembro e rtezembro, acrescidos da multa de 10 %.

Terminados 08 prazos acima citados. serão, extraldas cer
tidões para a devída cobrança executiva,
Dlretorte da Fazenda de Blumenau, l' de outubro de 1945.

ALFREDO KAESTNER - Diretor

Caixão funebrB
�uviços de prim�in

ordem

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

A. Lubow

CONTRA
GR-tPE.
R-E.SF�IAC_OS
OÕQfS_DtCti.BfÇA
N'êvQAl.GIJl,S f
DÔRES tlol6.EQAl

Aparelhos de Radio
da RC A Vítor

de lodos 08 tipos e tamanhos os

Cosa do Americano S. A.
-

Mercado de AutomÓvel,

................R.U.3.l.5•.•0.'.�87 1 L.

-.

_W L .

Dr. Â.. § A N T A E L L A
1Jh:lIoml!do oela faculdade Nacional de MsdicloD dI

Universidade do Brasil

MédiCO por cuncurec do Serviço Nacional ,ie Doen.;,a8 Mt'!It'116,
Ex-intflrno da Santa Casa" do Hospital PS'l1dátrico do Rio

de Janf!iJ'o, F;1<-médico assisLente do Sall"tório Rio dA
Janeil'o da Capital Federal.

CLlNICA MÉDICA - ESPECIALISTA !:IM OOHNCAS RRRVOSAS
"

.

CONSULT(}RiO • R ti li f li L ! P H S C B M ln.,
,Edifício B.rnelia N,;(o,

Das 15 ás 18 horas
FLORIANÓPOLIS

G. ND I
I

MIR
Expedições Despacho5

Agentes dOI iátes:"

"BRASllMAR"
com viagens regulares entre ltajai - Santos

Caixa postal 36 - End. Telegr. "Guido"

íTAJAI' - Rua Pedrú Ferreira OOll. 6817:5
TE 1 n 1 sr'" _Ih.

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



·H(lJ�E,.. 3a.-feira.,. Dh1l aO'<ás.81'5.ns.'·
,

. ",c·' .',
'. .' ,.'.:-,. � '··i·.'

-.
,

....•Leon Weawer - Frank WeavJ�r---, June Weawer érn .

"O : Tenen,le e a Enfermeira"
Uma comedia tlplcamenre americana. ,&esen�olada ,

entre
rudes montanhezee !

.

.' .'.. -Ó, '..
-.

.,
Romance de amor 1 Hilariedade f Canções! Alegria!

No Progr,; Cornpl.' Nacional
Platéa 2,OU e 1,00 � Saltão 1,00

, ., .'
.

FIEL···
e durma .socegadu

Vendas em 'Prestações e. a Longa Prazo

Prosduclmn SrCia.Ltda ..
'

Rua 15· de Novembro, 681 .-.,.,' BIUMENA.D
.,.

'I.!

._
.

'_ ._"_- .':'
-

.._
.

BlUMENIUl- Rua 15 de Nnvembm, 5d5'·· fone: U01
"

,

•.... i!iAltZWZiLliLJWJ��
�J ""1 2

A f' O N S Ô
.

R A B E
,

. Clínica Geral
.",

'I" Tratamentos espe.cial.!zadus clãs doen
-.

ças do estomago,
.

fígado: fi intestinos, sem operação,

I..'

Laboratorio anexo. ,',

Consultas: Rua Brusque sln», das 3 - 6 horas

,menos aos sabaâos. ,� Fone, 1319

-j mm .Ima ktti'íí!f'M4 m ."Oi- iiRMi'fUC:;: CHikMW

ASSINATURA 'DE JORNAIS
Estado de São Paulo, São Paulo

Por ano: C1''$ 120,00, por '1/2 ano Cr$ 70,f30

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

,

Pedidos' '3: OIlO WIUE. �.' forur Ui99 .� f:Uumenan

I-SoCi�;;d� BenifiCiõdo-;-a
Madeiras Lida....

Teletone t24,8·� .Rus 7 de Setembbro

Fornecedores de Madeiras em Geral

de

fórro Paulista; Ericiultaneiras de Qualquer Especle,
.'.

.
Alinhamento. etc. etc .

• �8P.B.G�aJidadB: S�alho Mªfca Strobel_I
AmADOR (G.Scholz)

Recoruenda-sevpet
Esmerado erviço'S

.

Ue.m!e tudo! 011 8crviço�;,dl'
,

,

Radioa .. receptóres
"

Servlcua RaAlbins 0 Gara�Ud()l- .

TELEPONB U95

.....•. TIA' ...E.5 nAf,
NAHO�1't

'.

o s�U.Op.GANr'St,.,.O
PRr.:CiSA fiE LIMA

Chocolates'
. Balas
Caramelos
Pralinés

Arti�os de Natal
Caixas Fantasias

etc. etc

agora a venda na

�õS;iiÃo.'it4�;;��I�&?w-1.

LEve�o imediatamente na oficina
.

. RADiO· BLOHM '

liOJA

'.' • r
e será tlrlmlamemta atendido

'''''1'' Equipá:mento moderno de alta precisão, técnico

SC!;,•.. :'
.

[oruuuio e diplomado em São Paulo
.

Alameda Reg Srunco9 "lO
,

.;eCim'�-_:--'·-lIIJ:UlÍnil&le:MEi_S"1Il1me__:IiEIwEl!""__&mm'!lti'J1I1'f!!l!I!·sel1llZ"!II!J&N!lbi!_"'ll2lie:l§*_"'&\'l'=�Qli:SllY'a"r...• _l!IiIljfl�'t _

);,.

Para boa recepçll'J de
radio .. Prefiram a

ANTENA OALLI'

'••COI .•.
ÀMIMlCC'

fO��
IIlI mlsBtlil
"SILVEIRA"
-

"Med'icação auxiliar

no tratamento da

sifilül'

Cnnsumidol
Exija Manteiga' fRISDR
hista Qualidads que fôr
Mas ,nãn é JRIGÔR

=

No bar e .no lar
.

KNOT
. não deve faltru

; �.

Novo Edificio Peitar

Travessa 4 de fevereiro, 3

fabrica de TinSas
BJumenau LIda.

Tintas e Vernizes ..

Pinturas ern··Geral
fintas em bisnagas

. Blumenau - sta.
para artistas
Calarina

mdi. c

f_bUfE S ��tII!9�:!,+
--

-Il'RATAM ENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS

Moleslias das meninas e moc,;:as. Dlsturbíos da. Idade crítíea. Pér
curbacõo$ neuro-glandula.res. OPERAÇÕES· do atera, o'o1arins,

Irompil..'l. tnmêres, lIpam.iice. barnías, elc.
lJiatermocoaQulação • Ondas Cartas,

CLINICA EM GERAL

Coração. pulmões. rins. en, dil,;JesUvn.
Iri!.rices • Ulcera.s - Doenças Trollicilies.

CONS.: Trav. f! de Fevereiro N. a (em frente do Hotel Vitoria)
RESID.: Rua São Paulo. 30 • Fone: 1226. - B L U M E NAU

§ EM 1$1.5* H e ;0#m "W 1I_.:W

II [l[edic(Jçtio auxiliar
no trutamenta da

sifilis"

Despachante da Recebedoria do Distriio Fed�ral {M. lia Fazenda}
Escrilaria: • THl;'ESA DO ou,mo,� N· 21 . lo andar - B I O

Encarrega-se com Efickncia e Rapidez de :

Titulos declaraiorios - Naturalisaçães - Retificação de
Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa
de Autos - Certidão de Renda - Senticos em todos 06
Millisterios - Rcgrstro de Diplomas - Procuratortos -

Serviços na Policia - Permauencía de Estrangeiros - Fte
gistros de firmas comerciais e ludustrlals no D,C.I. - Re·

gistro Civil - Retificações de nome e filiação -

Certídões �emb>l.rque.
RsgistI'o' de CrladClres - Serviços no n I P.
Recebimenfo de contes no M. da fazenda •

IPEROGY VIR ISSiMO

..
-

_-'elIpp "fI;;,:a:e

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



eçepCt'anarOI lU U C
o Cals G6e_� aoteiro, Ministro da Guerra, lança imp.ortante manifesto á nação
Ao' que consta, apÓs o pedido rle demissão para que permanecesse em seu posto. Em vista xímsm, disse o seguinte: - "Enquanto puder

ôntem do Gal. Góes i.iroJllelro, Ministro da Guer- disso, o Ministro da Querra lançou um msntreate dispor de um alento de vida Dila decepcionarei
ra, houve nova reanião-';�ç�_ generais, ínelusivel á nação, reafirmando os compromissos 8@suID1- meus cemaradaa de armas. Creio em Deus que
dos Ministros da:Ouerra e Marinha, sendo que I dos pelo Exército. Em certo trecho de suas con- atada poderei ser utíl ao Pi,ÍS enquanto este

estes dirigiram um apelo ao Gol. Góes Monteiro sider-aQões� falando em desor fens que se aproo não tor restituído aos seus quadros legais",

I I "

São Paulo, :!g (C.R) -ps-Ia Avedlda Ang!:-licil, quando lares que log o a eudlram, cou-

O"
voroso desastre de oníbus nà altura da rua. OOÍtlZ, para seguiram salvar-se. mas os

ma C·OM.U.NIS ocorreu nesta capital, aoarre- desviar-se da carraça que demais pereceram earboní-
II tando li morte de oíto pessoas atravessava, o motorista ma- zados ou ficaram gravemente

Ruhlteamos, em nossa penuítlma edição, um trecho e quatorze feridos. O ontbus Dobrou violentamente cupc Ierrdos. Entre os mortos tígu
da excelenta obra "O Brasil e o CQmUniHlIlo'" que a Liga "Avenida" descia, superlotaco tando o carro. Em oonsequen- ram sete mulheres é um ho-.
Eleitoral Catollca esta edlando paraser dlstríbuída em todo

_. _ . ......,.....,...,. �'"V'�, - .....-...-�,l ela do material velho a cal- mem, havendo entre as pri-
a terrítcrlo nacional, Reproduzimos, agora. três novos pe- r·C····I··O··>Oa···O····E···

..

S······"'··;;·�··I··:i deíra explodlu, incendiando o meíras, tres estudantes de
ríodos da citada obra, os quais. em sua singeleza, constí- f� . DCla .!� I velc�lo..Cerca d� doze pas- medicina. Os feridos elevam-
tuem excelente demonstração da superioridade do regímem .: ':o'� !. sagerros, com fi ajuda de po- se a quatorze. O desastre
democrático sobre o credo vermelho.

........................_-..-... abalou profundamente ti po-
,

..
.

EI-'LOS: Aniversarias �-ii�'I'I!-if-'j!-.-'__-. pulação desta capital.
- "Wllkie menciona ocaso de um russo, que lhe de- Decorre hoje o aniversario

O Alf B II
3 Os estudantes de medicina

clarou DãO se entristecer, por nada possuir, porque nada rratatíoio da sra. Da. Selma Pinto
.
r.

.

OO.SO ,�II n I revoltados em consequeueia
possuírem seus.pais, avós e bisavós, no regime anterior, da Luz. U " do t ...aglco desastre vitimando

Sob esse especto, porem, sentimo-nas tehcíssímos em ___,_- . ires colegas seus incendiaram
reconhecer que a socledade brasileira sempre foi ímcom- ·Aniversaria-!e nesta data o Clinic8 Especializada de um onibus da mesma Unha

paràvelmente superiol'LNoTempo do Imperlo, um negro, sr. Freimundo Husoher, residen- Crianças "Avenida". Depois de obrí-
W!lO dê uma escrava vendedora de hortaliças, ChE'gOU a te nesta cidade. Doencas da PéIe _ ft!alaria garem os passsgeíros a das-
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