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"Reina G!'mpIeta ordem em todo o País.l mudança do Governo verificou-se ,Gom o apoio absoluto nas
-'.'.: :

forças armadas H sob os aplausos dB todo o País". (Palavras do'Presidente,Jo8é1inhare'gnàv�n�'����:e���IiJ.
I!m II de isivo na jorl da da r ..

Os resultados da' Convenção Estadual da União Democrática Nacional em Florianópolis> -

Os candidatos udenistas ás eleições federais de. 2 de dezembro
'

Alcançou grande ex ito a Con- Conforme anunciamos ontem, em nosso Estado. ti qual se I se acham indicados os srs.' Dr'j, Seguudo noricías. aqui rfce-'
venção Esta,ÍiEI da União De- O nome do industriat Irineu Bor- entregou decisiva e espontanea MàX Tavares do Ama�al. (Vale ,bidas, ':fi assembléia em que io
mocratica Nacional, que se rea- uhausen, que havia sido eleito mente. do I1ajaí). Dr. Gumercindo Ca:; raro escolhidos '. os' candidatos
lizou ante-ontem, dia 29, em por unanimidade de votos para ,

A escolha, ê bem de ver, foi rnargo (Oeste), Eribelto Hulse I' da U. '0. [\I. ás eleições de de
Florianopclis, para a escolha de candidato ao posto de. Gover- acolhida com grande entusias- (Sul), D['. BtlFr Filho (Litoral) zernbro c:entralizcu as atenções,
candidatos li governador do Es· nador pela O.D.N. nas reuniões mo e simpatia em todo o Esta- e Dr. Placido Olímpio (Norte) dos/meles politicos Ilorianopo,
tado. conse.herros fedei'ais, bem I preparatórias que se realizaram, do, o que evidencia a cortfianca O Dire torio Central da União litGnós. sendo elevado o nume
Como deputados estaduais e fe- foi aclamado na Convenção. e fé do povo catai lnense no Dernocratica Nacional

'.

recebeu ro de' .pessoas que' estiveram
derais-

.

Esta escolha, jà o frizamos candidato udenista. poderes para indicar candiría« s presentes 'aos' íràbalhns e' acla- .

Participaram dos trabalhos fE- ontem, não poderia ser mais Não menor simpatias desper- ás tres vagas restantes.
.

nOm(1S eleítos.
. .

preseniRn!e..; de todas as regiões justa, visto que recaiu sobre um tou a indicação dos srs. Dr.' Em virtude de nâ,) se conhe
do Estado, o que ernprestcú á homem cuja inteligencia, opero- Ad(l!fo Konder e Aristiliano Ra- cer ainda o numero dê D puta-:
reunão grande signiik;:çãü. sldade e espirita realizador são mos para Conselheiros Federais, dos para a Carnara Estadual, não

bastante conhecidos e cu]o ideal sendo Que os' nomes dos dois foi possivel organizar' a lista
dernocratico ficou deyi�a.mente I

ilustres estadistas. foram vi�a de. candidatos a deB.!�. liç�tj _

esta-
.

demonstrad? desde o ItIlCIO da mente aclamados na GOliVe.l1ça?; dual! o que se v:' I!;cara !ao Ic-\campanha libertadora da UD N. Para Deputados' Federais la go fique esclarecido este ponto- .

:a v;:.!�::k:�t����� D U
.
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O araiUo das aspirtiç:õê!S do Va!� do B�tr';1�;'\';;=���='=-11 :�.�

. GuarIa feira. 31 do Outubro du 1945. Dr. AchiU��:;�l:"i;�-;ürn:�ri3 DR. A DOLFO KONDER·
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(\ Ç�D� 1\!�i4(�®�,� 3 reullucia do Chefe do GoverIIO', afii!) de gai'�ntlr a vi�i�la doPais:á sua
!:1l I O J

,.

L" I D" ..d f �"I � '.' '. "'1' . O!!'� , � 1íp1 _m .. I!
tl ��yth, sr, sse 10 lar , eX�ifreSlgellilr"Le �tJm�pre .� u ridl�aa� rreoeri1l,

ê o f��residenle da República • Recapitulação dos fÚi�t��NI�S ;comliecii��enlo�
No proposito de rornecer aos nossos leitores um Te- '.'

R"
.

� n"� s
lato completo 8001'1' os ultimas e importantes aeonieeimen- O N'ovo Ml'nl'ste'Pl'O � re�n�����a se �.�����or
tos verifieados no Pais e que oiinçiram. seu cümaz na Rio, 30 (S. E)� Explicando a situação. o general Cordeiro
depostçã» õntem do cargo de Chefe do Governo. do S1'. de Farias declarou á imprensa que logo após li nom�açib do
Getulio Yarqus, uamos recapiiutar aqu.i as noticias desde Rie 30 IS f J E' a se�lI!i�. novo Chere de Policia, o zeneràl Góes Mr:nteiro, lvUrustro_ da
as mudanç,rls que: se realizaram no Hw. renuncia do sr.. ' � •

- Guerra, reuniu as aHfds patentes militareS do Exercite, Marinha e
Góes Monteiro da pasla fia Guerra até os informes de ui- le. � co!!'pos.çao. do oo,n Aeronautica, ás quais !fU (I pedido de renuncia, que apresentaria
tima hora. MmlstérUl: Exê'CltO, general ao Presidente. V;lfgas. Ante a insister]cia e a solidariedade de

Góes Mtmleir0; tA�rjilha, AU· seus can:aradas, o general. Góes Monteiro resolveu permanflcer
miraR'e Dodsw9rth MaIos; em seu cargo/ faz ..õndo ul11a p,oddrração ao peNO. A's 21 ho·

leronau1ica, Brigadeiro !h- ras, justamente com a Mkdsíro dgamenon Magalhães e o Oe-

d T If EII nera! Firmo Fí1:!ire etuarninhou 56 para o Palado Guanabara,oo-mao.. rompows i; oca de expôs ao sr. Ge:ulio Vargas os acol1keimentos, discutiodo
ção, Leitão da Cunhil; Via- uma solução para a sl!ulóçfio tEckmal. O sr, GelllHa Vargas. res'
ção e Obras Públicas, Cet pondeu que' atend,:rb ao apelo das forças armadas e que entre

Mendonça Lima; IgriCiine� gE!ria o poder fiO Presidente do Supremo rrri i':amai Felieral.

ra, Mélo de Morais; Exterior, gmli�Ui$� ���gijSi�l3 .��. i«i� de Jal!eiro
Leão Veloso; iusUça, Prol Uio, 30 (S.E.) ·-A noticia óa renuncia do sr. Gelulio Vargas

QIl ���" ��es Manieiro renuncia Sampaio Dairia; . Trabalhe, causou intenso r(:'gosijo nesta Omital. Oes0e cedo o Exercito

RiO, :)} (S.E) �� Anuncia-se que o Gal. Góes Monteiro Carneiro de Me!ld�nC3. tomou conta c'e todas as fepailições pú@!icas sendo vistas pa-

apreilButclu um ;;H�l1ijO de renuncia de seu cargo. trulbas mecanizadi.ls por tüdas as' ruas, com o evidente objetivo
S T bl t de evibr pos:>iveis dfzmdens. Os populares ph:aram �s placas

�mll��ão de Generais opa em a e es da Avenida Getulio Va'gas, escrev::üdo em baixo das mesmas

R.IO, 29 (S.E.) - AD,6s se tornar conhecido o pedido l'

I!V C 1,111
«Avenida, ela Libt:í'Ôad:2.).

III.

I. '.
.

i1 �. '" !1 � �M !i fl'!'l 11_" ,.08 (le[i]12sií-u do 0811. Góes Monteirú da pasta da Guerra, os ri�el�H1CUl C����fi\\fa l�!l) �3r�l�e�e
c{ (-""[lerais reunirnm-se ps.ra u.ma conlerencia no Pti)acjo da. R' 30 (� r) t) I A: A4 .t..-. fOI' en'lr"-\

I:'- '10, ..
:j. ,:. -! e.(1 ::;r ...

'

,gameoau lnagalHaeS. L

· Guerrs, rf'!.vlvenâD fi!zer um apelo ao Minis!ro da Guerra Um tablete dá um excelente

J
gue ao novo Pn::sLh:nt;:: da Republica a renuncia .coleHva do

..:
DO sentido de quI" cOlHÍnUashe em seu posto, Em vista dis· l'�l·nl-<:'.··';r·l·o.

1 prato ou chícara de Caldo IH w ...

so () GaL Góes l\íantl�iro fez uma proc amação ao povo )." � .... _. ,. ��f"" �
rellHrmando as ga�antias dadas pelo Bxército sôbre ti res· (BouilIon, Consomé • Modo

.

tfft���� t�� ����i�üS�r@s
Hz;ação {bs (deições em dois tie dEzembro e afirmando que

de usar: Nãá cozinhar, apenas j Rio. 30 (5. E.) -For.;m interditados em SI1�S residencias os

faria tudG };H:H'<l evitar a onda de anarquia que se apro-
desfazer e dissolver em

ag.ua.! Ministros Aqa!1�e!1ün lViagalhãt:'s e Marcondes filho. Tambem foi
ximava. bem quente.

I detido o. Ce'f Benjamin Vargas.' .

·

CIG\fi�hUhj euara Presidente o Ministro ·José G. ANTWEILER - Rua 7 Set., I ft ���sse ._ii@ mUnIa ·'Pres!tle�te·
�.. III 100 • C. Postal 56 � RIO. 30 Ü:1.i�) - NU posse ctn :UJvO PrG§H.!cnte da Re-
fi.nª�1areS .,

1,( pUblica hüjl� tiO Pnladn do Cn1.'ltEí, C0!\1 fi. preBeiiça de aaas
Rio, ;JÜ \S.E 1-A's ;; tlüras da Tl'i8dlUgada de hoje o Mi- B 1 u m e n ii u �·lliU((lridl).de5 dá Exércitf}, Marinl:H\ f_3 l�...el·{)ÍlgUÜca. ' o Ga.l.

· nistro JGS2 Lit1nrcs. Pn\5j:.1el1!e dG Sut:llemo Trihunal Eleitoral, San:a Oatarina � Bi3sil. f GÓe-.� �ll)l.;li:ir:) P�;jii:';í�h! ,;(9 8Pguin�!f'� pi;,h'lri),!:': - "Em nome

depois de cG"i'::renr:br com �ihas patenles militares. dirigiu se pa' .

i do .!'..xcn:.lto, {la tü8.ru:ha e AerODR1WClt. �tmllo a honJ,a de

.ra (;. !\'\ini'Oti;'

..

b da Gtl.'::-r.·a, l}l1d:e, com o ápGÍo d�S.
..

'. forças arma-I'�. �'. ".;�� _.o711: ;;�.!� �.mp�HJ�f�:r l� Mj,iü,tro JÜ;Jé LinhEH'!;S lJ.C cargo de. Presidente
das [ccóeu: iHIl ;)�.:;t,nm o Governo do PaIS, em v!fmde da remm- "ji'::�1;;__ .: K NO T L�; _

aa h\'IlllbnC.'l.
da do Si. GduiLJ Vrl'gas. .

: ' ',. � ,qãQo d.€v�. fal�<ul [t, .'. (Contúnur. na UlHma Pag'ina)

���@J�if�ctiçie§ no Governo
RIO. 2�) (8 E) - F:imm anunciadas aqui modificações

em {l!vers'Js cargos públicos de importaocia. Assim é que
o sr. João Alberto roi nomeado prefeito do Distrito Federal.
sendo que seu ea!'go antRrior, de Chefe de Policia, foi oeu
pado pelo sr. Benjamh Vargas, irl1i!'l.o do Presidente Var
gas. O sr. neorique Dodswi.rt, que vinha exercendo o car

go de Prefeito do Distrito F\:'deral roi nomeado Ministro do
Exte.lor, em ;!jubstimição ao sr. Juão Veloso.

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



I· ve�dé.se· lI. C.;ompra-se
..... '. ......•. .. .. JUma Es,:: iingarda de Pressão "Diana"
Vende�se o. Campo de FU,"\' rr rodelo 25 21 ou 35

'

b'l V't 'a com apl'ox 7 {JOO ....
.

..., .

. III
te o. } ��dr&dOB sii�adG' á ... Tratar CO,I11.' ? Proprietário do Parque Teatro Estrela doSul,metros q

.

'
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. Rua .João PessoB.- VeU18... �.' .._'.' .. ..> - :
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Informações com M. oer-·, CU "SE�:rOttg'�nfe�m":'i:��ei��� ,
.

•...• . •

. .. .. ..
..

1946,"";'6 I
.

AJguuf§ TECELÕES com longa prática para tra-
.....

. ..

t1J31!'.�.;�..,. '. Iha.lh.ar em uma

.. fáb.rica de te.cídos de algodão, .Infor>.

J!/j � mações serão dadas. nesta redação com Otto Wílle,

r;r:tfÇ� I \. -�-�---�I'----�'O:---��-�-"_"-·
H",..,__.. -"-..- .
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.. ,. causa.
s

C.,iVl.-S.'
com

..
ercíaís, crim�nais e- A·lf-ed- Ifõ",sol Dr "'Aed· H. p�p'e Dr- Paulo Mayede-,'"�. 'e trabalhista.-Cobranças e COntra- a. • IL """,. �"!.>

• 1""11 • • lU! _ a..,.U •

tos. - Constituição de SltJcietJades medico CI'
,

1 E 'r t M8di�o assistente do

I
Anônimas etc, Ul!C8 gera. sspecra IS a

HOSPITAL SANTA IZABEL
UR&NJ1ISCO GO'M'ARDI em molestlas da garganta)..')r•. lo fi L·'.

.

u, do Hospital Sta. Izabel
nariz, ouvidos e olhos. Cllnlca Medica e das erean-

. 1\ D V O G A D O
Ope"" _.,...a.:",",-e ças, partos e operações -

,

· -T-�- Consultas: 10· 12 hs. 9 15 -17 hs, R d\ d' T'Eserh'ório: Praea Nerêll Ramos, Bl a .0 lagnas.woa
Tel 21 - Resid. Hotel POlliITO CHIe CtINICA GERAL BLUMENAU • RUA PIAUf. 2 -0- BLUMENAU -0-•

RIO DO SUt..
_

,:;o..::;:...��.'.��;�' 1,::�iC���::��i�::i:: Bi
.....

d-·;-�b-:�-�ã-�-�-�-r�-�-e�-t�-:-a Dr. Arão Rebello II 08. i�!��A:�LSIHl
1\ doenças de C1íianças ESCl'iPtUf.cm., .c.Q.ntractos. precu-

Advogado
.

nlir.·IIt�· DADlO- f.UNKf I e da Pête rações, pzotastos de let�aa Escriptorio Rua Paraná, 31·A-Tel. 1436
Uh .. lhe On

I'
.

;' N' Compra'o venda de immoveia. I BLUMENAU.1 Rua 4 de. fevClI.euo 7 cot!Jisaões da divida. etc. Alameda Rio Br.Hleo '.

�. �. LU b Jiaa�"'liR:J_""__"""""_"""""''''''''';;';''j,Rt ....... IW&_.__

�'nl'íO deve iaHrul

i-��-���:-,�§·-'íiE""""�-�-=�_·� '

..__.II•••fJli.MIl.1111111JJllf_!IIl!_.......WlIIg]!iIlJ1!1I.!II'•.•tIllAA�i:ai!iIII'UIIb�;

Atende todos os serviços de

Radio!! receptores
Ssrvlçcs Bapiil.os 9 Garantido,

fBLBFaO 1395

. Avó! Mãe! Filha!
TODAS DEVEM USAR

Fluxo-Sndatiua
(OU REGULADOR VIEIRA)
A Mulber 'Evitará Dêres
Alivia As Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagem
para combateras trreguia
rldades das Iunç ões períódl-

caS . das senhoras
E' Calmante e regulador

dessrts funções
flUXO SEDATINA
pela sua comprovada eficácia
é muito receitada. Deve ser

usada com eônãaça

fLUXO SEDATlNA.
Encontra-se GID toda ,arte
Lic. D. N. S. P. n: 67 de 1915

.r

��

f<:;pregC';'$Otmn�al�no$" \�
���u:�:fs�:'�� �\l
(OJ-!C S8�J'.>iUS.SE$.Q\�ª,,).� .:

..
_:;11

I:il.CG�W1rs E(;QpV� - ":C1/
� j /'''T

TOSSE,
BROf\iQU�TE
E COCtiJE.L'JCKE

·!i.-�''''':il-:4'�:tl·c...:''-!a'l!&�-�_'''�
I ,. No bat e no la.!l

"KNO'D ;

Grande Liquidação
Calçados

e orle

Dr. SANTAELLA

agora a venda

LOJA A1
na

Df

OIg!llwado Dela FaCilidade Naclnnal de MedicIna Ii�
Unlversitiada do BrasiL

MédlCO por concurso do Serviço Nacional de Doenças Mentai!!,
Ex-interno ds Santa Casa B do Hospital Psiquiátrico do Rio

de Janeíra, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Oapital Federal.

CLUnCA Mf;mCA - ESPECIALISTA E�I DOENCAS RBRVOSAS.

COISULTÕmO • fi U A F Ii L I P BSe 9 fi« I D l'
.Edíficio Amelia Neto)
Das 15 ás 18 boras

Fl.ORIANÓPOLIS

Chocolates
Balas

Caramelos
Pl"alinés

Artigos de Natal'
Caixas Fantasias

etc. etc-
.*-1i'���'Dli.\tmuI� oW$�.!!U:éfIliDllL.�::.tif«O·"f(-ê.JA��

i Exportadora da Ma.doiras S. 1. II Stock permanente de: .

.

Madeiras de construção em ge· �

Irai, Forros. Soalhos, Molduras I
etc. 1

I Telefone 1337· i
e L U M E NAU· Santa (idar8il8, e

·.•---------.---------61[- eJr.'O.•�:fi«01ii.lifi...Af§ib:;..1I0 j) ..�.Q��li�U�4t.aDl."I.11l>�1it1Ja.
I

Novo Edifício Peitar

Travessa 4 de fevereiro, 3

Prefeitura Municipal de Blumenaa
Dr. Percy João de Borba E D I T A L
M B D I C o E S P B C I li L 1ST 11· De ordem do sr, Prefeito, torno público, que no llieS

Doenças de Senhoras - SUBis e outras m�lestia� vene-· de outubro. se arrecada na tesouraria da séde e Intenden
reas - fraqueza sexual - Tratamento rãpldo

.

e indolor

I
aias distritais o imposto PREDIAL relativo ao. exercício

.

.

O R 0- corrente.CUNICA GERAL - PE AC ,ES
Os conteíbutntes, que não satístlzerem seus pagamen-CODSUltÓriO: RUil 15 de Novembro. 1l�6 (ao lado do HoteUllite)

tos dentro do. prazo. acima. poderão ainda Iazel-os nos me-
. PONB. 1405

·'1 ses de novembro e dezembro, acrescidos da multa de 10 %.Consnltas: dt\s 10.30 ás 12 8 dás 15 áS 18 boras
I Terminados os prazos acima cítados, serão, extraídas ceraHo.rárIo. especial para tratamentos com Penicilina

::z;::.1 Udões para a devida cobrança executiva.
Diretoria da Fazenda de Blumenau, l' de outubro. de 1945.

ALFREDO KAESTNER - Diretor

. ucasas:::.!9I:'mIB1!VSt1
fabrica de ladrilhos e Oficina de Escultura ..

�

I1rnoldo Puetler
Os Especialíslas Aconselham I

!
!

I 8lUY"EHfiU

I Rua Duque de Caxias, 8 (Ex·Palmeiras)

I Telefone,1081· Caixa Postal, 48
&pdlfdll(dfí Im fm1taç[Wi D,ç EQmJt�!ll � !tl�d". o KIIt-a

.

G�olt� E:s�darias t?av��ntill3 mçã� C�IUllíU! dlt aml!!ll� Ar'..
- A

.
.

•

..
- •

�d!llR� BlfI_lãuÍL'eIfl, Cab:ilili p:a1:"4
SE�r9, tJlIdru pj1Jll l;lhtw. &1.. ÂgruIlJ TS"o:gtl�, Cap:l.tdi, rrlSthl\llll
cÕli,il � ��:II! GlI!t4i:Ucl.. pm-� Es�till!sz.; Ba'liClllS .��.,n t1ar..

'E:1, '" . 1 .

dlilt'ilr t4e3�íJ, .�.1i) C-entrtt. �l$-rei..
rilt p.r-, f'fit� !9 u.�dí�i;; i{.o"'1 rID!� Va8�. Flgjgbj;l.l�llt'll di M" II

tÕ$iJ G.I� .iilill �!'S'!)', etc. d 'i' i li liíI III i?l'.!i d JJ.,g J !II i :o..

Quando um exame da positivo podemos afir�
mar Que se trata de Sifilis (impurezas do sangue).

Quando, p;:>rem o resultado e negativo ainda
devemm supor (;!ue haja Sifilis.

Por esta razão sempre aconselhamos um trata�
mento de sangue com.

seguro auxiliar no. tratamento da Sífilis ê que é um

licor de iochydrargirato de pofassio, sodio e 9monio
sob a base de oaroba, salsaparrHha. sucupira e sas

safl'az composto.·· plantas estas cujos valores terapen·
ticos são já consagrados. Anunciem neste DiariolN. 48 EC)

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



m Lontras
Sopapos, gritos e desmaios num salão de baileHOj-Ê .. 4a�-feira - Dia 31, ás>SJ5' .

BoyRogers - o valente "coVv�hoyt' da R.�pl.ibUcg! George A florescentê vila ,de Lon- Quando' a festa ia mais sadamente o salão, persegui-Hayes e Sally P�ne, no movtmentad» für�west . t1'8S. D.O. muníelpío de �iQ._ do 'animada, surgiu. uma. querela dos por Apolínario, qua aca-
.
"

..

q.m.
.
..IB,·...I_�..... ..'.,··...·,··..

'

..·8.....
·

··t··.·. " Sul, fOI palco nomtngoüutmo o sr. ApoUnarw -de Souza, bou de surra-los em plena.
_

',.
.

.

de anteJ:jtica ,farvestadil. com Iunctonarto da E.F.S,e. e os via publica, atê obriga-los a.

inicio, ao que se. sabe, 110 irmãos Rosinl em número de pagnr a aposta perdida,
Uma estupenda pelicula, repleta de senaacíeuaís aven interior de um salão de baile três, em torno de uma aposta Apotínerto de SOUZ& roce-

turas! Açãu inceflslluteL Lutas títanieaa! e ambiente exee -. quando s�i.realiZ8va; ali uma sobre briga de galos. HouVI3 beu um ferimento na cabeça
pcíonelmente divertido! ." .'. comínguetra. grossa pancadaria que resuf- no decorrer da refrega du-

No Progr. - CoropL Nae. e Uuiversal. Jorn al .-.-�;•....;.;i€-�-�_��«--� tou em paníco no saiao, pro- rante 8 qual fez uma expres-
Platêaz.eü e 1,00 - Balção 1,00

. ..

vecando gritos e desmaios

I
síva demonstração dos seus

nas .d.am�8 pre.se teso Ftnalm- conhecimentos sobre pugtlís
ente os Irmaos Rosinl levaram mo ...
a peor e ahanqonaruill apres-]

.'.:.J- '.·.••....
·

..·.9.�d.a.·.S,.. LinhO�.J case.m...
··

.•ir.as, ti.·...

.'. RfSC�dos, E?nns, Sapatos, ICamisas, PIJamas, Capas,
II .... IVleias, etc.

.

II

"... Chapéus Ramallzoni, Gnry e !ielsa.__'
.

. ..;.
.

BUJMEtUlU - Rua 15 de f�®v�mfjro, 505 • fone:J1D7

"Medicaflão auxiliar
. no tratamento da

sífilis"
•-J!-!!i-:t.-.--""_.!J-:t:-�-Jo

frigof é; Sabor
, 1-1(,·:0 [: NQ�!VO At1S I�N!MAIS DOPJlEST,COS

P

Das m���a flê!

1.1 �o-.s-e-�!II5I:l"'=-�i!I8Il-:-'..,'�!lI!!II!!D-;-�-c,.,t�-:--s-t�--�IIIIIII!·':-�a-·n'-d-o-?IlIUII"-1d Leve·..o Imediatamente na oficina

RADIO;, BLOHM
Il será prontamente atendido

[. Equ'ipamento moderno de alta precisão, técnico
formado e diplomado em São Paulo

.
Alameda Ria Brancos 10

"

�:;r:",:�
J

.

e 'durma socegadot. c ". � ��U
.

Vendas em Prestações e a Longo Prazo

Prosdocímo Bt Cia. Lida.
Bua 15 da

� ftuvem�fO, 687 -'. 8tUMENAU

.. m EC

Socie.dade Reniiiciadora de
�adeiras Ltda.·

Telefone 1248 -. Rua 7 de Seternbbro

Pornecedores de l\Jladeiras em. Geral
forro Paulista, Encantonelras de QUalquer Espécie,.

Alinhamento, ·etc. etc.
Para boa recepção de.

radio "' Prefiram a

ANTENA OALLI

Esu8cialidade: Soalho Marca Strobel1 . .

--

I

com. viagens regulares entre Itajaí
.

- Santos

Caixa posta5 36 - ��d� Te;4!gr. "Guido"
ITAJAr - Rua Pedro Ferreira noe• 6�17.2

" 3':

'Sempre Ioie continúa a ser

plt1rl'��b":�l�.:{�!
'

�:r::.

1;',:·:' Jr:t����, ��� tJJJ: � {��� ��t� $;;;'::, !t�
l��:'.:.Ep};1<�;:'��J .-�,';':.--"":" ;.' '.'- W�1';;';:��:h':E.-;I8

I o R. A �!E��:, 'R 'i BÊ
I Tratamentos especializados das doenças do estcmago,

fígado e intcatinos, sem operação .

I
Laboratório anexo.

Consultas: Rua Brusque sm», das 3 ·6 horas
menos aos sabados. - Fone, 1819

fabrica de Tintas IBlumenau Lida.
Tintas e Vernizes - Material para .

·
.

Pinturas em Geral ITintas em bisnagas para artistas
Blumenau • 512.. CatariDft

-------

Dr. CAMARA
ESPECIALISTA

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
MolesUas das meninas e moças. Distnrbios da idade critica. Per
Inrbacu65 neufo-glandulares. OPERAÇÕES do atare, ovarios.

trnmnas, tumêres, apendice. herníes, ale.
DiatermOcOilgulação - Ondas CürtaB.

CLINICA EM GERAL
Goração. pulmões. rins. ali. digestivo.
iarices • Ulceras - Doenças Tropicais.

CÓNS.: Trav. � de Fevereiro N. 3 (em frente do notei Vitnl'ial
RESID.: Rua São Paulo,30 - Fone: 1226. - B L ii M E NAU

Aparelhos de Radio
da R (A Vitor

ar: todos os tipos e tamanhos na

Casa de Amar.êcano S� A.
Mercado de'Automóvelt

Rua li) D' 487 _I
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



'I Blum,elali 31 j de
. de �ifumeh a u .o.tQIir8 lIe :� fralurada O doloroso aClnleci�mll19 rle·

I II e' Ditador Yargsls Garcia-Dito, no qual pea',�e ti vida.0 lU
(ContinuaçãD d/.i Rr'metra'Pagina)

.

um exemplar opefari�
A sorte. do Ditador No lugar denominado Gar- idéia de um actdente, desde noras depois, nas ctrcunstsn-

. .

. ela Alto, foi encontrado mor- que Dão oferece segurança eías já menctonadas.
RIO, 30 (5$) -:_ 081". Getulio Vargas conU11ua DO Pa- to, caído sobre u�a. .p:dra á alguma á pessoa que queh é', Leopoldo Pereira era umIaeío Guanabara, guardado. per-torças müítares.' O ex-Pré- margem.de um. nb61.tao. DIl transpo-ío. bom operaric. destrutando desídente e sua tamllía estão cercados de todas as. atenções e m hã d fi 21 d

,-

continuarão ali até que o JlOVO plesidente deUbe'l'8 sobre
am oe ommçOf 18, . o A hípótese de um ccldente geral estima entre seus c'mo

, f1uen�e, o opera.flO. Le
..

OP�ldü foi reforçada tão logo se so
.. u.·1 panheircs de serv.·iço, ..

tudo lE;Q
seu destino. . .>.

.• PeNma, de 42 anos de Ida- be que Lcopotdo Pereira e s- vsndo a crer que são íníun-
Varejada a sédedoParlidoCaminllsfallrasileiro de,_ empregado em .uma ser- tivera Dum baile até a mi:-I dadas as susneitas de que at-

"

Rto, 30 (S.E.) - Forças do Exército varejaram. ti série rarra DOS arredores, perten- drugada do dia em que gp guem o tenha 8Sf.líiséiÍnlidc'.
e comités do Partido Comunista Brasileiro, recolhendo' o ceate a Casa do

...Ame.nc. a.no I verificou sua morte, d.6 onde

l.empu.
reande-o do pOntH.hã.oarquivo e regular 'quantldade de armas. O sr: Luiz Carlos S. A" de�tll praQB. ,

saíra um tanto alcoolizado, abaíxc, Contudo, na IU';;ioaal
Prestes, após ter sido in_querido na Chefia de Polieis,. foi . ComunIcado.? fato á Poll para ser encontrado mcrro loC!�l prossegue o tcquéríto
mandado recolher-se á süa resldenela, onde S& encontra ma, esta compareceu ao lo I a reaoeíto
cercado de fOJp.,;!i.. ,a militares por. med�'das' de cal. iniciando 88 investiga- ��T" .,.",:' ��=�

, , �" • - .

tíd d' E I Prado do Rio, La Menor
segurança. .

f...
. .'. çoes 1.:0 seu 1 o e apurar o X 11 P

DesUtuido do Comando da Vila Militar ���: ���o��:Jr� in!eli�g���
.' ii U e Hapsodia

'. l=il�l:!l 'e�c®��ra.ase a ve��í�. rJJSRIO, 30 (SiJ:.l - Foi destltutdo do COm8Hdo da Vila Desde o começo ficou CODS- li\.. 'l.L fêil����m$ e DV@�Flmr;Militar o general Renato Paquet e substituída. 'Pelo general tatado que Leopoldo pereh.'h ' -_'=-=-=_w = m==_ .' ,='"_...mo

. Falconierí. havia caído de um pontilhão

N
.

Llnterdit,ado O Partido Trabalhista Brasileiro textstednte SObbte o cõrrego.Ira aCIJ10IlaI1'ZaC,.�,:.<iI.�.!c,O� diO'S nrlr:1,f
Ria, 30 (S.E.) _ O Partido Trabalhista. Brasileiro foi

uran o a ca eçs na pedra
oE!>

- - � v ... \F,'lj ÍIJ'+
sobre a qual tombãra, J'

interditado por forças do Exército. O pontilhão em-apreço, que O revdo. Padre Kolbe, figura virtuosa de preIGdo da

Reina ordem em todo o !Pais não passa 1e uma símples tá diocese de Joíuvlle, onde S) tmpoz, não CDlJ10 deü1hgogo
RIO, 30 (SE.} - Noticias cclhldas no Minfsterio da bua com cerca d� 40 centi- IDas com uma serre tneaarravet de ações sociais Cri3tfi.B,

Guerra informam que em todos os estados da Fe- metros de Iergura por 4 me- que Iazem Inveja a qualque r interventor q e teve índis

deração reina fi mais completa. ordem não tendo se regis- troa. de
.

comprimentos, sem crlelonarlamente abertos os corres pubHed'l, na conv,,�,çün
tado a menor perturbação. guardas dos .lados,

.

sugeria ti do "Carlcs Gomes" teceu c' mentaríos sobr-e assnnt» que

'!""""":.'m���:r.-:��"����C'''�I��.• ,•.•••:.�
.

_

_... . .
prende muíro de perto o senumento crh�!ã-) do Vat0 do

i ID . W
1!-__'�"-1-:If�"__-�-;;' do BEIjai

p :

O Aft B I
· 1 Dísse-nos (I Padre Külb que lhe devemos a trrit.q ul-

f� OFERECEMOS: H r
.

O''0'·.80·····.· � ·Slnll.Udãde dos nossos queridcs
..

rfWI'!O§ C'ef,se.s velhOS
..
ttL:lUi:yg

1'::.":: IUQlI.A··5 - RECEM··· ·C·'H' EG·ADAS··. ..::.}1 li I I! que não escaparam á ta a.g: ra, bruxcleau;e senha »acio-

i'l !' •. . � nalízadora do paradoxal glJV13HlO {PW man.em as [;'iE!8HS

CUnica EspeCializada de I prefeituras. As palavras do padre Kotb. derarn a vísã I U03

� MAQUINAS DE .ESCREVER i� Crianças I que bem pareciam comunístss invadindo o s '.ccanpo, 81lD·

� �L. C. SMITH a COHONA" 'nnne�am8ri:cilnas} i� Daenças' da Péle _ Malària ���', ea:��1:88v��.rnartel(}S e ii destruir as 10lHW,§ g iUMS

f��.: M.AQU.··.I ..

N.A.S.' DE CALCU<LA"R .�.� Cursos especia!izados da J\Iedi-' Pobres morto&! pobres i'JQutos do si!endo e da s:,ud!1.-

} cina Infantil e alimentação das dE! O mal que foi feito nurica mr,is será Fé medÍIH!O. Ape�
�

.

.

"OPJGíNAL· ODHNES" (SIl9caS) =1 criancinhas .. - Medico-Chefe das Das foi impedido em sua �oíi.;íidade, Esquec�r3l'n-Se dJl que

�.j: DISTRIBUIDORES.EXCUJ.SIVOSPARA O ES!ADO �. s�.ç.õeSd�H.,i?"iene.Infa':lt.Í.l €i Co· d�rrnias em p;,;z sujeito ás épocas do nosso ,deBCIHlçj itli.
fi DE SANTA CATABINA: :. zmha DletetlCa do Centro de! Olal!

f': �1 Saude. _;_. Estagio de :3 anos no 'I Mas, os vivos? Porque pp.seuram LO dC!3caso li'] me�

: J. SANTOS & CIA. ;i serviço de Péle e Sifilis da San- {didas nacionalizadoras que 11 03 atingiram h'i menos iL seis
: :j ta Casa de Mísericordia do

RiOjmeS6S'
com intensidade nm!ca dimirmidb.'?

1� R I O DOS tJ L �l Janeiro. - Especializado emMa- Mais uma vez, com 8S ii evidas ressalva!}, estamo;; c lIDa

fi .'
. . .' ��

laria pelo Departamento NacLo- coerencia formulada por certa autoridade que teve de

�:. R.mi ta,ri.

.,s Gomesg 59 (Esq� Iv. 7 de sete.m.br.oJ : nal. de saude. PUbl.i.ca.. ' -. '.Ex-
enfrentaI:' com

..
quebra de aç10 o atual reIl'HH1S0 naCknal.i��� CX.POSTAL,7.END;TEL.:DOSSAN-fONES:I08e94. i

..
Ch.efe. dUral1.te 2 anos>,do

.. ·serVi.�t"Zador. pel'�uutou. ela:
-

USP.BlumenaJ..

não é alemão por-

t� .

'

..
..'

.�� ço de Malaria de Blumenau. que ent�,o foi pe�g�guid{;7" -:- �os ape,�r' l'fpel!�Ui1t8:1cOS;
:ffi m!$, - E as elelçoes, DaO valtm nadl.i. ...
O""' •••• e.!_ c •••• _ " •••• ,. ••••_"'''' �•••••••• tI'._ oI; «.�!:"� ••• "� ••• f •• 4I �'"

_

l'
-

- ----

itr����--::;-'-...-.�T"��-!i-If..-;;;;;.:� Modernissimo aparelho de LU:/i ·lSt'lilin ahriira' m€io d�lmt f1!\�!!!dr��lI!F{���!lil �� �
.

..

.

'

Ultra Violeta
. (li II II II ou U",· I ii �1lI�1!!l iil.liJi!,,�yIlUI!.11 illíii! =m

1 ü . P I A ," I' d· V'l' d I'
. � J ivarlosde seus pOdereslD I e.trl! Uf:1l�rJd��� f·ih·�,uanco ,�OpU ar e grlco 8 o a e e talall ..

?
'. Londres 30 iS. E.) - O cor., i Oaw.. ��. 51LHêr.>lltHtd ,a,,·

� .• ..

'. :.
Da cO'J;sn!tas, �od�8 08 dta.<J, respondente da "DaHly Ex:-I." ; �II eI � ,�F'<'".l P;l

J I no Ed1.ficw Pezte1' (em frente presa'; em Wasbinaton deCla-\' iUC�paFJ ue B!lUm�h;��C:ti
T Deposito A disposiçAo ! O/o 1; ao Hotel Vitm'ia), da!) 10,3cfrou que, de acord� com núti- Noticiamos, com o merecidtl

íCIl.'. De,posHo Popular 5 O/O �r; ds 12. e da.S.l.4.. ,30dS.·l... 7 h..or.a..'1..' i, elas.. (.ói.vuhtadas. na Capital

I
destaque, fi valiosa c.ontfibui>� C/Cts. com aviso de 30 dia. 4 O/o !.ti

. '. .

_ norte-r:wericana, o generali- ção feita pela Legião Brr!si-

r .1" "" 60 dias 5 010 (Molho··V III' Wí' I simu Stulin abrira mão de leira de Assit�;_e[!cia ao IIos-

r Idem ldaIfi Oll diés fi lJ2 010 T '. ". '''' a I va rie s de seus carb.ro.s,. de I pital Muni?íp"Í desta cid,,�e.
€9; Idem idem ISO 'dias 8 O/o [4!

.'. ,!g�n:ra no Gov�rno sovl.etlcu lora �m Vl!�S, d� conclU�:l"O,
I. CIOs, Prazo Fi.llo 6 mêBei I 512 0/0' � Igualou melhor que o ! �;:deg.a��o e maIor �utor�?,.ade p:lOr2nt�}:me�l� a�, sua 6êCl.e

f Idem toem 12 » ti 010 '.U. simi.lar ext.l'anaeiro �
..

1. "o Mtlllr:stro à,e

EStI.ang
�h

0.S, I
na Laphal I.,

e ,.6:'""",
'.'

.

� ,. _

o
f; i'\l\olotov. A cIta.da (wr.çao, que é ao

�-:�"_�-:'-�-'�-�-�-.�ílO .•:"'""':.:,......::�-�-�-�..as::€-!(_:. fabr. C. INTlflLER �I O referido ci'or.?:po�dente )350 mil cru�f'lrús e n�o de

�
..
!)'.!!&DL��D.fr_�._•. ,.jlo�...._I)oD_.$OaüA.��tit.!Â".Jllti!d. BU8 7.de se.te.mbro. 100. eX. 5611 acrescenta que stalm, !to I trezent.os mil como havwmog

�_
-. .

B L ii M E N li U ! que se diz, . será o estadista: fHlUrlcii.tdo, p. .,,'ureia a boa

� hu�tituto Médico Dr. CARVALHO decano da Rllssia. deixando I vontade que anima, egGHI.,

; _ ',os det.a1h.as de sua'. politica I! "'.:8S8. , beücI?erHa iIl.§t!��iÇ:i1()
li .... . f··

\, para seram executaGOS por que e li L,B,A., no senw.lO de

�'
- Diagnosticas Clinicos - I ,,11.' -

__ �
'\ seus subordinados",. I :.iisíríbuir 1§(:1l3 8Dl'ó'cbvc·is

{(tl .\�'�:.._..;,_;. . ...:...�.� .. ..I.

« Metabolismo basal _ Eletrocardiografla Labora- ç,,/.o ""�"� \\\\ I Publicando tal noticia, o! ,,'t1ClH'B(,S entlf: 88 o giUliz 1.

S tório de Análises (sangue-fézes-ur1na, etc.) �"""':;�....::---.. ��rOf1rRp.
..
:�.. "Dai1ly. Express" r8iemb�Du: ções d.o tl[,;,,:' c·!CH.H',[a SGCI:d

lei � ,_� I �'OP1S�� que aOles da guerra a limoal que fiHiHJ nf� ,.,,;8lt'?'G1, CU:;;-

� Clínica especializada de Senhoras l. �'" "" sP� n5,t.' Icomição ofi�i�l de Stalin era ?rindo, d::s@["t\�. H8��t8 11m

� f ,�',,� '7 (I-Ir ·i� a de Seçretarw·Qeral do Par.- de ano, genero2s\.::nenl0, SU :!�

fã (Perturbações menstruais, eBteriUdade. alterações se-
ir CREMÊ

"-'

í'�prf
'.' i.�.!. tido Comunista. enquanto que nobre,� IfuE:JLj, dE;·G.

t xuai€l, incômo�ulil da lHioI{laêp�i� ada. idade critica, c

__ ..

��'
c�, durante o conflito, ele se tor- Cumpre S§slfllllar nqul que;

,

� mflamações gemtaIs, etc.) iii ��"./T�' :;'., nou o l' Ministro generaHssi, r
50.000 dor. 350.üOO crUZeil'Hj

'!;."...
i

.....
Á..lamed.li fi.!Ô

B

•.
faD.co. 3

..

_ 1J1um.eDilD -.' Telefoll8. J2.OS" \".1'/.� i Imo
e Buprel!lo. C()man�lanl,6-Jyoad�,g .ao .€s..

tab8Ie�Ci�H:'H\O
� ..... • �.,;j"",:::,_",......,:., ... , ,!!.""J Chefe de todas ag forçaSj 'iDspltalar em ílpreço Já rOTam
1",'&:��Q1o;��".jIJi--e armadas soviéticas, c,'Cltl'e.gues á t:ua diruçãü.

o sabão

"VIR{}EM
elA. WfTZfL I.NDUSTRIAt lOINVILLf

conserva o tecido da roupa porque lava faoilruente B com rapidez
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




