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rã se realizar 10 pr6xililD dia lO' dó corrente, está despertando grande
ênlusiasmo sa população I ai, que se pl1epé�ra para recepcionar cODdiglla�

o ilustre candidato - udenisla e fuil�ro Presidente da Republicas

11u.nM�NAu • Domingo. 11 de Noveutbra de 191i5· Dr. AchUlsB B(ilEi�i Dí1'8torHesPo:Bavél - Ana XXXi - rt 4i

��==�====�==��� �--�========�=====
.

uardo

o sr, IIUno Flores ti D. novo

Secretário da llitervenloria

t.
Fpoli/N 10 (O. B.) "

.;
.

'

Foi anunciado oficial�
mente aquio nomeação• xtl) oonhecida jqr1!ulista

. AlUno FloTeS. para Se�
,

.' eretarioqa1nterventoria.
..•.. A

'.

nótfciâ;',: foi recebida
com simpâ,tia pela po

, pulação local em vista
'.. âagrande popuiariãa
·�.(le que o mesmo âestru-
.. ta nesta Capital.

A virtudo e a lealda
da S� r$til'lun !Içando
n crí!ll9 fi il traiçlio
são . ·(!remladas,

·

" O climi.4eIiberdade que .estamOs :desfrutando atualmente
.,

deve-se, é ineg.avel, ás nossas gloriosas forças armadas, que �gin�
· do de conformidade com suas rutilantes tradições, mais uma vez
se colocaram' ao lado do direito e da justiça, forçando a quéda do
regime anti-democrático que tentava ludibriar o povo, impedindo
que escolhesse, livremente seus legítimos' mandatários.

'

.,

Contrariando suas constantes afirmações de que não dese-
java continuar no poder, o sr, Getuiio Vargss, sabe-se ao-ora. 'tra

.

rnava pelos gabinetes do Palácio guanabal'a o "golpe;; q�e o per-
petuaría no Governo. .... ". .

·

NãO fosse a intervenção das forças armadas no momento
oportuno e talvez a estas horas estivessemos comprando nossa

" liberdade a custa de sangue. Sim, porquE' as forças armadas não
só respeitaram os compromissos assumidos Como evitaram a onda,
de desordens que ameaça abater-se-sobre o país. .

_.. Cumpre não esquecer,. entretanto, que ii éntrega das ,1'edeas
·

do governo, ao Poder Judloiario .foí sugerida, desassobradamente,
pelo Brigadeiro Eduardo' §r.omes, no Inicio' de sua campanha elei=
toral, como o, uníco meio de garantir a tranquilidade necessaria á
�\ríre manifestação da vontade popular nas urnas de 2 de dezem-
bro. .

E' claro que .esta formula; ditada pela clarividencía e sabe
doria do insigne candidato udenista, fcíacerbamente combatida pe
los sequazes da ditadura. Contudo, aos poucos, foi ganhando po·,
pularidadé entre os responsáveis pela manutenção da ordem até
que se apresentou como unica capaz de normalizar a situação
efervescente do País em 30 de outubro.

Para os que compartilham dos mesmos ideais de liberdade
e justiça que animam Eduardo Fomes, é bastante confortado res- Rio, 10 (A N) - O homem
saltar êsse fato, que evidencia a prevídencia desse homem extra. que levou quatro pontos no
'Órdínaí:io que centraliza hoje a simpatia de todos os brasileiros coração, como costura da
verdadeiramente democratas.

.

.

"" uma punhalada, o estivador

"�residirei o pleito com a mais rigorosa isen-·III��:!Çã���:�:mi. U'i;;��a��::������i��: .

, '-
.

. 1"

st it
·

.'

W

I· d d HeGhuma iII li
.110 falando e 68 allmeatando

çao e a mais irres ri a rmparcia i a e f9ic� se- d/��ii;i�,(Sde;�mbarg�dO�h��ld_e_i_iq_U_id_OB_. _rá capiiZ de desviar-me d�sse Inoliósilo"-disse o sr, Df. Luiz SanoU ao rec�!u;r a 'Ibeiro da Costa, dentro de bre·1
C B. d".iJi�enentaria- í��egra da expressiVO discurso Im:dorido 'na' o�asiã8 •

ves �jas.' to�rmHà. s.e� efe.i�o � itOl O figa tUro
Na eerímnnta de posse do I glstrado que é o P�esiJente' N9nhl1;ma .Íorça será capaz \s�m

efeito ct pr�nblçao es.a�ele_ ConcHando seus contens"
cargo de Interventor Fede JOSé Llnhares. para conduzir Id� desvlsr-rae desse prcpo- c!da :01110 .m:9!�:,�e ,�merbe�_ neos brusquenses 8 se con.
1"81 em Santa Catarina o 81'. o nosso Estado, através da SItO. ela para.� realização oe COmi

gregarem em torno da oaadí-
Dr. Luiz GalloU pronunciou luta eleítoral, que prevejo Ponha a mais segura 30n-! cios pohtlcos. uatura vitoriosa do Brigadeiro
o se

....gu.tute diSCUl'ô.o.: u .....
alta e. digna, ao caminho da rfi.anca na atuação de n06.sa ') S. T t..' t

Eduardo Gomes,' o sr, Dr.
.

.
"Exmo. sr, dr. Ivo d'Aquíne legaltdade. , [ustiçe Eleitoral. 1 opa em alUe· es t Julio Renanx, ex-Juiz de Dí-

..-Senhor presidente do 'I'ríbu- Numa stítude admíraset d� E sal bem porque conh�Qo I reíto da COmarca de Brusque
nal.' de AP.elação e do Tribu· des

..

prendímento e esaírtto de a .!l.o.S88 gente, que os PHf.<t!dO 1.1 " fi C I ' , atualme:lte residindo no Rio.
mil RegiomH Eleitoral e de- renunci3, as nosos valúj'058.S hão-de Cúllcorrer com a sua! I I telegrafou ao sr. Jolio José
mais

.

autoridades. Minhas fôrça,s' armadas entregaram impe-càvel linhB d<: cou.luta,l· de Souza Cabral, figura d&
senhoras. Senhores: Cmú.sço o Poder Central ao Presiden- ::para que esta pa!.pna de enl- j Um taWête dá um excelentE real prestigio nos meios po
por agradecer, seüaib:iizftdo, te da maia alta C0t:te Judiciá- tUfa politica que Iremos ea·l. prato ou chicara de Caldo mico e social da vizinha cí�
as i?ondoslle palavras de Y. ri�. manifestando �: seu aDo ;crever, 1u!gur� com� exem� I '

(Bouillon, Cons0!'l1é) - Modo l dada, no� seguintes tel'ID1)s:
eXC!8, senhor dou�or Ivo.d'- sero q�e é o de toi.l� Nação: �lo_ ars c�memp(iraueos e I de usar: Nã� cozmhar, apenas, 'I . RIO, 29.

· Aquino, meu qmmdo amIgo o ansew 'por eleicoes tão liçao 806 posteros. í desfazer iii dIssolver em agua Dr. João José Cabral·

e mestre... Usas ,e escorreitas que não
.

Juntos, povo e ,governo I bem quente. l"loriaDopoHs
. Eme grato� naifa ensejo, se possa discutir o seu re- eatarinense, bom,aremos o

I _

.

Nesta hora de exaltação
testemunhar-lhe ammhá vs- sultado e seja este, o nítido ideal comum. mosnsndo ao

i I O. ANTWEILER � Rua 7 Set.. patriotíca que vivemos. pOI.'
lha estima e o meu g'Plinde reflexo da vontade nacional. Brasil que soubemos com-I' 100 . O. Postai,56 seu intermedio, peço a to-
aprêço:

..

Este alto anseio. ninguem pl'eender a grandeza �a hora i dos os amigos de Brusque
.. 9u,iS· 8

.... proyld.enCi�J .

tão tem o dIreito de f!f:'udá·l?:. h!storlc8, QUB
..

8 Pátri.a estájí B 1 u m,'e ti a U votem no Brigadeiro Eduardo
prodlga sempre, para (J 'meu 1 Iuabalável em mmhas Ide- vH�ndo':; .'.

. Safita Calarina _ Brasil I Gomes. Abraços - Ass< julio
desmérito, que. entre tantoslias democráticas, B�m resseu' As ulumaspaJavras. do ora-!

.
I Renanx.

conterrâneos que pOdiamlumentos nem paixões, livre dOr rem�!:>eram Irenetl�B OV�·!-:_ ..... - - -------

.

se' ã
.

d exa Ano" feh I

E
<!li 1! D

... rado do Rio; La Menormelhor serV11' fi. • ant"1 atarl- de quaisquer ambicões polI- ç o, san o B.· .' " at' ",
.

'

= i �)�;lli:��li'��
na, fosse eu o eScOlhido peio! t�CM, presidirei o pleito com citado e abraçado por tojolS i "",1Í"ii�� \ii��� e Rapsodia,

novo Governo da Rept'!bHca, I li mais rIgurosa isenção e a i os presentes, I �"5"" � fiu���ntf�"Se Si '!nmd� fias
'sob a pr.esidêncía dessa b ua-I' D:HÜS 11'1'e8 trHa imparcia�i- { • • nll!o";m

! f � L fafma�ia$ e �fi�gafiii$,tm.'a e i1il1aq� figura de ma- daüe. '

'

! IftI�Qçl,m niUhe Il i-lliJlu t
_l

!�
"

...
".,

r,

Hümeação de orefeUos--..;_........
- Fpolis, 10 (C.8.) - Aca-
bam de ser nomeados
prefeitos de Floriano
polis e Laguna, respee
tiuamenie, as S1'S. Cel .
Tauiois Mesquita e Dr.
Paulo Oarneiro. Os eir-
culos politicas locais
emprestam grande imo
portancía ás nomesções
em apreço, que bem po
dem significar o inicio
de urna 'mudança geral
na direção das preteuu
Tas em todo o Esta- Ido.

I
marifl l.iaiu!ino Ianual Cr$ 60,00

semestra.l. 01'$. B5,ou I.avulso Cr$ 0,30 I

ornes
Entregues"mil
hões de sobre

carias
Rio; 10 (S.A.) - A Impren

sa Nacional entregou ao Tribu
nal Superior Eleitoral. é

milhões
das 8.000,000 de sobrecartas
que lhe foram encomendadas.

o novo Prefeito

I
de Blumenau

Podemos informar que o
Snr. Frederico Busch. Junior
aeabo de ser convidado pelo
snr. Dr, Luiz Galloti para
exercer o cargo de Prefeito
JJtlunicipal de Blumenau:

aviões para a
distribUição do

1 MATfRIiU. ELEITORAL
I Rio. J O (5, E.) - O Minis'
ferio da Aaronautica pôs li dis
posição da Justiça Eleitora! cio
co aviões para a distribuição
de material eleitoral-

foi operadO no coração

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



" é Tu
Uma película simpatíca, salpicada de interessante. detalhes ri

$On1108· e de movímentaçãovaçãol
.

No Progr, �' .. INICIO SERIE

"O IS"lERIO MORDICO"
Aventuras Eletrizantes! Momentos da Mais Viva Emoção N'u·

m� Região Varrida Pela. Furia das Tempestades!
Acomp. Compl, Nacional e o short esportivo "jogo-de Bola"

Platéa 2,00 - II2 e mil. 1,00 � .. Balção I,OO

HOJE � Domingo as 4,30 e 8,15 horas·
Maria J.'vIoutez - Joo Hall - Sabu e Lon Chaney em

I aI a"r
... ..'. .' . (Em Técnicolor)

A Mulher Serpente do Paraíso do Amor. Exotíca, Insinuante
A m�is n,ó,va sensação pagã. .n'um' técnícolor maravilhoso!

Anlo e Demonio, Ingenua e Tentadora, Sempre Bela:..
. Acamp. Comp1. Nac. - R.K.O. Jornal.. e o short colorido

"AGUIAVS DRAGA0"
Platéa 3,00"':'_ 112 e mil. - Balção 2,00 e 1.5°

Noite Platéa numerada Cr.$ 4.00

DISTRIBUIDORES

Prosdoelmoê.Cla.Ltda.
BlUMEHAU - CURnlBA - IOIHVILtE

slnãoho]e mesmo?
-Comece hoje mesmo 11m tratamento do sangue-na

ra -evitar amarl.hã.desastresJtnprevistos e inemedlavels.
. .:

Sangue impuro� Sangue grosso, .
Atterias rljas,

Alta tensão, são toitesJndicios de Sifilis e represen
Iam perigo eminente de derame cerebral e paralisia.
., r- .Use Sim perqa. d� tempo o poderosoDepurativo

auxmar no tratamentO dBSifilis e ficará salvo des·
tas ameaças: Formula lei-iodada do eminente deatis
ta ingles Dr. fred. wmam Jiomano.

iN. 49 ECJ
;jJ. ',,'I.. rplE pml!

"

ui Armado na esquina das ruas'
1 de Setembro e om etir

DESPACHIMDS E ENGRaDaMOS
üH!lIUII4MEKfE PARA o INTERIOR

...... r�u!ç 'Eslr a .

"HOJE E·"10PASAS NQiTES magníficas funções com distrações para todas Dívertimentos .. alegria, luz e m,usica.às idages -i'- Teatro ao ar livre onde um ajustado elenco de artistas *' {t ,,110- F
U UI i u.�

.,

l

:J�.��rpre,tllrãO gOzadÍ�����sc�m��::d�S�ram�s comoventes,
.. Ó-Ó.

Todos ao Parque Esirela do Sul
'��if'�j��§.E;;;�"':':":':-:,,-. o .-,,-�-,,_l!ar�-:t:-�-:t:._�=-:. o iI-..-��=tIl-���";_:0' () .-.'-__ ,*-"il-�_'_.--.-. o .... -�\1> ••���-�._-,�-, '1'"",�fi,i!.'_.I'fl..,.�

I:n I·.·,D��
,

.

I I �

, '1 Chapéus Ramenzoni, Cnry B N�--' I,;���i

agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes, npre
senta. em suas

lojas. os novos
modelos para

1945

�lavR#_�MDrE s&:��!� II! :ifA�d4M@fPF�l
" TRATAl\'!ENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE E}ENHORA8 �

....
Molestias dar; meninas o meeas, Disturhiºs dil id1'lElIl criHt!<1i. Per- 11

t lurbiu;ôoi mmro-g!andu[iu·es. OPERAÇOES do utere, Ilvariea. �,

trDmpas. !UIDÕres. SP!.'IluUce. harnías. etc. �
r1 maferm[lc1.liiglll.aç�i'J - Ondas Curti..s, f}
fl CLINIC.il.. EM GERAL t'
� Coração. Ilwmões. rins. ap. d!ílestRvo. 11
� Varicas - Ulceras - IJElentas 'rrüjlicües. ti

___...;....... u,-.J-.-s_ � cm�s.: Trav. li da Fevereiro N.3 (em frente do Eoiel VHuria) tl
t�!�!�r:.�=iln!�. 88 :!�!�,:2!!.s:!!!!!!!!!_.mÜ

. S. BECII!
1I0Yll fllOPllJETAnlO ·flaVa OmNllAçio IAv. Celso Garcia. 174

I,
.J.
Fone 2-8635 • S. Paulo.

II

BRONQUITE
E COQUELUCHE

TelefoJt.l'il;) 1337
8 L Y M e ti A U • §a�1iia (0';j�ltHrh1:�

t.:'�ltiê�. '_g����,.&.a·_�fj)Jí6•.4�.ift..�o� (+ � .fr",,',;r:"1< (i,';i' i::i>i.;;t.tR;{-.;!;(;;> ,� :.fi:- �::- ��:i> ii'4 � ,�'í'c tj!;{�-.��C;-'::r

161f6$ii6Un!
\ ·U..lI)���Ultqi>� de beteza

..i" ... de; Nova York otereca
__.-----D_--------IIIt1Dl"tIll""!iliA-;mimi!!l!IlaRiMml[ novos aneaatos à mulher do se.

,culo X.X. Êle-diz: A noite. ao deI.

______---------------R!! tar-se, retire til· pintura do seu

I· "lllaquma.ge"co.. mLeiteHiUdsPIll."aque a 5U� cút!iÍ possa respiraI.'
I livremente. Verificará então, que
I
os.peros, onde sé alojaram várhis
impurezas. e por-Isso se mostram
dilafadolli retofnl\rão ao seu nor-

1J;).�t'JJma sensacão de frese!)},
p'�

.

p:f pc� tongo tempo,
Á.(f �eGel·. o�;primeiros cui�
�. 111 a IJútis,;não dispensam
ó' 'Leite'Hluus que perfuma.
ªgr.� éJpiênie & pele e a pre{;

� .pjp'á pa.r$ o "maqUlUage'·., ,é-).
I l'I'Q:f C�05 espeeíaís de espínhas,'
r çlJloVQ� e Ule.�cilll,S. a, açando L�1t�
;. H1�ds:, �az ; lientlr�5e r
I e

' '<
.

e;.·... ·�; Uefi-o:
n

. �r<' -

eni'
i ).' /'t

�tuwm
I ? 1 VífiW H . ;n:-�<"*'*"í$"'iii%iRi ·*M4,-<...ô,::nt%$i��;�fd:f��0!'?;;_"b�:I�,

� D R. A f O N S O R li 8 E �
I � CliniciYi 6eraJ �

!!
- [

i i Tratamen�os especializados das doenças do estomago, �
! figado e intestinos, Bom operação. �
I � Laboratorio anexo. �
: t. Consultas: Rua Brusque sino, das 3· 6 horas

.

'-i
I'�;.���
! �I .11I�I Sociedade Benifiicj�áora de i

1.'I�.1 �jadeirifjS Lída.,. ',I!.,I H �

lü Telefone 1248 '-' Rua 7 de Seternbbro 'I

1II1 f:':�::;I�::.���;;=;;�;r.;;"I::'��:::.. I
�lj '. I i

!�I Especialidade: Soalho Maf,ca Shobel
__

II
I. "*__'"''''' '" li" 1'==, '" . .�ll

l Anunciem neste Diario
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



'o�mpresa B Força Luz 8. Catarina SIÂ
Blumenau.

Ven e-se 1

fiJfedicação auxiliar
no

. tratamento da
.. s1fiU,s"

�-+-.--"-"-4-.�-.-'i

um conjunto frigorUico (compressor para rabrícseão de
gelo. marca "BAVARIA", de fabricação alemão. absoluta
mente novo e ainda eneaíxotauo, com todos os seus per
tences. Capacidade: cerca de 180 kgs. em 9 a 10 nrs. Ver
e tratar na COMPANHIA JENSBN..:Agr. Ind. e Oomercío -

Itoupava 0enfl'sl - Blumenau.

Procur�-se \ I
Rapazes que saibam ler e es"

crever. Informações neste Jornal.

Um moço seria para serviço
leve, que ..

saiba ler e escrever.

Informações neste Jornal.

Faço saber que pj retenden ca- i

.

sar se

.... Re.i.d.hOi.dO.... Kar.1 E'i.Nal... ·1Quentin e Orondina Simão. Ele.
natural deste Estado, nascido
no dia 15 de abril de 1919,' 801- ·I-�----------teíro, operarioa damícitiado e re- - 'i .. ""\ ,
s!dente nesta,cidade. f�lho Ifgi-I ;'A.·/':1 ft_.

.•�.�... .

timo de Alwin Quentin e de ./ � � �. u

sua mulher Alwíne Quentin. Ela, II 4 't. :J)
Se a "�

natural deste �tado, nascida \ ....r'
.;. Natureza Falha . -

aos 9 de setembro de 1917, 501-1
�e��ici�:dap'�HS:t�idt�?eme��iir�1
cidade. filha·.·legitima···de··Alilgüel
Luiz Si!':lão e. de sua mulher
.....-1aria Catarina dos Santos.

.

:Apresentaranl os. d@cumenti)i. exl'
gtdos pelo artlgD 180 dU 0ôt11�'

..�

Civil sobn. 1, 2, e 4. SU11guero ?<

tiver conhecimento de existir ál ..

gam. impedimento legal. acuse o

I)'ara os fius da direito. 'fâ, para
constas e chegas ao oonaeclmen
tode todos, lavre opresente pa
ta

.. i>ei' afixaJo no íogar do

oosttl1l'l.<ff e· publícad« pela· iro;.
prénma; ,f
Blumenal1,9 novembro de 1945

.

'Vitm_i!l{l' Hragi!E
OlidaI . do . Registre (.;1vfL

".***
E d fi ta·1

Duas casas ua Rua São Pauto
N' 271 e 275. pertencentes a

I Emilit> Marx Seníor. O lnte
raBsado deve

.

se di:ígir 80
-

-I' Propri�tario, na Rua São Pau-
lo N. 271.

._� � m-_______
_____

GR I J li S P I·IIU D O IS I Vende-lO€' ou Arrenda-se o
. JlI M'"

.

II H
.

I.bem.. afreguezado P R A I ".Ada 2� tI 120 baixos H O T E L. situado na sta-
a A ti DON IS o N 5 mada praia de Piçmrras,. na

III fi D �í ln II § ta ·8 .... III I li ti n S·
Estrada it6jhi-�Jojnvi!e. ltif�r-

III II!I fi ln lU ii ! U ii I H ft U mações com e proprietário
Leopoldo f!eith.

'FaQí) i8t�l' qm pl'ete�Hiern ,Ca
sar-se Ilberto Reíchelt e Elvira
HerSing. Ele. natura! deste Es- _- "--_.�."�._---'---�---'-

tado, nascido no dia 24 de te' exígído pela artigo 180 do CD",

...,ereiro de 1918, solteiro, tece- Gigo civil sob n, t , 2, e 4.

tão, 'domiciHadoe rt'siGlenle fi! Síatguénr tiver ctmhecimen:te de

cidade, IlHio legitimo de José existir algum, impedimento legal,
RefcheH e de sua mulher Hui- acuse o para os Uns de diPeiln.

daR�kheH, !:.la. nanu al deste E, para consta» e chegar ao ro

Estách�, nascida no dia. 21< de nheclmento de todos, lavro o

abdt'Ge 1923, ,solteiro, de pro-'j.' presente para ser afixad@nolo...

"fisSã�iâómesli,ca, ..
di;fflldHada e, gar do costume e publícado pe..

're�jdente llejta cidade, filha te- I la 'impI€rJsa.

;.�!m!.u��e�.1.�.!�OI.deHefl!.�!�n�.[}'.d.eI.Blullwnau,
9

D.��
...
�m

..

o

...
r

...·.�.::.1 ::!4ói' Ap�t?J.;t'am os d,o,Cll..'g1>e,!;!tús L Oficial dtr RegistrQ CIvil,

INSTRUMENTOS para

Orquestra.s, Bandas
e Jazz-Bands

Cordas. Palh{illas, Metodos.
Peçam preços ao Representante:

II fJ 8 S "Serra Ilta (fx..S. Bento]
Caixa Postal. 39 - Linha S. Francisco 'Rst. S. Catarina

G. MIR NDA
E.xpedições ... Despacho8

Agentes dOI "lides:":

·'BRASll.MAR"

1

4
Rua 15 de Novembro, 59_6 r

fabricã' Tiniâs.. �_'k". ··1Blumenau Ltda. fduor·, é· Sabor
Tinias e Vernizes .. Material para-

Pintur�s ern Geral' II
. BIS ·Manteigas a fina flôr

Tilnas; em bisnagas para artistas
_ I

Q.lume#lsu .. Sta� C.atafr'hlif ,'! .��
r r :w '! 'II 1 -..........;-.--,.,..;..--.,,;;
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Stglra�ta: rliblfcB�. _Of:]fsWaIIO BOlelt) 1]8I1B; .IU;$lIfe
Dr� hrtns -. If!l . InIDJü; fazenda, sr•. J"oao �Icant.a�:
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