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flUania �za é RfJCite, 311audlndo fre:-rdu fanam apel.as t8
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dIas I e slUiuuuente cnnfofhuhn I do ,Uoritlso lide·, sdenlsla,
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s.•.....u�eram
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pre� I net.i&a.me. IIt".· ..... o B.ri�a.dejrO I para u .1l(l�O
•.·.··hrasUt.ir...e ele"1 YI.-lo sair ã rua para eeesa- numa elOQuenle_ e eX.Pfessã ..sentes iJ8'S.comlcros da U[JM�'fduªrdtl Gomes.lgora, qual- ger seu legitImo manriaf3rl�� grar a flgí!u's deIDncratica VI demDostraçao de soUda�

resPl!ctivame&te em forbde-
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riedade aos sesls ideais�

,â1Jlo Bianehini

',;',:

!lnlerV80lor Luiz
.. tteÍio�:d� c�����:.a��resc�\t��� I

..

I.' GaitA'··.,.,",pará. <prefeito de Brusque o sr, V
Paulo Bianchíní, figura de realce

. nos meios comerciais do visínho O Ministério Público federal
muuicipi? .ónd.e desfruta de sóli-"

A, virtude li II laalt1a-

D·E· L·
·

..U·..!+·.4..
fiiado Matutino aplaude a .noDluaCão dodo prestIgIo.

.

de se retiram quruj.do
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anual Cr$ Bo,oo ilu�tre catarinense paraNêsse sentido, conseguimos a-!
.

li crime e B traição seru ....tr.. ' Orfl (55;0() h f oi .

li: II .t
pu
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rra

.. r. que 0.··
sr

.... Pau.10. B

.. ianch.i.ni II· são premiados. avulso er� O.Bo C e e uO governo DD ..SdJuO
viajou na manhã. de ontem com Os procuradores da Hepubli-
com destino a Floríancpolis, ·a-. O ar�oto das aspirações do Vale do It�jcd CCl no Distrtro Federal, a cujotenqendo uma solicítt;i,çãQ do in- I quadro pertence ha muitos anos
terventor Luiz Gall,oti,conl quem. IJLUMBNAO • Terça�feira. 113 de Novembro da i9ft!i c Dr. Acbill8a Ba!siniDirl'tof Respoueaval - Ano XXII - N. 42 o sr. Luiz Gallot!i, dirigiram ao
te entreyistarft ,a iéSpéito. I,

... .

',

. .. , Presidente José Lingares O

····0:······ 'o·······t"··o········m····· ....•...•�. ·0· )Ie·· e· a'm'ao'··�a- Frederico Base Jnr·I::g�����::!�J:;���r;1�gi3�:S..
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.•.. Tal. justamente desvanecido pe-
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. .... Dando ,c�rso a um� notí�i� de uHi�a. hora, PU.blicamos la prova de confiança que V.
.

..... .•. . '." .. em nossa edição de domingo último urna l!geHa nota com reíe- Excia. acaba de dar a um dós
-. ,

.

.'. .' '.'
.

rencía a escolha do .sr. Frederico Buseh .Inr. para Chefe do seus mais ilustres membros, na
Desde que o sr. Nereu Ramos (eaqu!' 110S' interessam os Executivo Municipal em Blumenau, 'pessoa do Dr. Luiz Gallotti, no-)lsí:H.;ctos, poHticf}s da sua vída.] renegando princípios liberais e Com eleito, segundo informações colhidas em fontes digna meado interventor federal em

tlpfegoalldo espirita jllridico, fez causa comum com o golpe de todo o crédito) o sr. Frederíco Busch [nr. teria recebido um Santa Catarina, veemtelicítar V.

.1'à�Gisti:?Jílnte:de 37. perdeu desde logo o direito de voltar a despacho telegrafico do Interventor Luiz: OaIlQHi. solicitando sua Excia por esse ato que rnere
encher ;:à •. : Quea com a palavra DEMOCR AelA, Ele e os outros presença em Florianopulis. afim ser consultado sobre a possibi- ceu (1S melhores aplausos da
.: ,Se·:fio seu coração o sentimento democratico era tão lidade de assumir o cargo de Prefeito em nosso município- opinião publica e bem demons-
'tu'rnig�do e sincero; porque não imitou ao sr. Juraoí Magalhães

C.�onfir"!and.o essa !n_formacão. po�tmos adiantar agoI.'a que I tr�
o

se.
ti

•..
oobr�_ propos:to d,e'que; não concordando com o referido golpe. dignamente depos o sr. Freríertco Busch viajou na manha de ontem com destino assegurar ao pais que as eleí

nas mãos dO ex ditador Vargas o cargo de interventor na a Capital. onde tratará do assunto ções sejam pfesídi�IiS com isen
Bahia e reingressou na caserna,

• aonde o tinham ido buscar? Elemento completamente radicado neste meio onde desfruta ção, lisura e honestidade. A ten-
O que. ao eontrarío, vimos, foio ex interventor catarinense de gerais simpatias e, acima de tudo, profundo conhecedor dos ciosas seudações. ,-,-. Themisto

tresfar solidarIedade ao ditador; apoiarclhe fodos os designio& problemas locais, o sr. Frederico Busch Jur. é, por certo, a eles Brandão CavalcanH•.1' pro�
poHticos, carr�ar pedras para a sombria muralha que separou o pessoa in.dicada para o cargo em apreÇo, mei'�Ce!1dO. ser recebi-I cUt.ador

da Rc.'pubii�a e consul
povo catartnense dos direitos e liberdades i"epubHeanas. trancaI da com o� mars calorosos e plausos a Escolha do interventor tor geral da Repubhca. em co
as. porl\3s da:Assem.bléia LegislatIva. di:lTlolir a tdbuna comicial Luiz Oalotli" . ! míssã�-Plinto de Freitas Tr',
e arrolhar inapelavelmeme à Imprf!osa., De nossa parte fr)trnulamos sinceros votos para o senhor J vasso. 3' procurador da Rep��Não flêlvia adversarias nenhuns a cujos pulsos se devessem Frederico BUSC�l Jnr. ac�il6 o Cf1TgO que ihe foi r:ferecí?{), certo I blic�- A!iredo ,Machada GlH�
apertar grilhões punitivas. Haviã um. povo confiante, que, num de que 'essa atItude sera rece.blda co� grande SImpatia pdos 111araes ,fllho.\ � .

procurador da
bote traiçoeiro, fira da noite para o dia reduzido a . feição mise- blumemlUeI1Ses..

.

. .. I ReP.U.bh.c.a-1:'3lifO de. An?rade,rave! dum imenso rebanho de carneiros. cuia liberdade se cance --------.---.;.-. � 5' proclirador da Republica "-
Java com açodamenlo, a quem se negavam quaisquer condições

Cd'· O G IA" I d·
I Cados da Silva Costa. 6' wo�

e regalias. eom\) se não pelfencef:se a mesma Patda f, portan- 8.mara agem III o aul.118. e. a.!oc.�,�:�d..I.I?i.;r! t�..�.'t..R.._�dPoU,bll!Cap,•.:'.c·HA!•.•!.�eol.rlto� fosse indigno dessa tra:,ternidade brasileira, que encontra I ''':: _, o,,� li;,: :: .. ,,�I

sanção·na··cidadania, na lógka ena moral. Porto Alegre {PressParga} - lole·r"enlap"'la·. d� .. R.epu�Hc�.inlt::-ino--:-Dionh!�O que em lugar da Oemoc1'aCia nos deram foi o oporfutlh Um do� reporteres que estive- .. W .UII I S!!vet:a.�ouz:,.4 proctuador Uií
m:,. a into'erancia e a'insaciavel corrija fiscal, que atirou a� ralit em São Borja, onde foram . .. ....

.._ .,.
_

t Repuohea, lIuemw.barreiras orçamenta'rl:lis,:pafa alem, da casa dos 80 milh6es. de avistar-se com o ditador depos- A fnterveo?lOl'ltl Feaera} c�·I_. ·

._.. _

�rw;ekQs .. fuquanto, �Que1es Que: deviam dizer .alguma coisa em to tróuxe a noticia de i que o I munIca á dlfeçã,o dos .P�rt1� 1.....
..

.... . .. , ...ft:lvolôo 'póvt::rfamlnto'eram r{!duzidos ao silenCio pela, ;pQlicia sr.' Getulio Varg�as r�ceheu Ulila! dos po!Hicos e ao pová �Uê,· ·pl'e�li!!.lbj!.$�:de u�>_.q?-J»bUraGrafica do D I P e do DEIP. A situação estaoonovista
�e.nsagem d_o 6el. Peron, con- I d� acordo co:n ��s determma- i tlpugraLo nesta ÍüHHL

favorecia a imp!ensa palaciana da maneira mais e:,ci:mdaiosa f' v!dando�o a deSi!ançar em Bue-I coes das {ilHO} J�.ad€S .supe-I _açulava os p8sqüineiros de máus figados conlra cidadãos dignos nos Aires. rlores da Republica, Já se

cuia .çulp3 única era não ajoelhilt'em diante da consHlutção. de podem realizar comícios elei.' continue apN}CeS,Sar�8e, como37, e por conseguiate. ficavam a merce de todas as surpresas. e torais, dentro dHS normas! até agora, num ambiente de
de todas as insidias, vinda dos arraiais legais que regem o assuto. I �et'enidl!de e eievaçãn• que

querém!stas. Quer dizer: criou-se uma· atmosfera ·ftiSc1sta. de Sopa em Tabletes E ...ta Intel'veuto1'iB. espera[ sempre eo.·.nst:.tuiu () apanágio."ctê ou' morrer'
I( li I.�ue fi.�mp8.nha eleito.ratJ da poHtf�R eat�H'ineDse.

__
.

'

__Veio felismenfeJ o dia em que o Brasii reconquistava a fa- "V'. I C I li 7

culdade de construir os seus quadros políticos e adminísinÜivo I· II' Exp·I....r� dia· 23· o· praz'iI para asegundo normas juridicamente dernocratiças. O campeão lndrfesol UI"
desse .ideal ficou sendo o ilustre majOr-brigadeiro Eduardo Gomes, 1 ···�rlan'o.tabo;eu!.e dC�I'C��� edxe'.ceCÍ;IOdJOe..

I

enlr·eg� dos·· t·l'tulft� e.leiIRra.isVerdadeiro republicado tudo fez para que' o governo fosse I F ' li ••• ... _ n 6� I U fi
arrancado das mãos falidicas de Vargas e entregue a mais alta I {Bouillon, Consomê} •. Modo
figur.a da Magistratura Nadonal. Esse ideal prevalece.u e concre.! de usar: Não cozinhar, apenas !tizou-;.e, na ultima semana. quando Vargas, d;-Hubado pelo pa- desfazer a dissolver em agua ItrioHsmo das nossas Forcas Armadas, -- que surpreenderam 10-1 bem quente.

! fid

..

à

fi.'·
AmériCa com á bele?� e (.feSJ.?ren.ii.men.,to :.ddO.· �e

..

u gf!sto, ,f.,?i 1rlesprchado 48 horas depols [J<1ra .11S v;!!d·,,:s qm:pmas de San C. ANTWEILER - Rua 7 Sel.,
Sorja:.' .

: � ... .. . 100 • C. Po�ta), 56 \ I
Poriartto uinguem mais qqe, a. UlliãG Demücratica Naclomll I I

deve sentir se satisfeita com a marcha ctps áCoi1tecimento�•. Res· B I u m e n ti u

1\ !
taúrando as prerrrgaHvas da liberdade e do \::llreHot pelo apoio B!
a Um governo de feição irtdubiiav!.'lmen te civil e democratica Sahta Catarina - rasíl '.J
ela não' está a deblalerar teatralmente contra o fascismo: está ._."::"'_' .

. --

pmeiámando li boa·novà a todos os espirHos equiHblados e coe- I Rr·l·enlaç�ft t.r�ç·ad·a na"a fts inl·e·,uenl"fAs a
..
'!l

rentes, e concitando os verdadeiros p�triotas a que, no d;a 2 de ii OU
.

U li II lU 1111 W ti � liJU
dezembro, paio voio esclarecido e decididQ, apoiem aproxima

t I
lO

1"1'" Circular enviada neJo Miera ele gara.ntias constitucionais legitimás que o major Brigadeim a ua emergellela pu I Ica . �
p

-

Eduardo Gomes nos dará como futuro Presidente da Hepublica
-

.

. Instro da Justiça a Iodos.

�'Diz o «Diario da Tarde,»
(JS Chefes de Governos Estaduais____-- � � � I

11- d··
., "'di Rio 13 - (SE) o Ministro da I .'

'

1
to aos direitos iguais de todos:

nal po erla candlul- I

p.o··rte·S· d·e ar a·s Justiça, Sr,. Antonio de Sampaio de Estados da Federação. Mas 4} - darão toda a aS5is!encia
t·

...'
... .....

Z �,..
. ... .

Dótia enviou aos Interventores pará que seja real li i�parcíali- quê lhes for solicitada pelosar-se .3 posto elledVO
.

. ..

'. o seguinte telegrama circulai: dade do Governo da Republica. Presidentes dos Tribun�is Re·

algum o Sf� G'e!ulio RIq •. 13. (A;.. N) - Segundo se "Comunico a V. Exa. ser 0- entre os paI tidos politicos que gionaís e Juizes EieHoraís,

VlIIJ!rg.�s. OGtl01li, o (h:se�barg8dor �os. rientáção do Ooverno a que se vão disputar as eleições a dois C0m estas e outras provi·
U II.. ta, tendo em VIsta s reVIsão expressa no discurso que profe'; de dezembro proximo cumpre d::ncias semeihantes a juiZO dos.

Rio, 13 (8 E) - Um jOl'IH1! I fias licenças de porte de ar ri' por OC!3!>ião da posse de ln� aOS Interventores, em todos OS! Senhores Interventores e'iipera
d

.. e.·..s. ta.. ·. eaPit.a. t aS.Sina.la em. 3....
0- \m.•as, b.a.i�()U )Jor�.ar.18 tornaM.o lerventores realizada no dia [I Estados, observar entre outms' o Governo da Republica que a

ta destacada que Q sr,Getulio sem efeIto fiS lICenças ante� deste mes. nos seguintes ter- estas recomel1daQões: veraaGe deitoral. em nos:;o
V8rga�. não pode, a vIsta do

I
dores concedi.das e determi� mos: 1} � Não aplicarão nem per País. lenha SU.li expressão real

que estabeleceu textatlva.· nando ao Delegado da Ord.em
.

l'Estais investidos de uma sa· mitirão que sejam aplicados I'b' no pleito de dois de clezembrO
J:qents a Lei EI�itoral> candj� Politica e SomM sejllill rev.!l- grada ies·ponsabiHdade:. a de cursos dQ Governo � estadual deste ano· E" para o que vos

.da.J...8.-.8.
e

.....
8

.. =.PO... st.·.oei ..e.ti.'Vo...
A

......
cres7

.. I.Ud.a.ôa.s. ,.i.n.�.. deP.
endeRte de. pa- cooperar com o Presídente da Ou municipal·- em benlficio convida o 'Ministro da Jusliça."

centa que {) mesmo ocoue gamento de novas taxas, a.s RfPubIiCil.na..... voI�a d

.. O. P�.iS. á de
..qu.alquerpurtidc politica.' nol�CIU!l: DU'S'"CU

-

com d"'sr. FeHnto ··'Mulel" . que julgar. convenientes. realidade democrat,ea. A lei so pleito de dOIS de dezembíO. nl. u n
. "'. ...

.
.

. ." .
.

é lei de verdade. quar1du_apoi�: I �) -

'. :Qma� �o _ it?rovid�lcia,� i a"j·B�-,ás· B.; 5 h8.-Huje� .�-'-.�.-.-""'--Jl'-'"-.o .-.'......__..�.--N-- ...,..,...-li�. da pela vont�de _

(ia Naçao. E I?a1a que élpen_a� ::,t:!lam ruam, I Mi.NHA VrDA E'
.

TuÁ

I··
···

.•g··.>.'.U.·.:t.:'.F.a.·.·· •. ;.'d·.··e·...C·8.. ·.IL :U'iâ" Prado dQ Rio, La Menor
I �6:ac�j�r��mifJ:âed:ej�m aES��\J�i� ga�i��i���tef���ai�ll�e :��j�.!': r, �1����Rci!(O, dt'OSRel'DÍ;._,r'....

:.': :,..W·
..

·E··.'·.Z···..".,:(:...............•('.•.:..............
e Hii.psodla .-- Direito e cuja força seja a da cavel. imp3reia�dade p8rtidaml; 1.- v � 'VI��

1�h , •

.._"
.

�v�"·

.

"

encontra.;se 3 vfmda nas tV.Ol.lt�dH,do p:ovo,. que �osi�s 1 ?J�. ri'I(\!1t�IiI.O a ?fd.em Pt.:·1 !:'late� 2.ú.a. -� 1;2 e UH1. 180
"... .',

.

.•.
.

farmacias e Drogarias. I convldaao a assurmr a dlfEQau' bhca, no malS �Dmpleto respel' \ .

Bal<:40! ,00:�/;:;. ':;

o p�'azo para a ent?'efF1 dos titulas eleitorais,
con{o'rrne já tit'enws OP01,twt{d{uie de anw!Ciar, e;(�.

lJira no p1'oxinw dia 23 do c01'ren!e, devendo, to·
dos (IS eleitores in..sc'f·itos1 proc1wa-los. sem falta,
até aquela data no tonun local, edi{icio da Pre·
teitU1'a M'tlnic{pal.

----_._-�._-�.�----

j,.

�.

.f:.
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'.. Ê$PECIAI..ISTA
rRATAME�TOEOPERAÇOES DAS DOENQAS DE SENHORAS
M._ d,•._se m..as, .D"'....lIigs Aa Idade ,rIll... Per
lurbaciilHI ne�rD..gii'tndtdares., OPERAQOEI=t do utsre, ovarios.

trompils, UlIlWras. IlpentUce, hernias. ate.
, lllatermc!ColilJulacão • Ondas CUí1as..'

. CLINIOA EM GERAL
Coràçiio. Vulmões. rins. an,· digestIvD.
farices • Ulceras· Doenças TropiciloS.

CONS.: Trav. li'. dá Fevereiro N.3 rem frente' do Hota! Vitoria)
RBSm.: Rua São Pai!�o. 31I • Fana: 1226. - B L U M 8,N AO

fabrita detadrilhos e Oficina de Escultura

Ira do"Paetler
8'1:'U 1(:.:",1.:0,'

�.>, +r-Ó>,

, Ryª DUglje:dé Cax!aslJ3 (Ex·P,alw(3iras)

Telefone. lOSi � Co.ixa PostaL 48
'-

Elap.�d�dW _·fm1ta. f1� �tLJI,".� ,l'SIt.at '._.
Gr�oI_ �darlall' Favkrl�nt!l5 faicl§.ljJ c.lu:na d. Cf�nt8 Ac..
i.l_ 1. '. ", ..

" m;!{Õ" Balautnlli, ,Oainl pllr.
Sill�l'jfI! J;,�m ,paP �UJ BIl� ÂgD, TillUquts•. Capitell, lI'w�1
c� P,b.�_'I c..Q�nel"; p� &gwUiflll Barico �ra llAl.'a

,

,'•....
' .. '.. .• .• ". "'. .' ,"', . db.1:S1 ,MItSib li, CciDt�. Flitrel"

fD . ' Pe:� Fat� I �.<I�le .EtIo.I ra3, V... ffu�l6tltQ <iii li�.
�ÕQlj Glil\lt. (I., GliIO" �t(l. : d. fUI , E! li li '" li t li f Co

w�,'!>,��.�'W..��{Ut�tl o_••,,*,III._'9l1i"'flUIl.•.,.<uiH.JII!Jli.fJL'M!CIt

.1.·it�R4r�adnra d� Madeira.s S. 1 •

I
.'.'

Sfock permanente de:
m Madeiras de construção em ge
I . ral, ·Ferros; Soalhos, Molduras
I' etc. 1� Telefone Hl37 �

'1 8"1. ti M E ti li U • Santa Catàrlna I
·�I!!\'#I'Iíi"'iIliiiJWo!If.........4-'tI'.-.....6·...W.....O {i*,""-�""""''1l5!1'i:'''''��iII!II''

f=
..

,� li. "A '�i�i! ��lIf R A B-E
" ···.1 ,Tratam.e�ir��;:.P:, cf:.i��.tI.?·.:o.8.·.•�·.:.e...!oeon;e�:�o�stomag01

Laboratório anexo.

..1· '.' aonsu.uas: EU.a Brusque sln», das 3·6 horas
.

.'

menos aO$ Babados: - Fone; 1319

ieo. p '''B
- . ., ,

. F$QCiedade 8enilicladora de
Madeiras Ltda�

Anunciem neste Diario

ui Arl1la o 'lia esquina das tuas
1 de etembro e Bom etiro

1 Ven �S I
um CQl:lj!wto, frig<!rífic(} jcompl't'S8?? para fabricilçAo (ie Igelo. marca "BAVARIA , de Iabríeação alemão, llbsolllfH-

\mente novo e ainda enealxotado,' com todos os seus per
tences. C8pacldade.: ceeca de 180 kgs. em 9 B 10 hrs, Ver

I e
...
tra.tll.r na.' COMPANHIA JENSEN-Agr. In.d, e Comercio -

Illoupava Uentral ._ Blumenau,
.

.
.

(@ Grande LiquidaçãO I L�
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,3 ça OS

. NAÕ EXIGE PURGANTE,NÉiI;l olfTÃ
'

/' I 1PJ!·ll!IHiliifl� ""o" ...:�,v� :ó4!
f� 'r,')li B, e·r e·'i���.J
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ri'll!§m'W% ...�m B_

_IChocolates
Salas,

Caramelos
Pr'alinés

. Arllegos de Natal
No bar e 'no lali ',',; i iCaixas Fantasias .�" KNO'( .í. [J

� nãa deve
.... faJt�li- :.--,! j.'

agora �c'V:;da na I ..�.,--._.-��iO-;,+�_..j-.
LOJA Al R (

tce de Tintas -IiiBlumenau L'da.
r fintas e Vernizes .. Material p�"a

I!'I Pinturas em Gerai ,

.tetefçne 1248 -. .Rua 7 de Setembbro I Tint:;u!�..��s�a�ta; �:�:fl��tísta, "\:"\fo.rnecedores de Madeiras. em Geral I
--

I
'\"'íc··· '.' ! Dr. Percy João de Borba ! �f'flrro patÚist�j. gl1cantoneiras. de Qualquer Especfel .j \,'.. M n fi 1 ç o II ii P E C i ã L � fi '! A I ' :\,

I'
: Alinhamento;. etc. etc,

DoençtHl de '5enhvras - SíHHs e ou efl mnle8Has vene, ! /
," ·1. ,Esnecia

..
lidada: Soalho Marca Strobel reRa - fraqueza sexual - Tratamt!nto r�pido e indolor

II.

fI CLlNICA GERAL - OPERAÇUES 1
_W"El"ljI; :z:st:>j4 MM 1;

Horário especií:il 'para tratamentos com Porü0Hiua !
-

,o ."'"'' ·,,'·"''''b,...._·�'''· .

J .pr r M ' �

Novo Edifício Peitar

Travessa 4 de fevereiro, 3

Expedições Despachol
Age�tes dos látes:·

corri viagens regulares entre haja! - Santos

(illhca postal 36 - Ent.t re!egr. HGuh:ioH
ITAJAI' Rua Pedro Ferreira nOS. 68/721

f
M.,.

fO...�
Ma ·fnlSlbll
JiSILVEtUf�.
aran;.-T&niia:;

"Medicação iUtxiliar
no tratnmenio da ,.

�ifiUSH .. '.'

Caixão funebr8
S!fvi�{lS de primeirl

�dem

Hna ManuJt.ü},o
N' 2'1

li tratar curo
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Cursos especializados da 'Medi
AlRES TR!NDAOE BENTO, Presidente da 26a' Secção cina Infantil e alimentação das

da 3a' Zona Eleitoral de Blumenau, no uso das abibuições Que, criancinhas, -:- Medicc-Chefe-das
lhes são.conferídas pela lei Eleitoral e pelas Instruções' para as seÇ1JCS de Higiene Infantil 'e Co
Eleições (fe 2 de Dezembre de 1945, nomeia. p'!r� ,

servirem co- zinha Dietética do Centro de
mo SECRETARIOS, da mesma secção. os cidadãos ROBERTO Saude. - Estagio de 2 anos 00

BAIER. serveniuario da Justiça, e CARLOS OERMBR, comer- servico de Péle e Sífilis da S,'1n
ciarid,J àmbos reside.':t!§ ,e domiciliad,?; nesta cidade, a rua t 5 ta Casa de Miser�c<:rdia do Rio

Ide n�V'embro. os quaf$ ficam, de,sd(� J� .;.,conv.()ca�os á com�ar�-, Ta;elt'o. - Especializado err: Ma-)c:eri'rrr h& REFEJTORlü DA (IA. HcRING. a rua Floriano �rll pelo Departamento Nac.o-]
Peixoto, ás sete (7) horas do dia 2 de Dezembro próximo Iu- nal de Saúde Publica. - Ex- I

,JtUr·o,;"
'

o

Ch�fe,
o

durante z anos, do Servl-;Blumenau, em 10 de novembro de 1945 1<0 de Malaria de Blurnenau. !
!tH1ES TRINDADE. BENTO +Presidente

o

3v2
'

I
o

..* * Madernfssimo aparelha ds Luz I
\

5a' SECÇÃO ELEITORAL
o

Ultii! Vinlefa !

'JOAQUiM 0$ SALEl'l. presidenre da mesa receptora da Ifia' secção eleitoral. na oonínrmidade do mtigl) 63 do decre!o Dâ eonsuüas, todos os dÜ18, .

,� 'lei rt' 7.586, de :28 de maio de 1945, nomeia NiLDQ TEIXEIRA no Edíltcio Peite?' (em [retüe i

,_,o
,DE MELO e NILTON KUCKER secretaries da dita mesa rece ao Hotel 17'it07'ía), das 10J3G,

ptora, nas eleições Que se deverão realizar no dia dois (2J de dr. 12 1/3 das 14.;30 ás 17 horas !
deZembro do corrente ano, com inicio ás. sete (7) horas. para !Presidente da Republica, Conselho Federal e Camarados Depu- ._.,_.-.-.�-..-.-•• - ..-.-",

.Ó: tades.

_:":1
�

I
li
D
I
�
I
I

Estado nascido aos "de no- •• \J ! U...... Vl>�u U, '" ......l..!.� _...... .... ,,7 U
� ivembro de i927, lavrador, sol-' J.

.

teiro, dOl�icHiado e resi?en,te e�:, 1\ I ��W ��11 f?�a t��Itoupavasínha, deste Distrito, n- .!l.> �trl_.t;l."" """ �L _� I;i,.i_

lho legítimo e Richard Duwe e Assembléiu Geral Ftdrnortiinaria
de sua mulher Alvina Duwe. Pl1lM EIR '\ CONVOC!"ÇÃOEla, natural deste Estado, nas- São convídeuos 0,-, S'3nhorei'i Acíonistas tiéstlJ Su{',ief!a�
cida aos Ii de abril de 1925. de Anonima. para UHH! Assen:b:éía Geral EXII'/iorlÍlil/u'ia,
domestica, solteira, domiciliada e

que devera rel,liízar-se na ééJe social. fi Alameda Duqueresidente em Itoupavasinha, des- de Caxias ur. 7, dé,ta cidade, palas yUtitcd'Z0 (14) horus (Ín
te Dlstrito.ifilhalegitlma de Max dia vinte e quatro (24) do corrente mes de Novembro. t-�l'jm
Goldacker e de sua mulher EIi- de tomar eonhecimento .íos ;'lt08 praucados pura {I eretivo
sa Goldacker, , aumento de c .pítal EOCKdf, s nrova-to por tiellbersção una-

Apresentaram OI doca'flleotifll8 nima da Assembtéía Geral Extl"i:lordiiJaria reallzuda em 20
e�jgld" J?elo artigo 180 do Co- d� aOE'H de i945; aprovar em i�jr;l1ltiv{. eS8ê aumento e os

,Oatl M�.n.to;i·na! .li fl'!,� ftftr dIgO eivil sob DO.. J, 2; 3 e 4 I aios que lhe dizem respeito, bem corno rattücar fi re.forma
11 em Il;i-v � fl iHi II Si n.lpit,m .tlveli conheclmentü d� p!lrCiBI dos Estatutos sociais, levada a ereíto per delibera-

�;;;b:tlll algll..'1l hr:!pelitment? ,lelllaI, çã,ó uuanimE':., daquela I1H'Sma lH'§Brnh!;�ia.. .acu!.\fI o para OI fius de .tlireHe. OBSBt�VAÇAO: - Chama-se .1.1 atenção eos Senhores A�!O·
, .

.

B. para OI)llstan e chega!' ao 00- nistas para o !11SpOEtO no êir�lgo Dr. 38 dos 'Estatutos So.
o •

• 'oonilt'lc1men� de t-Gdca, lavl'\(;l '" eÍaÍs em viD'(;r�·-·�--'_�-�-·-·-·-�·1 tUA"
l'>

•

b ri < o.�'o·. .. o· pre!i�n � para ier Su:Ll'!.uO no l$- Blumenáu, 8 de l\lf'Vem ro 1)'3 I H'i:J

I ira!: do ot!st� f �nbUçadfi i,\\t" (a) - OuHilermd Rf:'tI;"UX -- Dil'�t()r �1';::gi;i0Dt?la l;mpreu'la. (ti} Robnr w c; 'L'l'i:'8Ilb:-:ChH' - Ou', Vwe Pre:::;Hh�ntf)

f B!UHHHHHl, 8 novembro de !9451 (a) - GUStiH7:) Sbllim- Diretüf GpiBnte - 3'l 2
Victenn-& Bragil .-",__"_"'-<l>_ ..._�_-:-..,- .. ""'_".-4>- . .,.-,..-<:t--<!;Io-o$o--«!'-.r.

OfÍCf.nl do Re2fstr-a CIvil. fit�������!7;TI';7'�,'im""��111�lJj!;!�,'�1X!ííl§-m&i!l'$h..�"
*** '

.

.

Editai

E ditaiBlumenau, lo de novembro de 1945.
Joaqüim de Sales-Presidente

***,
HeÜor Ferraz, presldeme da mesa recepto: a da 22;f Sec-

ção .Efdforai, .na conformidade do artigo 63, do decreto-let n'
75�ó; de iS de Maio de 1945, nomeia Curt Koffke e Herbert
Willecka secretaríos da referida mesa receptora. nas eleições que

-

.: 'se d�:V.erijo Tl'aHZ'ar no dia, dois (2) de dezembro .do corrente ano.

'çof1;;Jrildb' ás (7) horas. para Presidente daRepubtlca, Conselho
Federal e Camara dos Deputados. "

,

«Blnmenau, 12 de-dezembro de 1945 \

Heitor Ferraz - Pr esidente
.�-�.;,....�..........::�...;At�-,_It-. O +"_+-+-- ...-,.._-..."",,,.-.--..-:-+

, Duas casas na Rua São Pauló
N; 27J: e 275. periODcent'es 8.

EJni1iO... lvt.arx.s?üior. Q. lote-l,F�ggado deve .. se dirigir ao

ProprietarÍn; na Rua São Pau-j

I� N.·27L
o." • .

•

o

í
. Vende-se oU.Arret:lda�se 01\bem sfrsg.ueaalfó e R

.

Ã J A I . 6o.a 7 til! SetembrG. 13
H o T E L; situad(} n� 6f��II�---;'. ��d� . pfllia de Pi ç :lrrás, na ." . .

...
'
..

... Es'trada lt6Jf.lí:"c1QlDviIéi'lftfor� .-J>,.....jt-.•.-.,,_it.-.�jt\�.--..

Q1!'H}º.e� . c.oJll. I) proprietarlo
pª�p�rdO.· I:!eU}l.,. .••

.

.

o

•

Uma "bem instalada
teCidos inclusive casa·

situada no centro da
Taíó�

; Tratar com o propriefado
•

o Henrique Faber Sobro
Tàió - Rio do Sul]
......____,..__. )

Uma Gdadeira para famHia i
. em otimo 'Fundonamf'nto, In· í

,formações nesta Redação,
. IVemie·se o Campo de Pu

tf.'Dól VHorla;com aprox. 7.000 I
metros· quadrados. situado á I

. aua João Pessoa- Velha .
.

.Informações cum M.. Oel'�
",m&t.i..:... S. ,A. Com, , MoeUmann
O.ti .Oito WHle, -fúne')o99.

,

1946,-1

OJ jt'fviços
Radios receptareI

S3rvico&
o

Saphiot e GarantldoJ
TBLE.FONB 1395

Faço saber que PI retellden ctt..

SJ.l'-H\: Oswaldo Flores e Vero
nica KasuIke. Ele, natural deste
Estado, nascido aos 30 de outu

bro de 1919, lavrador, solteiro,
dbmiciliado e residente em F: ... !

delis, deste Distrito. fi1I�o legiti
mo de Agostinno Luiz Flores e

de Sua mulher Ida Flores. Ela,
natural deste Estado, nascida aos
23 de Fevereiro de 1926, oomes�!ti�a3." s?lteir��. à�miciliada� ..f:si-�; �;.

dente em F ldelrs, deste Vlstrlto'l' ,. :

filha legitima de Ricár.1o Ka-
"

salke e de sua mulher At:gusta IKasnike, .

Apresentaram os deicwnentol

(lXi'llgidO! pelo artigo 180 do COdígo I V:rH.Jso Buxiliar 11') tratamen!:J da Sifilis, como mEl;)

Civil sob n. i, 2, e 34. Si aiguem seguro de combate capaz d(:; riiminar os efeitos pef-
tiver conhecimento doe existir aI.. I ni:iosos d::.sta cruel m, LsUa. 50 EC

.

iID1l impedimento legal. acuse o I !IlO1&E�;'�"""7'%��m;;zy:r':';���;;:;.;fc;::r�!ikt..��tbV�-$'J!!l!!\W!;
"ara Oi fins de direito. '5. para
constar t'J chegar ao co.nnecimen�

li to de tildos, lavro o :pre1;enoo pa�
ra 5eS afixajo no togar d>o
oostttm'" e pllblicl1do pRIa iro.,
prensa.

.

� � 1
Blumenau, 10 novemb .. de 1945 i

Vitorina Bra.JP I
Ofldal

.

do Registre C1vi!. !
�

--·-+·_------'-·-'1
I

I
1

"C .&lp(j:;�cv��ão. a'ítX'iliú7
TU) trat.amento da

:fíti.Urs" .

Não EscuJec�ru"•

o meio certo d� combater eficnmento as mo

léstias causadas pela impureza do sangue e aódcn
tes rebeldes e ,tDétidos d,:; Sifilis herdada ou contrai
da, com todo seu c:)rteb ::!e dores e sofl imen!os tais
como: TumOrES nf') corpo e na cabeça piacas na gal- ,

ganIa e na bot:a. d, .res ck Ob0Ç:l, tor imantes per
turbações graves p:,na os ;,::!hns e ouvidos, erupções
da pél!.", ddormações ou inch8ções ddorosas nos

braço, e pen18s. re.mna!LslTIu aglJtio, etc, - Se obtem
c(\m o uso do

----_.�--- ------------ [

foto
ReC.t)(Del](la�&e pel
E,���!IletC4{l() t: r\� l {.'f.�._. S

i

i
1

:}9t, I
_o

,

__-:�.__....
. ..� -.-"-------.--- l

,

I
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O· Ga], Góis Monteir.o, em narrativa pormenorizada sôbre -

os acontecimentos do dia.
29 de "outubro,. feitlf áimprensa, revelou que havia um plano para evitar as eleições
�as $.0 depois de 3 deoutubro começou- a "desconfiar das tergirversações tendo porJ,i�,

Será rei iciada II c pa
.

pró-I H:::tr::d�::r;O --� polpe".
..

d·d····
-Ó.Ó

,.. d
.. II1II

d·
-. Li'll'erpooll3 (S.E.) - A doo

C I -I '

..

a·· ra . o. rlga elro ��:ne��d.m... e,t1����::�o �o:,�:Ol:
_

.

_ _

malária fOl hoje anunciada por
O candidato. udaoisla .,isitará cerca de - 80 cidades paulistas e �ord' Leverhulme na te�n!ãO

.' .-.

"8.·'.8··'5· delro Eduardo G(lmeS acom- . ... ""oua� da. Escola. dê Medicina
. miO I· panhado 16 Iideres.percorre- Cheílando o. zrupo de

.

or- Tropical d�5ta c�dade.
RIo 13 fS E) - A campanha rá de avião, cerca de 80 ct- gantzadores dessa exeuresão

.

O �emed:o. cuja de.scober�: se
prô-candldaturá do Mejor- dadas de SãO' Paulo. deve estar o Sr. Osvaldo deve a equlpe de

. laboratorl",�as
Brigadeiro Ednardó Gomes Essa .excurssão seria feita Ar�Dha, apoiado por outros da !mper�al .Chemlcal Industries
vai 'Voltar ao seu antigo rítl- com auxilio de um avião es- proceres.

. .

-
-

sera di.stnbmdo rcom o n,ome �e
. mo de íntensídade, segunde pe cíal do tlpo :nédio com Ao ID8SILO tempo, �stão se Pa�udr!ne: Sua formula e muito

se informa na U.B.N. Projeta-
.

osslbílldsdes de pou�o em proceSB8�d? preparativos p�. mais Simples do que a d,e 5iua1-!. .

se uma excsrssso' de vários �ampos de. pequenas dimen- ra o ecnuero q�e serà �e!:l!J- qu�r dos p;-eparados similares "��:':-!j)al!!i��-�-:f',.i..í("",,�
dias, na qual o Major-Briga- -

.

,. zndo nesta Oapítal, no dta 24 aplicados ate agora, sendo sua
Foes.

_ do corrente, com. o encerra- ação dez vezes mais forte que Irradiações da Rádio

O
--

meato da campanha eleitoral a do quinino. RAm� "ara a IS ..da D.D.N. .

. Mais de cem casos de mala- VUIU II' ti
.

BI....IID. 13 de ri_a. tratados. pela Escola de Me- tranu·eirA"-1i-'-"-"-I1-.-�-·..-. dicina Tropical de Leverpool .
� � "

.D I um e· "a A. U lovemlue de 1945 i\f',. No· .ban e no laD obtiveram êxito completo com

,.
c;om�tllc""m da Embaixada

U U U Paludrine, que, alem de todas italiana:
, .

i:',-f�.:
.

K N O 1\ r
.

as outras vantagens que oferece, :
A estação Ra�lo_ R?�� iní-

·Y··
.

�
- .

I·
I é menos toxico do que o quíni- I CLO� .uma. t;a!1�ml.ssa� .�:arIa de

. ..

·0··m· 'O··u ·a O C'·o·motlV8
� -

n� deve faltaz

��o:a O:m:r��:��s r��:!OStra�;� :i������,��,g:!����e;:�:I�OSp�;:
_...

...•...
.. .

.... .

...
.

..
.... :ANUNCIEM NESTB OlARIa

mento,
L

grama e transmltld.� d;as 2 r as

I
21,10 horas (hora italiano) em

E t t Prado do Rio, La M.enor onda curta de metros 49.78

�. P 2
f "d· d t f

.. lO .. X ra O e Rapsódia igual a quilocíclos 5°,25·

..' ..•..

.

..

era 0
..

·

S II' esas re errovla..
WEIIEl encontra·se a venda nas

I
.._._.._._..-'-._.,_.._�.

O .

.: .: rio de domingo 8 maquinista .

.

farmacias e Drogarias Al\1UNCIEM' NESTE DIARiO..

e foguista da compoaição '=:;;:;;;�;;;;;:;;;;;:;;;V;;;:;;;;I=C=.=1 O IlIubileu do Colégio S. Fa II
A locomítlva do trem de passageiros (P-2), que partiu _M_D_I__, _

na manhã de domingo de Barra do Trombudo com desuno Acontecimento social de I ta de elementos bastante re�
a esta cidade, tombou nas tmedtacões da estacão de Aseu- Igualou melhor que o grande ressouencía constituiu presentarívos um nossos ctr'
1'r6. O fogu:sta e maquinista da compostção receberam símílar extrangeíro sem duvida, a resta comemo- eulos sociais, participou dos
ferimentos sem gravidade no desastre, atingidos que foram

fat..r. C•. IUrWl!'llEb
ratlva do clnquentenarlo de festejos. quo se reallzaram

pelos paus de lenha. caídoa do tender da maquina. O esta- unIu Ln fundação do Colégio Sagrada no pateo do Sagrara Familia.
do desses Ierrovtartos não espira cuidados. Buft 7 de Setembro. 100 - eX. 5& Familia, patrocinada por ex- A �e8ta. que transcorreu

Em virtude da marcha reduzida em que trafegava o
B L ij M E li .ã U

alunas e alunas desse mede sempre num ambiente de
trem. os paasegelros nada sofreram. O carro bagageiro, lar estabelecimento de enalno grande cordialidade e sal-
ligado ti locomotiva, descarrilou na ocestso, Dão havendo .�-:,:" �;o;:-_"..... ;;o.,:�..,;.�;>• .l'.;o'••t••�••� que se realizou domingo úl- mação, foi anímade pela ban-
mais danos. O desastre provocou um atrazo de varias ho- �� CID E SACI-ai d timo. da do 32, B c, que executou
res ao trem de passageiros. fi .

.

U ;} Regular IDtJUidao. compos- interessantes pe,ças..
.$-��-9!_;'�-�-� .. Ifi S o�-.-�.; .......-��--*-.-. �':"':o."'� �.::� •__.-.té-lÍ-.- -.-+ Os apreclavels resultados
Õ(i •
.• dos festejos comemorativos

J Banco Pºpu!ar e Agricola do Vale de Imiai t Aniversarios ESP TES :f�d���iad�S�u1�8�!:teJt;::i�;
� .. i SRTA. ALEIDA MACHADai Ma.ia uma excurção levou o tradicional estabelecimen·

-'iOÁ11'_ . li I' Decor.re hoje o aniversario na-' â e

.. feito. ante-o.
ntem o v.aloro- 'I. to, de.

ensino, que vem

.Uí?n.Deposito à. disposIção f; O/O J talicio da prendada srta. Aleida 80 Cometa Atletico Clube. O trlbnmdo de uma manerr€i

Deposito Popu�al' 5 0/0 T Machado. clube «rubro)} visit{lu á loca- pOderosa. para � forwaçâo
k e/e ta. eoro aviso de 30 dtRa 4 O/o !fi _ T. l·· lidada de Apiuna, oode me-l

cultural e lnte!etu�l da no§-

l ,." " '. 60 dias 5- 0/0 J SRA, M.ARfJ;IA F:ffi�REIRA diu forças com o Cruzeiro sa Junvantudet atravez dos
� Idem td .:l��' 9(> mai'lo fi lf! 0/0 !to. - Amv�rsarta-s� hOJe a sr�. P. C. A eXí'!>ição do Cometa i longos afiOS de sua existei!�
, Idem idem :1.80 difi� 6 O/O l Da, Martba F�rrelra.. proge�i- foi ma nmeB. de vez que con- tela.
-( eJets. Prazo Fbo 6 mese3 � 512 Cio I tora do sr

.. Jose �erre:l"a.:. à.a. Sll- BeGuil um honroso empa.te
" CongratulamfH10g com .�6� hlem toem 12 :11- O 0/(1 • va, pese?a. mUhO relaCiOnada >:>

tI' d' te 'um time promotoras da festa pelo ex,-i 1 este Ire por I x • um (l

.! I d .

..

rH •
n , 10.

de real valor e que contou to alcança {} e, e8pecumne��-
�-'fõ"""":.w-��-�-�_li----4--1I·0 •......,,:.-,_-.,_\f-�-<t;_.�-:-..-........-.. Nascimentos com varios reforço@, inclusi-j te eo� ,as dedicadas. Irma:E:

�.:;;-."''!'!��������;�':�C��!l. ve um zaguei.1O do Concordia.1 que dIrl.g.em () Coléb'lO sugra�
f:� m:�J Com o nascimento de uma Por nosso intermedio, os da.FamlllB. qus, por certo,
U ..... . �l gra.ciosa garotinha, ocorrido 3tl- diretores da embaixada blu· uo!aran: na, alegria p(lp�hH'
1: .OFEREC.EMOS. : te-ontem, dia lI, fl3. maternidade meuauen6e agradecem ás gen o .eÍlexo

_

da .grande e�t!�!A
: .OVAS . ·REC·E.M CHEGADAS : local, acha-se engalanado o veu- tUesas de que foram alvos em que BaO Wjas neste mmo,

.Ê N. -.. ..
.

.

n turoso lar do sr. Monoel Nas. pela distinta POPUltl.Çãtt de em virt�d6 da notavaI ob;!l!?
..

'

C. B. cim�llto e �e sua esposa Da. Apiuns. em �peetaI da parte !duCacwnal que veem reall-

Ei MAQUINAS DE ES· REVER n Mana NaSClmento._ " _

do sr. FranCISCO Rossetto. l!;sndo.

� "L. C. SMITH 8. CORORA" {norte-americanas} :5 .1l..lf..A>_••••.Ji')!I:�.q>_.I._••E••0 o � ....�'t.��,.Jl..A.t...<l.A.;&1&it.' .��Jf • Ii ......

{�. MAQUINAS DE CALCULAR i�;' I�etituto Médico Dr. CARVALBO_ i Pediu a pena de mor·
{: "mUGlNAL . ODHHEO" (su.ecas} :j t 0.' ,.

C!O' 1118
para o matadar

fi DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA o ESTADO �l i.
� ulagiloshcos diUCOS - .

de sua irmãf: DE SANTA CATARINA: :' êit MetaboUsmo basal - Eletrocardiografia Labora· x-r.-tl-n·, s de. RI'o inf(l"m�-

f-
.} � '6: d A.cf" I $cê

.. j.. \. l.,U via. ....... J. ......,.1

. � J QANJ·OS N �IA �� .=..
t IlO �.� n.dSSB

.\B�.DgUe-i ZSS-Ul'.ma. eiC.l

'qUeJU�i�_Freitas., irmão d; .lre-
:

..

... v . ..�."
.

'"

!1 � {Junca espeCIalizada de Senhoras

I'
ue l'relt:l!>, :-'Florta e €squar;'�Jada

t: R I O DOS U L : S .

por Antomo Bento, pedIU a

fi .. � � (perturbações menstruais, €!eterUidade. aUeracô8s se· ! pena de morte para o esquar-

f�.. Rua &ar.'.o.S Gomes, 59
.

(EsQ. Iv•.
7 de Setembro), �l�.' xuah•. incômo�t}� da .lldoIPCên.�i� e da idgde critIca, '.• ! teja�or: �"a c:..�:.:r� �;étric�..gl'a-

: ex. POSTAL .... END,TEl.:DO'""SAN.fONES·l0S 94 :1; . mf!fUnaçÕeB gemtals, etc.} " duaua <lOS p�,h..uS,.L ad\:o�ado
�; .

.

J i ,;,
.

I • e
B .� .

_" 3 _ -'- 1202 � l:auro Lat:erct_a ()�eltOU o �f�re.f�m .. .. . �H -:
.

Alamali! Rio Brl!n..o. .

.
I'n�mendD .

fareJcDíi, 41 CImento de_ �f:n��0:.,ar gratuIta-
t!������:::��:.� ...·o;.:.:'.-.:.;;.":·�-,::,:,,·.c:..:.:;.:.:.:.:;� ��14t*",.�.�4,�}illi!1i��4Ilr:ii.�lo\il)!f�w.:�.D.lt�.l1>��&.�.� mente na at;usa,< ••v.

I

o sab60
.

;'i. ""i
_ ..

., .

.'

I)
. -. t�

ESPltCIAI;ID.tl E4'VIR.GEM
'lia elA. WETZEt lNDIJSTRIAt JOINVH.tf (MIl;I'<;JS

rerwIDBuda-la para hospitais, uolagios, BLU. pela qualidade desiDfatante

i"__Mmm[ililjlllil?!ll!J!IlillifjilLii!4ill.uIil1li8 u lf'iJIIiH!n?' TM· ;

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




