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CConclWío 40 primeira p�inal note" qu., dos sultros deixados tt4

l.'5a'......

'

... pre.C,iÓSO$
.:

_lIoÇ6eS de sua ,01- Conul professor, Frei EstoJiisloll .to;
r-,

área" de- -spa a_�ivido4e, __ 5urgÍfam ee � _"!Lo"!' ineg�'QretJ'I� _se:t�r_ .t01 ele (;&m
.. .fel: etltr�a ao homel'logeado da- mo ben�ões do d�,: epuJeJI.tos

fUI- 'I
. Disciplinador inteligente e arguto, IIletll; '�;';;r.' o yim9$. I.' preocupetlú

,�i5Simo albuftI <.:nteftdo as foto tos. nunca, recorreu o um castigo hu- em preparar o IIll1nelli aI) lado .10

9l'ofias e assinaturos dos selJS ex- Deus vól deu a graça de{ assistir. nilhante; ao cl)ntrário: aproveitou- çi�dão/'di) '.,ótriota, por isso mC5

.Junos, e d05 de""i, presentes o o' coroamento dá o1.ra, que edifi-I 'e do faltà.· do aluM, paro um cen mo, nunca, �escÍlrou' do prepare-

Hllquetll: castes em pról do ensino, do prepo olhe reparador". G ocasião era ção ci.ica de S4!U$.· 01un05. Profes-
ro da mocidade. I 'zada para modelar oquêla pcrse- sor de Português,' histeria e geogro�iQ

"Aproveitando o jubileu de ouro São, pois,várias gerações de ho-! 'alidodc em botiía 6 L u:< ele limo ed- $(Ibemos nós, que ouvimos duas IiÇ6e5
de vósso 6l'denação sacerdotal, que mens, aos quoes indicastes o comi-I "crtênékl 50Iut"r. A disq,ilina êfe o :zelo que êle cuidou do nossa ii",
coincide com inicio de vossa glorió- ,nho do vida, por rumos seguros, que, : ? teve sempre por I!mr,· prúprio; bas gua; do. entusiasmo. contagiante tom
so jornada de. emérito professor _! hoje, oqui, se r.eunem poro home-I ávo a suo prcsençl1, a SIiO cutorí-, que ministrava as aulas de educo-
quizem05 nós, vossos ex-alunos fes nageor o diléto mestre e amigo, pc-

'

Iode poro apontar (10 moço o co- ção cívico; com que eloquência e

tejar êsse 'acontecimento, tão ;roto gondo velRQ dívida de gratidÓo. : ninho do dever. garbo lembrara ele os lances empol-
aos nossos corações dizendo do nos I Não podiamos deixar de assinalar: Espfrito universal, como ell disse, gantes d<1' historia potria. Ele qUi!,
30 imorredoíro r�conhecl'mento e'J:festivomente, o pas.agem dêste d·.iQ, 1-'°.·;' E,t:mislau só.' conc.e.b. i.a. a. vida -, •

di
.

f'� nao e preCISO rzer, sempre OI 0-,
a um tempo, testemur,ltando o quen .

que lembra, há cinquenta anos atroz :'" qrc cio tem iI", s:J;:>eriaf, culti- paixonada estudioso das cousas ê-n
to sois querido, sobretudô, no meio' a dota que Frei Estanislau se arde I

. Ao o I;r.." fi:) 'tJ� r.:ais pura es- nosso país, um dos mais categorh:n
onde mais se dese"volveu a vossa nau, ingressando definitivamente nés

-�, ,''1; o it!c'Jl C(lr.10 búsulo, sempre dos conhecedor da sua história, da
salutar ativida'de de. méstre inigua-; 50 benemérita ordem franciscano, te"e �o rl::l fJ;,'1' "'ais elevada..SUQ geografia, e da sua gente. 'E
leve]. ,tão intimamente ligada ó História Dr. ARÃO REBELO'

.� .:rtos c suas atitudes, por isso seus conhecimentos, muitos vezes

É cérto, que desejamos dar de pú-
_do Brasil, desde os' seus primórdios.' ''''''0, sC"'i'�e l't"O%piraram um ascenderam alem da cátedra, cor.!

blico, provo do gráu de estima em
São cinquenta anos de vida sacerdó dêste psicólogo de roço, désta 01- "rofundo sentimento de humanidade, publicações em revistas e jornoes.

que é tido Q figura singular do ve-
tal, meio centenário de. inconcove! ma de cristal, deste coração 'de ou 1ue os animava; doi, Sua energia" Ainda, num dos ultimos númerg; cfe

lho franciscano, que é Frei Estanis- atividade em pról do civilizaçã;' bro ro, todo bondade e virtude, que é tontas vezes posta á prexc, sá ser ÉCO SERA' FICO, publicou Frei Fs
leu Schaette • um exemplo de ho- sileira, meio século de ação benfo- Frei Estonislau Schaette - déssa ir empregada no sentido !tumano,. 0- 'tanislau curioso relataria de sua via
mem, modêla de sacerdóte, legítimo zeja à causa do ensino nociona!. radiante personalidade, dêsse espi parecendo, dess"arte, nas multipIas 1

gem a -umo . dos moi; tongukas re

cidadão. grande professor e. psicólo- Em verdade, os homenagens, que, rifo de alto quilate, que nunca co- passagens de suo atividade de mes-! giães do Brasil, i'lcrostoda em pI!)
se. espírito universal, alevantado pc neste dia,. vos, tributamos, inspirou nheceu a me�o nem o indecisãe, tre, o troço profunda do evangeli-!' :

'

'

ra o bem, a quem o Brasil, Santo as a Iembrcnçe, o saudade dos bons quando esteve em causa agir em zQdor. ',Cnnt;nu, n" ultim.ll P' g�n
Catarina e Blumen.:lu devem assi- tempos em que passamos sob o sau pr6! de um ideal.
nolados serviços. davél influência dêsl" espírito de Professor êle o foi inexedivel: psi-

Feliz é quem, como vós, frei Es- eleição... cólogo, conhecedor de seus al�nos,
tonislou, p6de olhar,. do cimo da nrol! Se recordar ii viver... recorde- nunca, se enganou com os anceios

tonha, 'na planicé, a rlÍta, sem des mos os lÍureo$ tempos de Colégio que palpitavam na íMimo das mo-

A N A·Ç ÃO

Expressivas bornena&eo

rise, do caminho percorrido 00 s.rvi
ço do humanidade, e 'ver, atravéz
cio longa e espinh6sa jornaclo, :o .re-

. sultode fecundo de tua SeftleQ'dur.",

Santo .Antônio, o doce quadra em !;OS. Fonte de sobe r, manancial de

que sentamos os bancos, dêste edu-
1 yirtu.des,

.

o nosso querido homena

cand6rio, OUVIndo 05
•

ias. ensinoc geado sabia, .como ningl!e,�, C!pro

�eitar e 'transfúndir ao:!> jQvens

Em A .,

preza
tt e Eletrioiàaul S. A.

��:'
'l�

Matrj�: Join �ble
(SOB ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO FEDER �L)

Para a DOlsa distinta. freguesia m;tD"
temo. em estoque:

tfma linha completa de MOTORES nacionJlis' e dltrangei_. de aita e bai
tia mtaÇão, de 1 8 97 BP, para 220/380 Volts. 50/66 ciClos.
2 MOTORES·.JIlAIU 6RAIDtE, � 97 BP, 410 :rotações por minuto. 220.

. I.

Volts. 50 ciclo- :l."""�

Aparelhos de Dledlção
BOMBAS pan use dOméstico e fins indUstriRis: Marea BAUPT rotati.

'Vas" conjugadas com motores monofásicOs l/f BP, Marca LI
LA, cam válvula elevadora acionad06 po motores trif�iCos de 1
BP, servindo até 58 metros de plOfundidade. .

o

de lã, por preços de. LIQUIDAÇÃO!
..

CORTINADOS F.INOS
O melhor sortimento na praça I

..

c Á' R I to{ 'ft O SPA ··R A C, & I À N' ç A S
12t!'os p'reJ:ot. QlltillAA L ...• "0'"

-_--

T O C A " D t S CO S ; completos C$ 680,00
A C O R DE O N S - "Todes<hini" e "Tupy"

naSO Willy Siever t

Emprê�;, IRt�rm�diariade M .. L� Araujo
(MATRIZ EM FLORIANO'POLIS)

TlTULOs llECLARATO'RIOS - NATURALIZAÇõES
: . wEncaxrega.;.se de quaisquer assúntas Junto ás

.

re

parfiço� públicas de Blumenau, Florianóllolis, Rio de

Janeiro" São Paulo e. porto Alégrc; -

..Àssistencia técnIca
de conhecidos dvog8.d.os - !A bsoluta 'segurança e rapideE,
iro- Preços módiCO!; _,;. Consu ltas sem .c0ll'llPr'i1miSso.

ESCRITO'RIO PARÁ O VALE DO lT�JAr:
Rua 15 de Novembro ne ,(15 - 20 andar - sal3. 1

(Altos d'''A C apitaI-' ) - B.L U M E N .A ltT

Endereço telegráfico,,; INTER.

Empreg.,fêlO
Precise.se pora cobf01l,as •

IflGr . com ordenado e

.

comissão. E'

fiemç.' de Crf ��
lu•.. 'S60' Poialo,. 20

Precisa-se de 1111'1 fal, .� seniços ele escritório.
RUCI �a Paulo, 20

Artigos elétricos pa..a o lar

l'40ÇA
Precisa-se uma moço para se�!;ia cio cosa.

BOM ORDENADO
.

Ruo 15 de Novembro 595.
Consult6rio Dr.: ZIMMERMAN'N

Sortimento completa e ,arfado de LfNTRES, CASTIÇAIS, GI..OROSt,'.•
·

..

e

l T
.

..

ARANDELAS. "I. M«
·

."

I,tATERIAL ELE'TRlCO em geIal para !nstalaçõ t 1( )1'1: t ferça de \1-
.

.

ecQnpI �E� 7's"A M �rn e1r l)S

'� quer capaddade' 'Os inteteSSQdos poderto trator ó Rue Bom fl.e+iro no Oficio.:;

EF!JiR�.:::���r���·}� ;?r."�.�-·:-�"i'_i'll!'�",!!�:1:;).-�;,t'�"'''·'7tl!l!!!l_!IIIII''_IIIII.·;;'ííií')I'__ Mecônica HANS fEHRLE ,�",_�J
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A NAÇÃO

G.f.Olimpico ,_ 8r�nde festividade esportfv,o-popular
• �. � '.

,

•

: -o,' _
, c

E-�I""'I__;'I-p---r-e-"--a--F--o-'-l'___"�-a-"�e---'=L=-'U-:-'":":z""·-'
.

.di;J$��.,��.•.�.·.;.9.•.1tl...�:.d.·oQ.1;�::ed.���i;� I :iri,pa:.::;r.os.ade.fe.�t.;:id�.�:. ::�;:��� j ::i:�e�:vr�.g::u:���'íV�:b.t�y:��.. III !r .tne:·,d� RIO Br�nço, zm.comempraç!iil. � .pepuler, ha�e,ndo. nô local dansas mentos em geral.
'.

.

• .'

S A
�

.

". .

.
..

9aL�����������:�,:As &llsses ,ClflE' BUSCíl
taria nO 482, de a de julho de 1946, do Sr. Mnistro <k: Agricuhura,pu� .

'. CC. n.c .....da 1. a.) '..

.blicado no Diário Oficial do Uniõo _ Secçõo I, ediçõo nO 159, de I.=>
. }

do corrente,' foi estô Emprezo outorizodc o cobrCilr a taxo odic�onal?de e 'Lje� com maior quó- Quart'i' Ecira .. dia 7 .. ás 8,15:
l(j% {dez por cento) de que troto o Ort. 1° do Decreto· lei n 7.5_4, t d 'jT

.
.

1
'.

.

de 5 de meio de 1945, portaria essa do teõr seguinte:
a � .cré J o r;f gn.cc a" (' Uma esplendida c' 111ádia: Musical ;. ..... .

induvtrial: ." AL�ANJONEci,O[aG�. ·l'f •. ô.cc:lonald e Vivian A.usÚri em.'. "PORTARIA nO 484 de 8 de Julho de 1946"
Findo- O dí. curso dó

.
.

O Ministro de Estado, tendo em visto o disposto �o art. 6� do dr: Orlando Nascirnerr
Decréto-Lei nO 7.524, de 5 de maio de 1945, e o reqtl€ndo pela ínte-

t . ·.d···
.....

ressada, usando da atribuição que lhe confére o artigo ')O do Decreta- 0". U"Oll
.

a palavra O

Iei nO 5.764, de 19 de ogôsto de 1943, fsrrr� OJnésio Miranda t .

R E S O L V E: Lins, pres:dente da .l\s-,'
10) _ Fica a Empreza Forço e Luz Santa Catarina. Socie- so zi.ção Comercial de

dade Anônimo, que explóro o serviço de fornecimento de enêrgia elé- lbj í, que também dis
trico nos municípios ele Blumenau, Brusque, Itojoí, Rio co Sul, Ind�iol, b
Timb6 Rodeio Ibiroma e Gaspar todos no Estado de Sento Cotarmo, correu sot re a dcficien- .

"

autori�ada a �obror a taxo adicional de Que troto o art. :0 do Decreto- da do ma t:."ri al da Es ao Sul e Nelson Bra dação Comercial o In'
I' o 7524 de 5 de maio de 1945, nos termos do Decréto-Iei numero. d d F S t sil , de Ituporanga. dust-ia 1 de Blurn'e" na' u
1�.n7, de 6 de Julho de 1945.

,
'�a a. e

.

erro an a .

2") _ Fica fixado em dez (10%) r:;orcento a �t",lante daquela Catarina e também abor- Encerrando os traba- ofereceu um jantar de
ta�o adicional. ,que possoró o vigorar o portir de 1 de IU'Iho\.de 1946. •

dou O problema do lhos preliminares da pri- confratemisrção do quà]
30) _. Os aumentos de sclórios dos empregados da. tnteressod?, tr.

. .

.
-

d A ti
.'

I
,.

-r-r- que possorõo o vigorar o partir da mesma data, obedecendo 05 ranSpO! t� marítimo a- melra convençao e . s par IClparam os. de t ga'
.

taxas fixadas no a:t." 40 do referido Decréta-Iei numero 7.524 través do porto de ILj:d - sociações Comerciais
.

e dos presentes á assem-
Netto Campelo JUnior. f.izendo sentir a neces- Industriais do Vale do bleía. Após o jantar fo-

Blomenou, 3! de Julho de T946. sido d : do dese nvolvi Itajaf (' 'Lajes, foram or ram redigidrs. telegTa-
A DIRETORIA

..
.

meato da c.botg m da- ganisadas comissões pa mas a serem encami-

I
queh pai to, consideran- la estudarem os proble- nhados ãs autoridades

COLUMBIA do o mesmo como pul- mas lígad os. aos diver federais eestaduais •. dan- -

9 ..
rr ão de aço do V.le do sos .setores de fnterésse do conta

;

do t�sJJltado
",'IA. N4rIONAL PÊ SEGUROS" DE' VIDA • [Itajaí, Es!mdfl1_dc} se em vi-��ppara �vi�ª >ecó,��.f.' 1?_s ,.tra6al�o�: dél._ reu:,

RAMOS EI,F,MENTAlt�

I
suas considere çoes, o ora. [�llFt po, V,�J� �l'?)t(ila�.; JU<W. Em nossa- -prc x t

�����OC��1:lsfua�J_,�r���·�:ttti�1T!iU'C.��.
- .��Q. i-��fs·t��fe\Zn��lfl�ng:;��s: .-�:lIm_����.��.élr�;.�./Sj:�9;';·deiãf3��ªiôn�º�C1��o��

J o A o PC" TO! comentando a atitude do '.;, tante eonelave,»
.

"1
_.__

.

_ ROIl 15 de NovembrO. U71
-

I
t Ca pitão do Perto, mas o'.",

r
'IO.,OLHIMEHTO DE ·PAPEl. ,. .." "'_.

FOGO - TRANSPORTES - ACIDENTJ:8 ,frizando que este assin ,,{ MOEDA
THEODOR DARIl,JS

Respon8abil�dade Civi.l Omnibus : estaria agindo por de �
..

'.
,

(Transeuntea "

..
T.ralUlporladOll) ---'

. ! term'ln�ço-es'
. �o sr. Alfredo Ruechele coletor ..

, c SupeTlOreS, I d ." Faleceu domingo Jlltimo
.

.
.

I

h d .

_ i e eral desta Cidade, recebeu da De ..

EstPo.l� 'T'�"'DJ�"a .·.d'e' .C""mer'"l-o a�land"o �ue aql f.le.ofhl� le_goci.a Fisco.', com. séde,em Flado-
nesta ·ddade o cons�itua-

.. A' "''''.. .

'V ... CI' n n .

. de cidadão snr. Ttieodor
.

.. .

'd . P .' , .

.

â
-.. assa. mann.J' nOpohs, o seguinte telegrama:. :

Ddrius, abastado" eomer.-
Remingt91l .

O. araDa pers?mftcava. �mprdti'P ::Transcrevo Voss.o conhecimento· ciante desta praça e fün'::
(EX-FACULDADE DE COMÉ.RCIO 00 PARANÁ) de VII iudes Clvlcas e 11'fj. ordem telegrofíca nO. 1.714. de 30 dador

•

da Empreza' Auto.;;
FISCAUZADA PELO GOVERNO FEDERAL rais �F •

de Jlllhà ultima da Caixa de A" Vial'ão Catarl·nen·Se,. ·.a .ma·.·o·•. ··r··
Ruo Comendador Araújo nó: 176 _._. Fone 1192 _ Curitiba..·..

. ..... ," ,. .

. .. mor�"): .

.
.

Diretor: Dr. LUiZ ANIBAL CALDERARI
. I71zeram tambem· liSO tisação, o seguinte: "Em virtude da organisação de transportés.

INTERNATO SEMI-EXTERNATO 'e '1N1TRNATO' da palavra ()S SlS Wer- deliberação da Junta Administrati� de Santa Catarina.
.

...
C\.lRSOS: .AdmissÕo - Gu?rdo-Ljvros _._ Auxi.liar. d� Administrac:õo ner Hoeschel, re.p.tesen- VOA deverá illici��se no dia, lo. de 'A' famtHa' enlutada «A

.
'

.

- DotllogrcflO e Estenograflo. t· t d l" '. d R agosto a recolhimento ,sem des.conto Nação» formula condoi n�
'. Aulas DIURNAS E NOTUR.NAS, poro ambos os, sexos I'

an e e
.. ajes., r O· (Ias se9. uintes cédulas papel ';'�do: das.

'

,. Aulas avulsos de DotllogroflO e Estenograflo dolfo Renaux BaueT de C$ 1000 16 A �
_ __"'_-"--

� " .. Peçom prospectos II
.,

d A.'
•

.,.
r . estampa

'..

.; Cri' 50,0°< ANUNC[E}I
'.. .. ". .. _

t3Ja1,
..

r nmto Pet!y estampas I5 A e 16 Á; Cr$ •.. ;.( NES'l'E

< E •.Karmann
I e Em.ho Sada, de RIO�,oo ..tom". 10 A • 12 A',

"

DlAR'o

.

RÃrÕS: X
CC B lt'lI�S';IIL"

Um flrrne divertido cheío ríebom :tlurnor, b.las
's;:õ :, e rIH iivos li", n.uitas ·gargalhadas.

AILda: Compl Nacionaí e UniVersal joanal.
Entradas di Costume.

Especialid�d� em Radio9fiJfios dentárias para .. qualquer .elCome mégtco
Rua Brusque sln Telefone 1 2 O 7

.. ,Companhia lIe Seguros. Gerais'
Capital int. real ;... .. ., "

'

5.000.000,00
Reservas: •• • � .• •• .. .. • H • • • • .. • .. • • • • •• 30 . 000.000,00

Insp.

.,Agentes Ger�is:' Ht:H'WADERER & elA. LTDA.

.

RUQ. l� de Novembro N° 679 -.-'-. Caixa I'ostoi, 79
. .. ...., '.. .

.
.

.

geral para OS Estados. do Paraná é Santa Catarina: Pl,.INIQ ÇOUT()·

Drs.
NICOLAU SEVERINO DE OLIVEIRA

e
...."""I.:�· :ALTA�IIRO s. DIAS
...,.� �

. .

Advo- ades
Eseritõi:io: R. Trajano 14 .:: 20 andar
Re�idendas: Uua A�va� Carvarhc, 66 e 5!;

FLOUIANO'P OLIS

Acidentei: Fogo: Transportes
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o

,-'_oe -,-,,-_._;' -.' __ '" __
,,,

__
.' -_,C_--c_''-".'-'.

o. Departamento. Nadonaldel���ftd�çii��
Ixpressivas homenagens aofrei Istaníslau Schaete

Foiextinto

continuação na 2a.
1

"

no interior de Mato Grosso, onde

pagina ',u em relevo a geografia e .con-> cio, Não penseis Que sêo edversé

dições curiosos déssc região. E tom rios e incompatíveis, porque o fano
.

"2m de suo .Iovro um interesante tsma' ou impiedad<:! rompam, os Vê

denodados Podres Franciscanos man trabalho _ CONTRIBUiÇÃO A zes ,por algum ternpe, os laços, com ��'"':i""�'-"-. '!if;1..,' tu,reto". ·110N.ORATO-·l'ÕME..

lIN .(Órgão dos Diário", Assacioó6sJtem uma missão, _oa,"n Chapada, rves HISTORIA DE PETROPOllS", que intimamente se encodeiem a fé •
.

. .'

{ A CATARINA Blumenou, 4.1 Fc I a 7 u e ;.g ,. ,e 'H<I!Jse trabQlho põe o l'OSSO Frei Estonis Como aluno, que fui do Colégio e a razão, o d9gmo e a ciê�daf DeUS1
ST.

"'�_:_._'�__-':" -'----'__"""" -'-"'-""" -'-..,-;.....;;
JUIZO D�ED�����N�� COMARCA .�;;�O,eA����i,O'p:s::or;:r �:s:�:n�: ;roo j:ne�::�'e; .���n.:!:u::::PI�fi:�·1

.

Roieri-Clubedo impulso que o nosso Frei Esta- nas formosas harmomas do natureza. '.
.

'. ....

CARTÓRIO: JOÃO GOMES DA nislau deu ó causo do nacionaliza os sinaes im/eleveis da sua criadora ',...�:
.'

.' -";,.�
omn'l""t' c' REUNIA-O ALMOC

...
O NO TEAT RO CARLOS GOMESçõo désta região. foi êle um dos �v en ro.NÓBREGA

O Doutor Oscar leitão, Juiz de pioneiros désso ohm. E ·os frutos, o E poderia, porventura, haver con
'1' dom'ro"9'o ultimo, no homens perc . urna melhor compreen-Rea ISOU-5e

Direito desta Cemerco de Blumenau, resultado déssa compunha, temos, tradição nas faculdades do mesmo i Teatro Carlos Gomes, mais uma re- l·ÇãO e, entendimento. .

Estado de Santo Catarina, ne : aqui, ao vivo, encarnado no forma espirita? Poderia a fé, que espera e

'união do Rotari Clube desta cidade,.. Aniversariando-se (I rotariano ��.
fórma da lei,. etc." I.ção naci�nol de seus ex-a�un�s e 'confio, ter por inimIgo a razão, que .

�resjdido pelo Sr; F. G: Busch 'Jr, Ernesto Stodieck Jr Foi o mesma
FAZ saber aos que o presente I alguns, filhos de, e��langerros, ve: esrude e verifica ? Daria a provi

h 'ec,etari'lC:a ('elo Sr, Ingo Hering...saudado pera Dr. Arminio TavorE;
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