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À posse hoje do. Prefeito Em face dos sacrifícios Verclacleira consagração aho
pr

Alfredo
I �A;I)o�.y�os�erd�s?rl.O�l<.fsrt:!dlol(}.oaln' que a gu.err a nos

.

men�gem ao d��a:'\-!���� �!��Deverá, tomar posse hoje ás �.:: -u 1''- �_ "' Como já notii iarnos, realizou- do sucesso de sua direção á frel1'10 horas do 'cargo de Preíeíto pos estão sendo convidados to-. reclama
se ontem ás 18 -horas, nos sa- te da comuna blumenauense, .en--d," Blumenau o sr, Alfredo Cam- dos n�ssos el�m:m.tos de. repre- .,.'. • •
IÕeS do Club Nautico Amarica, centrando em todos os que ali

pDS que como todos já sabem sentação PUI;JICil, 'industrial, co- a homenagem a-o Snr, Dr. Afon- lhe foram levar um .abraço 'de
vem de ser designadü para as- rnercíal e [jade!! para que seu ato Rio - Jan. íro, (A. N.) -- Via. dos," ao risco da trincheira on- so Rabe, ex-Prefeito Municipal, gratidão e despedida, a adinf..\
sumir tão }mpiOrtante po�to. '�e I se revista do br.ilho que H:�rá. de aérea, - Não se porlem por em de se jogava a SC)1't3 da Patría pelas classes conservadoras e .pe- ração, a simpatia' e 'Iél solidaríe
nossa. CDl1flança. e.m substituição I e.spe.rar pelo acatamento e

.slm- duvida o patrlotísmo, e a ínte- ou au peso da tributação com los seus companheiros di! .adrní- dade de Blumenau ao \Seu ex-'
ao sr. Dr. Afonso Rabe, que hoj� patía que recebeu entre nossos Iígenria dos industriais do Bra- .que se adquíríam as armas da nístração. Esta homenagem, que Prefeito. ,seguirá para à Capital Paulista

I
n1Unidpes a escolha do EXIllQ, si!. A mol.ílizaçéo rapírla e per- "HÓl h, Esta não é a posição dos constituiu num banquete, teve \0 Em nomes dos presentes sau

onde vae seguir CurBO €spBCÍali· Sr. Dr. Nereu Ramos, ilustre feita do nosso parque fabril; a ímlustl íaís brasileiros. Eles CO.'1� comparecímento de cerca de 150 daram o Snr, Dr. .Aícnso Rahe
zado de Saude Puplíca, por con- Interventor Federal no. Estado. pronta resposta generosa a to- cardam com :o plano do "Gover- pessõas, representando as mais os oradores Dr. Luiz SVJtz e Er- .

das as solicitações que a situa- JlG e, se díssanümentos há, eles 'legitimas figuras do 11DSSO comer nani Porta, que interpretaram'
.. _ cão anormal determina, o aco- são de somenos Importancia 2 cio, industria, profissões Iíbe- com ardor oe eloquencía o &ent\i.-·'

A·
.

,

t
II ll.lmento com isnte de cada me- referem-se mais ao processo de raís, etc. Es iveram presentes.to- mento de todos os presentes..

·V·an
...·ç··.a.nn com l ..n ensa

.

VIO.. dida cuja observação pode con- execucão do que ao 'espirítcJ do das as autoridades, federais -e Pur. ultimo usou ela palavra 'o

siderar-se sacrlficío, tudo isso decreto estudado. estaduais, destacando-se o Exmo. S'1r. Dr. Aíonso Rabe,
representa c:esenvol,Lo espirita Em face da guerra que nos en- Snr. Ten. CeI. Adhemar Víllela Em sua oração, que publica-

··l·en'. cía os. r.ussos
publico .e "integral compreensão volvi.' e dos sncríflcíos qU2 ela elos Santos, Cmt. do 32 B. C. remos nu íntegra, teve ocasião

. de deveres nacionais, nesta hora .. nos reclama, nunca partiria dos Pode-se considerar como lima de referir-se ao seu -periodo ad-:
. .. íntranquíla. O conhecímen.o eles- lid-eres da nossa índustria a Ira- verdadeira cónsagraçãn a muni- mínístratívo citando dados de

Moscou, 21 (S. E.) _:_ Anuncia ro completo de grandes forças t2S fatos leva-nos a estranhar se que a malícia parisiense atrí- {estação de ontem a noite, ra- real intresse sobre o m�n:i.cipio;\
a United que os exerci.os russos alemãs. Refere-se ainda com I'2S- certas criticas que r;�i1.ontam, buia aos jovens escritores das ras veses obtida pOI' um admi� Na edição de amanhã, dare.!
de Govorov e Nertzkov quebra� peito os nazistas a violência do aqui e al�m, "i:;a:1úo confundir ((manchettes:.· do ",Figar.o) e do nistrador no termino de ,sua gE'S- mos mais informes, publidanda
ràm as fortilicações gennani:::as fogo dos canhões russas para os pmposHos d,etermbantes do «Exc2Isior:: - ",prepar,emo�11Os... tão. O homenageado teve uma· os discursos �rbferidos,
da zona de Leningrado que 'era as quais não existem fortHica� {rQ'eto sobre os .lUCl03 ex.trdo-r-

... ... •• .-+-.........-.-.-+-.-.-... o .-.-.-.-.-.-.-•.....: ...-.consideJ;ada pel.os alemães co- ç[_,e, ou !}osiçÕoes tein;d�fen[,Las. diniuios. Percebe-se que os

pre-[
+-+�.-.-.- - - - --+

mo a linha de defesa mais s{)li� A emissora de Mo.>cou ao s,� re� tensos ad\oJado3 da causa que n B I' Grande feito Atacado o Canalda da Europa. A raptura foi efe- ferir ao desel1voIdmento da lu� nã� està .em jog-o quer�m ser· S er IllBnSeS da Manch.atuada em enumeras partes e d� ta, assinaI3. qÚe a dupla ol€n- �llms realIstas que o rei, para, \)
•

d{� HIll �n !)JlIal'ino
forma tãD violenta queosnaús- sÍvarussa ao sul d,e Leningrado afinal, promover,em prevenções J"á evacuaram a lu'itanico
tas encontram�se numa situaçE.o com granâe lntensUacle como no juizo das massas, perf.eita� LO'ldres, 21 (A. P.) -:- Anun�desesperadora, ameaçados de tambem de raIJid2z. E' tão ace,. . mente idemificadas com o p'en- CI' d· ade.

.

- da-se oficialme'1te que um sub�'E'nvo.lviment::l e übl ir.ados a par- lerado o recuo dos ;lazistas -que samento do Chefe da Nação.-

marho britanico, afundou 11111Íicipar· -numa batalha de exvc:r- os ClrtilhtL{)s germanicos tratam· Apresehtar os industlLtis CQmo· Lo�dl�S, 21 (A,. P.) i� lu--
cruzador ja)Jo'lez e tres grt1'1des!inini-o cuJo desenroHar ihes es� apenas de salvar, quando podem, adversários de uma meóida que dustnallstas hem mformados �!e !:1avios de abastecimento inimitá sendo t,otalmente contraria. os canhõts atanciQnados f,OS rus:" favorece o .esforço d:e guerra, Estocolmo declarai a1:1 � As�one� I
go, nas imediações setentrj�malAs mais te.Gentes informações, 30S e tamb-em ue grande quanti- sem deixar de servir aos que ted, Pres.s qUe ..Eel'hm esta �m,'

I de Malaca,
'

d·e Berlim ou de M.oscou, d,,�i- dade de munições.
..

mais diretamente ating:e, é equi� mUlto plDr aspecto do que
xam entre\er'que os ,rus'.os maU N03 mei,os bem informados pará-los aqueles famosos guer� Hamburgo e mais sêis ou sete -

+-.-+-.-.-.-+,_+-+-+
lisaram um poderio ésnuIgadcH:. aCl'erlita-sé que dentro d·e �lgu- 11cliros palavrosos que a ironb raides preciso,;; poderão (�e3truir I,em tanques, canhües e aviões, mas semanas as forças c�e GO\:o- francesa chamou ;;embusques'i. COl:1pl�taI�ente d caplt�l elo

IGrande operação'aIil1ldeel11pe�ir qualqll'etre:-isLm rov e Nertzkmi, qu� estao agm-! Davam a guerra toda a &oma de R'elch'. Dlnem os mesm03 mfor� sudoeste +-+:-.;-.,;;.-.-+-.-+-+-.
cia COm exito pelos naL.is1a::;� Afir do de oomum acordo', chegal'hO I fr'-".S':,s que ios�e::n precisas a b h�

I
'1:11ante8

. que Os berlinenses já /.
rumo ao

mam os p.orta�v?ses da ,:wehr.� ao l�'go de Peu)us, ChU.V2 da I ção d� t�l11 entusiasmo peliJoso, evacuaram.<1 cidade e ma.
is de

L.onclres, .21 (A. P.l - A ufel1-
mach�') que a :etnada naZIsta fm

I
invdsao d.a Esümla.. . mas fuglàm, por todos 03 l11íO<- 500.000 s',:; encontram sem lar.

sÍ\·a a er�a aliada prosSeguiu �s-
a Ulllca SOluça':> encontradape�, .. - ..,.
,I d 10

- ,
.

a .-.-+-.-.-.-.,.,....- •.-. v .-+-'--.-.-+-'+-.+"""+-'+-+ O .-.-+-.- ...-.-.-+-+-+ ta manha com mtenso rItmo.lo .a tJ:) ,�om!n. o a "m.ao . PO!: � 1 GrandeS formações ele tombar-reslstencta

s.�na
o

anlqUllam�.n iO A'taque',
Jf1 Es'.p'.. anha eleitOs,

a.
travessaram a costa ru�

+_+_ ..._+_._.-.,-.-+�+ 1 . a 1110 a sudoeste, levando ·em sua
· .

.
.

.

.. .
•

.

passdgem quasi uma hora. 'O nu-

Pela nossa Infâncla Po---r�."t-_·-u··.gal.. '. �:�:��v�e d�\'i���ain���:�ã�ueel��
.

e ���
Dr. Afonso' Balsini

+- ...�.-.-.-.-+,_...- ...-.o.-.-=-.-.-.-.-.';C...-.-.

Londres; 21 (A. P.) ._ Anul1.[
cía-s�' o-:icialmente que aparelhos
britanicos atacaram na noite 'pas
sada a zona d,o Canal da Mail'"
cha, tendo travado combate com!
aviões inimigos que levantaram:
vôo para intercetar as formaçõ:es
atacantes, sendo destruidü u'mj
deles. Deixou de r:egl'{$sar a sua

_. base. um dos aparelhos atacan�
tes,

yllg()�lavns
Cairo, 21 (A. P,) - Na zona

costeira da Croach e na Boemiill
ocidental estão se travando renhi
dos oombates entre as forças:
gennanicas e tropas de tpatrb�
tas yugopslavos. l

'

Perguntanl-nos, éonstantem·en�
te, se a criança p-�qll'ena pode
s<ef vacinada e se não ha COl1ve

ni.�l(h em :,esp;erar que, o bebê
cresça um pouquinho máis ..
Costumo responder qU0 a me

lhor época para a vacinação é

o primeiro ano de vida, Os bê"
hês, depois di()3 3.;rnêses, particu
lamlenfe, toleram muito ce)l1 a

vacinação, melhor que as ·crian-
('as maimes; A idade 'ideal é en- Londres, 21 (A. P.) - A ra-\

-.(: 1re as 6 mêses 'e 1. ano, mas em dio �miss.ara de B<.::rlim 'ii1for:-'l .'_+-.-+.--.-+-+-.-.-+
J

época de epfd:emía todas as Lla� mou. que fmças
_

nacionalistas

'!,:".presentaramdes são bôas.· s.el"\'IaS':, compQst<ls de estudal1�
• Londres, 21 (A. P.) -- Anun-·

Nem d tüdas crill.nçaS,lpOrél!l, t�s �}rincipalment�, ;hegaran�ao,'
.

. RenunCiar eia-se 'o:icialmente que r.o Canal
se aconstlha qUê r�cebam a va- P?rt) �cupado alsmao de Slbe�! Zurich, 21 (A. P,) 11lforma� I

da ManCha na noite 'd� hont2111.
cindo As que apresentari!'(lll IH! 1l1�,. aiun .(.I�,.CO:i:erar �o:n. ,�s'f çõ;:s vindas de B;crlim pela àgcn� aviõ::!s tIo comando costeiro, da
.ocasião, eczemas, in:upções p'e� forças naw,tu" nu:,; lutas dtl\ as cia germanica, ..

mforma qu� {)S I
Força Aérea Canadense, :ltacou

O u t· ro v I' o I·e til ti' 8s,' m o:lo oorpo com púz ou ·qtle .coWm no íl'Jilt. chefes do gabinetB miJit.:u' do dois, ckstroyers alemãs, alingin-
muito, as que estiv-êt'em "'com .

. do 'um deles que se iiicendio.u.
dwnças febris, as qué,forem mui ·:_·-+---;.. -+-+-+-+-d+e�.....:·_t.. �{l��e�.����;õe:��j:�oit;��u�����:�a�� A+-3+-k+l'lo"'met"'ros"-d+a-+est+rad·al bom ba rd e,' o d e R.···0'·· t"'\""\..ato· 'fraquinhas; etc. só d€v�m S:,)f O I

-

• I I
..

1 ..... s .a.. emaes. .-+-.-..-+-.--.�.-.-. .

l' d
.

f
'

dvacinadas quando lOuver pen-
ri 11 t n' Nova York, 21 (A. P.} - Roma I (ela os; no <entanto, e

.

acll . e...

go evidente cI,e COi1t�gio da frentam um gta'il� O 110' ataque con- uH uae a para uaSSlllO sofreu .outro violento bombar:, duzir que os pilotos aliados ata-
d-oença que:.se quer evüar co;m

·d d
,.

t B (' Q, G. Aliado, Argel, 21 ("A, cleio na manhã de hoi"· Segun� cdudo durante 'Ü dia procuraml
a Vacina. Ulila vês m�lhoradas

-

é. esastre ra
.

er Im P.) ...::_ Noticl3s vindas-ela frente do a emissora de 'Berlim; é ele- justdmente poupar qualquer OU-..
nO SBU estado todas d:eviem và- L.ond.l'�s, :d (A, P.) - D(!ó!pa� Londr<es, 21'(A. P.l � Anu',.; italiana:. anuncia que as forças vado o numero de \..-:itim,lS. Os· tro ,objetivo qüe não sejam mi-,
cil1ar�sc. , ..

.
chos de Moscou' informam que cia-se oii,:iall11ent,� que na noi- britanicas na area de .J\.Il.inturnü, aviões surgiram na.> ceus 'd� R;)� litares, embOra corre.lldo risGo

Após a v.téinação, que p.ode {JS al2111ães €81[:,o enfrentando -'um I te passada a R. iA. F., desf(!chou 'i.'stã:o hoje apenas 3 quilom�tros ma as primeiras horas da manhã. muito maior, sobre os canhões
determinar···. ·maior <lU menór dos pziol'2S desastres t.léPaiS.�a I contra a capital do' R,t'ich 1100 da excelente estrada que corre. A emissora nazista fez silencio anti-aér-êos que proteg'�m a ci�
reação, geraàmen:te· sem' signiIi� batalha de Stalingral:lb.· )' I ataque, do G()Hü de Gaeta para Cassino. I quanto aos objetivos . bombar� <lacte de nomav

.

cação e imp",Qrt..,a,.n,da, 0.· uni:o cui� .

. .-.-.-.-+:- ...-.-.-.�.++ O+-.-._..--.�.-+-.-.--. +_._._ •._:__.":::".•_+_..•-+-•.0·.-.-+-+-+-.-+-.-.-. C •.-'.-.-.-.-+"""'.-+--.-+dado é 'v1estir sempre :roupà liIll� . ,J ,. ..
.

.

rl�I��a�l��l�t�;�����:�:��:I;r��� Não d
... esejéli1i O _�"lil!era"cio-.:. ·S·em·.···. t:>X·pll�C·.aç·a-o O' Sl'nt-stro

..

·· ·do'- RI'O ·D
..
a·nta··'ssa hmnida. Nunca ss' deve fazer

_ _ \., ..

'", curativo com gazeou pensofe� DISmO �narqulco
, �,chado 'e apertad.?

.

_ .

ru -----

I
arco só existe uma na Suech oe calculados.:em maisde 2 bilhÕ'es

.

·

Uma .nova·:vacmaça{), no caso ,�-.. I I de acordo com os des3jos dos Rio, 21 (A. N.)·� Uill vesper- outra na Espanha. A explicaçã-o de cruzeiros. O governo gaucho
.� da vacinação antívariolica, por M�drid, 21SA. !.).) <�. O �ornal espanhois i:i1tolicos e. falangís� tino local lloti'_:ia que os tecnicos do sinistro está ,entr," obra ck:! mostra-se vivamente inieres�adó
, :.. exemplo, deva ser fe)ta apüs tllU «Arl'lba" orga") falangista

l(bS�
tas.,. Acrescenta aqUele jornal; até agol'lt não encontraram ex� fatalidad�' ou de uma sah,}tag2:ll1. em apurar as causas do sinistro.

penodo. de 10 �nos. 'Depois _de ta capÍtal,. declara, t'm' editoriaL qUe O regim2 atUdI, el1l'�ora ::;eja plicaçüo para Cl tragico si,)istro Sobe a oito o nnnl'erJ d<! mor� Esta manhã caiu mais Ulll trecho
5 a 7 anos u .efeito ·im�niZaJlt.:!· d·e h()j�, qu.�' ii. Espanha .al �it;i,. Iü\'orav21 a liberdade d.o hommil,. do Ri-) muitas..A ponte destriIi� tos, mas há d-bz� oper�lf1óG ;:1::-;;,- da rderida obra numa :ext'3nsão. '

da· vacina já. dÍrnilJuíu· muito, 0. Pl'i.:1.GI.·,Pi.J l.lé H,beJ,'da.d.c,b.lm�a�·
'bio iém inten<;ij.(l, de :permj:rj'il

da \.'111 eil'cunstdnrja c-atastrofi;J aparecidos supontlo.se qUt� e5fe-/·Üê
20 ,l-z:etros. O trab,alho até

nãO proteg:endo ;mais completa,; na;; lllas. eleve .S :'1' "uma. lrbê rda�· t131e}1 Espanha \:oH!' :30· libera- cas, f'rd realmente uma das maio· jam septlltados s0hrc os eSGOl1l- agot'il feIto anW-<1ça ca�l' de :U,m

l11(.mte. ,'� __ , .;.. ...._,_. . .c.., _;'.' 'de dentro ü�t· �1i'del11 unita da", l"l:onl.Sl!10 UnlU'qlUcO;�, ..
'

res dlJlllUnÜO, sli:m�riDr n ;�l<l .r'1lY hl"(\" ri" Jlnntc> n" IWP;111:7I\<;! "'''"' rn(}ll1f"litn nll.l'il nl1t.Yn ' --

Nova York, 21 (A. 'P.l -- A
agencia olid�l al':om:ã DNB. di
vulgou pé'la .ci11isS;Jra ele "Berlim
o 5êgtünte comunicado, proc2�
d-ente do Ministério das R:õla-

+-+-+-+-+-.-.�+-+-+

çõ�s Exterior-es e explanado na

habitual w111'êrencia c.om os r'�

p reseu tanles da impr,ensa: ,,os
j<JrImis sueüo3.· publicaram uma

informac.ào de Londres, da Uni
t2d Press, al�gando que "os ale.:
mães se prepat'aIll para atacar
n Espanha e Portugal. Esta notí�
da '"' PUl\'l invênção d::J prii1ci�
pio a lim, publicLtda par certos

jornais sueOO3 a soldo 'dos bri
ta'ilicos, constituindo nova t2n� Incendiado

um destoier
alemão

taüva anglo-norte-umerkana de

BPI
."

Ipro\'ocar disturbi0s nas relações a nco opu a r e A9 ri co a·entre a Alc"111anha e 'as naçõ�s
-ibérLas, i!1tÍmidando-as.';. Oon� do Va.le do ItaJ"a'l.clue a nota dizendo qUê dessa
forma pretendem d Inglaterra ·e Comunicamos aos subscritores de ações, que

. estamos fa.'
os Estad,os Unidos ex-ercer pres� zendo a primeira chamada correspondente a 60 % do capitàl
são sobre a Espanha e Portugal. subscrif.o para transformação em socieddde anônima do referido
+-.-._..;.-+-.-+-.-.-+ I estabelecirf'ento.

Os recibos provisorios acham ·se a disposição na matriz
em Blumenau, ou nas fitiais deste Banc!),

Para Os subscritores residentes em lugares onde não man

temos departamentos, os recibos serão enviados por intermédio
do Banco Nacional do Comércio StA. ,

Blumenau. 22 de Janeiro de 1944
Oswaldo .ll1oellmann-- Diretor Presidente

Amàico Stamm - Diretor Gerente

Forças nacionalis:
tas sérvias no

·front alemão

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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- Lenha seca !lSP'ftlaI. faca sua

encomenda na USINA REMA
Telefone, 1000a·

Blumencu

� Urn cedido
,

executado

Ferdir.ando R. R. Curt Dopheide

., n

U �BI 1100 l'(\Il}Ut (
, . 1

Procure o

(G. Schulz]

i "r
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ás 4,30 8 8,15

fLASH OORDOf'tJ •
-mals 2 movtméntsxltsstmns e mtsterícsos

episodios desta ser!e,
.

.
.

j

i

I

tiI \

I i Entradas: .

-

AÇ

FUSll.J
B·.R () W N, ,JEA:-.;ETTE MAO DONALD, BRYAN AHERNE, rAN HUNT0:H. e GENE R,\YMOND - em

DE PRATA q o
Utrra- pt.'licld., fpplda de aventuras, lutas, cayilga�{ls e ... muitos tiros.

Um romance de ternura e sua 'lid,� d!" uni po=ma ,i e umor e p\]eHIH�lmento, cuja beleza,
siuceridade .e calor hurnau. jama!s serão Gsquecjdu�!

Em marnvilhoao e magic:l técntcolor!
[kS !·hos, Coirip!unento3, }orn3is é "Sbor!b'l

En'tr�dâS: Piatéa�- 2)00 e 1,00 - Balcâo 1;00
ás 4,30 - Platéa 3,00 e 2,00 Ba!côo 2,09 e 1,50
á Noite - Platéa Num.4,oo Balcão 2,00 e 1,50

Domingo dia 23 .. No Estádio
_ dá

_

S.-·De Blumenauense

o

RCA

-

A .

S·s-- r- _,p.Alv· f
..

'.' ,,!l
.

i!.,
..

�\ .l�!l. 1 �

T_ -.··UR M.ADigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



E sabadO\
neja, pelo Imprevisto f! r-ir- boa harmonia) não havendo
cunsrauc ías que o cercaram, duvida dt> outro lado sobre
Horacio Carvalho, que llli a jnexistencia. de causa. pas
exercia as funções de .repre. slona! 'que tivesse levado o
sentante do Bvnco Econorni- marido a se tornar uxoricida.
co da Baia, matou sua pro A presunção reinante �

O
I

t·
I •

.�.. 3··2· 8 t I�
lf/IItI

�. C· �
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I II mínoso, A senhora Lucila de entorpecente para que

Qerqueira Carvalho sorria de
.

Â Sign.ificar.ão ,·.Dosta Data Para .À p.opulação Blumenauanse ��;�íir:l. e;����i;:;;�di:ase�� ;�a d���it��;''::S aJ'"·��e�lr�
J pertubação mental. Apesar do muito agitada. revelando es-

rigoroso tratamento a que tal' scfrendo bastante. Nada

Am
.. anliã, '(11'a··. 23. a briosa UUl'dacle elo. no Fl,"O Exér P' d t 1 J era submetida, fi Inlortuuada podendo !azer suavizar seus

,
_,..,. 01' 18130 mesmo eac a ano leves e-se ue gram!B 80�

senhora não obtinha melhoras padecimentos e para não ve-

cito, aqui sediada, vê transcorrer o quinto aniversario Iidariedade civil a solenidade comemorativa do aniver- e padecia muito, (} que vinha la mais naquele estado, Ho
de sua existencia. sario do 32 B, C., assc.ciando-se todas as classes sociais preocupado o marido, o qual raclo Carva1ho vencido o

��' uma data de muita significação não só aos que ao regosíjo do couiando, da .oficialidade e dos demais por f ua vez Dão conseguia desespero tomou um revel.

ali nrilita ru .mas, partic-ilarrnente, á população blume- elementos deste prostigioso corpo do Exército. o necessarto �e�ouso ér;l .�il" ver e desfechou. dois tiros na

nauense que sempre prestigiou e admirou o 32 B,C. Para comemorar a' data foi organizado um bri.1 tude das contlDuada� vigiliae esposa, �m seguida, 'procurou
bran d

.

II '. -: .
' , ao lado da cotnpeuheira. Ape- as autoridades locals entre-

Lern ramo-nos, to a. vez que festejamos este ani- rante programa de festejos sendo distribuidos con vt- sar disso Il ('Hsa! vlvla f'tr.lf,!lmtfo l"t->: fi prisão.
'

versario, do Intenso regosijo que reinou em Blumenau tes especiais pelo comando ás au oi-idades e figuras de ...",......... 'I WMPWP',," ii' F. ----

ao setor conhecimento de (JuP, em Valença, no .li;stado destaque no comercio, índustria, associaçôes, etc. ,tCi_1 DR. AFFONSO BALS.�NI
do Rio, no antigo Deposito de Remonta do Exército.;t1ade de BJumenau" agradece o convite que Jhe foi eu-t Médico EspeCialista em Doenças de C,.ionços

estava sendo formado e organizado o Batalhão de Ca-] viado pelo Exmo. SDI'. T'en. CeI. Adhemar Villel« dos
C I' Re �.a Pé!e . I d d

d déveri Ií
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cé.pçOes jamaisf"itas pela populaçãQ. ELLINGER Bt elA. c r o n i c a
A Educacao

Li aiucoção e de capital hnp�rlallcia desde os pri-

11lle'.i..'.'(.i'�.' 1.'.l!...mWl.1.. l.,.O,'S e.m. flue
a

c1tonça.c.omeç.a
a viver, pois
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a educação que transforma e aperteiçoa os povos.
Nao é suficiente. pOf'ern que (L (�riança aprenda (J,�

I leis da cil�Jlcia, é neassario tonlbem que (l ela aprenda a

'governm'.se e,. [l conduzir se CDmo urn ser cOl1cienle e '{l-

LA�ORATOAIO DE ANALISES donal. E' pl'eciso que ela entre na vidL! de amanhã pre-
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. A educação moral tem q,j.C ser obra dos pais, Para

(_j�l·a O C·--:lI-I'·la'"'fTal Cal"l'oca ! despertar
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r,?S' aspirardes
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RIO, - A policia não opo responsavel lwla del'esa sani'l VeCOllfJ,ae (J. (irme?(J e toda (J, temum de um (;OJ'�çJ.? de

rá obstáculos a realização do tária da cidade. Declarou s, l�Ule.;,�ur;:el:t� quando. for ub801:llmnente 1/..tJcesssarw e que

Ca.rnaval - declarou tJ1ltt'l�l s. qll� até o momento nada I'�� �(;le (.01'(:,0:. u:n �,.lll� a outrem, Que U�lporta ,� �m,fk;:w
a lmprBosa o chefe de Poli autorIza pensai' em uma me.! a,na_que a Cl�ljnç{l uesça com e;:;ta ou aql�ela mor_l, E· ','T
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ael esceutando
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que s? a gri do. E' vudade que assola I. . ��.z�;(mws ,aos l.ne,:��'e,� (�, pducaçuo. mlelectu�lque es:
A autoridade de J"uiz VnJ multo mtus pe e caso assml I) Julguem a cidade um s,uto r!f' gripe I t.lmeee, ao a ,�ua m!_ulgencz_a. e procuremos. c�m amo!
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em andamen{ono juizo da la' rio',E. como �ouve um fundo
..
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SERVIÇO RAPIDO E GltRANTIDO ... ron o .. " arliges ao mms alIO : i
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CONSULTAS: Terça 6 Quarta-feira -'- Sexta e Sanado IDe·cerl·te .•... ! f ureÇO ao mais alto .. !. TI:AT:\lIIE?\TOEOPERAÇÕESDASDOENÇASDIi!SENH01L\S
i . .... 11

• :! Moiest�ils das meninas e maGas.. Disfurbi!!s da idade critica. Per-

R li 11 15 D li N (l V E M B H O, 742 ... fONE tt.6··.8.· .,' ': GRANDE SORTIMENTO PARA" j !urhaçoes neuro-gJandu!üres. OPE�AÇOES. do utero. ovarias.
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.. I CLINICA EM GERAL

.. F KREUZER �! lti Rua 15 de Novembro 505 : 'I
Coração. !!ulmões. rins. <111. digestivo.

I .

•

. ..... .'.. , 141: f 1107 <fi- i \Tances - Ulceras - Doenças Tropicaes.
... RUA SÃO _PAULO, 18 ..,

. {'l1e •

0 i . cOt-iS.: Rua 15 de Novemhro. 1186 (ao lado da Hotal Elite]
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I �ilEDEIROS
11 ,. ... FERMENto DE ALTA QUALIDADE

I_j_____ Para Mlos, docas, tortas e toda pastelaria

Banco Nacional Comérciodo
BLUMENAU

Pedímos aos nossos clientes o fav,)f de apresentarem a

este Banco as suas cadernetas de contas co'rent':s devedoras,
credoras e de Deposit0s Populares, para serem lançJdos ('5 ju'
r-os ôo sémestre findo, na forma de costume; 3v,

Dr. Arminio Tavares
Assistente dlO Prof. David ficanson

Especialista em .doenças dos olhos, ouvidos. narlz e garganta,
Consulj;oriô mooornamente instalado em caracter permanente
... . .• ..... ... •.. .., llcfita cidade ii
.Rna 15 lIe Novembro, 1393 • (defronte ao Hotel Cruzeiro)

Operações nos Hospitaes
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ve-Ia sofrer-'Matou a' esposa para não
RIO. - Informam da Baia,

que na eidade de .Itaberabe

locorreu
Impresstonante cri,
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me, que emoclorn.u os habi
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Social
Rua 15 d:! Novembro, 588 - fONE, 1201

Maior sortimento ;e-m:
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I friODr é Sabur
Das Manteigas a Fina flôr

Anunciem neste diario,

Lavando"se com o sabão

'.'Viruem Eso
'i b ....
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