
�tlll �ôl� Itali�no o 5· Exército Cémeçaram Abandonar Roma
LONDRES, _

22 (ÀssoClatd' Press) --, o desembarque do quinto ..... 1�8frOOOL1\IO, 22 (Associatrl Press] -, Os jornais suécos baseados em
Exército na costa oeirlerital da Itália foi auxil'iada não só pelas unidades infoh:lLUlÇÕCS da Aleruauha, noticiam que os naz istas começaram a abando
navais e pelas fOl',:H8 aéreas, mas tarubem por uma grande ofensiva ge- llár:.)-'t��idade de Roma. Segundo as mesmas informações, o Papa, ficará no

.' r�}l d(�sfechádR. na f'1·(".llJe do Liri. '

-IVatiç,illo, mesmo que l:u1ja luta. nos �tlTed{}res ele Roma.

tsolodo
T.iOn(ll'(lB, 22 (A. N:) -llientam que Hão foi al"si-j iuação da emissora de I prbú'q�tas que ter-iam si-I alemães á Grau Bn:>ta-I foi atribuirla a emissoru

O� circules britanicos sa- nalada qualquer .íufor- Moscou sobre pretensas do
_ ,.âPresentadas pelos nha e cuja divulgaçâo da capital sovietica.

�-.-.-'-.-'-'-+'---c+-.-._,!t-.-.-+-.-.�"..:.'_:'._+_._.---:._.=-.+._._+_.-+--.-+-.:.O�.._.�-+-+-.-.-+,....,..-.-.-.-+-.-.:••:.-+-�-.-.-.-.-.-.-"-�-+-4'--.-t)
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GETULIO VARGAS

Diario Matutino
( anual.:. - Cr$ 60.00

Assinaturas' 'semestral - Cr$ 35.00
( colonial. - c-s 2.0.00

N U m e r ... avulso. •. - Cr$ 0.30
" : i atrazado - Cr$ 0,50

Em prime.iro lugar, a �u·dem. porque
na desordeDl nada se eonstroi!

BLUMENAU

DE BLUMENAU
.. ' �

O ARAUTO, DAS ASPIRAÇõES DO VALE DO' ITA.JAI I
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A oração proferida pelo elprefeito Dr. Afonso Rabe .... Palavras do sr. Alfredo Campos ao assnmir
! Conf{)rme.prometel11{)S, vamo! A divida consolldada era de Por outro lado, procurei, sem

.....•.. "'-1
-

do ca d P efeito de Hlumcnaufiar á publicidade hoje o 'maght- Cr. $ 667.300,00 e de acordo pre, na medida de minhas pos- O ,�., eva . rgo' e' r, .

� ( .

fito discurso proferido pelo sr. com as respectívas leis, foi re- sibilidades, contribuir para o
.

No ciclo gove1Ytmne'ntal que hoje começa, não haverá [alta de coniiuui-Dr. Afonso Rabe, em agradeci- duzída, pelo sorteio anual ide consagrarnente geral. de lodos .

, tiade administrativa, do mesmo modo que o nosso programa de ação serámento à extraordínaría manífes- apólices a Cr, $.467.300,00. os elementos representativo, e
tação de solldaríedade e sírnpa- A renda municipal que atingiu construtivos. aos quais este pe- -01'ienlado sempre no sentido do enqrandecimento da qleba blumenauense
tia que lhe foi promovída. pelas em 1941 a soma' de Cr,

'

daço do Brasil tanto deve,
-

a- O Prefeito Alfredo Campos ao res � guiac!.ores das paixões po- do Prefeito Afonso Rab'3, .cujo\
classes conservadoras e

.

pelos SI> 1.682:954,70, alcançou 'em fim de reunirmo-nos fados, sob receber do sr. Prefeito Interino pulares. nome ha de SBr sempre pronun-'
seus companheíros de adminís- 1943 o mantanra de Cr. . . ' a orentação patriótica e serene sua investidura mainicípal uzou Liberdade djniíica Iazer o que ciado nesta casa, com admiração,
tração. Oneremos, porém, antes $1.835.071,40, superando o or- dos governos do Estado e da agradecendo das seguintes pa- se deve e não fazer Ó 'qU0 se carinho e respeito, nós mante-
corrig ír um lapso de nossa

ra-I
çado para o ano findo em Cr. Nação. em prol dos supremos lavras': quer. la-emos ínalteravel c duradoura,

pida nota de ontem em que dei- $i 81.384;90, devido ao natural e sagrados interessas desta nos- «Sejam, neste momento, as porque sem essa cordialidade,
xamos de citar entre as autorída o;p o' o a al a ai d' di

,.

I Pát
.

nossaS primeiras palavras de Assim, pois, fugir ao cumpri- sem essa harmonia, sem essa•

, .."'."'.
"

-

progres� econ 1�IL� ger "
.

-

,sa ama a fi ln 1':_l;:lVe a na',
mento �� ás responsabilidades da -'

t itdes presentes o sr, Alfredo Cam- gumas Justas reVlSO�S de IW1Ça- J Da compreensao mutua, ob sgradecírnanto, de reoonhecimen t cooperaçao um ua 'e prover osa
d E S f 'missão lom que fomos honrado . .

"
'

apos, representante .Q xmo. r. mentes que, €stDU certo, em na- [jetlva e sincera dos fatos, advi to muito SIncero e muita pIO- e mesmo necessana, as nesse S

interventor Federal Dr Nereu d a' taram it a ão i" ." f I I" f J' 'd d fundo ao Exmo: Sr. Dr. Nereu pelo Sr. Interventor Federal, se- energias diIuir-se�ãü, 0'..)1110 al-.

v.,..
'

.'
a '. IiC 1 a SI ue ça l:13nCel-

Ira
a a mel1le, uma e ICl a e

'ria manchar a nossa c-om:bncia - .-, ..' d'Ramos e que ,ontem mesmo em- ra dos atingi,:k>s. melhor para 'todos. Ramos, DD. Int�rvent,àr Fede:- gucm Ja ailrmara, «na Isper-
POssQu-se no cargo de Prefeito Deix.ei para o exercido flU21:i- A feliz escolha, pelo sr. In· raI nêst(� Estado, pela prova ([:c. de patriota '2 cl2 ci::iadã:), por S&o tumultuária dos esforços, na
do 1\/f •••

l' I'
.'

1 d C' t"
.

At ,c'l:",�'ado a!)",eç'o COIll qu·.e 110" ·ha isso que acima dos nossos in-- l-11CO?""n(1·_"· t'elnpestuos:l das. mumoplo..
..

re, o sa to (lSpODlve.
.

e ,>I".; terven or, ue nosso amIgo 1_ '-' "" .'
.

� _ •." -...
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.

] 1 d f' -teresses, indhiduais, pairam os bo'as \·ontadf':s·(;.s pa avras o r. . .onso a- � 10. t2, ,que o meu Igno re o ampos, para meu suces agraciff( o, co ocan o-nos a ren- '.
-

ce para as qua,"=s chan�oi; a suoessor salJ.�rá aplicar de ac{)r� sor na Prefeítüra, alegra,me Sl!l' te dos' destinos ntun;icipais dG inte�sses da coletividade.
Ao fundonalisll1o publico 111U-

.

atenção d{)s nossos leitores do. do (.Dui as n€cessi:lades que se mamenfe, como a Iodos os que Blu'men�L }.�t{) Jl,9,sy)"",(l�;S!l1.l:J,t�11�S}? e.:���- __�!i(ipal, ;external1!Oii � (erte�a��l{Ômunicípio r'otivn as seguintes:' rev;:;laJ"€m mais uÚ:Ís. .-- . -lhe' conhecem. as aprimoradas E', P(ll' êêrt6, �enhbres; IJlü'à, CIClO do cargo de Pr,efelttl Mu;- I �d da sua dedlcaç�o e 9'0 sel�
Sinto-me pr,,)fundam�nte s,en- EntrB as óbras publicas reali- quali::lades de inleligencia 8 de lame"1tàr, sinc�ramente, o des- nidpal de Blumenau, para, d'2-s-

I
amor à{) trabalho, porqu�, como

,.-,'.,.i.,.�zado .P'?f ,€S,t.'a h?I1l:_1?ag.-e_:n za�c:s_ na minha ge�tàD, t.�H�l{) a c.arate.r d� q.u,e
é possuid.or, o I aCertiJ cid -escolha ue S. Excia.. de logo, do alt.o desta -tribuna, já o dissera () grande Inter\"2n

t' Q(confortante e de Slg.t:1111CaÇUO fehudad� em poder IDennonar que constituI uma garantia pa- posto que essa escolha recaira, lançar o nosso apelo veemente a' I tor de S. Catarina, (,nenhum _g:)
ai da ma;ior parfl mim, p,()r. re- o Serviço de Abastecimento Ta o bom andamento dos ne precisamente, 1:0 mais apoucado condeada de todos os blumenau, I vemo, por m",lh�r que sej'l. l�or

.. c:ebe-Ia após ter c1eixad{) a Pl'e,., d'Agua da cidade, e que, 'por si, gócios publicas e vida social em sabf'r" dentro os que, filhos enses, o nosso apelo vibrant� e I 11lelr:_01'2S que se]ar:l as suas I�f'eitura, nd' qual tiv� la honra de só dispensa qualquer comenta- de Blumenau.. desta Terra, pelO nascimento' oU sincel'G a todos aqudes cujbs, i tençoes, pude reallzar as as]}!
perman.ecer por, cer.ca !de d<Clis rio. Estou em vesperas de deixar pelo trabalho, poucu importa,: coraçõ�s palpite'm, num mesmo I rações coletivas, S2 não ,.contar
anos 'e sete 111:e5eS, O')IUÜ. dele� Dentro (los f(�eursos orçamen- minha cidade e'mells

. amigcs, aqui \'ivem e mourejam, n.o afan ritmo, pela grandeza e prospe.., com um corpo ele fundonúrÍDs
gado diret? do gover,no desse tários ordinários, desde o iniclo por algum lempo, em procura sacrossanto do ideal comum, má- ridade d� Blumenau, que é org:u- dedicados e capazes;.
eminente homem de Estado, que de lnBU governo, voltei minhas de conhecirnenios especializados ximo, qual {) do engrandedmento lho d,� Santa Catarina e que ,tLo

-

SE'
.

d N 'R t
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I
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t . - ESjleramOS, assim, qu� no fime . XCla. o S11• r· d erAU a- a -ençoes pmilcu annen e para a ir:herentes' a minba profissão e da Pátna. alto tem elevado o SeU n.ome\.
.

dd
.

t t f' i d . -

1 1 t
.

1_ da l'ornada, num el;am�� ,L:�tr8s-1110:5, • m Brv�n ·or ea-era . a wntll1uaçao (O Cil çal11en () a pa- ao meU novo cargo. Sabemos perfeitamente . cem COi1clamando-os a que d€·em a
.

d
.

I p-ectativo c!-o nosSD labôr, tDdosterra catarli108nse. l'al-eHepip-e os, das Tuas (e Meus llrtii,gos. termino, us.an que, dada a fragilidade das nos· administração qUê s·� inicia o C.s-
A I

.

d
.

b rl I'
- . nós qu�� aqui s;;nLnos a ('aus'!.,o aúo as so remo ....o 1son- maior transltD ,e portanto maIOr do palavras ::lo grande poeta de I

sas forças, nos encontramos mui- timulo d{) seu amparo lê a .eh-'.

1 d d·r. l'd' I
. .

I' !mblica, shtamos a Sâlisb_ çJ.og;cu'as pa avras .e e�\')eQj a.
_

c esgast�, eXlgmeo com a sua L<A Voz das Cais.as", em lhes to aquem ela honra de tamanha de'lda sadia da sua coo]J2ração.d"
. .

I
.' muito intima do dever cumprido,com que me lstingUlram, p'Ür constante conserva, numerárids dizeild,o (lu.e,.si Deus ,q,uiz.e.. f,' investidura. As criti-::as Se'1ôilfas ,� bem in- It t I

-

,

S I + A d I" ld > • f prc,11üo e I<eCoQl11penSil lOlH ,que seCdr a e ,e egrama, o· r. 11t-2r- oOnerosos.' .p'ezar as (LEU c a- vvltarel! ConClente de que aqUi' Todavia, doso, que sempre 0-
t S C i· d d·

,

I'
.. -

d d d
- tencionadas, as su!Zestô2s (IUe sabem cont'�ntar os espil it0S bemven 001' e o f. OImane ame 'o es i;nC'Üntrac as para aqmslçél,.o S6Tão meus dias mab .

serenos, mos, da nossa libere a e e açao -' .

"? B lh-' d' C d d'
.

,I f nãoO trao:am 'J \icio inicia! dü in- formad,os, aque12s que lazem dav_o ata ao 'e aça ores, es- e lUa1�i'i:lI, ..em virtud� uOS a- .pois na terra, naial, até a pro e de pensamento, aqui nos en- �

rl f' d' • '

dividualismo interesseiro, do per- tarefa quo:ídíana {) s�u �Dcerdó,.ta prova \ê a �to .. ooS mum�ros tais entrav-es nus meios d::: trans- pria dor doi menos": Voltarei, contramos hOj'e, atendend{l aos
. . ".

'.

d d
r !'onalismo dissolvente, mas qU2,

I
cio.

'

., amIgO!! aqU;l p.resentes, OOi1S11- porte,.. f:correntes o conIlito porque e mI': Ihor mOI rer (Ai, imperativos do dever, para ser- -

'. . .

I-.�l I 1 d I I - f)lU'ltO ao contrárIo., traduzam o Finalizando, senhiJrl.'s, (lU2re-,tuem para lnln} {j maIS JJot: {) pre� mune lU, _pU' e VN co oca[ OOS e bem sei eu), no pedaço de chão vir a causa publica, porque eti- r 1

mio a,os meus esforços, .como cli- integralmente pagos 6.268 11lf�,. em que a gente de fato' viveu. tendemos que liberdade não tem palpitar dos ancclOS e d,13,112- , mos agradeclõ'r, mm. toda :1 '8fu�
• J t·· I 1 d I 11' I cessidades_ do 1.)0.\'0 tI.d. nbps"u I são tia 110s"a al11111, a prcs�nçaIIg,ente ues a comul1a a qUe nem tros qua( l'i1(I'OS e para? eplpe- 'Mais uma' vez a todós, o meu a signUicaçã{) que lh�s empres-

h· f' I " d 1 d Terra, ser,ao aCIUl perfeltam�nil<� I fi ésta Sülellidu,J0 do .Ex'mlo, Sr.mesmoO em son, o me OI (aúo as do, l'epr'esentawo um Vil or e; muHo obrigadu a todos e até res e guiadores das paixões p<)�. ..

188000 () 1 I I bem recebidas e estudada;;. Coronel A(!<2mar Víida, diJnissi-pIrar. " . Cr: � . ,0, sem o co oca- i a voH�;! ! ! tam oos .demag'ogos, os orientado-
'..

As palavras p.(}!' demais ama- dos .'=111 1942, 2'.139 metros qua- I E a razão precípua di.:! qua as- mo ümmndante do 320 Batalh�o
·

V'ds de VOSlj.{) ilustre Ínt'erpret� drados e em 1943 4.129 metros. I .-+-.-+-.. -- ..-."....,+:..,.,._.. o +-+-.-+-+-+-+-+-+-+ sim proceder,emas é que ,hter- üe Caçadores, lia distii1tíssi;mi
e meu gran-de �igo, t:)caram- Quero ainda referir-me a (ons pretar�mos o nosso sistema ele I oficblidade da mesma Unid<ld�,
me profunelalll:énte o coração e truçãCi de dois novos preelios A pus'se do 'P"r"of"t AI'frerlo Campos administração cumo um regimt! do EX!l11Io. sr. dr, Oscar LE'iUío,
as mais calorosas -éxpressõ2s de i destinados a �swlas municip,'üs .....

I .". Ih 81 O
.

U
.

de C{Jop�raçã-i) e dé opinião pu-I integro' Juiz d:� Dirúto d2st;1,

. agrad,ecimentCi que .eu lhes d�- isoladas; - a rcoonsttução � am
v blic<t;,. Comarca, do Exnio. sr. J05-:'! Ri�,

·

1 G -E 1 M h . IJeiro de ü:ll'vdlh-o. ilui"trado 1"2-v.eri.a dizer, .ainc,a seriam d:ema- l·líação d�) rupo sec ar_ ac a- -_.--- ;
.

,.nJ·strar
este prospero mUDl C t- o n o,omo a e agora, ,s uss S

])r'es<>ntant2 do Mi,üstério f'ub1i.siadarnente deseolólidas para do de Assis, no bairro d� Hou .. : Perante D.ume:rosa assisten· CI' nio. d
..

t
. . -

. ,atos a 1l11n}S ratlvos, por 1350
')lico, das demais autmidades'." traduzir os

..
.exatos -sei1tim�ntos pava Seca, �m vias d::: ilcaba-- cia que enchia completamen- Todos aqui, presentes J' á f 't I I

- l
.. m�smo que eI ;JS as c ara.s, ,mo lo!�al's, dos r2!)re5cntant�s do C(j�··(31�·'·.',.�..;;...C.0l1heell.ll'ento qu..

e me vão mc:nto; - a demolição do velho te várias salas do Palacio � conhecem sobeJ'llmente a ea d b' d D
-

.

.

e l:�üe 'er: .ntel·('� e <:us, o
mNcio � da L1dustria blumô-11 ,.a. . .... __

.'

. Hospital Municipal oe inicio da �ll1nicjpal, realizou se. ontem.!! pacidlide de, .trabalho, .�O? ba,fe]o punhcdcloor elos rmos do
nau....nses e de cluantos amig;)s�Sifoi ooroado de_éxito, entn;- construçã.o do novo prédio, que as 10 horas a soleni.dade oe radl:'z e esp�rJto de sacnflclO S I

'-'
..

-

.

b o
'. . a''qui se. '2ncontram, do mêS1110'tanto, del::! de\'em partilhar to- irá substitui-lo, quiça em re\'�; posse do Prefeito Alfredo de Alfredo Campos, 1\1 1 t I. .

�.�o ele u governa1n
.. .'�,n a qu:" 1110;]0 (lU � .: -nOS Im�:nsml1ent� grados .os meus dignos aux,iüares -- aos num�r(J:lOS bodros, pon- Campos das mãos dó sr Bru Muito embôra nãO srja elr 1

-

h f lt J

I
'

.

.
. lO}!} CQ�l1eça., nao _a�'era .

a a e
to, transmitir J, .

todos vós, hab'i.·-da Prcefeitura, 'sempre .solicitas tes, canais, exgot>0s, etc.', COi1S� De Hildebran.d, oneroso Se- blvmenaucnse de' nascimen t d d 1 t t 1t' con lOUl a 'ê <!( 1111111S ra lva, (,8
talltes d.� Blum,enau, desde 'Oe incansavds n{) t�xerckio de tmidos e reconstruidos, mor'" cretát'io Geral em Bxe.rcicio to, o é de COlação, pois vi --

, .
. m�smo modo _que \). noss,'o pr::J- .nlal·s humilde ao mais <elevadosuas respectivas funç,ões; i,ac,i-' mente 'no inieriúr, bem como, fi- interino .do cargo de Prefeito. v(�ndo ha cerca de 25 anos ti d

"-
. -

grama oe açao. sera onent::F o I ('111 hierurqui3 social. através'litand{)-ll1e extra{)r{.irrariameriü:�a nalmel1t:o, a _conserva e melhora- Este álo revestiu-se, como oésta cidade, idpntificou se I d j. se
..,mpre no sentir o o engTàl1 e-

uma l11'ensag..j,1l1 d2 amisad-e, ,U'árdua tarefa. Da bõa harmonia 'mentos da extensa rede rodoviá- era de e.sperc1f, de g'rande completamente com &ua Q'ente. ti I l bl. .

-'
� Cimento a g (! la umenauense. 50lidari.:clade do Governo dnque s�mp.y.e....

fiz questão de. GUl-1 Tia. da
...
municíPio, medindo cer- brilhaotismo e s-q,cesso peso' Bem árdua é a taréfa que Junto ao povo, pela consagra- Estado, na vossa obra de traba-tU(11' entr� todos os funcionarias,. ca de 800 kms. de e-xte�lsão, ga- &oal paru o nlJvo· edil,. pois. o aguarda, pur isso, illeus çào do s�u direito, iremos bu�'- lho fecundo € produtiviP: ,8 bem!resultou- um amhient3 de cama- rantindo o normal intercambio a assisteneia era compo.. sta. senhores,. oão "OS pr'eeíso I t 't

.

'acar os e '?men 'os VI aIS, uecess.
-

assim a reafirmação solene de ·S.radagBm -e ];esp-eito mútu;J, SW11a- col11�rciai �ntre a zona rurrrl � pelas nossas altlis autorida- saHentai', que cerrando fi rios a consecução d.� q�anto TI1:l3- Excia. o Sr. dr. Nereu R.amos,me'lt� eficaz para minha admi- os centros populOSOS e COl1se- des civis e milHares. ,e
'

jJor leiras em tOrno <1a figura va-
ter. s.e faça em proveIto da co- de dar a Blume.nau o que Blu-nistração. AiÚ;ios eles, mt:;f3 uma guindo assim, nã!) fosse detida lídimos representantes de fOüH do nosso jlustre Prelei- I I d

I
.

, etlvll a, <c. menau realmente I)rec.xsa e Ii1le�Vez, os 'melis sÍnceJ10s agradeci� I 'em Mnhum setOr, a wnstdnt� todas as c �sses sociais "ue to, honraremos menos ao ho 1
, .

...!.. ':I.
• , •

an rere tcer.mentos, e meus sentimentos de. marcha. ttsce!1serial do progn,�ssó ali lh9 .' manifestaram seu mem que ao municipio, pOIS E, quando prcci:O,i) 101', e qu -

perene estim� '8 admh;àção .

., í do lD.unicipi,o.
.

apoio e suá cólabl}!'üção no ele, tenho a certez<!, �aberá do assim o ex,igirem ii bêa nor-

A titulo de uma pequena j)rcs� � Si tudo ISSO constitue motivo período administrativo que enobrece-lo com seu carnter 1111'a e a bôa ética administrativa,
tação de oO!1tas, sObr,; fIl�nha Ide satisfação, devo dizer, que ora se Í(Jicía.

.. de honradez, com SU�l dina' não teremos duvidd en}, ue ca

passagem na Prefeitura, �ja�ine Imulto .mais ainda me ufano do O sr. Bruno Hildebrand micú. paix:ão pelo progresso beça h�\-antada, resgatar. o� j1Q?
permitido Ioub�r�lh'3s ��lS ai- 'cordial entmdimento que me transmitindo a investidura do e pejo trabalho. sos err.os e as n05sas nnpren
auns minutos ue at�nç<;loj. para foi dado manter. durante meu cargo de Prefeito ao sr. AI. Quem aoroveitar a {)por-, dendas, por isso que essa n8g

�11l curto resum0, lll'ellcbijar os govâno, com todas as autori, fredo Campos UsoU (ias se· tunidà{leS·nr. Prefeito, para sa atitud� será uma decorr.eh:'
resultados de algumas das mi- dades estãdUais, federais, civis guintes palavras: assegurai' lhe por parte de cia logica dos são:> prdpósitos
.s atividades a .t�sta do mu- emHi!ares, con8titui�do u� bla '-Respondendo interinam�n· todos Oli funciona rios muni-que inteiramente nos absorvem
'niclpio. Ao ass,umlr o. governp �(J uOldo e de

•
apoIo reCiproco, ,te pelo c�rgo d e Prefel�o, Cipáis, uma colaboração leal e anim.am d� bem serdr e d":'1

municipal 'em fms de Junho d-� lmpenetravel a ,qualquer tenta· coube a mim a grande. sahs- e decisiva.
.

bem corr'.:'spond€r aos ancelos da

1,,941, dep�j'j.,ei :con.l.,
uma

diVl.·dal.tiva ''P,t,ovOC,â�.ora.·.·.....
-

".pe_ desint.�H- ,façãO de transm. itir ..nes,te
mo E, terminando, exter:lO os terra e da gente blum8nauens(=s.

flutuante lllscr�ta d� Cr. . . . genclas e dIssosslaçoes; cUJas mento o cargo, ao S1". Alfre, meus nuiis sinceros votos A obra de C;)r:diaLidad,�, d:�.
_$ 507.040,10, .a qual con:xgui Ji- evei1h:ais consequencias pode- do Campos; escolhido -'- e no- oeld sua felecidsde pessoal. harmonia e (h� congraçamento,
q�idar i-.ntegralm�nte, aocah,'J d:' I riam ser_ de ',ca:ater,.QUandO nie� I meado p,elo �xmo .. S.nr. Illt.e�� ê por uma administração prú� c:lll bõa hora iniciada e m:lnti,da
dOis (ln'JS.·· " i, t;I0Sj mmto �lesagradavc!, ,

.'
_
ventor J<euerall paUl udml vciWsu Vlu'a est(? fntHi1cípiü". pe�o !�spirito sereno {; prudenk _

Domingo, 23 de Janeiro de t 944 III Dr. Achilles Balsíní - Diretor Responsavel ANO XX NUMERO 91

... ,.

Em tonlo, pois, s'é'nhoi'(�s, de
Nereu Ramos, 2m tün.1a d2SS{'.'
espírito de eleição qu\_� tanto nos

quer e que tanto nos exalta_.
unarnQ-nos todos para, Ch'e�Q5'
de fé nos d€still>OS da nO:5S,l Tcl:--�
ra, Servir honestament'e c::) Brrr
si! !»

Apoz o ljUe todús os PJ':"SC:1L:S
tiveram praz�r e fizeram esp'.>
daI questão d.� abraçar e congra
tular-s'e com {) Pr,::feito Alfredo

Campos que s�ntiu-se saiisfeito
com esta inequívoca demonstm

�ü9 �h' ,n�)s!>a �{,11 tl�,
-'Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'!"El.1�=;;��aI5711��v""""·�e�n�d·-e--s-e-·- Comp�.-.·"""Il procu�-I.Dr. Affonso BalEiro ......_-_..,.......� �_--.: - -

Diretor-Proprietario
�-

J
.

Vende-se 120 folhas de zinco. Compra se uma Casa, de
OU(lina Propria usadas. Informações: Otto Wille. i moradia nas proximidades

Rua 4 de fevereiro, 7 :..__:_---;- .

I desta. praça; ofertas fi Gabriel
Vende se canos 3,'4 Tratar na Pamplnna. .. Rua 15 de N'),

Farrnacía Central, Fone, 1029. vembro N.1526.

Faço saber que perante o ar. Fu ço saber que perante f)

OficLd do Ri>gL·tro Cívl! dI' sr, Oficial do Rpg!!ilro Civil
Distrito da sédÍ:J da Comarca do Distrito de Sã!} .Iuão HaUs
de Indaial, hahiliturn-se para tu, tf,;, Comarca de Ttjucas,
CllSI1r: Marcos Knueset p habtlttam-so para casar: Fran ..

Procura-se um bom mestre Wela Micht'l. Ele, natural Ci2CO S!i� hle r e Maun: Peral ..

de oüelna que saiba tornear jesle Estado, THl5cidn 3GB 16 ra. Ele, naun-a l deste Estado,
e 1'l0!08.f fi oxtgenio e a fIe de feverej;o dp. 1918, nlb.iat", nasello aos 15 de setembro
tricidadi'. Ofertas a Industrias solteíro, domicilindn e rest. de 1005, víuvo, [ornaleiro do.

Salto Grande S/A. dente em Itcupavs Central. -c iciliudo e residente n ésta
___.__ deste Distrito, IUhD le��itimn cidade, IílllO legiHmo de j""li·

I:>OA.{ n' PA A·
.

de Herrnunn K!}He�'f'l (� de !J.u{'! S,i?hler e rle �!�a mil-
) mi:':\'. R,� AGUA-Pro '

cura "e ., � 8U11 mulhc r Ella J\naes('l Ehl, lh e r Suzana Rtiehler. Ela, na.
." comprai uma para p"çn

com 15 rn. cano de 1 polegada. natural dt's.te Estuuo, nascida rural ,j!'sle Estado, nascida

Informações na Empresa Ora- aos ::.:1 <1(' Junho de 1924, do

I
nus 31 de inlho de J 90S. do.

fica Catarinense S/A. mesüca, so ítelra. .:!(jmicUiuda mesticD, g.dteira, domiciliada
.

•. e residente i'.f.l1 Passo lviam;o, .. l'esitle;c;re em São João Ba-

! I?istrito de lr:dai;d, fi!h'l lt-f{i'j iis!a.�.fm�ti ,h'gilima d: Ricar

I uma de Gustavo Mtchel e Ue I co v errssnno Pereira e da

(Agr:t'R Mj('h�d. ii sua mulher Maria Autonil),i
, � ,

......

Apresentaram os documentos j P,'r'pil'i�.
-

; exigidos pelo artigo 180 do Co- : Apresentaram os documentos exi ..

'dign Civil, sob nO. 1, 2, 3 e 4, gidos pelo artigo 180 do COL:i.�o
Si alguem tiver connechnemo de Ci v ii. 1<nb n: 1 :2 4, e G. Si al
existir algum impedim(mto legal, : Iguem tiver LOnhedmento de

acuse·o para fins de direito, E, e:j�dr (�lgum impedimento legal,
para constar e chegar éste ao acuse o para os fins de drLÍto.
conhecimento de lodos, lavro o E, pura constar e chegar ao CO�

presente para ser al1xado nO lu· l1hecimenio de lOL;O�, lavro o pre

gar de c06tume e puiJlicaJo pela, sente para Ser afixado no lagar
imprensa. I co LO:itume e publicado pela im

Blum-::nall 21 de janeirQ de 19-i.j I Btumenau, 21 c),' j;-Hlt'Í10 1944
Victorino Braga r _ VictorillO Braga

Oficial do Registro Cid I. I Oficial uo Rq.,Ltro Civil.

Reoistro
.;;u

An unclcs nesta Secção Cr$
HabiHtncões

.!> para
(Ivil
Casamentos
Editai

Assinaturas
A riual Cr$ no {lO Vende se uma blelcleta em Compra-se 2 Ma chinas de

Nf.'TIw,,!o>.t]",'l C a· ""-'Of perfeito Estado Marca "Mf:;is-I Costura ZIQ-Z.nG, pagarnen
- -., 1';p uD, J ter". -

-.

-

to à vista.
-

Colonial Cr$ 20,00 Tratar fi Rua JOã0 PeS80a I Atelier Paulista, Rua 15 de

Numeros' N' 194.
'1
Novembro, 77.0 _

!\ vulsc Cr$ (I ·�O
---

r_

.:'"
J

"l:� '>,� VENDE-SE Uill.8 MaqUinal Cumpramos �rot{ll'{'::-; �1{--
Atrazado (1$ 0, •.,0 Ide Escrever, RemiDgto�.Cl)m .

,'. _,
.

' •• I" L')') '7',
_ . I carro de 29 cmt. em ot'lID8S trrcos, nsauos, (,\ __O ,

-= Colabor�çoes n:�Ebidas não condições preço 3 000,00. I «m bom estado. O fl'l'!;i�:
s�rao_devc!v!da� e T'ea. �n� pu' Icformações OUo WHle / (1,) I 11 �\-l(·.'I.llt·;,·'.'I'bllcação a cnteno da direção. __ _ ,.,....,. �.� ,\

...iIl: p.. e I {, ,

- "Cidade de Blumenau" não I P d I'
;::;dJJllHh t_2 ".A.

se !�spons�biliza. por conceitos e r e u -se -----

emihdos em artigo,: assinados.j
._._'''_._''_''_.�''_._. ------�-------...;I Serio filatelista deseja

Perdeu· se no trajeto do, çomprar coleções .

Hotel Holelz á Confeitaria (albuns) Çle selos postaps
Socher um reIogiú de pulso, Ofert;� 80b P.F, 98 a
lli!U'ca "CronúmE'tro blection". reê1bção desta folha.
O mesmo relogio pette�ce
ao Sl'. ,Jorge '\\'eikert (da
B{'abmBj que gratificará ao

honrado cidndão q'!}.c o adIou
t DU prestar· informações ares
; peito.

.

j
.-+-."-"'.-.. -- ..--'�-.-.-..

�
.

,

L iS: N tiA
Lenha seca especial. taCil sua
encomenda na usmA KEM:1

Telefone, 'lOc.8
Blumenau

AfiNADOR UE PIANO
Oferer.e seus serviço:; á rua
15 de NovembíG, Edificio Gal'
da, sala 5.

................................ - ......

._.._.._.._�_...__..._

�����fi"b'!3:.1..;;.;._g�g-:.,"B#t§'..:i,,�·����§.�-7J

Dr. A",r �;t! :cnio Tavar�=-§ IAs:ai5t.ein'fr'�:' c1� �t?t:�f .. Dcndid Sa,Hson

EtqJPcbiliBtn eIll JOt:Il(;:{B dos oJh()s� ouvidos, nariz e garganta
Consultoria lllodeI'nôlment.? ini'taJado em caracter permunclItf'

IIlêt-ta cidade ti
R!Ja 15 lie Nr:vembro. lim3 . ,ldrontl' no H1lt.el Cruzeirol

l� Operações nos HospHees
�������.:_">::rÃ�',;=,.;..'h.:-j�-'-:;�:!.Sl�s[5.Z:::��

Um pedido executado BLUMENAU

SeOlpre foi e coritinúa a ser

o Melhor. I
�_m�W1;�!iii'l.m�_í;l!·�,,1J1!�_m��._a�·_�.�� ;OO&W!l

Um desejo manifestado

Ferdinando R. R. Curt Dopheide
,BLUAr\ENAU • Rua Floriano Peixoto, 94 . rei. 1148

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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JONHY AHERNE, IAN nUNTER e OENE RAYMOND - em

FUSIls· DE PRATA u
Uma pellculn repleta de aventuras, lutas, cavalgadas e ... muitos tiros._

fLASH (JORDON •
mais 2 movímeotadísslmos e misteriosos

epíscdies desta serte.

Complementos, Jurmlis e "Shnrts'

Um romance de ternura e suavidade. uni puenra de amor e encantamento, cuja beleza
sinceridade e calor humano [umaís serão esquecldus!

.

Em maravilhoso e magtcu téeuícclor!

Dosr!:hos, Entradas: ·

ás 4,30 - Platéa 3,00 e 2,00 Bolcõ o 2100 e 1,50
á Noite - Pl atéa Num.4,00 Balcão 2,()o e 1,50Enttadas: Platéa 2,00 e 1)00 �. Balcão 1,00

]·ijeiil9)i._�����'k�������

,@(C.

Hoie
as

as
,

N H'O

Divertimentos no

e

A5SIS,IAM
TURMA

. .

':'::'���..:..:;.:;..::.c:;,.:..;..:�:.; _:�.:;:.;...:.:..:.;.�,;._....."�......_ �;":_�:A.;,<�:..:;.;..:.�.:;..!".�...:.;..:.�

sua EN·DIABRADA
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I'
no Atlantico Sul Populares' -

Tf

I."
.

=
éiro Buenos Aires,. - Em entre- Rio,,:__ Comunicam nos da toques de tecldcs populares

. de 1944 vista hoje concedia n Impreu- Coordenação da Mobilização existentes 110 último dia de
sa, declarou o sub-secretário Económica: elida mes, e. das vendas dos

..... ....... ....
das Relações Exteriores, sr, "1 - De acordo com are- menclonados tecidos, eretua-

O'·
'.'

f"
I

"

J
.

h
B'

-: ..
. Oscar Ybarra Garcia, que o "solução n: 13 da Oomtssâo das durante o mês

.' S . 8•. S. t.e...J.OS Ue
.

wOjB' dO.. 5- .noiver.sar. i.o.. �
..
··.O '

..

3.2+ 8.
·

.G···.·.·� rea��Ont�O;��i�da�l;��(lA�r;:a� ���:;�gi�or�e�tff:et����a �� d/;r.�rá �e�O!�ljlt�i���� 3�P��
.

.

co sul nao arvorava pavlhão exportadores. pejam fabricao-' de cada mes e deverá contar·
__

... rio, tão grato 8 todos. o Co' competições de trensmissões, argentino nem conduzia tri- tes ou atacadistas de tecidos especíjicademente, a qualtda-
Em' nossa informação de mando do nosso brilhante 32' Cabo de guerra, etc, pulantes de nacionalidade de algodão, são obrigados a da e o tipo de tecido popu-

, ontem,. já prevímos os reste, B. c., q:J8 tem a sua testa "Cidade de Blumenau" ta argeutína. remeter a referida Comissão lar bem corno os nomes e

jús que
.;
se J eattzarão hcje, uma alta e prestlglósa figUra zendo-se intérprete da adml-I A e�re respeito, a sub se, á rua Araujo Porto Alejrr e : endereços dos compradores

pela passagem do 5' aniver- do Exército! o Tte, CeI. Ade- ração, eatíma e reconheci. cretarla de Inlorma ções de n 71, 3.0 andar, sala 3, Rio I dos refer idos tecidos popula
sarjo do 32' Batalhão de Ca mal' Vilela dos Santos, não menta que nós merece a to- Impr�nga deu � conhecer o de Janeiro, a relação dos es-! res da quota de exportação.
çadores de Blumerrau.

Tive'l
desmereceu na ürganizHção elos do Valle do Itajs

í

a si- seguínte comunicado.
mos tambrm, oportunídede de de um programa cujo desen tuaeão aqui do 32' B.C., quer "Com rsferência as

notiCi-1 DR AFFONSO"
.

realçar o stgníücado
.
para rola r prevemos, seja o mais na data de hoje e na pessoa P.S precedentes do exterior e

I
..... BAlS�NI

todo

..
'S

nós.,
deste aconte címen

'1 brrlh.. ante possível. d.O sr. c.mte. Tte. "CeI, A,jemar.
publicadas pelos jornais' , Médico EspeCialistCl ern E!0enças de Crianças

to que ,rn.a�C(lU para Blume A's 8 horas, inicio com Ior- Vtllela dos Santos, apresen- dps�f% capita)�' segun�o as I •

e da Pele
•.

nau
.:
o InICIO de uma nova matura do. Ba talhão para o tamos li rodos. seus. comno- quats um navíi corsárlo ale.' Consultorio: Rua � de FeVeI�lrO, n�� ? (ao lado da

.

_
. ,

I
'. redacao da CIdade)

se

..
nd.8 p'.ara.'

realc

...

ar

OS.'. n.OSS?S I h�S.t.earo.e..
nto da. ' Bandei�a. ..� aen.

tes oüc

...

ia

..

es,
. SUb,OfiCiaes., mso, recentemente posto a: Puericultura - Regimes alimentares para 'crtances de peito· Avita-

destInos. comuns 80 da Pátria. leitura do BoletIm alUSIVO fi sargentos, cabos e soldados pique por patrulhas aliadas i mínnses • Sífilis infantil e do adulto.- Manchas e Feridas em geral.
Festejando este àniverse. data; ás 8i30 inicio de valias, efusivos paeabens. no Atlautlco sul, hasteava1--_-I-- IIl!i3li... IIlIIIIII =

�!.-.-.-+-+-.__:._.-+---+-.- ..-'--._ .c- +._.:-�:.-.-+-.-+-c-.__.-.-.-+-+-.-+-+-(+ bande-ir'l argentina no mo-:

C.
D

� �. P Á-RA F [.R I DA Si :.q�� �: e::�Dt:���r:e��!��. r o n I c a
y do mesmo onze tripulantes

E C Z E MAS I de nacionalidade argentina Nariz Br.ltlante
! NJ L AMA ç Õ ES, que teriam sido aprisíonados

e internados, o Ministtlrio Eis um problema (/11€ preocupa i'!(ini(lade de muilie.
C O C E I R A S I

das Reloçõ es Exteriores) 1'es_, durante o verão, A soiuç.io, entretanto, estâ nas fluas

como se recordará, solicitou,' maos, se tor lambem, o seu C(1S0,
.

W�..�!:L,����h��.��
F R I E I R A S I imediatamente amplas íníor- Durante os mêses de calor, jamais aplique bases aor-

';,'-'" - -

E 5 P I N H' AS ET C mações sobre esse ·partI·cu· auroras no rosto e muito menos no nariz.�:2.:" .tJ U.J::tÇ_E..1P�S.L:§,:r! � l G !J_�
.

· f ., lar a embaixada
.

argentina ,

As bases comp,1(:t�� são ;)x�'el�ntes, sobretudo quando
+� +__+_+_._.+, .-._+ ......+�.-.-.--.-�-..- ..:i �-�-.-.-.-.-.-.-..;..-+- +-+-+-.--(f �o Rio de Janeiro, aplicadas depois de haver umidecido ° rosto com uma

A chancelaria recebeu um Loção adstringente.

E'cl ;pse do 50 f terca fel' ra
'

...------------. despacb(\ telégrafico da meIl- Use pó e, cada vez que o renovar, retire o (iuferior
.' ..

,

i' '.'
, �!J

-

, cionada representaçã-o diplo· r;om auxilio do mesmo adstrin_?ente qUI! usou. a primeira

2·5 d J'
· mãtica que transcreve, a seu vez,

'.' '., '. e
.

anel ro turno, um telegrama do con O aleool canforado. f,pliwdo Iodas as 1Witt:.'I. não ,'lÓ
sul 8.rgBntino em Pernambu-11 elimina ° óleo do nariz, corno lambem limpa e feclla os

I
co, tnformando, oficialmente, p01 os,

remos O

...
b

...

se.'l'var .'.1.1m...
a ec

..
1. ipBe a.o .F.._OI' .V.i8iVOI. pa.rCial.m.e.D.

-

. p.ronto que o aludido navio arvora.va A
.. - 1 '

te em B!umenau. . Dto. pavílbão 'hritao.ico e nem nlversar.los r lJ�IW l"�II{lI '1 rI":�"'i. com o Ill!,�-

O começo l;odtmi ser obsen'ado em Blumenau apro-
ecen e um tripulante argentino via· Fazema!lo�hojt.:(TIlnLt�dt511lIlDmlell.I/�I{).B . 1

.
t

fONE t16 ljava a seu bordo". .

'T' '.
II !iII,'. nll[ (J o auel J I' (e

ximaàamente ás 11h. 05m e

...
o fim ás 1. 3h 20m,- í:'€ndo

I
" 8

II
+_+-.-.-+ __+-"',_•.-+_+

f) firo Ti dl!! Hew')', clitt;� da Dona illuria· Bailei' com o Ilasci-

coberto aproximadamentB 1/4 do disco do sol. Á QUALQUER HORA • r
.'

d' P'!' t·,., 1·�{IIi'/nOi'a}'ia !-lell!:!/' (r: Eske[Sfn, menta de um liJl'te menino,
..

armanla e an ao [l'e"ll'ia 7wj> o
.

- Do 8111', IVa/ter r(ol1, e de D,
F. KREUZER lU' l1'iO-;) s��,;' Aufi;l,�ta J'��;�.IIt::�:lí;rerS(I' 10l/.a Iíoll C,J1lt o }wscitnento de

RUA SÃO PAULO, 18 Está de Planlã ho'e FAR-I -�1 ,�Jlda, 1l!i1da, /ilha do 'i1'. lima iJwnill(l.
------------- MACIA ODIN°'- �o�e iOga. Hen1'lqne ,Hadfwh, relSidenle em ***-

.' "Salto JVe/8-\'b(/ch, Casamentos
.-+-.-+-.-.-.-+-.-.. o+-+-.-.-+-.-:-+-.-,+.-� - Ú ,�r, Clandio Barbosa Lima

ELLINfiER·· Bt C IA. "';��::�::';Im :�'li;::;{";lllIlI n ],,;
.

- A SIUttl. Mirian, /l1lta du
Sm'. Jla;r.: J(reibil:!I.
� A !im'la. Dlia, lilha do Si',
Guilherme Phillip".
- O menino 8i!Jfl'ied, fiího !lu
Sn)', Hc'v'it[Uc 1Iadl it:h, J'e8idrmtl!
em Salto íVei,'iifbtlch,
- (j 811/', (;I!)'/ul/'d rVille, rC.'ii
dente no Rio de Janeiro.

"

; ....

E
ENAU

-

Social
r

i�

,*** I Cairo, informam que a calJeça dé' A reversão de Pensões conse-Argel, �1 (A. R_.) �lI?m um bre- ponte estabelelicla pelos i:iedo:-l
\'e COmUlllCac.o ,de' hOJe o alto co I na margem oeste cio Rio Ga,i1:,c- did�s n,p.!l!,o I ,l P T E Cmando confirma a cDnquista .da 110, já se encontra fora do alC:lll- ,U, u ab'ivJ.� .. PA.. .. ... .. ...

JVla1ricillas: }\hre.m se Um mês- fintes, e encerram.se na -rés- cidade de Minturno, As linfór� ce da a.liilharia inimiga, o que
RIO, ��. �� No p�(Jc;�,�(;" cm II í�,erdtrem ,0 d�re.ito ao bendi-

pera da abertura das aulllS dDs diversos, cursos_ mações alemi'.s de ho.nt'enl·�übre faz supor Q avanço aliad::l PliO- que {) ,-,1,1\11·_alo dos
n lcaíJ"l,h� ,1.:10, a

.

mae Vluva, So ha um

!lbertma das aulas: Curso Rápidü-: 5 de fBvereiro.
.

a evacuação da cidade Icuja bou- \ ocol! nova .retirad.a, c.las. forças. I dore�. e�l:. Empresas � (:me:'C!lli.� I ('as(� (1.:; r.e\le��ão! que é o do
Curse de Admissão-I' de març0. pação vem colDcar os britanicos a lemas

_

da costa oCldent:1l, em
de �\�:ue, I Dê;! 1':1 comb�:,t,I�,�I,"-' MI ,cooJuge penSIOOlsta, ao félle�er

Curso ginasial-15 de março. mais tres quilometws ao norte prop'Jçoes bem maiores elo ,qUCl l�erdb de ua.vad?! SOhCI,Ull re- par.a os hlhos menores ou m-

C,JfSO colegial- 15 de março.
' do f\iD GmiUano, Segundo ii1-::or� furam anunciadJs nos com�n,i� fOrmGll. do CT!teno adotado Pê' v<ilidos e as filhas solteiras, ou

_

Curso comeI?íal-lõ de m.arBo.. '. 11�1�ções ali�d'(}s ii cidad€ 'foitó- "ados. E' pmvavd tambeIU que
lo 1���l!UI� �e _!\pc.senlad�fla p �osr p�:!s jnvdli�os sobrevi�entes

ObSel\iaçoes: l-A matrIcula. para o mterna{o, Hb"erta desde Iwada depOiS dumaVUllço d348 aqueles recuos que o alto comau.
Pen.o.�� 00", t;mp,egadcIl;; em 1 t� V! d.o artIgo !::l4, paragrafo

(J

clI.m.eço
do :lDO, se�á €nc

..
'er.rad.� �. 15 de. revereiro, ou 11�oras ... no.;

qual ,f? l'EU.ll drCi.va.d.·.O.s do nazista construia fas� ini� !ranspo�tes e Carg'�s" qUiwtO UlllCO do decreto 1.557, de 8
'" z:lntes, com o preencllln::ento dr. ultIma Y!lga.. os maIS renq,dm combates.. daI dunta retirada geral' ,,'=111 to-

a rever�ao de p.en",;;e� por ele ge abri! de 1937. Quanto 20

2-0 Curso Comercial é noturno, 'I
Outros. despacbos vindas .'. qe (�O o oeste. cOnCeCI(!o, o lllaJur !tlmto iV\ II 1- tato do Instituto pagar benefi-

3-013 exames de Admissão ao ginasio far se ão ,nos �
ler, presldE.nte do Conselho Na- cios inícriores aos dos seus

dias 28 e 29 de fevereiro.

I
t
dom.! de Traba!ho mandou es-I congl.'neres, embora constituindo

InformEçÔéOs Pro..rmeCLorlJ,.izadM8S DA
a

SR8creAfaría
do Colégio, Dr. A. T A B 'O R DA' darecer o segumte:

. I uma verdade, resula das pro-

�__
.

!'lIi1l!l'___iSI!!Ii IlIII!!I3I."""_ImIiII-_____ Diplomado. ha 20 anos e comPt�tica nos principais hospitais doPais. ,"�ãO se tra�a, em abso�u!o, i prias ,dj5po�icões regulamenta-
HEMORRÓIDAS, VARIZES JVÊIAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS

de mlerprehil:ao e�r(],nea, O Te, I re5, TOita�la quer quanto a

guiamentO do Instituto de A! segullda blpotese, será o :!s-
E S !Pt E C I A L 1ST A PERNAS, SUA C� SEM OPERACÃO E SEM DÓR. poSenladoria e Pen�ões dos ,',Sunio ::JUielo de estudo n!c! Coe-'TRATAl\1ENTO E OPERAÇÜES DAS DOENÇAS DI!: SENHORAS C 'd 'G' ....

.

J -

Molestias das meninas e moças. Disfurníos da idade critica, Per-
ura a onorréa em poucos dias Empregados em Tnmspur!es e I solida(�ão das Leis de Previden-

turbações neura-glandulares. OPERAÇÕES do utero, ovarios, 'fretamento especialisad9, por lilOUCl'l10S métodos e eficientes, das �argos _ �ão con\�.eàe reversão I lia Social, ora em via de uIti-
.

trompas. tumõres. ilpendice. hernias, etc, doeDças de s�nh0.ra8, c;nau<;us, cora!�ão, pulmiíes, e8tômago, figa- oe pen�ao dos filhos quando mação,
Diatermocnagidação _ Ondas. Curtas. do, rm8, beXIga, l�ltestlllos (gi.sentcriaf', <lmebiana, colHes: prisão +-"---+--+--+-.-�-+.-'+-Ó' (1 +-+-+-�-�-•._+--+-.-+.

CLINICA EM GERAL de ventre, ei.c,), _dIa,betes; obesidadc, reumatismos, sífilis, malária,
":i .

. Cnracão. tmlrnães. rins. ap. digestivo.

I
oplJaç.ao (mal da terra!. erisipela; CCl.CllHt. eLc, nesllmbl'll'O!:lrn In iiI) rotagua f' da AlsMa-

........
,Varices _ Ulceras _ Doenças Tropicaes. Diatermia _ Ozonlltermia-Electro Coagulação

U • ú €ll!.lrs Cl líll y
'. uJ

,�ÇONS.:R!la15deN{ivembro,1l86{iHJladQ do Hotel Elite} . iTOUPA,VA.sficA B LU.M E N li U
Argel, 22 (A, B,) Anllneia-li'afil Di! n�tligu3rda alemã na

.RES1D..: RuaA.madeuLUz.23 _ Fone: 1226, - B L U 1\1 E N AO .

j
I-le oficialmente que Unid&llesllltaiia, O dêsCembarque foi em

I do 5' exerCHO ueseillbarca Forsa,.

IVI E D. E I R O 5
FERMENTO DE ALTA QUAlIDADE

Parabôlos, docês, t�rtas e tod a �a8telaria

fOlE610 SAnro anToniO
BLUMENAU

Internato, sami- intBruato, externato

Rua 15 d� Novembro, 588 _. FONE, 1201

COjJtl'air/l1/i liupeias ontem:,
A. Srtn logebol'[/ Behlinf/ e o

TIf'. Paulo ue And'l'llde Cal'queju. �,.
"

Ar) .l,/;L·eI/I 1:101' "Cidade de Rlume- ....-,
//(l!l aluIIJa li," melhores venturuH,

***
Viajantes
,Jairo Calado - ('o/I/. dt:'8tino

li JoiIiDÍ1,c, pOS80U po]' e.'isa cida.
de, o ,�I'_ Juil'(J Calado, diretor
pn'jJridario d' "Li Gazeta" de
J' 'luriallopb/i,'l

Maior sortimento em :

Pt'l'f'uumrias,
.

Espeeialidadel:l fal'lllllcentlcas,
lJroga� (j PJ'oduttls Chimícol:'.

LABORATORIO DE ANALISES ******
.'-'-.--'.-+-.---+-+�.-.-+ o +-+-+-+-.+-:--+-+,.,.,...-+-+. Nascimentos Fa!edrnentos

, ])ia II €Iv cO/Tente fa!ecel! ou

(}.A IJf'.:".de di" ()/I

...
lic:�i1,

.. i!i1é'iJiltl'l.!/iI.-ScIF."./(J)i.{I.'I/.,Ül1(Jh.� a :.8.1'11. l't'a, ill'lI'in
. ......

em ".,ta Ué. st!JI!/ll!ts Iii /'(;$': ((Pisottl DI/h'a, que confrwa (J.j
- Du 811/', Ado!f' TrilHeS"" e de (I/)os de idade. I.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-'. O +-+'-+=i+-+-+-.-,-+_.-+

Confirnla ..se a COIlquistft
J\tlin t llfll0

. têcido da
- .... ".: �;_:_'--;,:

.�/,

o sabão

'.j'Vi rgem �specialidade"
.

elA. WETIH INDUSTRIAL JOINVIUf (Marca Registrada!

roupa porqu2 lava facilmente e com rapidez
_.-
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