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VIto, nao faz�ndo questão·· di v@t�lj d,,�.bla�U�!lB aSSID!! ffl��e vos pupilo") com o governo que

qUIserem eslanus COIBO se,.IJo IntuUo de P�ull�u'@les � ,�!aJ sas o��stjtns defender o teto, a fortuna, a honra
.3 P!DI�IJ ,,0 futuro _delel'·,,� vosso, o da patria� tanso .� ��ru;r ijilIe a V���2 ,vale a pena de se viver, ludo se vai quanaló
os nldnnduos supoeOI salyar as suas fraluunas fIe II�mBunIS9 iüiud�iD�il as suas garailllas de cidadão"II [Ruy Barbosa)
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Está visitando nossa cidade a

I
recebido os cumprimentos de boa

distinta figura do sr, CeI. Aristi, vinda e apoio dê nossos ínurne
liano Ramos, um dos "Big-Three" ,ros correligiouarios deverá corr

da oposição politica catarinense duzir-se ainda hoje até a cidade
que arvorou no Estado a bandeí- de Gaspar, onde lhe será mani'

__-..__-=_""""'''''''''''''
ra da redemocratízação do Brazil festado novo apoio de seu brioso

mil!:iil Mil.aniUllli:i I nos moldes das conquistas da povo.
. ,

anual Cr$ 6000 I nos'éra internacional. O expoente Acompanha o Ilustre p�1a�no
semeatral Oi'$ l.l5;ov � da politica serrana vem em tournê serrano o sr, Rubens Sebastião
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it d I' Neves, brilhante apostolo da nova
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ue ê,O'es VISl an o seus corre l- " , "
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'?'. , geração política catarínense e

O fn"��t� das cu.;pif'GC;6és de Vilà�4F� do Itgjj�i
1 nanas e am:go5, I?araas,quals membro da União Democratica

����������������.•���,�_r__��.-��_��_.��=N�� l�mHap�Bffi&fue�bm�o Nacioo�,
Sexta-feira. 21 de Selemlirlll!a 191;;5 - Dr. Achffias Bi!!sillli Diret01' Bespouaavel u ill'3ol XJUi. N.
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CeI. Aristiliano Ramos que Uã>5 d�VIe MtII
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Encontrou-se ontem em nossa fi

.

I cidade o Industrial Irineu Bor- R desgra".8.·.·. do. nossl
L.:.. .

80b O pàlio de uma campanha ncwion.al de redemo- nhausen, figurá destacada nas "

�àtização com Edua'rdo Gomes como câ/ndidato para a industries do paiz- e destacado "Tr�b'a'lhllllS O' ,
Presidencia da Republica, vimos passar mais 'li/in ani- �lemento no �r&n?e movir.�ento! I ii
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oe redemocrat:zação l!ac�ol1al! As classes patronais do Brazil estão alarmãdas com o
V81�a:�o ,t. t; I ��n �çao, :'88". - ,rz�, q'UB �o.:mJI m:t� o po�" I sob. a bau�elra , do, c�nd!datJ; r�mo tO,mndo, estas ultimas, semanas, pela chamada "ques
ca r1jo(wt>â,a,;al V.OI ou ..se na �:J,ano.';l como, .AJm.t$o qas., l1ilClonal. m.aJ�i."E�t"';,�'(lo.:,G?;nes.! tão SOCIa!" e pelas r�ivindlCBçõ9� .das chamadas trabalhís

aspirações tLO Vale do Itajat , ...;0,.,., '.' .......••..•
(l··br, Ir�n!m bGn:�,}..i.s�n esta re'! tas, Note-se que eu dlgo "estas ultImas semanas" preetsa-

Quinze anos, "apanhando de cima",conI0'i'Ul8 glosa gressan?o da ,Cap�;:aJ F'ed6:t.limente para dar a entender que o desossoeego provocado
a gíria politica, mas, "Oidàde de Blwm,enQ'l.{," ainda ai o:lde f�L a�s:ultar: p:?v,dencJas I por esse c�amor das claa�es assalariadas,�ad8 tem 'a ver
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ita i. b stant , -Ztr. t â 'd�' ida , ,,'
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" pà�a assegur..r a �,lo.fW �m to�a [CDffi a legfi�lação trabalbH�t8. na sua slgnllicaçãn mais lme·

e�L v�va,. as ,""rllJe ma �a �l ..r: sem.. L.W� a, PJl em .
8lqt� a linha da campanna pré51dennat! díata, embora dela sé origine, como uma de suas conse-

eieniemente vwa para âseistir 08 ultimos estertore« de em nosso Estado, ,']Cijad,'õ de! consequenctas mais tunestras.
uma época que praza aos' Q�os nunca mais nossa Põ: t Blumenau" .�presenblhé caloro' I Por que �e levanta o operariado contra os patrões?
tria venha a sofrer.

.

,

',.. '.,! sas boas vmda;;,
..

1 Porque o custo da vida tornou-se Insuportavel, O trabalha-

'. Palp!ta-no8, POiB1 um. .ano novo em 'ltma épo�a ·7ÍÓva .

. �. n �;;;.-.
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i �or. n.ã.,? p�de !!Hmter-se com o .que g�nha. De re8triç�o em

este que· zre1TW8 perco7�r..e'f': nésta data' Que aS827f seja M U D V"'1. �.. í ,.es��wf,A°' ue 8l!9rtula em a'p�rh:ra. aI!nal tod�g !ia classes
.
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... ,' Fmtif.ek'l!is e Orriam,e.�,tRi! I se' rfi:v&1\tam agora. para eXlgllem melD.or l'etrlbmçãO pelo
� �u� as PQpttlaç08S, do, Va:�fdo l�aJal,. �heg'ue?l;f· ,�7�flTn.. P�çâm eataloge Hmtrado I:�eu tfflballlo.
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n.ão Sã,o de hOJe, evídentemen!e.
�a8 a,'lp.1/l'açoes de. profJr.efJsp,;.�f((!oft()mic:o e Boc�al�, _, , .' f�!':J<i·t!'\!á ..

" ;";J.I mes:no p�rque a vl;ia no Bra�ll não �ncareceu da. DOl�e
'-"'7"�"""�.��""-.-'�'- "-;-"'--.. _".-''-'_«c��,. � �.,,�i.:;�;�-::..,��...::;;7-;";:'i::-",'7"-::;� c' . :. ;;;>,-.,--�J�'i'::.] par� 0. dia, C. que e ds hoj� e essa atitude agl.'essiv!i ao
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� �K �. f,jÍk� g'!' � ,entre c capital e o traba.lho,
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m �·l. Na sua grossa ignorancia, o operado _I}ã.o eompreénde
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que _9ualquer .gove�no, com u.m.
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.,... tl,rkl \ brhaade. Ine deV€Wi emHnSf. O que eI� ve e esse VOZ9no
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. � li!i1 J demagogico contra o custo da vIda. orIentado muitas ve-

Tudo indica que marc!Iam' evolue mais ressalta' no qua', um dos mais di:.'stacados chdes 1 zes com fi solareia de quem tem interesses inconfess8Veis

para umlrac8.sso irremediave� dto' politiCO a. pogiç(iO das do Exercito. o gFnera! Renato I oa exploração do senHmento de revolta das maSB8s. e pro

as, mall�iras. le1!tadas ,
para classes armadas, gUêt• como I Paque!, ccm3nda�1te da' Infan-I cura tirar de�se des.c�ntent8mento os beneficias exigidos

adIamento do pleito eleItoral. em toda .fi sua hlstons, se

I
taria JJiv1sionària da Rê�iãQ. CO! pelo Eleu partldo pohh<Jo. ... .

A r::f:;llta reação �?S ch'culos �anteem ao ls?o_ do povo, mo, parte dos fe:;.teJO���c·tlmt:inO-I! n�'8: 8S classes patronais_brasileiras. com todos os

lÍlcos d mocrm:lC:8. supe. !:êls ,8 uma t:radlçaO demoCl'a- rahv(�� do t,�' :!�tiiver:ario da �eus VIClO� e suas mazelas, nao' podeI? ser responsabmz�·
do, mesmo, {1tVtrgeum3s tlCa lillutavel. A confiança, Prefeitura M!lltar� . fi;;êlilzê.,am's;; i mUl pela Situação contra a qual .o proletariado se arreglp

par�idfirias e as m!H�ifestações d!iB oposiçõe� nas. providen-! na V�la MJlilar., :yarios festejos! mente, i[lSljg�3do peh:�s ,!nter��ses mais cQn�radit�l'i2s.
lne4uevoc�s de figuras de elas do EXi'CltO •.... para asse-! e cenmomas Cl':�(!;as, além de I Os pntroes braSIleIros la cederam ás Imposlço9S mais

prestigio das forças armadas,l gurar a liberdade do pleitol um almoço em homeoflO'.r;m ao \ absurdas; ás exigencias mais duras de uma legislaqli:o cor

das, Cie.�8bS ?ODiH:1!vadol'es e e. criar as condições _Pfopi- !t�eneral Paqt!e� é ao �el� Raull tada pelos figurinos extremistas. Não houve uma voz de

da 19repi eVlde�e�am fi pl'�� CI�S .�o p!'onunCla�el'Jte da I Albuquorqu(;', ex prerfHo lnHi! d 8 protesto, DUi'ant�, 15 anost n�stes tres ul.tif!los lustros, o

senca oe um eStfHW de espio oplIuao popular nao desen-I taro Coube ao ce!. Hac Cord, í governo não tem feno outra cOIsa senão el'lgU' esse ma·

rito alertado contra aqueles cantou os proceres, E isso I chefe da Preroilura Milhar, 53U'! cisso monumento ao operariado, concedendo,lhe todas as

in., tu. itüg cou. t.iU.Uist.8.·S.' I !ll�gm.0'.8.0."'.
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f.O!' [.�.ar. ?s. homen.lageadt.1S'
De
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im.! regalias, dandO-]�e
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tOd.ÜS ,�s direitos, ou�OrgandO
..
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l!Ie asmais

NOVOS BOATOS E NOVOS �elto prese�te ao
.. geu?ra. pro\(l�O, agradeceu o genti'il Re \ fH.nplas IH'errogm.!\)'8s, as �lber�ade,s .mals complet8s. Levan·

-. �. '. Ooes MonteIro, na entrtí:'lvuHa müo Paquei a. homemu!em de' íon-se si na E8pH�nRda um mmisteflO que por engano se

DESMENTiDO;,
, . ,eom .ele man!ida. por dirigell' que era aivo. Terminou�' suas r fhamüu do Trabalho. quando ele é. do prime!ro. ao ultimo

Coube aos @orta-vozes
.

co- tes democrailcoB; I palavras dixéndo que o ExércH tijolo. do Trabalhador. O patrão suportou tuaa Be� mugir!
mun�§tas ..

o .I.ançame,í1to dei' Vi.OIL.ANC.IA D.os. '. M.IUTA.l iO.
não pod!a ol�ar, iI��:f.eren!e I ::n�:smo pOl'q_ue o gr?sao de.ssa le�lslação trabalhIsta fOI

COn�Hl�()S boatos,. :mUitos dos RÊS EM TORNO DO PLEITO I ment.e, a 15lt�a��ao PÜ!jtic�, Ao i Íe!E� �o perlOdo4,m�u; severo da dItadura! no apogeu do

quaIS vlsavôm, .eVHieute�e_nte I Sob esse as· ecto f" da 11�rasl� e, m�I?". que os
_ ()!lCI1liS I arOHl'lO b�rocratlCo. . .'

sondar. o 8.ID.blent..e. ··.POhtICOi .... '.'.
•

't:
- p. :.] ?l d-.! oeve.nam.vota.r 110S.

candidatos
.

DepOi15 roi o 'p!opno governo, o

.p. f'opr.w E�tado, DeU8
para veriIléar ate' onde pc"

maIOr slgm ,caça0 a pt! av.a .

t: de sua preferetlc1a. d� Bauer, quem crIO':: a escorchant� p01HWfl fIscal, que

de.riam alcançar os seu pla� [. •
"

O galo Paquet, terminou sua mmou toda fi produçao, e quem, mfilS tarde, em pleno da-

nos de per.turbação do pleno. IS· Tabl"tes... ,I oração �ize!1do que os milHares I H�io ce �randeza, 110 rr;8. is ,criminos.o e.Sbanj.am.ent.o de que
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esq�e�ei's� LI.e.

suas .11a.menção e�

�.08.sa
h lstOl'lB. !lrras�ou o palZ 8. es.sa.�

mo'

�. que estava p!cparado e

"V.·· I.. C' I" I obngaç�es de vlgilaIlcí':B
_ �0.:_Js· !}:anha de, �eflClts .orQfm�_ental'lOS, vHlouladoB em ser..e de

pr�stes a se!' assmado o ato
.

. •... 'l� tai1te, af1f!l de q?e as f'l��lçOes que se ol'Jgmou a lnnaç�o descompassada da moeda e a

adwÍoD31 numero tO, convo' . ,pura preSIdente aa Republlca se const'quente aUa do custo da vida,

cando fi, constituinte, Ntmhu-
. .1 realizassem no dia 2 de dezem- Mais tarde, o tabelamento, os "cambios negros", as

.fi .

informa
..
€lã.o .

auto
..

rrzad
..
e um.- tab

..
lefe dã. um.. .e.x.cele.tlte �.:.•I �ro PT{)Ximo

..:.'.
Ull.lU vez que 1:�ta Hcomedeiras", tudo. 0.mais }lue vem.. com. a de.composlç�o

confu:mou o boato. prato. ou chlcara-,. de Caldo � e a vontaq� do povo e o Exer· moral de uma ad?1mlstraçao descontrolada, soHa Bem 1e1€I

Em declarações ao "mario (BouJllon. Cons0!11c) ". Modo �. cito, esiando com o !Java. po- para o governo ae um pafz amarrado e ammdaçado.
da Noite", o e:mbabador ,Ma� de �sar: Nã� cozmhar, apenas � deda ass;cgurar a posse duque

.

O operario. acabou na miser!a. Mas na miseria, ou ás

cedo

soar.e
..

s atl'rroou

.não s.erl
desmzer

..

,

e

.dlSSOl.".'er
em agua I

..!e.q.·
u

..

e �osse livrement0 e

..

leHo. I portas da miserIs. e8tá to�o o.mundo. E.ID v.erd.fide .houve
verídica a informaçãO de que "

.
oem quente. pela Nação, Seguiu's� a ora' I quem ga.nh��se .1:IOS de dmhel�o, quem soub�sse tIrar o

o sr: Getulio Var�as lhe co�. O. ANTWE[LER _ Rua 7 Set, lç�o do g�neral Valelltm� Beni-I :m�lhor, p8�tlO,o na desgraça co�etiva. e capitalizasse a pro�

mumcara aproxIma deere';l·
.'..

.
..

;
CIO da. SIlva, (JUS levamou Ul1i! [H'Hl rnlBer13. _As guerras proDluvem ess.ea mHagres.

taca.0 do ato. B, em S. Pau�os·

.'1'
100 • C. Postal, 56 brinde de ,honra ao l?f�3idente í. ívMs, _�a nora das captas finais. mnguem ,tem nada.

0.
nde SBáSUc.oütl'.i!.• 1.6.z.

qucstao' B;l U 111 e fi ,a u
da

..

Re

..p.u
..
bliC1!.

e ao

. lVtíÀ1.1stfO
d:i I J:,.Ie.ID pi!.tro;;; S. n.e.m

o

per'.8.!'Hi.
g, Todos estão compl'lmidos pela

de acentuar que as eleições í Guerra, mesma IH'iHlsa do Estado, cada qual na Su8 esíera de açãO.

presidenciais serão, l'ealiza- 'I' Santa Catarina - Brasil ..
.

I cada um t:ercau?o ao. peso d� pr0J.!ria �rllz,
das fi 2 de d;€zemi:n�o pI'oxi-,.· ffi I AiN'UNCIEM NESTE mARIO i

_

Se o üpe:m�iO qUIser. pedir �aWsraçoes; peQa-as ele ao

mo, E, assIm, mais um pare �
.

.

.....
... .' .

... ! l"::8tad? quo o OI'ltmtúu, que o guIOu todos, esses anos, 9ue
dro dutrÍatas que ,se ma[li.I6:d,,-._· , ..•'

.

t • '.. _.. I�: a,cay:tnto�, em sanbo� _ �e eas,tel.o6 em BBpanb� e mll e

centro desse.p.oD.t.O d€!. vHiti:i,! i
"'-

'(''iIi. � Z""""'0 j·r..o I Pr�f!r9��'t f.\ .;�m�fs ...�.'� [�d�n"HH.!;1 I !.lffi,J ill.t3tOr1�g. d..

� granut'L.o�8 agta�,.ca8. Os J)atr�es devem

! �.J. U· ..
. I' i\!,� !i'ir u. nanltn�j Lnhl!;allth� I miHW ilOlica CGIsa !.leste H'emenuo a01i::à'VO de n:n�elia.

CONFIANCA NAS CU\SSES1--"'- ..... , ... �.� �.>@J� imn.·.I�,�ijn mUH!H;ti. E:f bem comüdo.' a.- (} .Estado upDUHH' CUipIH%§ nesta iH,"

ARJv\ADAS.! .'. �rÍJ'!b u�.,Jdfí�SJ .J1;6�i1\' ItH,ü i ta critica de juíg-auit'l1toe, súbrdudo quando h� juizas tão

E enquan�o tà situllçãü I ��''''''��.��,_���,_.. _ ..�=._.._� _�.=�, mal informados no trÍ!mnal! , .0 Escreve Olyrnp'io (Ju,ilherme,

li virtude e il lsalda·
.de S9 retiram qmmdo

.

o crime e ii traição
sio tlremiluios.

DRISTILIINO RIMOS

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

Rua .Ui de Novembro Usa �050D109t
MOlMANEndereço Telegráfico

T�lef.. 1012 e 1297 -, caixa pO$fàl, 32

MfRC1UlO DE IUTOMOYEIS

'.R.'15'Ífu NOVllÜrerNII 401- Cx� Poslal,'- '20 � Rlumenlu
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Médico por concurso do Serviço Nacional de Doenças Mentais,
Ex-interno da Santa Casa a do Hospital Psiquiátrico do Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanat6rio Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLIN!CA MÉDICA - ESPECIALISTA EM DOBNCl!.S NERVOSAS.

CONSULTÓIUO. Ii U A F B L I P E S C B M f D T
lEdificio àrnelia Neto:

Das 15 ás 18 horas
PLOBIANÓPOLlS

-

I
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Fabrica de Gaitas de Boca nas Américas
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Tratamento de Inverno dasf'rutelras
A Diretoria de Publicidade permitir, no futuro, maior é 4.· Ca.iação dos troncos, bordalesa a 2 010, atínglndo,

Agricolâ,
.

da. Beeretaría .

da melhor produção.
..

indicada especíatznente para eom o liquido o tronco, as

Agricultura, distribuiu o se 2, Poda. de limpeza; nas as laranjeiras. contra a po- raizes e a terra ao redor:
guínte comcnleado, de autoria, arvores [a formadas, retíran- drldão do pé (gomos). e para pulverízação com catdo sulto
ao Sr. S; ,Oom��alves Silva: . do 08 galhos e ramos que as figueiras, no combate· á càíctca, 1 para 40.
"Durante o período de re- estejam secos, mortos, muito broca. Marmeleira - Contra a

pouso vegetativo das plantas atacados por doenças e pra- 5. AraçAo, quandoneeessa- "entcmesporíose" e outras
. trutlíeras, e Indlspensavel gas, ou quebrados; esta tnn- ria, para afolar a terra, are- doenças graves desta píanta,
que sejam praticados nos peza deve ser feUa com o jando ti solo e preparando-e é. naeessarío pulverizar, de

pomares alguns tratamentos, auxilio de tesouras de .pnda para absorver e reservar 8 pois de praticada a poda.
destinados 8. promover uma e t1e serrotes, protegendo-se agua das primeiras chuvas. com calda sulío-ealclca a 1

melhor produção na proxtme os cortes com um Iunglclde, 6. Prnveriz8çõ9S destinadas para S (um litro de caldo
. safra. para impedir a penetração a aümíner 10003 de doenças concentrada a 22' Baume pa-

Deutre as 'praticHs indica- de parasitas nestas partes. e de praga!. remanescentes 1'8 8 litros dagua).
das para esta epoca - [ulho 3. R3Uradà dos frutos mu- no troneo, galhos e folhagem. Macieiras, pereiras e pes
e agosto - aplleaveis de um mífícadca e apodrecidos que As .indicações espeelltcas, segueíros - Nestas plantas
modo gerai a todas as srvo-. permaneceram na planta para as diversas fruteiras, a poda de inverno limita-se vldetras - Raspagem das
res de fruto, destacam-se as depois da colheita e que constam de: a uma limpeza de arejamento e spas para retirar a casca

seguintes:
.

. poderão constituir fontes de La.ranjeiras e outro CUrus e retirada do excesso de velha, eliminação das gravín-
1. Podas de Iormaçâo nas díssemínaeão de parasitas Limpeza das bacias em torno galhos vegetativos, finda a

I
has presas 80S fios de arame,

fruteiras novas, dandó-lhes a para os frutos que irão ser do colo. da planta, seguida qual são pulverizadas com seguida de uma pulverização
contormação adequada. para formados. de pulveriza(Jão . com calda calda suno.caleies 1 para s, de suíto-cntctca a 1 para 8.

Figueira - Uma poda baí.
xa e feita nesta epnea, pro
cedendo-se em seguida li uma
eaíaeão dos troncos com

pasta bordalesa, que pode
substltulda por uma palverl
zação com sulto-caleía 1
para 3;

Abaeeteíeos e anonas

Apenas uma límpeza dos
galhos secos e quebrados,
completada com uma pulveri
zação de sulto-ealeíca menos

concentrada, na base de 1
para 20'

CAMISA"
CAMISETA
CALÇAS
LENGERIE

de Rovon

M·A F I·S A
e Algodão fino
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lie:��\ZlWm�:,f���Sd:1���i�=�de I Pinho, °êa��l:�Oêe��oP:'Speróba
Beneficiamento de Mad,eira ,para Construções
Endereço .Tele�raflco IifiEMSA!I,

, Telefone, 1337 - Caixa Postal 142

LU E AO Stae Càtarina I
���-�--d

lo

;LylTA. gente, que na semana finda: andou I@ , '. visitando igrejas, ignora que o S�nhor
MOJ;to daCruz dos Militares, ,é veneradó-sob a ino-]
vaçãq ,40 '(Desagravado�. ....

. .: ,•...•.
., E .agora, que por notável coincidencia, o jornais

noticiaram o fato. céorrldo. para as-bandas .de Santa
ROijal vem a ponto explicar a razão daquele titulo.

'

as 3 horas da tarde do 'referido dia, soltou dois fortes
,

'()que há poucos dias aconteceu ao infeliz jar, gritos que assustaram grandemente os outros traba

ditleiro.que de longe desacatou a imagem da «Virgem lhadores e imediatamente caiu por terra) sem sentidos
Auxilíadora», do Colégio dos Salesianos, é a repro quase morto e sofrendo em todo o corpo horríveis
dução,de um fatosucedídojnesta cidade, há cerca de contorsões,
Selsenta anos. "Quando o desacato' foi feito, as pessoa que o

...... Eoi seuúnícc e principal' autor Augusto .Frede- presenciavam exprobaram ao seu autor. Este sofrendo
rico Corrêa, po�tl.lguês. natural dos Açores, de 23anos dois dias depois um novo ataque, abraçou se com uma

de idade e empregado nas obras do ,gessameuto da imagem do Senhor Crucificado e o mesmo fez no dia
igreja. daCruz;. seguinte com uma imagem das Dores de Maria San-

.No dia 29 de julho de 1845, reza. a crônica, sa- tissima; a quem saudou com efeto filial.
crilegamente Frederico Corrêa ofendeu a imagem do '''Assevera que não se recorda do que lhe suce.

. Set:l�oI' Morto com palavras e gestos•. e em seguida dera .nesse infausto dia 29 de julho e nos dois dias
fo;-a acometido de graves, que o puseram '. as portas seguintes: mas esta pronto a renovar' a sua fé a face
da morte. da Igreja, que escandalizara e a dar todo

-.

° genero
Orinsôlito acontecimento eapalhado de boca em de satisfação que necessaría for para reparar o mal

boca-tornou-se, em pouco, assunto obrigado de todas que fizera o mal que fizera, arrependendo-se e sujei.
as conyersações, Choviam comentarias abalou-se a tando se as penas canonícas."
opiniãÔpublica.. :rodoá «uma vaca» proclamavam o "No dia 12 teve lugar na Igreja da Cruz a im-

, milagre, pelo q'Ua1o misero e ignorante. artista havia poneute e aqui nunca vista cerlmonía do desagravo
I>idô- imediatamente castigado. da imagem desacatada.

Narraram e discuítiram o escandalo as. gazetas As dez horas da manhã. achando se reunido o

dotempo, Dele se ocuparam no ano seguinte a «Fo- clero da freguezía da Candelária, presidido pelo res

lhinha do Laemmerts e o Paula Brito, que publicou

I
pectivo vigário, muitos coaegos e mais eclesíasticos

um folheto, hoje raro, com o titulo 4:Castigo de Deus», seculares e regulare e_ a
.

Irmandade dos Militares,
com .estampas. .

.

'. chegou o bispo, que com dificuldade pode passar, tão
Em data de 10 de agosto daquele ano publicou grande era a multidão de povo que enchia o templo.

.

o bispo do Rio de Janeiro extensa pastoral, charnan- No presbitério foi recebido o prelado pelo vigario
do a atenção dos fiéis para tão extraordinarlo atentado. geral, conegos Marinho, e Chaves, mestres de ceri

Eis as palavras do venerando d. Manuel do monias, O delinquente estava de joelhos junto do
Monte Rodrigues de Arraujà(conde deIrajá). as quais altar, do lado da Epístola. O bispo fez a oração ao

bem descrevem o caso; Senhor depositado em cima do do altar, coberto por
"Na igreja de Santa. Cruz dos Militares desta um rico véu roxo e foi sentar se no faldístorio ao

Corte andando-se em obras, aconteceu que no dia 29 lado do Evangelho, não querendo faze-lo no meio do
do mes de Iulho, ultimamente findo, pelo meio-dia. altar, como era do cerimonial, pelo respeito, humildade
um oficial de pintura. que trabalhava nas . referidas e acatamento á mesma sagrada imagem. Paramentado .

obras, fosse ao consistório onde se.acháva a: Imagem de amicto, cruz peitoral, estola, pluvíal. roxo e mitra
do .Senhor Jesus Morto: e" aí, abrindo li cortina que amarela, mandou ao mestre de cerimonias, conego
encerrava a sacrossanta imagem (oh, quem o pensara Marinho que em voz alta lesse a pastoral de Ia

de um catolico!), escarnecera, blasfemara e desacatara de Julbo.
a venerí:\'Dda. imag.em." Acabada a leitura, o mestre de cerímonias condu.

"O desaca�o de q�e falamos foi seguido qe .:um zíu. o
. delinquente aos pés de prelado, o qual, pondo-se

efeito prodigioso: o seu infeliz autor, sobre sacrílego, de joelhos, disse a confissão geral e, acabada esta, d,
foi tambem ineredulo e ásemelhança daqueles que. Manuel do Monte, de pé e sem mitra, absolveu opa'

. blasfemaram do Nosso Sa.lvador, na hora de seu ciente da censura, na forma do Ritual romano. Cor
martírio, dizendo-lhe que se era, Deus descesse da rea depois recitou o simbolo dos Apostolas, com o

, Cruz para acreditarem, o desgraçado dizia, ao passo artigo da Constituição de Pio IV. Terminado isto, o

que desacatava a imagem e negava a .

divindade da- reconciliado tomou o seu lugar ao lado da Epístola.
quele que essa. imagem representava: «Se tens poder, Seguiu-se a ladainha de todos os santos, contada "pe.
tira-me a vida neste ;momento.»

.

los sacerdotes e povo. Rezadas as orações do . Ritual .

"'Mal ó. infeliz consumara o atentado, que a o bispo ajoelhou-se e beijou a tllão direita da imagem
razão o abandonou: como que espavorido da profun no que foi seguido por todos os presentes eclesiasti
dídade do abismoe..a '(que chegara, ficou ele, diante, cos e seculares.
em pouca distancia da santa huagem, estupefacio, com: E deste modo, diz uma gazeta contemporanea.,
a flsiomia notavelménte alterada e. tendo aberta: a s, ex. revoma. deu um publico testemunho da sua de
boca (que acabava de insultar o Géo) e sobre ela a voção e respeito a religião catolica apostolíca romana

Iingua estendida. .. quefíllzrnente e de coração professamos."
"Depois deste sucesso, outro da mesma. natureza Absolvido pela Igreja. e terminadas as cerímouías,

porem de uma maior gravidade, teve lugar. "0 infeliz, parece que estava tudo acabado. O Correa. poderia Ii.
tornando a si; achava.se pintando a urna de Nossa vremente retirar-se para sua casa. Não aconteceu,' po.
Senhora daS Dorest na igreja, quando, preylsamente, rem assim.

agravo·
por·

V'iei11a

Fazenda

SAA

Conservas'·'
Clloco�ales
Vinluis

..

Queijos
Manteioa em laias
Gelé'as

Secção Artigos de Louças; Miudezas,
Vidros e Brinquedos

frios
Presuntos
Salames

21-9�1945 I
.

o povo, ao conhecer o. pobre homem, não dei..
xava a frente da igreja da Cruz e suas vizlnhanças
Monsenhor Narciso da Silva Nepomuceno, 'vigario ge
ral, com o fim de evita conflito e desacatos, resolveu
se a sair com o paciente pela porta lateral. Foram
pressentidos e a . muito custo, perseguidos pelo povo,
puderam ganhar a rua da Assembleia, onde residia o

sacerdote.

A's 8 1/2 horas da noite, diz o dr. Macedo, Cor
rêa, supondo-se livre de qualquer perigo, saiu da ca

sa do vigário geral e, acompanhado de um sacerdote,
seguiu pela rua da Assembléia. quando; ao entrar 110

largo da Carioca, viu-se perseguido de uma turba a

meaçadora, que, entre vaias. bradava efóra judeu, fóra
encomungado», e em tão grande .risco se achou, que
se homísiou no Hotel de Itália, que então era na pra.
ça da Constituição, e ali ficou até á tarde do dia se

guinte.. em que o chefe de policia o foi buscar e o

levou; em sua carruagem, ao Arsenal de Marinha. en
tregando-o á autoridade competente, com a declara

ção de o não deixar prêso, mas sómente abrigado,
por alguns dias, a bordo da fragata de guerra «Prin

cipe Imperial»,
Não cessaram, porém, as amarguras. do pobre

Corrêa. Andou de Herodes para Pilatos. Conforme se

infere de longa carta escrita' pelo pobre diabo a mo

nsenhor Narciso, a qual é por extenso citada pelo dr.
Macedo, no «Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro»,
sabe-se o seguinse: a bordo era tratado por «filho de
má mulher, de ladrão, de cachorro»,' Obrigaram. no a

todo o serviço de bordo, levou chibatadas e foi pôsto
incomunícavel, sendo ainda. considerado eum ladrão
malvado».

.

Pediu um padre para ouvi-lo em confissão, «por'
que», dizia, «estou resolvido a retirar me do mundo

para não penar mais». Péde, enfim, a proteção de
monsenhor Narciso e termina: «não posso mais», por
que vou «varrer os chiqueiros dos porcos», etc.

Viveu em paz e desconhecido e nunca mais me
teu-se a staralhão s. A lição custou-lhe caro. Se tives
se vindo um século antes, teria morrido ás mãos do

povo ou teria purgado seus pecados nas fogueiras do

I
Santo Ofício. Por muito menos a elas subiu o nosso

Antonio José da Silva, cujo bi-centenário ;do natalício
(8 de maio) não vem longe:

Depois dos acontecimentos relatados, o coronel
Manuel José de Castro ofertou a quantia de 2:000$
para de seu produto haver uma missa ás sextas-feí
ras ao Senhor Desagravado. Novos e generosos do
nativos vieram engrossar aquela primeira oferta.

Hoje, em setembro, a Irmandade da Cruz dos
Militares festeja com grande pompa o Senhor, que
motivou estas notas.

Na respectiva caixa de esmolas têm 'se encon

trado, por vêzes, até grandes quantias ali depositadas
por mãos piedosas.

E' uma imagem muito venerada a do Senhor
Desagravo. E quem o duvidar, basta postar-se, das

9 ás 9 1/2, horas das sextas. feiras, na rua Primeiro
de Março e verá a grande ramada de fiéis. que vão
assistir á missa, romaria composta de crentes de to

das as íerarquias, desde o mais humilde burguês até
os mais genuinos representantes do nosso «high-life

24 de abril de I905.

(Reprodução feita por motivo do I' ceutenario
Ido Senhor Desagravado.)

....•�

II '

I
para tIdos

() �list.......,..,.mentO ..

em
o pl'eside.nte do Tribunal Regional de

São PauIo"lUfol'illOU que o alistamento liex"

oficÍo"nesse. estado atingiu o tótalde 60.2.017

eleitores. A qualificação requerida, faltando

comunicação referente ao ultimo mês de 80

Z0nas eleitorais, acusa 282.998, num total de
de 885.015 eleitores, passando já: dessa forma
o alistamento de 1967.
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Telegrama: "TRICOT" Caixa Postal, 2
.

--------�--------------------

Escriturio 8 Fabricâ: Rua Floriano Psixoto,190 .. 80CÇãO Loja: Rua 15 do Novembró, 756

Grande Fabrica. de Artefatos de Tecidos de Malhas, taes como:

.

Camisetas, Camisas, Ceroulas, Irtigos de Esportes, Meias, elc.

r��--H
o ......c�_��� �_ o

H---"-"-··---�lln
'II

slria &'COl1ercio
� J Papel canadense para os Jornais
lt

.

(. 'I·
.

t·· A·
.

It l
pj

� � Santos (S.E.)-Füram descarregados neste porto 2:020

�I ......•.....•. ··.·0.·.. :.·C..... ··(·.' ·

.. ·.0··· .... ·.··ç.··�.·.·O···
.

··0·0.8· . ·t•• ·8·.. i ��:���."::. E:�:!d��;4'�G'��1f:' �.v!;:al�(}r�:'a��li:�
I.l III i DO "Joseph M. Dínand' descarregou 1.323 bobinas para os

i � seguintes conslgnataríos: Folha da Manbã 199 bGsinl1s; A

1r J Tribuna 54 bobinas; Diario Popular 86; Imprensa do Estado.
'Et1 oi' ól; T. janer 613; S. A. Mercantil AngIQ-BrasHeira 320 bobl-
r 'fi' !It, nas. O vapor "Isase M. Singer'7 da mesma nacionalidade
.11 � descarregou 697 bobinas, pesando 255.509 quilos. Esses va-
,M 'I" pores procedem do porto de Nova York,

I,i. fi. Confederação Na�T:nal de Comércio
,j Produz em Larga escala �Iaterial •

Rio-(S. E.)-Realizou·S6.lleêta Oapitalo ato da funda-
� ção da Confederação Nae.

.

de Comércio. orgão sindical de

� F.'.···e··.·rr···.o·Vl·a'.·rio ' grau superior. Urna essístencla . numerosa, composta de

I I .:& grande maíoría puf empregadorea sindicalistas de todo o
.

[t] J País, assísttu aos trabalhos da fundação que foram dirigi-
'1 , dos pelo sr, João Daudt de Oliveira, escolhido por aclama-

i � ção, Foram. discutidos e aprovados os estatutos da nova

� l Confederação, sendo-lhe, outrossim, estabelecido UlD. .

"mo-

,� t dus vivendi" financeirQ, enquanto na fase. (ie IegieJação e

...•......
� flnálmente escothíds uma junta diretiva provisória que fi-

l I. cou assim constítulda- srs. João O. de' OIlvelra, B1'5SUio M.
ttJ 1 N.ato. ' C8.l. 0.. 3.

eteno vaso.oncelos, Rubens Soares, Rafael M-

i· Ligas de Aço Especial. Aço crômo -- t :��lM�n':::e�ib.i.o fr.n;:�h.
e Luiz M�i. de Bíten

t AçoManqanez-Aço Slliclo. Aço Niquei T Exportaçãe de arrezpara aInglaterra
I, ;a,; Rio- (S E.)-Encontra se presentemente no Brasil um

[41..: k representante do governo Inglês, encarregado de trAta.r d�8

-\.t!.f.. :. ,'.1 compras de arroz realizadas no nosso país, com, exceção
,.. das efetuadas no Rio O. do Sul pelo Ministério de AHmen-

l (ação do Reino Unido.
.

"" Slnns de ;Iço�Tornos fixo$ e Giratorlos - JorROS para feneiros-Bioornas r Como se sabe, o acordo, entre os governos do BraaU,
@ 'r dos Estados Unidos da América e do Reino Unido da Ora;..
'I -Britadores. Peças para Maquinas de Qualquer Ramo. � Bretanha, para a venda e compra dos excedentes expor-

..
' I taveís daquele produto das safras de 1944-"-45. e 1945- ...4q.
iii 41 estipula que o Ministério da Alimentação do Reino Unido é
r l o uníeo comprador de arroz para exportação. com exce-

-

l' ção de 10,mil toneladas de cada safra destinadas fi dlvel'-

II ó sos países da América do Sul e s algumas ilhas das An.
�"""""';"�-�-:'-iÊ��_'ii:""",,�-:-.O'f-i!'-{��€-�'_'�-�_�"",_�4"':•.o�"';"���"'I1."",,��.i-�� tühas. ,

I
I

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



�
-

� -

--

...

, .

.

Cin

A historia verfdíca da maior façanha que emocionou-o
mundo inteir()! Um filme de intensa ação que fará fervilhar o

teu sangue!:" AVENT.URAS! AÇÃO! HE�O�SMO!
No Pl'ogr,;.R.K.()�_ Jornal-pompf�.Nac. e Compro Americano

Platéa 3.00 � 112 e rriit 2,00-__ Balcão 2,OOe 1,50 .

A' Nohe:.:Plaléa Numerada- Cr$ 4.00
-

I L

De .ordem do sr, Preteíto, torno públieo, que no mêl
t dr e setembro se arrecada na tesouraria da séde e intendeu
reias distritais o imposto de !nfilustrias e profissões, l'e.!e

. I rente ao segundo semestre do corrente ano.
.'

desl"ui.dtr;<ds BARI1TR9j I.. Os contribuintes, que não satit;tizerem
-

seus psgamen
"::1: �� tos d entro do prazo acima, poderão ainda. Iazel.os nos me

..-.-m--ti�Jí-.-.,",,' �:;-""-4>.
ses de outubro e novembro. acrescidos da multa de 200ív

..,. -- Térmínados os prazos acima citadus, serão, extraídas". cer
iídõee para a devida cobrança executiva,
Diretoria da Fazenda de Blume:naU.l' .de, .Setembro de 194_

.

'. ALFREDO.' 'KAESTNER - Djr�torl

..-1i.----:-�:.-!l--�-�--;.:+..;_��-:•. t\-::c�-_��� --'-_�-�-:t'.-i1-{-::::'"
Adquira um Cofre

e durma. socegado
Vendas. e�> Prestações e a. tOfigo Prazo

ProsdocimnêCia.Ltda.
B1UMEHAU

[IA
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21-9 ...1945

'. Um'iTlpo.gr.. ar.o e. I.mpressor.
t... N 5

<.' ���"""_"""��"""""""'''''''''''''''''''';'-'-''''--'''''''''''''''"j:rj'� �� .. 1I11,,:J5, ovemblo,.8 4. . Rua Paulo Zimmermann 72'. r
..···

'j
Il"tf·.�rfJ2�.ol���!J:..�i! Oai1<á Postal, 101 ou pelo Till�fone, 1287 ,1[1.f;.� ea

.. s.a. '

.. ·.d
..

e. Move.is R08Smark Ltda l.:l.estlloelephIlento c,amerpial ' f� O f i
:I

nei�rôi����es'�e8ta

redaçãO'j�' 'E dI,*! t I
_'i 'd

t 'M f�
orrrutor o�alQs de Jantar

"

�1
,

;_"",,' r= ...... ,,,,1�03",:}. I a I E I t a I f� Moveis Estofados :i
fif� I�� �,�*-* "";' �I ':\ p,a'ÇQ sabe» que .preteadem cf!- Faço sabJer q'p6 pretendem Clt- � H

I' I
sar-se: Paulo Krug e Mana, ser-se: LuIz Barreto e Maria �i Serviço bem perfeito. e bem acabado n

. Procura-se Relter. EI�, natural des�e E�- José de So�za. ,E��. natural�: .. Gra.ode est
..
eque..

, de Tapeies. ='
tado, DBSClf[fÓ aos 25 leve�81. deste Es!aaa, naseído aos 29 ti ."

.

li

.

'.
. ::

.

'. 1'.o d,e .1p.25, lavrado?t', SolteI.ro� de o�tubro d� "1,906. operarlo tE '. Rua Dr. Am�d,eu Lús, tt ��
. ,;'.EMl"REOO;�

.

domíeíltado e resldente em solteíro, domlcílíado e reSI-: .

.

..

.:}
, -Senhor., ,qe : respcms,ªbilidade (iarcia, deste Distrito, filho dente. em -Ponta Aguda, filho ,:�"���:':�����:.}�'�.".""'����:.v

oferece-se para trabalhar' no se· legitimo. de Oust8:vo Krug e legitimo dê João Barreto e de
.

, �ut'idÇl pªriodo, do dia •. em' eli'l di} BUS; mulher Paula Krug. sua mulher Lulza Barreto.
H

9l!\.'!1'.....

·

tritorio comercial ou. outro es- EJa� natural deste Estado, nas- Eia�natural� deste Estado, nas- G': ..•
'

f\J.l. I
tabeleeimsnto, Conhece escrita- chia aos 17 de julho de 1925. cídá aos 23 de fevereiro de ' I

....

g

•!àçãOí dac.ti.IOg.rafia., ,po.rtugu�.s•. dom.e.st1e.,8, .sOlteila. domiCi.H.a.'.� '119.0�,.dom.·. eBU.as,.SOltoe. ira, ,do-�tç:lnformar·se, por" obsequio, da erestdenteemVelhatjran- míoíltada e resídeute nesta E dO... D h I
. rla'.redação deste jornal. :..., �e. deste Distrito, U}ha legi:-�cida��, fUhaIegiUma de Pe-

.

�pe· u;oes·... espac 08 �
. �

.

5

. '.

'!<C.
, tíma de Pedro. Reíter e de! dro JOsé de Souza e de Ma" A

.

t dos tátes d
.

.

Um' o.fieja.i. f.e. r."" qu
..
e seja I sua. ,m..

ulb,6r
..
ca.taríua Reite._.r. I ría R.Odrigue.s... de Mel.o. ..

.

seH em ," :..

'1....,..-. competente. .. 'Apresentaram os documentos Apres,e:!l:ta:ram os documento»
.

L'" J
. 180

.

'DR&S;LN,I,I AR" IISUI.Ii /lR.i(.. ·.�.;.)1. .. 4' errana . Ohl'lger
..

eXJfg1do ,pelo artigo. do Co:" e:xigido pelo attlgo 180 da co, .

.

D a li ru"A' rn.n Li
-.

.
.

.. Alameda. Rio Branco dIgO', civil sob' ,00. 1, 9. 3 e4t digo civil. sob' n. 1, 2, e 4.

r!�; J'� I Wi #.** 'Bj �i� Si <lIguem] ti;ver conhecímemo de Si algnem tlv.gí) iXHlhedmen,to de com viagens regulares entre haja! - Santos
I.

·I--
......._..,._"""='--....·---�.,.-;; existire algum in1pe'dimento legal, existiv alglim frii�diment� legal, , ,

�

.....
'

,.__
.

·_v_._e...n_d_�_e_.._s_e_· ��:r:. �:�t�S !i��e::/::i: ���� �:::ta�Sefl::e::v��e��� I
Caixa postal 36 - ind. 'telagra "Ou idO"

i
_.

nJiecime.Qtq de tod!Qs� lavro. 0, :nhecirqlento de todos, lavro. o II ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira noe• 68/72 i
U

.

a de morad"18 com
presente para ser. afixado no 10'... ·l·prese:ri:te.par.a: ser afixado no lo..

__!I!iIlIIlll'IU!IiIli\lmlll!!!!-i!il!I!II-Il!!1!-I1lIii�I!líi<-S!']'-II!1l-lIlI!ii!l1lll!!'ll!!l!lll!'ll!l!!lm"1I!:!!41l!l11!1!!'!Iil!!"'''!1IIil"Iml'!l'II!!....i!!IIl.'I!I!li"-II!l!$iiIlillllliiIl!lll..iiU'==__I!!IiP'%ti1iAlilal..�
ma c

..

as
.•........ ". ...

'. I .... ....' d st'UIll ublIcad d t bI' d
.... ',"" E "'--''''.....-_' � -- ---- - ---� -_._ .......�

rinchos .eíc;c;plantaQàa de aryo"
gar .

0:,00 .

'

.. ,e. e p . o pe,. . gar' O oos nrn'e e pu 1C<l o. p_e"
.

er� frutifer�$, riam ot�rrenO:de ã!u
.. :.·e.p.n..

reo

..a.u.:ai9..S.C.�tm�
..

ro d� 194õ �iu:.:nr:�'.s,l� s.e.te.. ·�.o�o �e 1.9.451 II f O N. S O·· R' B Ir '� 4Q metros' de ,frente e, AWmeJros
_

.

"

.. ,. Vre!Qtlllo Braga .'

' Vicle'rl'o:« Braga: D R. fi A. E ".

,.,.• \ de fundos, na Boa Visfá."Pteço· ar· 1 'd' Regi 1
.

C' 'I Ofi'
-

1 d Ri ro4n
. "

Çr$25,OQOQ.º.o,Inforrnªç,q�� ç(}m.
l'Cla e , SI'() !Vl. 'da

.

o eJ;;.L"tro Civil. ,- (!iniCia Gerál

I��:WI:���;:r�;;'de ",
.

foto amanOR (G. SGholz) I Tl'atamen���de;p:cii:i;�t'�s�a:e:eo7e:::o�stolUagoJ
j_. • ... "Hohner"..

'.

.
.1

Recomenda�$e pelo Laboratorio anexo.

I:marca ..

" . ....
, .

..':.. " . 'Esmerado Serviço

I
.

)'A tratar. c,om :.Jillenriq�e ..
:;: Consultas: Rua Brusque sIno, das 3 � 6 horas

']Holzingel? '�Tes�o C�ntràL Rua 15 de Novembro; 596 menos aos saba'los: - Fone, 1319

�.,'"'":":�._;_�..-:'���....i:��-4(j-� i .... em ri! i!CT .,u "" ��
�" ..

I

;
..1 f.t�.a.. ·.S:.:I.h.l:.t•.ia.SLCÇ.m.O.•

·

•.._.b.e:�..��.'.'.S�C:.�:�.��.'�
Dr

.... Alfre.
?O I.iõssll)r.·.•.•� '. Me.d •..

H. p

.... ap.e.
Dr. Paulo Mayerle

, tos. - Gomhltp.19ao �_e Socledades med:u:o CIo
. 1 Especl·oll·.,ta Medico a'tlsistente do

.

" ÂnOlllmas etc,
. mIca gera. ... '" .

.

... ,; : ".

. em molestias da .garganta HOSPITALSANTAIZABEL

.
Dr� FRANCIS€O GOTTARDl do Hospital Sta. IzabeJ nariz, ouvidos e olhos, Clinica Medica e das crean·

A D V O G A D O ças, partos e apelações -
,

'.

Oper açiS�s Consultas: 10- 12 lis. e 15 -11 tis. .

R dO d' t"Escritôrio:PraçaNerên Ramos, 8� a 10 13gnos lcoa �
TeJ.'lI - ReS���(ie�tf�NTOCHIC.· .. CLINICA GERAL BLUMENAU . RUA PIAUí, 2

'tl �;�. ","BC�UIMLlEENSAUBA-:L'SOl;' �
Dr. Affonso Balsini .2' TabsIlião. NOBREGA Dr. Arão Rebello UIi H n n

Me'd,ico· csp·.ecia1ista em Edificio da Prefeitura I ADVOGADO
L. ..

AdVQgado I .
. doencas de Crianças Escripluras. contractos, procu- Ié da Péle rações. protestos de let-:as Escriptorio . Rua Paraná, 31aA-leI. 1<136

Rua 4 de' revereire N' 7 C�=���e:e:eda:�d���ais. Alameda Rio BNnco I' .

BLUMENAU

. ,Um RELOflIO de pulso de
sephoiâ

.

entre. o trajeto do

Cdleglo .Segrada· famHia, e

o'arQfi\: Petie';se a que o achou

�à,'{1or de ,o entrega!' nesta
Ir�.çlacão,qu.e seré ,:bem _.gra·

tlfítmdo. '.. .
....

....

'i; .... '*,**1'·

�s'-,.a---,.�-e-,-.
-.

'P'RIII DE

O 'I U'.
Procura-se comprar tuna casa de, material
Ou de madeira na Praia de Cambortü

. Ofsrtas á Ind. Com. Argon Ltda�

,

icador

;
.

.

> '&Dnsumidor
'Exija qânteiga .fRIGOR
'Exista QUalidade que fôr
Mas nào-é FRIGÔR

As Feridas Mais Antigas
As Ulceras Mais ,Rebeldes

I Sociedade Benificiadora de
I

Madeiras
.

L_da ..

. Telefone 1248 - Rua 7 fie Setembbro

Fornecederes de 1\\adeiras em Geral.

forro Paulista, Encantoneíras de Qú.alquer Espécie,
Alinhamento, etc. etc.

Espeoialidade: Soalho Marca Strobel
ziz ;�A"M (

fis,sion I

.
...

""",,:,,�-�.:
.

ít'-�""'1!:""�"'-�-.

no rosto', boca e garganta; nas pernas e pés ou apa-
. relno genital; ulceras fétida') do nariz, do céu da bo
ca. tumores de máu caracter, corrimento dos ouvidos;
fistufas, pustuIas, gangrena ossea, iócos de supuração
e outrâs rnolasUas causadas. pela'Sífilis. encontram no

,

t
�
I
,
�. .

.

,.

indicado como auxiliar no ttrtamento da Sif1lis, enér-
gico cicafri:zante. de todas aque}a�' enfermidades; .

(No. 42 EO)

-

.. :' ..

k��'Dr;, OH

C «AMéM"A-R'A
.

%X

zc:;=e�1II' .
E fi PIE C.I A L 1$ T A

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS

! Maleslias das meninas e moeaso' 1JE!SRti!AFbçiõ!iSEdsíi Jdado critica. �er·
, turbações Ileuro-glandwares. .

p 1
..

. uO ntero. ovaflOS.

I' trilIDjlas•. tumôras.' aPfJDdicí:, bernias. etc.

I
Dialermocoagulacilu • Ondas Curtas.

CLINICá E.fi.l GERAL

I'.'
Coração. pnImüas•. rL"iS•.ap. ·liigIilSUVIl•
Variees ._ Ulceras - Doenças 'l'rop!caes.

CONS.: Trav. � de fevereiro N.! {em trente do Bote! Vitoria}

1 .RESiD.: Hua São Pamo. 3D Q rDne: 1226. - B L U M B ti A D
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i!l!Jlli.oztio !l�'Ei t:ru;;� iQ �J�..ki•.
pal2d�, mD.gr�� e

. fa�[,i� �g3 em
sua {Óã'.f�t�;i� sntrB.m €uhs��i&.a !�r.is,
como, V,m,';?'�ll\ti) do 'sódio, Lici.�, Gli·· .,

(;;:�;'ifOBf!\tQS, pep.ü.'l.E, noz ê� cola, etc.,. �
ee ação p:conts e ",fL�az .. .:t'V� casos ciG' "
í&�a;.(l'ui?z.a.. e nlSl;ll:saEte%�la?1. Vanadiol � �,n

!xl.d!cm�o pars homens,
.

rL.tÜh�'!'G3, enan-
.

eas, seado SQ(). fórmula connecída velns
grandea .·U';..éd.ic�:3 G ���á .li!J�!i.ciado pela
S�.U;® .P'b'.blica;

��:,: : ..

��m���������1:f��.,J:�·;?�lli;;l��{·��.:r1:��1l�1!{{r��*�z:::tY�����,

John
Blulnen�u...._Rua . &0 PaUilo,
Caixa postais 109' -- Fone,

C.omérCiO ..Indústria.. O
.

w. .. ..
. "epresentat;ões

Conservas, produtos alimentícios,
.

miudezas) etc., por atacado, Fabricação ele
mostardas, lustro para sapatr,::.s, anil, etc. etc.

PR/VII
�

l.

O·Leite Hinds que amacia
protege e retresca a sua

'ciltis, oferece-lhe; agora, uma nova
beleza através da fragrância do
seu perfume estímulante/que tem
o f�l;lscõr dos dias primaveris.
Use-o hoje para. conhecer êsse
novo privilégio de sedução, e, díá
·ria.mente. na limpeza de sua pele,
no eliminar dos cravos, manchas
e espinhas, e ainda como base

para pó de arroz. O Leite Hiiuls
no seu toucador signiJica beleza
e mocídade,

lE#lI76Jf
I

Protege e e/l7pete(.Ct a cátiJ

Imi tó
..

I
Na Cid�(I�,de Corumbá; pronunciou domingo o

.

major
b!'ioadeiro �d�a:rd'p Gomes, càudídato à presldencta da Re

puhlic�! ma!�i�u.ir! dos seu� dlseur sos ,de propaganda eleito
ral vasado ;116: mesmo estllo sereno, Inspirado nas mesmas

int�ncões cdnst�utivB.S, com a elevação e a dignidade de
um vel'dadei�cO.homem fie Estado.

•. . ..

Foi uW(l;orsção curta, mas preciosa pejas ldé111B QUe.

�� compõem·;!fli,láIldo. num dos mais vastos Estados do Ifra
€IH, que é a�\'1II1j8mo tempo um dos de população menos

deusa, seria'�ftturd.que abordasae o tema da imigr�c�o.
Entre ç�prqbiémas que o pais terá de enfrentar em

futuro próximo, esse Bera o de maior relevaneía.
Como qisas o candidato da UDN. dentro em breve ve

r!fical'.se á uJÍl.a: corrente mtgratoría sem precedentes, da

Europa par�qfA,ll,!érica. .
.. . .

OEl pOV:�B;)lrrazados do Velho MU:lHJO, ra.tlgados
.

pelas
lutas poHtic�s/:e�aüstos pel� guerra, �ão.vendo. dilUlte de

si senão BSEp�gras perspectivas da misene, sonham. cem

a tranquilid�llej a segurança, o trabalho e a
. prosperídad J

das terr8S)�1I��e �eshabItlidas do �ontinente a,m��icano. I
oontar se.aS!.'l'0fc.:mIlhões,· nos anos vindouros, os Indivíduos
a ue bugcar�R aa,u: da Europa para sempre. ..... .
�

"!el'eDl2�. !l�.stê momento de concorrer com muítos pai
ses que se��e.ll:an.)<ansiüsoB pera receber a melhot imigra-
çãO e.t�t����·,�tl���bter fi ���ferencia, pala prática de uma Isabia poHti�'�,;,·i�igl'atori.a, é da� mais imp'ortantes e nume

rosos gove�f,(\�ºl..;�mel'lc!inos Já se e�pregam a fundo nes

se esforço.;.g j3fl!8d precIsa estar alerta e preparado.
possuf�'46 ·um te1.'rHQrio imenso, no qual. existem to'

doS (JS cHlll��'e �s mais variadas c�ndlçõ�s df3 ..

' vida, ,eo.
contramO'I\HBfPOl'Jsso mesmo, em. CIrcunstauCla €-speclaI,
menti) U1Vq!a��l'pal'a entrar vantaJosamente nessa CODCOl'-

renci:�stt\ ;'�ij�!o governo sê ache devid,8.rnehie aparelhadrJ
e possua Qstl�cJJrsos técnicos e .o.i me�?s eco_no.mÍcOB, para
ao ...-4<�'-�_.��;.y;....�9�'-'(ti� o +'-.J.-:"C;-,+,S!.•' ....§..-,��+- ....-:<r.

Liberª4'a a·. exportação do' fumo,
Rio-}tSfJ;rl�· €) g.éneral ADapÍo. Gome,si Coordenador

da Mobl1íZaçãQ EC{}DoIDrca .....R?solvp.u:..,..-I..,...Llberar a expor-

taçãO de ,IUtl1o.,'
..

.

..

n-R�y()gar, em consequencia, as port&I'ias US' 360
� � de m!ll'1)o e 385, de 27 dejulho, ambas dest0 ano.

r
canalizar fi imensas regiões despovoadas do Brasil as cor. I
rente&imigratoria.s que poderão nelas instalar-se com exí
to. Esse problema tem uma par+e desenvolvida no progra
ma de governo do major brlgadelro Eduardo Oomes.-
...

O candteato necronat possue esclarecída visão, do
p8oOlS111a das nossas necessidades e sebe que, dentre elas,
ii de braços humanos, de operarícs especializados, de tra
balhadores agríeclas, de técnicos de toda a natureza, é das
mais urgentes. ..

As palavras com que se referiu á questão imigratol'ia
no discurso .de Corumbá, foram incisivas e traduziram, nu'
má esplendída síntese, o. que era essenslca! dizer como
prova' do conhecimento direto da questão e da forma mais
Iõgtca e aceflada dú resolvê-la.r-dís "O Jornai".

Anunciem neste
.

Oiario

Rão De�(uide··
Uma Tosse ou.
n � f

II

d
.

\lol ",es ria o
. I

�
.

1i'�� S1l'�I.iI1i!"" '111*. pilet!l
"""-' I'czigtt Sã if1Údc • & vida� come

�!ft 11m! o:ruli liÍm.plGII tliM" ou res

f,.dil;l(a� Estti mnllP, embGra !lar0çOJO
� ÓID!.lOtta""õa. devem leE lXaLl!d;'�
_ �,.<5> cuide"" para que não

� "'iligr"y� ,1.9 ;mall"ir. lo eausar
áioa aborf�mllX!toa T .da, as sf·

�� �� Illpparelho FEapiretorin,
$Gal> Ii'.mpl$tf· grlPllfli bronchite ou

8csirla<'lo; precis_ a,. wn remei,,,
1ápid.... .,!'fieu. O X..rliP<> Sã", Joã�
li e if!dícsdo para m"".
.!\1:.!l\G.... ilt mst rem�ia
i@ unhu,,"- rigru"a ,"sig pau.
gcCÇClIS,,_ 'n!!nlOE .. crEaYJ:�M.o

Xarope
São Joio

. �bc AM!li .)i f�eilil� - São Pilulo
:oJ;.$,) �.:f

frioar é Sabor
--. Das Manteigas a fina flôr

I

No bar e no lar

.

KNOT
.

'não deve faltar

Lt
..

269
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21-9-1946

_.' 'Rle. RBElin BEI&iEl&l�e:&lBilIJ
I .. arlos Hoepcke S.A.I

,
,- j

c O m é r c i o e ln· d· 'ú str i a
'.

Matriz: Florianopolis
FILIAIS EM:

Dlumen8U, JDinvUe, Joaçaba, lajes, laguna, São fraucisco do Sul e Tubarão
Agência em Santos - Escritórios em São Paulo e Curitiba

Armadores - Comerciantes - Industriais

I
I
I

Emprêsa Naciaoal de Navegaeão Hoepcke
Cargas. e PaSSa!]6Í1'os entre 08 portos de Laguna e Rio de Janeiro . Navegação pori«..uiria em, Floriamopoti« e São Francisoo do Sul

Dl
.

Estaleiro "Arataca" para reparos em embarcações

Importadores e Atacadistas

:..d...

Tecidos, Maquinas, Produtos Químicos e Farmaceuticos
1genles '�'CHEVROlEI" � Comissãrios "GOODYEDR"

Fábrica de Pregos e de Gêlo
,Agencias - Despachos ... Consignações

Teleftlramas "HOEPCKE"

.: «Ó.' Dl
la

t�
ti

r��",,€��,,�--�--*o_�-�-�-�-
.•

,,-�o«----·--�_"--*-i Atenção Eleitores I
iii,

... f CASA PEITER I PRcisa.os!.fe! i!.gi�1 �P!JSãO de fraba'•
r· r lho, Direito e Justiça dos velhos pioneiros de Biumenau.

� -. Â. Casa .das maís recentes Novidades , ::e�l:e��s·u:·I�o:::! S:�:::SD:S !qd��=:�::.rp����
)t:

"

.'
.

. .... ..,.. .." todos, possuir os respectivos títulos para a batalha
f das Urlas:�.

I possue o �aior e ti mais variado sortimento 1 llisla,!e pelo "PesloX Êieiloral" doloroal "Cidade
l

..,.

. e ·DI '.!, de IlumIna0", levando cDnllgo Qualquer um dos se-
r ! guintes documenlos:ti .

Sedas'" LI-nbus Cas'e ( a) titulo eleitoral, expedido na conformidade do De.I
,. .' , . '. ,

.' .... fojJ' ereto numero 21,076, de 24 de f,evereiro de 1932f e da Leir '.

'Dliras e Tecidos de 11
U' 48, de 4 de maio de 1935 (Oodígo Eleitoral; ..'ltJ

Ilgoda-O T b) carteira de identidade fornecida pelo Serviço com-, .'..
'. .'.'. peteote de identificação no Dist�Ho.Fe�éral, ou por orgãoe

li ., congêneres nos Estados e nos 'I errltoríos;
i c) carteira militar de identidade;
II!p'� iii d) certificado de reservista de qualquer categoria do
J, .. Pél�s, luvas, Bolsas, Perfumarias, � Exercito, da Armada e da Aeronautlca; .

=,': ..

5A.·m'brinh81!!, CaS.BCIS, .&.·.lsI0-85, :,. e) carteira profissional expedida pela Serviço do MI-
u 11111 � Dili

"'"
uísterlo do Trabalho. Industria e Comercio;

rtl+t
" CanaS "lm.permeaveis, 8lusas,

.

1 f) certidão de idade extraída do Regi8t�o Civil e" DS
ii'

"" sua lt\ltat qualquer outro docume�to que, dU',eta ou Indíre-
'. Jogos de Jersey I temente, prove ter o requerente Idade supenor a 18 anos.

te!
.

I g) certidão de batismo, quando se tratar de pessoa"f
,.. nascida anteríormente a de Janeiro de 1889.

�...
' T' .

.

1<
." . ..... .... .

.

I
� Dois miautos, apenas, para. cumprir um dever cívico'I

"

•... ChapéIS, .Cantisas, Capas, Gravatas, ele.. ··. + �__������i5.������
+ l · 1011118$ p. Crianças e cenlenas de oolres artigos. t <Colkas do figaôo <� )�is - pi>� "� estom.gd'

-,
.'

_ 1, Tontciras
'

'.4.:'i. Enx�quec3s
o...

P 'Ih -�.. -

ti3f':.f.
. 'I:,·.·.····a··'..ç.... ·····

..a·· u··m'ft v.')-S':".-.....'a" ·'.a· �:.;·I'·. � �Jl"'d�O ba l,m) , ��� ����t�:��o�:�S� ,1;' :I
113 1°' l{lprf'oes -e,. 1 <!;llJ,t.,·_·· '<'-.l>

�.

�
, � _

11 .... -'-C:""�.� , .

n"��-i""(""'': I'�:':'
'.

"

Iii! l_)e,':>:·t:-'r\· __ )':'V�,;SIJ. �

T C A· S A P E I T ER ± IL;�B-;�";"ja · GOW--Awt
..':�.�,.�...

'

.

.':'., .

.

q'.u···e.· ·:·m····.U·,.....,10 I'he l.uc"'ara' :,""',

....

,1;
:� Dure'! d2 c�b��:��_�-- ,:�;;.:'?� ,!���."e_s:�r�l;;Zc c muitas

fi!'<P: ••
['Ir. � �.J�J.tf_á:$ manrre .... raçoes ...._'5

t:l,
"'" �1 �!1� � W .� � _. .;,,�

. "

S. &:!. �, ii 'I! ,'l
I!� trl',. n. �[II! ""' �" �ln� (t' � � �)� :0 � � f� r,;}, �� t't� tr"§ f� �1� � � \;">1> �.�

.'.'
'

.. :.c, R.·.uR..•....... ·,15 de·.�o.·.·.vem.bro, 553 !.. ,:, �� 1�!q���fH3� \H!�� llt�J�ijll��'v �ít�J;��

t � l�.:.:�,�,.':.. ·�,-._".:,;.�,·.�.·.�,�.•.�..f?i..:.�.:.·.j_�.�,.,:.�.��,i.t,�.�.��.�.i�L.;�L.,.;�:,fo��.=::i::� : ..�-� �-��II-�...::a-�-�o�-:if.-:€-l€"'P�""'"���--......:t a�-E"":'"'�IiIIIII§-��-��)\-:-:ti. �,::",.;;,... _ ...""�;:�c;;��'-""""""""'�-� ..�":,< __

••
•

'.'_ "'._ ' '.' - _., •• _ ," ,_,.' O"' _
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de Brinquedo& e Jrtofatos . de. Madoira

I I
L ...

·

....·· :::;::::;:::::.::::_=:':':':':':':':':':':':':'=--_---
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-
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..
o Malar Estabelecimento do Ramo no SuJ do País

cllepresentantes .e MostruariQs .nas Prlnclpais
.'

Praças do Brasil

Blumenau ... Sla� .Ca·larina

intas
.

"'TDA. I
I

21-9 ....1945

fabrica �e
BLUMENAU

IInlas e Vernizes ... Material para
Pinturas em· Geral

Tintas .

Bill Bisnagas para Artistas
Blumenau-Sta. Catarina

exllnl s Tir
d se I c liz

Situação dO$ convocados com II curso pré·militar ....... Declarações do'capa JaRsen de Mélo
Afim de eaclareeer-a notícia segundo a qual serão I os cidadãos de 21 anos, considerados excedentes para a

extintos os Tíros de Guerra, a partir do ano proxlmo, a, convocação aos corpos de tropas,
reportagem das "Folhas" ouviu a respeito o eap. 'José L, Os alunos dos CUl'S(tS secundarlos quando convocados

I .. Ja.u.. �en d� .Mélo, Inspetor-geral dos Tiros de Guerra da .28' e possuo i.re..m o certificado do

..
curso pré. militar, serão matrí-

RegIão Mlhtar. ..'. eulados nos cursos de graduados (cabos e sargentos) e ta-

I
.

Em resposta disse o seguinte: . rão o serviço militai' em ó m�zes apenas, ou seja B �e:a.
�"De acordo com o deereto-leí n: 3743-de 26 de te- de do tempo exigido. qess.8}Orma, o. quad�o da rei:ier.V-B

vereíre do corrente=-oe Tiros de Guerra serão extintos.! degraduados do 'ExérCito Ira aumentar �ollslderav�lmeme,
mas unicamente nas cidades onde existem corpos ·de tre .. 1 pOIS este vlnh� send� desfalcado em vl�ta dos TIrOS de

pas, federais, isto é. unidades do Exército. Nas demais cí- Guerra da capítal deixarem de lado o� CIdadãos de maior

tíades continuarão os Tiros de Guerra a runotoner, para preparo. E os a!mws d?s cursos superrores, ao serem con-
., ...

.

....

'. vocados, podemo matrleular-se no Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva «(POR).

Esta medida-prosseguiu o cap. jansende Mélo - foi

I tomada em virtude da obrigatoriedade do Serviço Militar,
i acabando assim a apresentação de voluntarioso Reduzindo
11) numero de reservistas de 3a' eategerla, a nossa reserva
J poderá contar com cidadãos bem preparados e capacitados
j para qualquer emergeueta",
�

t NÃO PODERÃO ILUDIR O EXERCITO

I Interrogado sobre se o cidadão, ante a ímíuencla da
SBf convocado, podería transrertr-se para o interior do Es
tado, a fim de cursar uma unidade de Tiro de Guerra, o

entrevistado respondeu:
.

-"Não. O cidadão, para cursar o T.G; no interior, tem
de residir na localidade um ano, no mlnímo. Caso contra
rio, o civil será incorporado ao Exército".

Com esta nova' lei do ServiçO MiHtar a reportagem per
guntou ao cep. Jansen de Melo qual seria a situação dos

. Iusteuteres de Tiros de Guerra:
-"Os instrutores dos Tiros das cidades em que os

mesmos serão extííatos, serão traastertdcs para outras 100
calldades, porém, sõmente os da ativa, não incluindo este
decreto os da reserva. Outros Tiros de Ouena· serão cria
dos, pois é muito grande o numero. de cidades que não

IPossuem
aqueles centros de

.. instru9.áoll finaliZ.ou 0. capítãoJansen de l\Ielo.-(Da "Folha da ManhãJl, S. Paulo).
� ·mm�·��·� ���-��&�« ��------��-�-----.I---I
� �'.�� f.��-:-:'4t-=€-��-:+:......�""",�

-.

.

����-��-Il-�-:.:-�-:"'--.�� � �. . .

.�, c
'.

.

..

··H"'·;·· d I
�.·!·I

'! I "' •a .•... u .a .. . i 1
f I' � irt1 !iJ ...

r ·1'

:.:: I
Bua 15 de Novembro, 801 - Caixa 44 - Fone 1057

I !
II' i ReloJarla .. Joalheria - Bijouteria.. Otlca .I J
[tj !I]

.

.

Porcelanas - Cristais .. Brinquedos. l' 1"l k .. :.

� . � .
f I Reservedesde já suas compras de ,Ií, T.,TI,, I . N A T' A·L na sua Grande Exposi- l �

! 1 -,

ção de Artigos finos � +
� .�. Ó, Rara Presentes, t T
r.;.'; + Blurnenau : Sta, Catarina i �i' I

� � � *

+ i�$3�-i!-��-Ji-§-!l-SJ....".�-:.�����J!-�_'� �-:.�®k li'� !�83 ir:��-:t;""'�7"��'�-�� �-�-'_��"'i!il·_·Ii���""�mm! 1 !llbillliLlliL11111••_tlllJl/lllliI__'w__1JíRl31_IlllilIl!!lII!'. d

Blumenaú Rua 15 de Novembro

fazendas e Armarinho por aiâ<.:ã.do

fÁBRICA DE .CAMISAS

Depósito da. Fábtíca de Tecidos
CARLOS·· RENAUX S. À4Y

/

A SITUAÇÃO DOS INSTRUTORE8

, Rua 15 de Novembro, 681

LU E

Onde Se Veste Bem

I
I
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·Construções - Soalhos .

Molduras, etc.
Forros ..

ROR que esperar que chegue sua

vez, se, a qualquer hora, . Gi11ett,;;
está em condicões -de- bem rervh'?
Não perca tempo! Faça a b?:rba cm

casa, .diàr-iamente, .para estar sempre
em boa forma. ·Nt111Ca- terá sustos

com o relógio, e. cumprirá, com pon
tualidade, deveres 'de trabalho e _CO.::.1"

premisses sociais, Quando se usa

GiUette,· fazer a . barba é tão fácil
,

-,

que constitui um verdadeiro pracer.
Adquira, hoje mesmo, um aparelho
Gillette e zele pelo ec:::.::d::ro de sua

apareücia, poupando tempo e .fazen
.. do economia real com as Iegitimas
lâulinas Gillette Azul.

... Por -que não fazê_!: como eu? Uso a GiffeHG" para--não
',_

- Bruvos J QlI� pOilh,ic,fkle::cle � A,,;..:;,f"u �;�:1: pt..tk::;IC.i CQ-

p�rder -f�mpo. Econcmlzo e cllego,semFrC' fiO \lOTUi" ntefar.vkJa- :iQva .• .: p{jrtJb!?n�_ {J \'ocÔ.,; � 'õ -Giíli3HeL ..

"",

GAJtAN'l'iA I'OSIYiVAf Compie um pacole
de de� ·lâminas' e ,ino d"·,,s;·.5� J1g<$ ficar se
ti$f�lfo" �e'f0!v.fl_- f,1�t-oifc. e:·)là� "fe�Iõ'1bo_r.sado.

Gillê·tt
Caixa. Po.l3tal1797 - Rio ele janei20
�������
- G-l#

.

.rtt=? V
21-9-1948

'9.

hia. Iensen

I
, I

1

6
.

w

o Ifaiafe Paulista·
Oferece para o Verão os

mais finos

.Linhos e Tropicais,
Estrangeiros ·0· Nacionais

fi RI18 15 de Novembro,··' .. 505· -.'

ii

1 . ':�U:ENAU

tii!1

I

cisa DE OVEIS
ROSSMIRK LIDI.

fábrica de M6veis
Marcenaria de grande escala, Estofaria especta
Ilzada, Poltronas para cinema, Tapetes e Passa,
detras -- Revendedores dos móveis uClMQ".

BlUMEHIU - Rua Dr. Amadeu da Luz, 11

Fone, 1089 End. telegr.: l,Rossmark"
Estado de Santa Catarina Brasil
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Cidade SOCIAL
Fizeram anos dia 17: - O sr, Apolontllio Zonta,

A exma. sra, 'do Tereza Allen- residente fem Indaial.
de. esposa do sr. Federico C. - O sr, Erwino Gebien. de

�����!!!!,!,!���������""""",,"IIIIII!III!!'I!IIl!III���� Allende, destacada figura na

1.lndai31., ..•. .,
..

...... .. ���;�Ilsa e do alto comercio Fazem anos amanhã:

C
.. 0.mlCIO .pro. -.·.C.. 0.. D5.',II.U1118..•co.m.u III. -O)r .. Artur. �auth., do

alto! q. s.r. Erwíno H�jdri�h, grano
.

a. t· C.0.ID
..

u
..

n

..
i.9.mo. e .q.ueremi.smo

tem andado de comercio

de. Indal.al.. de md.ustllal En: Tlmbo.
OIS a brs

.

. ...

t·
....

fs ded
..

t
'. -o sr. Frederico Leítzke. - A snrta. Lílly Mefzner, de

. raços Jus 08 sempre no a .an e espie a
..

l' a
F' .

ts: loalto Waisbach .-u;!e.
... A. C UT.• S'" ..�,;,

.

E·· 'lt'
.

. 1-1'
,. Izeram anos día 8, o \'V •

LeI e a Ordem. m u ima .ana 1S6" o queremlsmo-c�- .'. ..

.

..
- A snrta. Ema Buegemann, dft

muníamo apresenta-ss (10m duas n:'ascaras-uma. ehei- O �r. ,Manoel da Costa Mou' lambem de Salto �eisbach. .p.fi
f$ C R E M E "/J;',rando a oomunísmó porque o Presidenre Vargas Já tem ra, distinto ,r�prese�ta.nt� dos O sr. l!el1rrque Schsster, de

reiterado
.:

sua orfandade em contin�adaB ocasiões, ulti- r;rt��t9P:�Ii?::: c���eJareI�e�:� Salto \Vels�ch.,_, � hl.' i
mamente, quande tra.nscorreu o praso legal para desen- pela auspiciosa data os cum- ���,.I"cdmpatíbilizafrse para a presídencia da Republica; ou- primentos dos inúmeros favo- ENfERMO .1/:;::----- .-

tra cheirando a Moscou, porque o sr. Luiz Carlos Pres- recedores. de �ua repres7ntada. S�: John L:_ FresheI; Enc:�n� _--....... ......._

t.e.s.. t.6. im..
a

..

al.·nda. ' .. chefiar um .p..
arbido, .C.O.lldi-:C.ion..

ado
..

a -A SrIta,. Rita Bona,.fllha d.olt.�a. 13.em per.hJJdOhd.eL.esFtabêhell olho V. I C It
"t ,. d··

.

de t d
. sr. Artur Bona, D.D. 2' Cole' CImento o sr. o n . res e,

.JURAMENTOS títere o moscovita ou e to o os to-
to e It S do alio comercio local, Que se I

l'
. .,. .

d
.

.

Itir f
.. r m oupava eca. -

1ta ltarI8.mo.s que v

..

em e

pe.recer
na u una.

o.gUelra . ..

.

.

-. I enco.
níra acamado em quarto

mundial. fizeram anos dia 19: especial do Hospital Sta. lsabél, Igualou melhor que o

Esta, pois, o povo informado sobre o eomíeío q1le. A exma. sra. Celiz .. Schwatz, ' similar extrangeíro
.

se articula para amanhã .; em, Blumenau. Em ultimo digna esposa do sr. Rodolfo No bar e no Iae
caso os oradores serão desmascarados! Sehwartz. K N O 'f,

�....�".....,"'��-a(--�-§.-rtE-." o�i-�__''''_�_�_�''''''�_��_. A exma. Sra. d. Freya Gross, �

nOO' deve faltar
distinta esposa do sr.

.

Ralf O"

S
•

d· ·'d· R··· tllf E· Ia gerente da �Industria MAFIZA.
, Dele a e eerea Iva e spor Iva =�.s�e:�nXda��am. Posto Eleitoral da "g:�:��a��

".IPIR.ANGA" fizeram anos dia 20:

O er. José Manoel Klock.
O sr. Mario Zendro. Francíseo Bento, EmHis Casas, Oerda Stal'hnke, AUM
A srita. LiIy Freígang. gusto Ortmsm? Alice fey, Brandlna Soares, Elsa Ms:ria
O sr. Honorato Tomelin, di- Lamtm, Heríwg Frltzscher, Lydla Maria Zager, Maria MachA

reter J�e nossa. confreíra 'IA do? Julía Zendron Labe, Eríco dos Santos, Luíza Theís
Nação, • que se-era cercado dos Medeiros, Olga Líndner, Godofredo Heidem, Guemter Egon
cumpnment?s de todos se�s Renar, Henrique Kraiz; Beatriz MuiUH, Maria Oliveira, Ro
colegas de Imprensa. aos quais aa Dorow Nair Soares, Cecilia Huber Alzira Anfle:rson
justamos os de liA Cidade de Santos, E;na Moeller, Oskar Bahr, Enquelberto Milbratz.
Blumenau". Warida Hoeltgebaum, hHnna Koch, Elsa Reims Gude, Prano

Fazem anos hoje: cisco Laos. Margarida Fraigang, Laurinda Furtado, Alma
A exma. Edrizia Simões dos R. Greul, Nelson Rnssi, Eisa Huber, Artur Kaufmam. Paula

i1���r.",;���:":'��.?:����r.:e-..-::.�.....'fl'�!'!�; Reis, digna esposa do brioso Nort, José Clúrindo Paulo, Pedro Batisti, Nilo José Panplons,
sargento da 3a' Cia. do 32· B' João Silvano D. Oliveira, Cate.rina Trager, João Batista
C sr João Simõ"s dos Reis Cenzi, Genesio Alves. Augustina Hoeltgebaum, Elvira Leder,
.,' ", .

Oscar Stein, HaIa .de Marchi, Manoel Bento da Silva, Mal�
A snrta. Ester, dileta filha do thiide Margarida, Beate Ruchow, Maria de Lurdes Galliani,

sr. João Medeiros, atualmente Otilia. Ti'ierwai)er? Helga Ribeiro Biondo, Anesio Conçalve.
na Capital Federal. Guilherme Sutter, Amelia de Oliveira Panplona, Carolina
- O sr. Eugenio Bruekeimer. W. Emmll Burger, lnfancía Castro, Agues OreueI Dari Jose
-A exma. sra. Apoionia Spi- C. OaIvão, José Vicento, EHsabethe Bahr, João Kablel',

tzner. esposa dD sr. Leopoldo Angelicli Vargas, Llluro Roberto \1uller, Maud. Bichls, Os'
Spitzner,

.

.

win .Metznel', Silvia �',wla8nder. Juta Haclasnder.

de
tI

H a ver á t ambem C h u r fi S C>Q d a

Mesas pod<;lr�o ser reservadas pelo telefone 1375 com

o tesollraria H. John.

_, - ... '\ -':-"

fÍÀi/e<I)_/íFnt.��:n�

fabr= e, INTWEILER
Bua 7 da Setembro, 100 • ex. 55

BLUMBNAU

CORRESPONDENOIA

IDr. Affonso 8alsini I r- ffl tDiplom. pela Faculdade I lpogra la aumgar en
í'�;:""""""''''''''''''''''-'�''''_''''''''''''''''''''''''''''''''''''_''''''''''� NaC.ional

de ,Medicina da II Telef 1063 - Rua 15 !.la Nov. 11:48 - Caixa Poslal ô

.!mc
.. ., ••o.'Ut.04 IJ ••••••• "w•••••• o••a a •••• oe oa."',.;; oC.Io a. IiIII ••• "' ••• " ••••

tdJGffi:••l Universidade do Brasil
.

B L O M E NAU
'

ID ID
l Medico Especialista em Doencas das �' .

lª OFERECEMOS: �. Crianças e da Péls.

I '.
Executa com rapidez e ii preços

m.
!Jdicos

II8li,,:: NOVAS - RECE.M CHEGADAS ·:'·:·�l' Cursos especia1izadD8�sobre Ali- I MPRESSaS EM GERAL� mentaQão das Criancinhas. Pue'l� RIM80S DE BonnACHAriculrura, Higiene Infantil, Clinica I
� CA II.· . MK

.

fi. MA
.. QUINA... S.,.. ,.:"D..E. ESCREVER �.1 Médica Infantil, Tuberculose In, !p_ Sê ""I"

l .
. � fantil e Doe�ças da Péle das I

� MAQUI�mij��2i:��IÇcülLAR � ::I;:::�i�::i;:�i:�Uf:T!��1 r:;;�T;;�;;;:;;;J�;���'�il� DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PAR� O ESTADO i
..
1. (em frente. a0. Hoiel VI!érl�) �,' '.•

�:' - Diagilóstico§ CHni.cos. _ �.'..
i!::..

DE SANTA CATARINA. J ·t dos os d'as das 10 �O as � �

1_ :� .

o'

.

�', ,u R ii MetaboBElffiO basal. -
.

Elet:roc81'diografia -- Labora- ;.�.'9S J. SANTOS &: elA. �s 12 e das 14,30 as 17 km'as. I tório de Análises (sangue-fézes-urins, etc,) �
�� R I O DOS U L ii � Clínica especializada de

.

Senhoras !

{!� Rua Carlos Gomes 59 (ESQ Bv 1 de Setembro) �} .1,." (Pei'.tur�açõe8 menstruais, e!te�mdadef �He�fl�Ô. e�..file.I...
,

: ,.": � XUlHS, mcôIDodõs da adolfo caneIa e da ldaae crmca, �
t ex. POSTAL,7· f;ND.TEL.; DOSSAN - fONES: 108 e94 â I inflamações genHais, etc.) �
�$ , ��J iA Alameda Rio Branco. 3. - �âllmenau - f.eleiona•.1202 a
.i' �.. "' & tt;t •••••• .ç-:.. .Q.".4.1I e •• CQ •••••• O".IIo••CIi�#.II.III�tI.�.:!i -$ ;

,

_ , _

.

-� -...----� � �.

! �mm:�.D1l.ti�]l.(aH���oil!.����

Domingo, dia 23 de Setembro, com inicio ás 15,30 da tarde

DOMINGUEIRA

A. DIRETORIA

Deposito·· à· disposIção
OeposIto t_>óptilar
C/Cts. com aviso de 30 dias

.

I> .. Jt IJ 60 dia�
Idem id.m 9(1 dRa1i
Idem W�m 1BO difU�

c/eta. Prazo Fhw 6 mêS0G
Idem ioem .12 �

2 010
õ Oio
4: O/o
fi O/O

fi 112 0/0
Ô 0/0

1 512 O/O
5 O/O

Prado· do Rio, La Menor
e Rapsodia

enconlra ..se II venda Das
Farmacias· e

.

Drogarias ..

�����-���-�����-�o�-����-.��-�-���-·

.Igua de Colonia
WEIZEl Anunciem neste Diario

o·· sabão

"VIRGEM ESPEOIÁLIDADE'J
da, elA. WETZEt INDUSTRIAL ,OINVILLE (Mar03 Regfgtrada)

llaO dava faltar em casa alguma
�_D. �._ �� �__ -." : - �;',._ m tti. dUM,.

t
1
i
l

f
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