
lnvile o sr. Adol o 11 r
anau prepara�se para receber entusiasticamente o ilustre estadista

Para todos que, neste recanto do Brasil,
}?adeceram resignados) durante longos anos,

sob o jngú da Ditadura, é sumamente eon for
tante saber que em breve terão oportunidade
de entrar em contacto com um dos 'seus ver-

- dadeiros lideres, que retorna ao torrão amado
com a firme determinação de cooperar com

seus amigoE! correlígiónaríos na tarefa de .re- i do entueiasticamente boje pela população join
conduzir. o Pais ti sua normalidade legal.l vilense. Aproxima bü, porta nto, a hora em

Adolfo Konder, lidímo representante do povo I Que Blumenau também aclamará fremente

c.at.81·ineu8e, . cujos méritos de e.stadíata henes-! d tus:
.

.

1 t I '1 t

1

t 1· ,
.

.. , .. ._. . !
. e eu uSlasroo a \TO a (O LllS re 88 ac l8La

to e adm.1Dlstrador unpecavel Sl'l'9 plenamente 1 •. "

'

'. . »r
. " , ,_ lo n·' pró�reconhecídoe por aqueles ·que lhe conhecemo' que tl ar a COUfHg0 1 edobr ada. cci teza da

trab.alho fe.cuu.do. 8. patriótico.
nas eJevadRê.11 xima vl.·toria dos ideais verdai6.jrarnente de

flloçoes públicas exercitlas, deverá ser re�ebi- mocra tlr'os.
--�------------------------------------

IIpelo em pról das ertasees 'iunintas da Eut'o[g(1
Zurích, 20 (Â' P) - Os fP-1 cínco entidades s oenrua rsrn

preseutantes de cinco das e ntão a urgencta de se übtpl'
mau.rés orguniz-sções de so autes do próximo ínveruo,
corro do mundo r euntram se anmentoR, roupas, dínherro,
em Berna, afim de Ianç sr urn I abastecimentos mvdieos !JOS

apelo !nteroacíou.al em pi é: I E?'(!n?Oí,i Uoillos. Br.'lsil. l� r-
."..... - __

.

das crIanças ftlilllOtas da Eu-· genuna, Inglaterra e colouias

repa. britanleas, ti!im d e soco rrer

Os fppresentantps IlI1Q!wiRi' as crianças ercupeias.

o Ol'aiiLato das aspircaç6es do Vale do Italai

�'" B1UMBNAU· Dllmingo. 21 de Outubro de 191í5 � Dr. Achilles BalslDl Diretor ReBpouBllvel • ABp xxn - N. 25

Sopa em Tabletes ,li assinatura dos
'

-' 'V I C I" I titulos t"ex",oflcio'l'
I o sr. Juiz Eleitoral desta
cidade recebeu a seguinte

Um tsblete dá um Excelente

I eomuuicação:

Excl·ul'do·s .d·.·o.. 111·s·lamenlo fiei-torai ··800· 'T,·ab"a... prato ou chícara de Caldo "O Tribunal Regional decí-
(Bouillon, Consomé) - Modo dia em sua secção de hoje

Ihadores da LI-g·hl & Power de usar: Não cozinhar, apenas I autorizar a inscrição dos qua·
.

.

..

desfazer e dissolver em agua" íificados "ex-ulicio" que jà
Sãu Paulo 19 (S E) - Or,we cta de cerca de quatrocentos stdiam Oi! não na capital bem quente. assinaram seus títulos e aos

irregularidade nu processa- dos servidores daquela em paultste. G, AN.TWEILER _ Rua 7 Set. ! que. Vier.em
fi a8shl�l·los

�

até

meato do allstamento ele ítoral preza. E 8 respeito de outros Como é do processo 8 em-
'

o dia 23 do corrente mes.

"ex-olleío' na Capital, aeaba quatrocentos, foí feita apenas presa teve oonhectmento do tOO . O. Postal, 56 Essa decisão deverá ter fi

de vir a pÚlJlieo. Ao organí- li seguinte .índtoação: "Acam despacho, em agosto ultimo, e B I TI m e nau I
maior dívulgação ,,�osdSi.vel.zarem as listas para o alís- pamento da Light -Retltícação. dele não recorreu. nem pro- Saudações cordiais, me erros

tamento dos Iuncíonarlos Ija vídeneíou a .corrt>ção da in-j Santa Catarina - Brasil Filho, Presidente do Tribun ai

�'The Light anel POMer", 08 Como a Llght possue acamo suficiente Indtcaeão de reei- ...... ,,_..; Regional.
encarregados do serviço dei pamente idênficos, desde San- denola de seus trabalhadores,
xaram de Indlcar fi restden- tos até o ríbeírão das Laass E&ies só agora, procurando

no Estado do Rio, o juiz etel- por seus titulas eleitorais. ti
toral li quem foi dístríbuído veram conhecimento da oeor-

COU·denado's a o processo, sr. Clovis de renele, razão pela qual, tele-
. ... ..

..
Moraes Barros, despaehan- grafaram ao presidente. da

·m·.ar·te .a· m h··er� do'-o em 14 de agósto�d() COl- ·Republica, pedínde províden
rente ano, excluiu do alista elas afim dA não se verem
mento êsses oitocentos ser- privados do direito. de votar

e o es.·pftSO vldores Líght, pela Imposst- nas eleições de 2 de dezem-
ti bilidade de saber .se eles re- bro próximo,

Roterdam, 20 {A P) - A
senhora J. M. Wei'meolel'l, fi
primeira mulher fi ser condtl
nada á moNe nos julgamentos
dos cülabofacÍtJnistas holaflM
déses. fOl declarada cul pada
de denunciar membros do
n:ovimento da resistencia ho-

UO"qul-40.1 absolutamente inofensivo p_ara,laudaa aos alemães, que maIs l''F.J. � I
tarde os fuzilavam.

. pele. Eficiente prote�.ão COD tra

Seu esposo, acusado do We4zel PICA�AS DE MOSQ.UITOS (I

·1mesmo delito, foi tambem .I outros mseto8.
condenado ti morte.
____________�� ------�__� � �����������������.B�P�'----�������ffi�����--�·

ESP

anual
llemeBtral
avulso·

\

Cr$ 61?,oo
Cr$ 35,00
01'. 0,1'10

A virtude e ii .1ealda- D·...da
.

S8 raliram !luaMo
o crlme li a traição
ôo vremiiuias.

,

DlaritÍ Matutino

---- _.�--------------------------�

Cumpre (1 grato dever de agradecer a todos os que,
solídariezando-se com 08 festejos comemorativos do

Vigessimo Quinto Aniversario de Fundação, enviaram
prendas ou sob qualquer forma c00peraram para o

brilhantismo das festividades.
Agradece outrosim, ao:;; dirigentes do valoroso

Esporte Clube Palmeiras peja nobre atitude, transfe�
rindo uma partida Inter-Mnnícipal marcada para ()

dia 14, afim"de que o vetera.no CLU BE NAUrrrCO
AMERIOA. colhe;;;.se CO�10 colheu, () mais completo
exito n08 festejos de tão magna data.

A todos, a eterna gra tidão dos "Americanos"

AG J

C ru ze i ro· ·1 Prefiram a farinha fahricada
-... .... . .

. pelO' MOINHO IOIHVUlE

R SIL
Desagrega-se pouco fi pouco o bloco social desde a l:lvorada. no magnifico e deslumbrante trilhar constentemente.

golpeado pela teimosa cdtapulta de teórias ma- eetuario da Veràade. O verdadeiro e autentico v.'llor de uma nu

Iueas que vão. abrindo cornicho, sem que os Não fosse (} oa.tolicismo, o Brasil não seria ção, não se afere pelo Ilumero 011 pelo aleance dos
prepostos á ordem e á vida publica se resolvam hoje o grande bloco de continente que vai das seus c8nhões, nem pela exuberancia do saio úu

a lhes dete.r a marcha invasora.·· GuaiaJl68 ao Prata. Não fosse o Catolicismo este p&las riquezas do seu sub-solo, nt'ID pelas cha-
E quando 08 que por observBrem '.ia alto imenso territorÍo ter-se�ia fragmentado em tres mines das suas fabricas, neIll pela muItiplicidH.

veem mais longe e mais facilmente descortinam ou quatro grandes partes Huguenote uma. outra de de suas casa comerciaiGl, nem pelas capitais
o perigo que já no horizonte aponta, quando os holandesa. espanhola ii terceir.a e apeuasa quar- soberhlo!.S que possue mas unicamente ou prin-
que taem a grave responsabilidade das almas ta br8s11�ira. como o é hoJe.. cipairnente pela jntegr·idade mOFa! dos seu� m-
sugerem oportunas e iadispensaveis medidas e Isso quanto ao territol'io, hos. Este o verdadeiro padrão do valor e incon-
tomam posição na vanguarda, C8wn lástima sc Quanto a popuiação� não fosse o Cfitolicis-l testaval indice ne progresso.
não provoca D8ilseas a atitude quixotesca de cer- mo, teria sido imposivel fundir. como se fundi-j Mas para tanto é ÍmprescendiveI qFe sé
tos

eSC.f.
e v€'. dOl".es i.o..

<1a primal'fos qu. e inv.est.e.m.l f..am efetivamente, .em u.ma nacionalidade hom. o liberte o espírito d'is garras da matBl'Ía e saCJ

cnntra o m

....R.iS.
urro

...

e

....
e

se.gur'.o
baluarte

d.
li naCio

...
genea o indigena,

0. PO.ltllgues
e o africano.

I
da o jugo fiq Utliitari8ffi.o egoísta, ó mister que

nulidade, para diversão das galerias. Não fosse o 0atoUcismo, o Jndigena teria tl3nham o individuo, fi familia e 8 sociedade, um

Ignoram ou fingem ignorar que a ideia da sido exterminado pelo mais barbaro dtJ8 calí- ideal para o qual se ergam os (·lhares e tendam
Pátria que o amor da Fátria tem na Religião. Q veiros, SpOB as mais terríveIs de todas as razias as aspirações e convirjam 8S forças interiores,
seu mais vigoroso. esteio. Os interesses desa- Está fora de duvida que a raça branca e é necessario, enIlfi uma energia pode.rDs3 que
gl'egam. As. paixões desconjuram. As combios- os sens cruzamentos teriam adquirido nessas propHa o cidadão para o bem, para ti. virtude,
ções da politica apen�s culminam em expressões I atrc,zes correrias, nesses costumes de raPiDa. hu para o dever e, se preciso for para o heroismo.
geograHcas. A alma obscura das fllças não 1{)gl'8 mana, instintos que teriam feito do brasileiro (} Isso tudo, evidentemente, Só a Religião o

constituIr um povo nem o consegue tão pouco I igual do andanas caçador de escravos. pode dar, quando o hu e a escüia. tl vida par-
o idioma comum. I Se não tosse o Catolicismo. quem ousaria

I
ticular e a vida publica lhe franqueiam a por-

Só a co:nunhãn de crenças é capaz de rt<a-, supor que o negro barbaro da Afriea teria pro- Ia. Votada entreta.nto, como o foi ao ostracismo
Hzar.o milagre. Dil-o a Historia de qualquer po- j duzido, em ppJCO tempo, esse tipo sublime de essa plasmadora insigne do carater, não é para
vo. Dil-o particularmente a nossa. I resignação rio captiveiro, a qual paixões incon- estranhar o mal estiH' em que fie deb�te atual-

Deu-nos Portngala fé rohusta dosseusgl.'an-·fess8VeiaplJl' tantos aDOS o hilviam agrilllOBdQ? mente o organismo ül1cinnal.
des. e os seus iotrépitos missionarios que beml A .mstoria pátria bra.da bem alto.e em C8: O Bra�il espe'NI que cada qual cumpra _0
cedo apoI'íaram ás nossas plaglls·erllre 08 qaaes I da pagma 68 benemereDCl6s do Oatohclsmo. E �eu. dever! Ba.rroso e os seus denodado", que sac

avulta o gIgante que traz o nome de ANOlHETA I precI�iIO ser cego e parclal para o Ilegar. Foi a orgulho de nossas armas, SOUbdl'am el'::!tiva.llien
plSêIDal'am nos aúl.'eOB moldes do Catolicismo a I sombra da Cruz que se plasmou o giganta Bra� te curo prí-Io.
patria brasileira. I sBeiro. Resta saber BE." tambem nos o cumprimos,

Do OatoHcü;mo. note-se, Dão da. heresIa li Igreja CaloUea é 6 sua casa pateÍ'rHí, Responda, com toda. a siucerühd,a a .!](}SS3

IDvltUorme, pois estava nvs desigolür3 da Provi- donde hauriu as lndespensaveis energias para �p cúnsciencia de patriotas
derreia que �ste grande e nobre povo navegasse imanter no c:amfnhQ da honra qUê tilID.·· sabidü 1 O Bra?!H ·Btlpera.,.

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



21-10-194$ ,

; l:em ..! iOiIl&LJA& SM h ijdF4NPi5&ii4f'! MI!êi'UI$i fi * ll'tiftW

«A [lnü'io Soviética só [P1n a seu lado. sustentan
do seu. ponto de vista, os seus proprio« Bstados
satélites, A União Souiética foi posta em situacão
de isolamento não pelas Democracias mas pelas
seus prõprios atos. A situação presente é deplora;

_ r " .
•

lA' ..,' l,.el, E· se demorar Rerá perigoso", (DO New YorlcWorld Telegw'f!l. a proposüo do !'Wtogm da Contereneia dos Chanceleres). '

.
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I
i

.:. . I
Alguns 'I'EOELÕES com ]únga prática p}ü;� tra"lbalhar e.úluma fabrica de tecidos': de algodão .. Infor-

mações serãO". dada,s nesta. reda:r':,ã,?'!-lOh chifre n, '" 47, 11. \:i;'·-'w--"i'I.,;;;·�-�..,-(f,.,"",*:--'��".-<fI' o ll-iCí---';.·""".-'''Ôl'··_Ii} .......-Jj-'''.-y
, o

", >,'. ,..
:

1 �S

I ',. ·-��-I,

.

.

Venth�}��t� '1�=---I ....""'�""�_".., ....._..............�--.�� •._�.............,..,� CalçadosUma Hm.üFiÍne typo
: 1935

muto!' 75 cave IOB C/fi ctlíu
dros, em perfeito estado de
çf;.n.15·0fvaçãt:)'. I'rõca se. tam
bem com um fORO UrJO 1930
tratar fll�r�iü rectüção,

-

com .o
Sr', Oito WlHe.

.

VENDE-SE um' terreno na
Rua' Mato Grosso, com 10,000
mts,

.. quadrados, Informações
com ·WiHy Penzlin - Alfaiataria,
Rua Minas Geraís.e- lOv9

'1 Auxiliar de escritorio com pratica
em

o

dactilographia.
Oferlas a Caixa Postal,

o'

95EM B.LV,i1','tENAU, I 1na Rua João PS3';Úa I BLUM t:NA'U .'

,I casa boa com 8

com,
orlas

\
'

,

!!....,

f'EM CAMBORIU'
.,

1 casa graude ,,-' --'I). ,-�--�,_:,,5':-' {l<,.·-';;;Ki,,:ti':· �-,,��,O ili'·""$i'"""4': -��_.>,:��. 'Í'"--·0�i'r"'-��";, J

Iníormações com OTTO \VIL-ILE�. Telefone! 099, nesta redacão.
1839-1

•

�---<i>'--"�"'4"-"�' ":<i-�!>:,�.(>' .. i§- ",:

,
'

::ti�J:;";-�":"':-'�-�--�.""����.'

Socretaria da Segurança Publica
23m iJaJlegas::ia Regional de PoUcia de BIQmentu�

�,��,�i-z..:�-·��-··!'It-"-."I'''·�.'Il·�:''':�·-''.�··-'-f I

i

;l� todos os típos e (an a'lhos 413

C�so do Am��ilc�no S. A,
MenJado de A.utomóvel!'

,.1<},{edicilç[lo aueiüar
.'

no trotamento da'
. sífUis"
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€olonÍz-·'IUI· o erro I
.

Tem. despertado gl ande sidem riesta : �leba já tive- de qualquer inmcrialismo rador a capitulação. Mac do, aqui dentro, 1)01' ne-
1
os meus, Mas. demos que

'interesse 0, artiço €scr'ltú rum ensejo de mostrar o mundial suficientemente Arthnr conferiu-lhe essa; nhum grupo de coloniza- t) alemão nãn se assimile

sob O .titulo acima. pe.. '.l.v Que l)oderÍam fazer contra rode para nos dominar. em distinção, E' outro generàl: cão estrunzeira, se tiver- na Amerlca do Sul, o que
','I ·.ln_."la'terra, nas h'01'.f.'�: dada c.r"p.J'''CI1Cl·U Cu'mpre americano. nascido na Ale-;mos ciarívldencía nara as-

81' ti f.!Sis Ohateaúbriana n -_. a.cvo ." ,�" .l .•. ,., • <. .
-

- -'" .' . ,
• - ' - '.," - Co ti " <li> é l!ll'.a ínvenctonice. Admi-• ., v ,�.... ri '. . mais ,l.lUl.ar."d.,tlS do Reino olhar os <;'910no.5 ,germani- manha. Fui hospede no Es- : �imilar os filhos de ale-

u.

o quut reproâ
-

,t ---d
_

d d K l· ta-se, para argulnentar, que
. ." 'uzunos' () Unido, Ou seja, quando en- tos como gente do melhor �"a o ,�' .. Hl:,sas do sur,: nães, Jflpone�es! hungaros, seu '311",1" J1�O S" misture.
nossa conceituada COlega tre 1939 e fins de 19410 wuleriul humana uue pode- Scheaffer, diretor geral da i uoioneses e italiano, que

se. S' ,.,.C;.d "

"A Nação", que se edita Brasil estava mais do que remos. receber, Sou parti- Boeíng, construtor do "B- i vivem conosco lodos {fue-l Neste caso, senão pudesse
nesta cidade. maduro para um golpe in- dúrto de que o Brasil deve 29". E'

.

filho de pai e mãe. rendo ser bons cidadãos! lI,:Os Tiver, em tuis condi:
O deão Inge deve ser um

.erno das forcas sinmafi- mcrementar, desde já, uma �ermal1ICo
..

s. 111!OSSOS, ]lOl:que penetrados I coes,
com os teu tos aer.lu

personagem pouco aínbien- '-antes do nàz!smn " contra im'ga imigrac�io teulonica
E 1'1' B

G.C um sentllnento nacional tcmpouco '1 Confederacão
t _, ,·)s nações elo ""eixo". E nm�u' Süo Paulo, Goíaz, sul

'1 SIsa pUf' 1.!Ca, que �1.- ra- i mais sincero do que h.n
..

a- ,':."'j',,:,,; �� l\g'''''''I':t 'Sl·l.b".s'�s'-auo C{lm· os problemas de 1
.

II id
.

., 1 'lH 1 G t d SI (eve nzer: assunll.ar o: o' , Poi f" ' 'J... ,,;,-,H.. !.t... 1.'" H. c
-, "."

colonizac.. ão, ,U" .hem isfe1'1'0'·
ê es, se encoun os Ja esta- {'é lna�o -rOS80, 1101' e o, '.,

I t· r'lI d I ",Hlamos, '. ü.I,OS sa rem '1" no seu quadro POlIilCO
., v <;2'111 antes d�t guerra, mais Paraná, se é que a Austra- mu!-zra_n e (�om o 1 ,lO es- i Que a colonia alemã é

l - - •• "

.

.

ocidental para haver escri- rcsei-vados se reve!atia11l, ;;a, a Nova Zelandia a Ve� te abrtndo-Ihes cTedüo�. ca- ;maior no Estado de São 11'Ditario, com o gr'undc nu

(5) as barbaridades que a- '10 nenono da sezunca con- nezúcla, a Colombia, o Chi- �.t.l.. ve.z n:aI?re�,,,dc.,._ COp!IUn- i Pnu, lo do que em Santa C,[1- ,cleo �e.l'�ull!ico qUy,ela n,?5,'firmou a nroposíto do caso ,,·'la<S.�l·�V'.:..ão ...111..undial. .E'....se' J. tí
- ;;,,1 na. st,la dedícacão a,' nos- ·1'-',·. rma. Quem sente ',',('1.11 'lI sue. 'I'odavia a Suiçn '. !'I. e

ge.r111anieo no Brasil " Ele ., --\.'-' -, - :8, a �.l'gcn lua, nao se a11-
<"t uatria 1<' nI'opl)l'CIOl1'l"

I _.,':� ,':.. d' ! .. I J .' 1« - 'l&yÍa aqui quem trabalhas- teciparão a nós. Não temos" P <, LI
• ";:-: GnerenClacu{) o teutoBlC(I lelll ;;_armonm com o e.c-

pl'o,g'nostica shl11,)lesmente . .

, 1>- n "Olltactos COI" 11'lelO I'-ie coutr,'l' '.'{.s.. ·. N.''!.eo-.e.n."_' ....Ull!·_ ':',ue no" quelxar' d!i IPl'dc'll'- .1..,,_, '. L o . (�'l Soci("il.-.ile· rjol'IJ's·t·a C{J ' d C f f

une '200 mil ,.le·!·}1.'>e8 pod'e-
. ".," " '

.,,' " O 'd '
1 t·,

;" . o .l,u,_,' "U 1. , ,-

'lncnto tento ::J _OILE{,era-
_.Á «, c.hs. "11;;.0 'e'1·�·�1·11· p' ",.'rt1'",uIar' .:. 'l,··,de do' S,'l),lUUe e .1,0 "Ol'a- l,",CIOl ..al.. h e nos ou 1 OS 1110 S·, (111!'l'''''''1 11(') '!"Ie 'lf) I - ]

rão tOi'll�lr-se muanhã' unI
-- Q. - u_., , -. .

li L
.,' d

'

.., ,
. I' .;; .". ','_' . ';'-' ''. "'. t... ·çao, sem que no curso ml

;n-::nte
.

os laboriosos' co10- �i'fo elos alemães, Que flefUi <I,��n, elXdllO� o �t4e!1l",O SO�, Ita llH-A�:su? E' que o "'ran-! <'" r;;. " '.' ""lhO)'ll�rupo dominante,. dentro . A
.

.

t·· lnuno ele se Isolou fe-: c �. _',' '" ..'i' I ""la 11,Sl011,. se l_, L.

(ia nosso Estado federal, E
nos germamCO[$ �,o extre- ,C;. 'enC()ll ram, a nossa pa- 11" 1', � 1 " ,t' : de mel�' pUUnSI:l ,esta nb- i compl'ovtHlo movimentos
mo sul e de Siio Paulo. tria. c·o·ufto-se no"

..

se,ls cos ll- 'sorvenüo e matanno os vc-: ,", ..,." 'i """. I, , rt{:ita o antigo deão dacate- mes e nu sua lmgua, como' p ,h d 'o,' I' t, I dr ,�V�OX.ll."" ,I:' Co,! pR. C

eiral de São Paulo 'u'm hll� Todos continuaram e11. Quem eram Val'nhnge:m, "O • t ,1 M.'
'

:- 'd" �,.!os. S.OULOS ,.e.leleu. (o. en-1ó, SUl�.�a r.lema com ue-

o marechal Bormann, Lau-
P. '2 n·l urR.. L as ll.-lO e a h" que conVIve com ele, ao

'

moristicü escritor' arÍle.rÍca- tregues á sua faina pacili- l'O Ml1cHer. Lindolfo Col- !1:11ureza hnmana q�le se nasso que em Santa Cab-! nhwn dos ires Heiehs, E a

1m, o qual tambem assegu- ea nas fábricas, nos call1'' :01', Julio "Veinschenck, Vi- l�(Jla se ::-onse1'V3 ,11:;'\.18 ou rina o alemiío não se. en-I ycnbde é une OS :.'micos es-
1:-'

.

que 200 mil alemães (a !),os e nos escritórios co- tor Konder, o Barão de r:enos , ll1a�teravels,. Em

I contra eom n mesmo pnde-' '00 ma�s Ff0ximo" do een
cifra é sempre a 111eSma) liJel'ciais, enquanto brasi .. Tauiphoeus, senão brasi- 0ani]n. entanua., ,sobre�udo, roso eontraste brasileiros, tIO de !,(ruvidade da grande
serão capazes aqui entrin- ieiros antenticos brasilei..; !dros da melhor têmpera?

o eO,O!lO germa?-llco �Ol um I aue aqui lhe' anresentamos, filem,niha do que o Brasil.
eh.eirados, de. causm' mais tos de cepa lusitana oraa- largado nela lllcuna do

I
'

I
'

. '�a �nel:r.a do Para.!!mS cen- l' 1 Oc;lnos á In�Iflteri':l.· do .que 1llzavmn
.
as "quinta-eolu-'" ., jrasi, .ueixamo-nos de- Há uma lustiça a fazer . .

,

I "'d i:OWS de alemães aqui r.e- , ""
um Ílue eo couraçado, ,pro- nas que

.

everimn ir ao' POIS de' que não se tivesse, <. alemães e japoneses, que hOS pagamos o meS(IlH-

ie"'l'd( �.- ·,·.'�'s',·ll·to CO·l}t•.ra '�S' tI'l'ncl1el'- ',idenles, mdusive nobres, Is' S'
.

I I ti" \ 1 '11() 'es"'üA 0'1 r"s�" con
,., ) Dor ,porLU-'UVlOes, ._ _ �.

Ilegtll':lHl Cl11 anuas e foranl (e hS OÇlal o (as suas. 'eu- H:Sluem conosco, ".i con�, u- l., _

1 . '''';'. ,.

,

'

. ,tU: "�' .

-

desiroiers, e torpedeiros, ras da liberdade, rCj)resen- L10rre1' em Tuiuti e outros
dor da sua personalIdade t:: dessas duas COlOlll:lS, I dlçao

;le terra uh asuau, lIt�e
nn (merações no Atlanti .. bdas pela lnglaterra, a cr,mpos' de batalha eh\ l\'1e- l;ordic

..

a, pa;'3 se at�lalizar I c:.uraute �l ultima. guerra, foi ::'l)'e.
a IevanüU' t:dO., ,0. �,1,:

co. Excusez dtlPell.,. Franca e Os Estados Uni- .,.

'1 C'�.'J
..
l.tro .da 110va patnu. Te- [.pen.as llupecH.,'el, na sna

I
tClntasmns com as

c.t)�onl.!SO J () 1
. . �;ouomnlla nanlguuw pe {l h d

' 1 i I

S tentos entre nós resÍ- uos,
'.'

S a emães, que des- J li r. :un, con�u o, a bondade llil.:à.yt de respei,to
.

á l�osl)i- t'�trangelras qne l<1.mlaI.llclc1ltes' 'te"> 11 (l{') Q st "c's·.pe·l·t�".,·al11 ·110ssa 1Ie·[ttl·a- loura do 1'a511. RallUzes 1e co' P"I' I t o t 1 I d d :N... '. I
.'.
ue e ar . -.. , - da nobreza alemã tombn- t.· . lí1 ".a-o com o our

.

lJ,!lcn e o PalS • no os, • -\1' ,., t' s
ufanos, Não poderiam ins- hdade, llOs primeÍros aI.lOS eolo11(') alemi'io situado no, �,ulU'o eom indul!1eneia se-l

conosco: ",_::lt' eOil 1[1 o.

rmi1 eUlpunhando anuas
'

"
,., "

Irc 'OS "'OrlUOll"S'W
pirar maior temor fi um da guerra constituem exce-

< • meio l_).aulisla e. _riOgrall- ',' J,:ão com, a, obscl'\'ac,.ilo elos l","'"os:;,()_�. "'.� ',"�" ,_J . "'b'��''',,''l',-' brasileiras c,mira o ditador . "_� '1, (I 1 OSSO ,,",
H1Undo, diante do qual a cáo, ao·passo que os bra- dense. Esse aSSOClOu-se e 1 f atos. EXIStIU um ramo do :,1 1 iI: t,?'. . ,'.', 'i ' �'n
Alemanha nada mais exprÍ- '5ileiros simpatizantes do Lopez.

se. d.. isso. lveu 110. t,odo nacio- f p.ul'tid!;-l Nazista, n.o, Brasil. I hle�>�l!ll�ll}.,o:. ��(�m�a�,Üe���I_
me do que mu Esctado ven' r:azi.smo eram legião. Nesta se�undfi,LT'nerra nd. E como sena fecunda i }\.ias quem o etsllllulava IS cLs as, lt.IÇ.,S, '

,,",'e>
'.

'd
.

d
...

I
h " .. '_l..-' --

-

- •

l 'd d 'd I nh" 11'-1?"1�1'1 drs{le li:Jt-'I'.)"
CHiO, mn a por. ezenas {e mundial os americanos ti- �; Cl'HH1ora eI�l COl1wmaçoes n�ssa }( cnt, ,a e .d.e ! eo 0-

.

.. .,I"�,,, "

::mos, De. mim se forá ale· Inissto em repetir o que DilUIU nas Filipinas um he- oe t::-1 assocIado; ?OlOl-;O, gw com (! II Relcn .era o lIuranie doze unos sofl'e-
mãe, regldente no Brasil, tinha tinha dito tantas ve� me áutcntico, Comandava HOl'(hco �OJ!} a SOClC�aue 1 nosso re{2;uue de lO ete 1l0- Tum os nossos jornais (I

anies de l'eiuh:�- �-me com zes a nroposito das colo- a infantaria de descmbar- luso-bmsl1eu'u, Constare-se I' Yel�lhro,. c, m�tes dele a boicote. do comercio ger
PS afirmativas nbracada- l1ias nJemãs.. do Brasil. Não Gue, Chamá\tl-se o general o nnmer� de velho� tr!?!l- I Açao IntegralIsta, a qual m:m1eo com séde na .\le
hrantes, acerca do poder vejo nehilm perigo, presell- �Vhalíer Kruger, Sabem ('os alemaes no RIO, Suo i nrcparou o ambiente para

1'",[lPhn
e uue ol)edecia á

lsutonico na área nacional te ou remoto, para a nossa onde nasceu? Na Alema- Pau lo, Do Paraná. em Juiz; {) golpe de Estado de Hl37,
,,_, --'" '

.

hrélsileil'R. daria. boas gar- indenendencia, nem para a loha, Foi comS anos de ida- de FOI'a, convergindo todos: Cada vez mais os alemúcs, influência �ln goyerp;o n�
�:alhadas em faee' de tanta nossa unidade. da nresen:"! de, diz a' revista "Time", nul'U a unidade racial co-' une cOlwivem em São pau-Izista, Sem embargo, l:1Ill:US

li}.s.e
..

n

.. s.a... te.z..... C.'.
tai

..

tta
..

'

...i�.'nOl'.aI.l-.. !.\..a. �.lesse .1Jr!Víleg.:iado. I.'a...
m

.

.o I cJ.,m a mãe

..'.'iUYa,
pL.

..

'ra

os,
noseo

.at.
rav(�� de um cru�a- lo, se diluem na coletivida- (.'(·nfuntlimos os_. �ons, �s

{�:a d.e'.l.nn
. Pl'Ob.l.rma,da

etmco denh:o das

fr,.ontel-.IEst.a.odos
Ull1dps. qlltT.O

ca- 111�I?-!O e011:1 nume�osas Ía- rie bandeirante, e �eus fi-ll:::boriOSOS alemaes, que -"1-

SHl1phCHlade de colol11za- l'US do BraSIL Se perIgo e- to de guerra IHl1encano, de BulIas de "01ha esbrne por� U;,?�, �$ educam eI�l �o�s��s YCP} COlwseo. com (IS fan:i
cão Ilordica na re,�ião me- I xiste ou existiu ele tanto destacada reputação na

I
'Lnguesa de 200 E 300 anos, tI <t_dlc;.oes, nnos l:�SSO� ,eo,�- Il'cos da cruz y,:Ellad�, (�uerldiollal do nosso país. Mes- i llodia decorrer da existell-l ��uerra atual; é o general ihcornoradas á socirdade {um,es, ]1"S nossas ldlOS.- illeY�l!'aIll o Reich, nnUlC1l'O

mo Dorqllé a exnel'iencia da de alenlães aqui como! 'Willoughfy, Foi quem rece- racional. eraSIas, nara se tornarem

d� deão h��e já ,foi feita. das excelentes terras \'11'-1 fj('u �ln Manilha a (�elega- i .

Estou l:�nv�do. que o tão hrasileiros como os fi- Li D'uerra, e, dcnois, á deea
Nao 200 Inl1, 1)01'e111, cento gcns e abandonadas. que' dto 'japonesa que V(,:lO e11-! posso eqmhbrlO etmco e Jhos do sr. Getulio Vargas,! (l(�'iicia e á miséria dos dias
e f.::mros miltéulos, que Te-. (lesafiam o apetite colonial :tregár em nome do impe., social não estará ameaç.a- do sr. Osvaldod Aranha ou

I
que passam,

p·a.ra engordar ou emagrecer
é riecessario um tratsmento raciona!. A Sifilis ocasio
na lesões na tiróide, e ri mau funcionamento desta
glanduls, determiná estados doentios, ás vezes ma

greza e outras obesidade,
Para se voltar a\} peso normal, nada vale re

correr a regimens ,alimentares pois se trata de uma

molestia do sangue e só uma medicação aprap: iacta
datá resultado,

No bar e no la!)
KNOT'

'noo
.
deve faltar

�-j-"iIl-i\..�. ',' .....�-k�ã-""*

TOSSE.
BRONQUITE

.\auxiliar no tratamento ela SíiiHs, limpa I) sangUE, eU-

I
mina as toxinas, favorece as trocas organicas, nor'

malizando a secreçãO da glanduia t-iroide, mantendo
os indivíduos em seus pesos normais,

!NO, 46 EO)
�"i'IiR!QlJ!III'!���!Ili!I. �UIlll!·�

o mELHOR ['(IS rf)EL�tORES

i:.��\����:!'.f� �t� l' !�.�. w� l!i���

Dr... SANTAELl.t\A.
!)iplf.'mado Dela Facuidade Nacitmal de ilIi!liidl:!iI fi�

Universidade do ik�sil.

&1êdlCQ por CODcurso do Sfll'viço Nat�i(lnal :te D·}(,n':as llhlUtJl.tô,
Ex·intaruo da Sa,llta Casa !l do HOl'!pital Psiquiátrico do Riu

de J'a!J8i:ro. Ex,médico assistente do Sanatúrio' lEu d ..
Jaueiro dI< Capital Fedel'!l.L

CI.JNICA MRmCA - &-8PE&iALlS'I'A EM m:mtiCAS M!JJHlOSAS,

CONSULTÕmO • H fi A F E L I P E S C B M I n T
;Edifieio ámelia Neto)

Das 15 {Is la horas
PLORfAWÚPIl{'CS

fabrica de ladrinu�s e Dfich�a de fscmdim�a

Ilrnoldo Puelier
BlUL�EtfnU

Ru� Duque de Caxias, 8 (E};,·Pa!,Ulüírh")

Telefone.1081 - Caixa Posto!, 48
Bsf,l'!clgíl'dlidl!íi ifiJ:n 1tt�ttllçã§ ilit' EA�Cfit�,,�!l; O:J-'ro; r;r��t'E2ià � p�ti

art:nft.� Esoe:darlat.. re\'hnfmt�t!, Í<:;iç�f,}; 031U!Hl.lf, t!'I!. C1:ní,;?;UU! Aí,
In,s:d'>i; B;thmgitN�Il. C-shM p.v.f';'i

Srtl�riU� P�drlU' tH!.�-& P.iati, &i� àgult; Tn:nqllr.:l:\. Capit�í§, T'f.1\b'tli

c� plt8i A'fP.laZ*lJ!E C...aut((fit:i" p�,riil Esg�t(ls� Batlr�!i} paril: ,fat.
O'i,,� "''l'i!'"'''' ,,�> r:�",�" ,.'j.....,,<

..- FiH' D'di' FI', ·"''''1 -'.�"'�" u�.\"�·�,",., ,,,�,·,.t.
1_ p!lll'li t11i'll f! Il.. 'Í)!'>p

'0"1 rM,� Vas\;\, nng�1i'J�nt(, �k l4 {[ •

r�Sl t�ll'f de C''ãl!Is€'J, et<l. •. de! 1: li: � P 1$, fi r a,_ '" t ��,

errn

Expediçõe�
n.��íl'fiteS\

"BRASILNb\R"

I
l'

�h
com viagens regulares Dl,-t! e 1 u�jai

�!(-\!5f� 'r�'�.'-"'�'';:� '·����r-�"�"Il!';r- .......... ""'_'I5:.-""�t;:;'ii-'t! �.�"'�.""li:

tiua Pt.dn i:\,:rH'lHb �
•.t titl:'7E

ttmii'f'11f:$Qge,,'j9m;:i"mSt;mwretti'm� lIfiffóM'�1
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Exlreiou. Qotem I Pa.,que Estrela A.rtigos Domésticos -

. - do Sul
e

Secos e
'

Molhados
2' 5,

�ua Dr. Amadeu Luz

Jeca Pitanga e Chico das Tres Lagoas, dupla caipira e
uma das principaí« atrações do Parque Estrela do Sul .-.-�._,.-�-�-._�-�-.

NOVO TRATAMENTO SEf( OPERAGÃO
Ap6s longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal fi '1'''1 tratamento, com ..-'
ótimos resultados, de varizes. que prejudi- /
cam a, circulação venosa. Esta medicação
na dose de três colheres das de chá ao dia,
em água açucarada, restitui às pernas o EYiT!: ISTO I
seu estado normal e a beleza estética. Em
idêntica. dose debela os males causados
pelos mamilos hemorroidaeios internos
e externos, inclusive os ,:ue sangram «,

Use a pomada no local e beba juntamente
o líquido, para debelar tanto varizes como

hemorróidas I Não encontrando nas farrnâ
cias e drogarias. peca diretamente ao depo
sitário: Caixa Postal, 1874 - São Paulo,

Conforme anunciamos, entreiou ôutern em nossa cidade o
Parque Estrela do Sul, estacionado á rua Bom Retiro, esquina
com a 7 de setembro.

Profusamente iluminado. com Suas numerosas barracas
contendo variadas distrações, além de um completo serviço de
alto-falantes e do teatro-lígetro, seu prinolcal atrativo, o Parque
Estrela do Sul agradou sobremodo o numeroso publico que par
ticipou de sua extreia, prognosticando uma brilhante temporada
em nosso meio.
:.:�-.+;�� ��!f-:'--:�'-:..:�. o�--1i'-�-"""·"06.-.-...:-�-.-,-.

..
.. Anunniem·· neste Diario I

,�_""''i- -_.

---,.--11'

,-�, i�.�["���,,.",;�---
.

Dr. Percy João de Borba IMBDICO ESPECIALISTA

Doença. de Senhora. - SUma e ou:ras molesttas vene-
.

reas - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor

I.

CLINICA GERAL - OPERAÇOES
Consultório: Rua IS de No\yembro. 1186 (ao lado do Hotel Elite)

FONE. 1405

I
.

Consultas: dás ·10.311 ás 12 e dás IS ás 19 horas
Horário especial para tratamentos com Penicilina' .

foto flmAOOR (G.8cholz)
Recomenda-se pel
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro� 596
---� .. -
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\
.t1 vitoriosa jornada iniciada pela, União sua fase decisiva .no Vale do Itatas, com a jüen?o presididas pelo

.

'd'i t
.

t 1
_ d di l

. .

.

umicipais e""� In- 1:,�g"1'a de 71UJ./I'Cante pres ligia no seio do moui-
Demoeratica Naczonal apoiando a cari t�.a ura me a açac

-

os ire 01'WS mu: " � »at« ln I� l' UJ

do B1'igadeÜ'o Edum'do Gomes entra hOJe mn daial, Timbó e Rodeio. �Od(�.WI.=__'J'_e'l._t�n_io_-e�s_!_n_1e,nto oposicionista caiarinense.

sr, Irinei: Bornhausen,

-

:ro;r-�,..... �---;""-.--- .•-... y...,.....,.. �-.....,
• .....-..-...,.,�"'-�..�,

:,,*,. O decreto marcando eleições gerais para 2 de d�zem-) i�"C""��ji'i:�j'i: ···5·······,,,·;;,;'···I
..

:i
hro prcvn(l(::_u e;erves:::enc!:i nC5 bastidores da �oili_lica �

nacional.] H ",I�JHUL OCI3;�
Houve reacoes que culminaram em vrgorusos Dl orestos. (: .

.

S

. D�pr;i� Os oposicionistas «moitaram-,.. Haviam' percebido Ani�sarios
;::.:��:.

o "ttuc"... .

-

r, O Que os au tores do decreto queriam era provocar baru Manoel Pereira Junior, - Co-

����������������������,"�����_�J lho, cO!1f�ISÜO {o esiadonovo tem se alimentado
.

de desordens! memora hoje a passage.n de

"esn.iril..9.•.
"

� i�.m"i.:."'� ila GRIPa'
ate a��í�)'que ficassem.esp�raí1:h. N�D seriam as COi�énte� em·l �ai5�n���g��;: n��i���a Ma���l

p '='
WJO Y llíl

penhadas na ledemociatlzaÇao no Pau quem fcmeceria cnauce I Pereira Junior, apreciado locu-

�rdenoo "30
.

iofe/lil, e!Bsasu�echI9 pela ma.,. para a dHa�ura. assestar.mais um, dos �c;us famigerados :cgo!pes:>, ter da Ra9iJ Cultura de Biu-
..... '1;,'.

. � '. ta . � "'" i"� Ji.,'l" -m ��4�
.. � 1- ';

I Esta a razao (ia caírnar�a que r0l_1a agora. . . me?au e f�gura de de�raql1e tl?Scumu8, que s� ,2,.mr.{Ii$�,;:., �� I\J�\I�S fiO Irem E. afinal. quem saiu perdendo roram 08 autores dá medida meIOS soclal e esportivo locais.
mo 19 (S.E.) - Crivado dé corpo, Iancsndo-se ás rodas Queriam salvar o moribundo H't"ime ícscista alcunhado por es Associando-nos ás numero-

dividas e. com o crédito, _(3CQ� ,de um trem. tadonovo. E procederam como cirurgiões em desespero de causa. sas manifestações de amizade
gelado pelos credores fi vídê Sebastião, já meio ensan- Na impossibilidade de salvar o paciente de outro modo re- e apreço Que lhe serão presta-
do operaríos Sebastião. da decido pela macumba, não solveram arr putar-lhe o membro atacado. Embora mutilado, o I daB pelo grato motivo; expres
Mo!a

..
da 46 anos. f morador. (lI' yLcH�lll u. In lnOm'B.nto se quer. resto d,? org.anlsmo-11..e�te caso os .interventores e!�"-teda. uma I sarnas ao benquisto nataliciante

rua 'I'ecaratu' 1:: 208: se trens. �epo. H<;. de uma
.. n.mie .de sono probahilidade .de. SGbrf.Vlve�. NlciS, .na IjT�SSa de r�al!zar :1 inter -

'1- vo�os �e longa e venturosa
formou em rnzao dISSO num I tranqullo, ele eneamlnhou-se jvenção, os zxirmcs esculapíos cometeram um Ci.'W grave. ampu existencia.
.drama exnsperante. paea li €stação de Honor!o l taram a cabeça do paciente! j - Jurandir Simão-c-Completa

O mundo era para ele 11m ourge! e atendeu à ordem do Agora estão aterrados! Não ha mais salvação! j hoje mais Um ano de existen-
autentico vale de Iagrlmas "espirito", atirando-se a' Iren- E eu. diante do rumo tornado pelos acontecimentos, sinto [ela o jovem Jurandir Simão,
e a Ifllta ele outro caminho, te do prlmeíro trem que pus- que minha situação melhorou cem por cento. Agora é só espe- �mho do sr. Juvenal Simão, re-

aderiu francamente á "ma- sou.
. rar, calmamente. pelo proximo 2 de dezembro quando, armado í sidente em Ma"lsaranduba.

cumbu". na .esperança de um '. OraVBmento ferido, talvez apenas de votos. assestarei o tiro de misericórdia no monstren l -Nride Coelho - Aniver�a
reme�io salvador, I Sebasiiãe não m�if!! se resta- go exangue, escolhendo aquele que represente minha vontade ria:se hoje a graciosa menina
ASSIm passou a frequentar beleça para se vmgar do "es- soberana. Agora quem da as cartas sou eu Neide.

.

o pateo de milagres dos ma- pirHo da onç;-i". O POVO 1 S;a. Elfried SchIoesse:r _' De·
cumbeiros Fernandes e SüUZli Sofreu f:1e multiplas Il'atu- ... _ .. flue hoje o aniversariO natali�

na, rua 23, em HO�(.:ri.O.GU.rgei l'H§ e f:-�r.im.en. �OB,
..

encOnh'?n- �rnl"
! �I����� 1� ���torr� Z� I

do da sra. dna. Elfried Schloes·
ate que um "espHitü" oacOfÊjdJ-Be w�ernado no HOspItal n, 'F{; 5 pillih,:"_,'1iIii!!1b.. ey �IM �� ...�líl '"", ser, espo�aC:osr. HugoSchloes'-'
selhou íl que "pUrWCBgge" o Carlos Ch8gas. L � I R.����� O p®V'O rtai@_1 ser, da so�iedade bru�quense.

� DO -=--,.,
09 �..,

1IfII"" !I�� I'Ç� �1I'"
-Antonio Mafezo!h- A efc�

�����.=:���F���7�-:;;'��"":'��9·�"��""\.'�:" E II � � '1r �
� Vall�a �&:��;I�J:1 � iiliÍti méride d,e hoje assinala a pas-

liW ffi ',:1 � L ii;;; � � � W Il1l'Uil:Ilia� sagem dll daia n?talici� do Si',
o .) E" -= W h�h ilM Anionio Mafezolh, reSidente em
:
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