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'DE" BL··UM'"de se faliram quando
o crime 8 ii Iraiç:b .
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.sio premiados. -,
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I Rio, [J (S.E.)�-!YOticia8 oq;ft 'recebidas de VVashin"

_--------:, ! gtan dizem que o Dep,:1T�aTne1:.to de Estado, tendo em

mario Matutino
.

II uista a opinião dos de}l1ffiS ptuses
.

amertcanoe
.. d� que a

U. anual Cr$ G�,oo II transformação ºn� 88 operou. 'JW governo braszlmr_o obe

::�J��tral ��! 30'S� * 'I dece a uma transiçãa nat'U/ral,. ortierunc aomnba2xador
:::..-

}

__"",J . Adolfo Berle prosseguisse nornU:lhn,e.nt� a� 1'�!ações d'tc

O araOlo das, aspirações do Vale do .taiai piomaiicas C01n "0 novo Governo aqu: instituido,

ILUMINAD. DlllUingo. q da Novembro de 191!5 - Dr. Acames Ba!!lni Diretor Respoul'lavel·. Ano XXII- N. $6,'
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.•... 10 SrD IU�;;�jlil Pa�fJ��i8'" I U�'na sagestaoDeu.s quelr·a que St.aliO ihli dte
..c.'�.�._�.,...�.�.�.M.. ,.,.�.• '.·.'.�..[.·.;��.",... �,,3.:.fi.[i, $a��:I;1 1.1.', �'�.'� ..... '. ·

....•........b··.·d·-Ó. '.'C��!\·,tlt;;,',JP"�'il!';q rD'iW��l reee I a

aC·e-lle a rele1-" ra I pronUtneCiad�aS'}umrsp!rtan ..
" s/�\��;�i;;i�:�3f:iE)de�l? I i Com .08 novc)�· rumo,

,

I, i lI.J, UI
nou de sua Ci:HHJidc:uru. !'cc,,' tomados pela política na-

. B Lo�dres" 3 (S EJ - l:sper�-s':I'G.o.verno dí� ,E,G;J�f.l!], env.,.i",-.,Q?" 1_, cio.La.l. t eom. a.. su.bst....·.itU.iç.ã..O..

em IhOS.COU que 0. G�nerahssl nesse senfWü
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1EY

..
UJ, cu �;� U\'.'j da.3. p.essoas qu.e .se encono.Oam os novos ares que respiramos, de-de o fracas- mo Stalin pronuncie írnportan-! Oomtté Ponular que n h�'lça I 't' ..
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. � ., •• '. h'O V'Ull a esta os 8erv��
sado gOlpe do sr. Getulio Vargas. aliado aos "queremis- e iseurso no Ia , o pnmei- ra publlcnmeute, há C9rCil, de I

"w c

•

'

1 • .

" ro. desde o té
.. rmino. da guerra ', ,.i "f'," "''', n: r,.""q�,. "

i c..:O}} pt.lblieos, ogo COgl.tOt.l-tas e comunistas, mas que tinham a impedir lhe os pas- ... "-' L'<'". -- - I í
Os ciroulos diplomaticos 1011'! =.=�c·=-=r..===»==="'=1. i se aqui sobre quem sena

sos as nossas gloriosas forças armadas: Exercito. Marinha

drino.s predizem. que .o ?J�cur_SI)! I nl O. 1 '.i.r." '.

T,· í:r
..

i! ·fl.�'f.; n t.'.,.! 110. fn.tufo Prefeito M.uni-e Aeronauttca - voltou o País a segurança. que lhe de- será de grande significação, i I f' U � �i (1 "ti tl.' :, Ui:" �

-

via ser garantida nas urnas em 2 de Dezembro. ! versando, principalmente, sobre'] ..J!,.,� M � l� J;' r;,.g

'&11 C11)C.1.
..

' .Já temos. lambem, além do. Exmo. Sr. Ministro d d '�". i .... .

. � Alzuem sugeriu o no-

José Unhares. o supremo magistrado que segura o leme o mun o e apos-gnerra. I '\cl1i!a->;'4 "'Di'rn'r'cé'h§ para c, dO 'A'l�' "d RT'
.

do Paiz na presidencía da Republica um .outrc mªgistra- �l
' .�.

19'46' ;',ié'-;,-�jij;'
_

U ,me. ro s:"d'" lr� 0l �e;t=,'
do com as rédeas do nosso Eslado, o sr, Procurador Sopa em Tabletes i.i' �! .l..•.ner.

e a., .1.TI lCay�(). J.Ogo 0.1Dr. Luiz GaHoti. Falta-nos apenas o ncvso Prefeito que I! ' 1� §�:� � I aceita com a maxima SIm·

ínsento como os outros do partidarismo e com honesti-

"V. I, C'". . I ,� �: ��i}�& �.�. i
I

pati.a pe.la PO.P111..

a.Çã.olo.caJ�Idade
e capacidade iquestionaveis. assegure o preludio da i I f lW_",_", � I que con�ece a operoslda-

. ����;�=o ii tacd', prestigio por prestigiO em dois de de-

U t I i t dá • I t � I� FOl1(3 1099' I! de_ e, �edlcaçãopdOf t:f��-
Esta folha. afastando-se de quaiquer parHdarismo

m ao e e
.

um exce En � �,
..., �. '; 1 rmro e nOBsa re 81 \.1,,;,

ne4tes momentos. apenas imbuida da preclara admoesta- prato" ou Cchlcara ')de �lldO �!. ti L U lt[ E ,N A U 'I i 'iomaclos aos profandda
ça�o de Ed"ar•do (:+omes de "''''utral.l·d;:;de ab�ol"t-:_, no

(Bmmloll, onso:ne • L odo �:�"""'" � I ! conhecimentos que têm
u " - m. - � .. de usar: Não cozmhar, apenas � I '

.

i -1. .

-

.. ' .
l'

,

ante-pleit.o,. co.nsu1tou rápida mas geílerà!iz.adamente nossa d"''''.'''''''''f e dl's"olver pm !>(fn'-j.� I. �.'.' �.- � ."'.'." rr...•�,:) "''''.' I ::;oo1'e nc,.'ssos proolemaB.,
.

.... I ..",,, '" "". - ue;M! �' ";-,,"',M� ',.,

:,<F",lk��'l�

1
"popuiação ibq:.terindo qual de'ljeria $er o fu.turo mandam- bem, Q.l1ente. , �! �9�� ';!) ��.;J iÇ:�

.

Tanto e aSSIm que, se-

rio municipal.
r: A'N'IT\T.7E�E·R' -poi l' �'i. �l f�i.,�,i�,;, ��&l't;, I gllodo estatUDS Informa-

do K�:;::::ri nossos leitores o nome do vencedor: Alfre· ".. IV
.

.

:'\.l�a ....1::1. �i It���i El\à'��l.f.'tj08, dive'I'saa"peltlElDaJ:I.•Âe
Entre tantos nomes ilustre e apolHicos, surgiu com

100 - Q. Postal, 56 II, RI,O,._ 2 (S !�) -. . T�íb!mnll ! pra3tígio nêst'ô meio estão
mais insistencia o desse verão q'ue. co.nsiante a. v.oz blu- B I u m ena.' u �'I' ,.r.l.egwmd. E

..

i
..0.W,H',.Bl

....d.e.. !.!.lJercm,..'.' l.t.e.leo-.. r,::.I ...
fa
.. ri.d.o.·... ao..... n..O.V.o...

'
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I

...n.-menauense "naSceu l1a Prdleilura e por isso melhor com- '
..

_ .
_

,_..
I i:oro�SlH!, 3Cf;�� ::;,� ,h;?l�� q?: I terv�nfor Federal, Procu·

preenderá sea missãO". Santa Oatarma
. Bra�.u �l ".,3

..

:i0 .Junta0 •..
nPu.•

"

...
�
.."l.:.'� ':L10.11 ' . ...l. ,.\:

... , •.
'

O· 11 t'· d.•··-R "! "i"';r>o�ap d"" ,L" J:)';,.z",,,,!l)�'·, !.auOl lhl1Z ,J'a�LO I, pe ln
ealmente, Alfredo Kaestner, tezouceiro vítáUcio de- -, '""""", u, ..... .,. �'" '" J: ,j!,. ti' .- "'1.. '''',

pois de 30, apoiado e respeitado nos seus conhecimentos l!Jl -

.
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d 4 t.M6> 1 nesta CanHilJ, eer90 inD'ilh,-I! do a nomeaç,ão do ar. AI-

insubstituiíveis até o prssenfe. mais do que l1inguem ,[-roUuçao e pfhr�nfO I das no ·Pi];!ácio TlriiflsIlt2B, i ! freei,,; KaestlJ{lr para Ohe
merece a função de encaminhar com honestidade os na Bahia 'on�ie tr:w:bem fic,I;-&O d:�p"!li·1 i te cltY Executivo blume-
negocios publicos que ele sempre amou e pelos quais R.ia 3 (S.E) - Falando ti "m.l taa'.'Js.. 8.00

8. ,!:n.1::ídri. de. fiH'{i8.G .1. I.nauens..
e. '.'

.'.
..,"

.

..

.' .1viveu quasi t0da a sua vida. '.
')

"

P f L' '1·· 0.l'madas, t.ümHl [iS UflHlê quell , ...

De nossa Par!" e com o povo apenas "xclam"'mos;
vesperím,-" o roo meu�! v.dl en0e'rrarão DS Hlfí'àgirJs elei- I .

-

" . .." declarou que s_obe .fi. 80 rml li-j tr.!'uÍs carit, (;'1s. I .�NUNClEM NESTE DIAmO'Deus queira que ele aceHe. iros a produçao dIana docam. .\1... '.' �

po pe!roHfero de Al'alu, na

Bahia.

problema
.

Em seu discurso do dia 29 de outubro últí· patriotismo e vigilancla dos pederes .pubHcos.
mo, em Porto Aleg;e, o Brigadeiro Eduardo Se herdamos dos antepassados um imenso
Oomes abordou o problema da deresa nacional. territorlo, que é o nosso orgulho, imensas lambem
E'desse importante discurso que revrodllzimos são as responssabiHdades, que se nos impõem,
o treoho que Begu�:

'.

de defender esse patrimonio e legá-lo intangível
"falando a um Estado, cuja cronica, é a ás gerações viodouras.

.

mais rica em feitos de campanha e onde exis!e Exagera-se, éffi termos pub!icHarins, a nOG- i
oS maiores efetivos de nosso Evército, não pre- as in. fInencia na POHtic.a i

..

nteruâCioual

u. P.l'ég'OBU .!.

ciso salientar a complexidade do problema da do-se o vu.IQr do Brasil como poterlCÍa militar
defesa Dacional; nem recordar que a sua solução mundial. E' um abuso da boa fé e do sduHmenío Ideve basear-se nas condições particulares, q.ue patriDtico do povo, em quem se incute a falsa
Q nosso País apresf-nta sob esse aspecto; B vas· idéia de havarmos atingido um grau de eticiEHI�
tidão terrHorial;'a fraca densidade da população; cil4 mUitar compatível com os encargos da de,
a prem!rieda1e' dos meios de comunicações; o tasa de oito milhões e meios de quilometros
estado ainda lucipiente da industria;' os baixos quadrados e de uma fronteira marítima de m,�i::;
lliveis <ia educação e da capaci1ade tiSIca do de 8 mil quilQmetros de extE'üção, sujeita li

povo. incursões ds toda a natureza.
Ao contrario das nações qU{\, como os Urge por fim a essa ilusão, pernIciosa,

Estados Unidos. tem !odit'i\?s iavoraveis, {>lll re- I para qUe os vindouros ao terem coucieneiu !':rxg� I

laçtLi} 8q�Jt'IeS fatores,. e por, isse mesmo, .pu?e- 1:8 da res!idade, não esmo:reça�. ne� ss Ju�güe�llram Te�I1Z&1' cüm fapldc-z, OOfH notavel üe lm- ! lilcapazes �!e enfrentar uma s!iuaçao' RumO (H�
P'"

. <
.. �.. • B" 't d ."

ti
. , .

. �!
.OV��ilÇ::1} e éllc,;enCl'l ú -l'U.W ne.C�B�l.� ij o.n- 1 versa. Ii que anunClaVf,m GS pregOeirOs oe I ..'

enhiCãiJ urine o parseve.rrlllLí', de tnW!iH1Vôé\ ae- í "Estado-Novo".
.

. I
corrH�;tes de. um judiCioao programa. de aciio I O üXf.H'cita n.,ori.e.ameri.caíW,.... a.!UandO P€atl!nacional, p�u·;� 80 cumprir com €tu:rrg!f! do HarbGur úJi ataca.da, coutava ,.506 3t5 UGmBí}:::; •.

o d

No bar e no lall
KNO'Il

pão deve faltaI!

absolutanlElrite inofensivo para
pele Eficiente proteção contra
PICADAI.S DE MOSQUITOS e

outros insetos.
C ru ze i ro I Prefiram a Farinha Fabricada
--�_.........&. pelo MOINHO JOIDVllU

da
•.... .'

'Ilona.
Mas (I mLg:�mCO pní.e,ucíaJ humano da gr.ande
RBpú);Hca ihe ptll:'mWu eley�r rapidSIDenteaque-
19 ,eHte. F;té &, que aiingiu em. março de 1944
7.4M,OOO húrnflW, li organização desse formida.
"VGã f;:';{éCC:;o,. cnjiJ pl1,pei se tornou preponderan
te ng G8st:<'fJ.içãfJ d,'íS l'ürçaE! totalitárias, foi ere
[iV',Hia, Cijill fl?gUf3.i1.ça e pfestez::í pelu Governo
dos Estf�LLs UnühlS. que Dispunha de uma po
nUii.;ç[i,fí i23,1) :0,000 com as JLelhores cara

Cí't!�sUCgS .de educação e sande, e se.rvida da
vesta de (:f.llmwic�"çõeso

Sob efJEe 88Pí':,ctO. mais ardu8 é a nossa
tari3!íll. E3tUfiGS em qcwntidad,'3 e princípslmente
em qm1líde"l�e. tnuit'l\ li quem daS8olicitaçp8S das
I.Ieces&idüdes já 1':j0íH:heddas. -,

.

Devem, pois merecer integn31 apohrtodas
83 meljldas tendentf's a aumenthr ii llossa PÓ
puJação ê di2tribui-la pelo terrlTotÍQ Il8c�i)lJal e
a t:lüvar o .{ii�'ei i2i.i'l1-3uúioi1i11 e tIsicO Jos<brasi-
leÍf;J:Y.

., .. .

�; idi�;" I_:L; 3 de indI#IRrçavel alcance
á a. U!Il;:lar'{I a infancia e

H." énlçiilÍzac�o bem
�'i."or'" '<tp,"""{1Vil"Ja' '" AO' ir\fe'"l''''"�. w. >'t/ t_,.,. """,J.)�t _. _ 't..,�_G .o, U, 4.iÃ_U I.

_ u"-,

c;, pi:tzetl ord(\lcos. €i {}r:JgL'easistu,
_, o,;Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



I

,

-

.

-

, 4-11-1945 -

Os Especialistas Aconselham
Quando um exame da positivo podemos afir

mar Que se trata de Sifilis (impurezas do sangue).
Quando, parem o resultado e negativo ainda

devemos supor flue haja SifHis.
Por esta razão sempre aconselhamos um trata-

mento de sangue com.

seguro auxiliar no tratamento da Sifílis é Que é um

licor de iocbydrargirato de potassio, sodio e amonto

sob a base de caroba, salsaparrilha. sucupira e sas

safraz composto, plantas estas cujos valores terapen
ticos são já consagrados.

Orando Liquidação
Calçados

VaDerlu I
__------.....!III!II!IIlI-- ..c ri...... il\i ia.! .'IIIII""""__---"-s-m"'-mPM""""'g!llta!liH'__'II_III'IIIIIIIMIIII

'l ------=-mmaa----i------I

ii D R. A �I�i! !2al R A a-e

I Tratamentos especial!zadoa das doenças do estomago,

! fígado e intestinos, sem operação.

II
Laboratório anexo.

1 Oonsultas: Rua Brusque sino, âas 3 - 6 horas

1 menos aos saba2os: - Fone, 1319
_ nr

V�n(je.se ... I·.··
.

Vende-se···.·
. _

.
. ..•..... ' ....•..• 1. caminhão �e cluga clV!!)!;!irusll (óleo crú), c8pac. de 5 tono em

Vende-se o Campo de Fu.� .... .

.

.,perfeitn est "o de funcionamento .'
.'

.

teból Vit�:ri8.com8prox. 7.000" Tratar com a C?\\PA! .,,-� .�ENSEN - Agr. Ind, e Com.

metros quadrados,. situado á .'

Itcupava \-Ient" � ..w ,·lumenau - S. Catarina

Rua João. Pessoa-s Velha;
.

.

- �"'''''''''.-:t�IIt-�.._-!'Jt- �,"'-'-!!l?--,.:; J !il-�-!l--...-�.--..- ......�-.-:t

Informações com
.

M. Oer
mElr'7 S: A. {Jom...MoeJImann
ou O�to, WilleJ -fone' 1099.

.

.

.·1946-4

.. lYledicação auxil'iaT
no tnltamento da

sífilis"

·

..Alliança do Lar Ltda,

A Fábrica de

MÓVEIS,.BRaSil
agora: melhor
aparelhada:
para servir aos

. seuS' inúmeros
clientes. apre--

, senta. em suas

lojas. os no�os
.

modelos para:
1945
•

'- DESPICHIMOS E UGRADAMOS ,

,

.

IiRJIUIIINEIITE PARA U IftTEIUOR
•

.-S, BEçal
11010. rROPlUETAIIln -IIOYA GRGAlltZJcAO
Av. Celso Gcxrc:ia, 114

•
Fonê i-assa· s. Pq:ulo"

1I • .J B

. Rão.Oelculde
Uma Tosse ou

Um Resfriado
..�

�_�w..� p&la
.... 1iVI_ i ..4_ ••� e<llllOO

........._ IlÍmPJ.·� 011. us•

.,..... ...s.t.. ..r tIIIIbora pareça1lll

.... bliP<ldll "1'__ tratado.
-_ ..... '_4&&0 para 'Illa. nã.

III 1IIJrh1'_ .. _eira • ..WlIIr

�.aborHIia-"'. TlIdu as 1If·

.. � .. appareUao respiratono,
,_. ab8plto1 lriWéj' brouebit.- .

o.

�.ao; pi"m_ i. 11m -remedi.

,.pid....ffacu. O IXaropa 81.. JoiA)

:.::�:::..::

i'
,

!".:::..:::'"."Z=
't

.....D1tarope
.

-

,

SiO�Joio
1.Ib. AJrllll & FreJias � Sã:) Paul"

--

.........

Sociedade Nacional para Estimular a Economia
Sde: Mé Rio de Janeiro

Sorteio de Outubro
Plano FEDERAL

Resultado Geral
MILHAR 8892 �r$ 5.oào,oo

.

.' Cr$ IO.OOO,DO
CBNTENAS 892 Cr$ 600.00

_
Cr$ 1.200.00

INVE8S0ES 8-8 ...9-2 Cr$ 200.00

____

Cr$ 300,DO

Plano' ALLIANcA
Resultado Geral

Premio Extra:
.

Seria 2 ,5595
Milhar 5595

595Centenas
Inversões doMilhar 5·5-9-5

Cr$ 25.0)0.00
Cr$ 50.oau.oo

Cr$ 1.250,00
Cr$ 2.500.00

Cr$ 300.00
Cr$ 600,00

Cr$ 100.00
Cr$ 200,00

Inversões da Cantena .. 5·9-5 ('Isenção do pagamento
de 6 mensalidiuies

Agente em B.luIDanau' RODOLFO.SCHWAB
• Rua Broa s/n.

� -- ...

_. .
�.�: �: -;';'.'7f

- �o n® eu!»' &
-.

��,
'D�. mn� e �o. pQ!'qus em
- g.!b !05l'fJ1UL� entram g,*,9t§lltd�-s �&i3
CC!IM Va1'll3.W1ta dft liMio, I,icitiM, Gil-
ce1'-ot08f�tQs. �PAina. noz c1e cola, etc .•
�e ação J)l;_rot!a e efi.!!az nOO esses

.
de

'1, fraqueza e neurasten1a!t; Vanadial 6
f Inàicado para homens, mu1h�. erían
t;:M. sendo sua fórmúia connecída pelos
�randeSo nWqw.m e e!l� liC2:nciado ite1a
SllU® P>,ibllca.

-- -
. - ..

I
I

.
I

(N. ,iS EC)

SOCieda.de o.en.ifieia.«tora de IIMadeiras LIda. .\
Telefone 1248 - Rua r de Seternbbro II
fornecedores de Madeiras em Geral !�l

forro Paulista, Eneantoneleas de QUalquer EspéCie, i i

Alinhamento, etc. etc. II
'1 Espool'al1'da'de" Soalho MUffl8' Strobel'

. I t7.':':�:':"::-••-::: ..;::_�.�'::i'{'�.;���__....-..,,..,....,,.,._,,_..............,.==.__ -

I) • U \, t:,
••••••••·•••••••

:l
!!IIiIB-!IIIifiIII' ,_

.

_i__ 1! Gasa
. da, Movais Rossmark Ltda.ll

A
.. p..a.re.1..

11'.'05 d.·. .�. d'"
' �i Dormltonos �l

.

,. _8 fFiK� 10 t.� Salas d t t .!

d R C À \.
�

I e ...H:H1 ar

a. vitor �.:.� .'.:)
t

Moveis Estofados 'I

de todos· os tipos e ismanbos tl� ,: 'S
• :1

Casa do AmericClIno S. A. �i erViço bem 'pe.rrei. to. e bem acabado
. �JMercado de Automó�e!1! '. .;5

- Grande esiO"'"d8 de laDeies :

I� :j
"J..I'

.

.

� :

_,',.� aol t=..=���=�� ���: �� fl
•• ......, �got,"-�,��-<,.��

I foto AmADOR (G.Scholz)
Recomenda-se' pel

.

Esmerado erviçoS

Rua 15 de Novembro� 596

N!�\O E NOÇ!VQ AOS �,NIM1US ,JOMES71CCS
::t,::-,;�;'�L"':t7,!.��""'���;;r.-· -·-··-::r_0!':1:,:::,·::'t;!,.�_--:';'����Vt��f:ll

Chocolates
Balas'

Cara�elos
Pralinés

Artigos de Natal
Caixas Fantasias

etc. etc.

I,agora a venda na

LOJA
.

Al AR [
Novo Edificío Peitar

Travessa 4 de fevereiro, 3
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-Cine Busch
HOJE � DOMINGO ás 2 buras da tarde

Lon McCallister - [eanne Crain e June Haver em .

"Imor Juvenil"
(EM TECNICOLOR)

Um dos mais enternecedores romances de amor, repa-ssado
de um \reI dadeiro espírito de mocidade, beleza e alegria de viver!

Um autentico poema em técnicoler!
uAMOR JUVENIL", sintetiza, de uma maneira íuesqueci

vel, todos os qualificativos dos grandes filrns l
Para as ereanças ... o seu enredo leve e agredavel ao par da

ação incessante!
Para os aduttos.; a melhor e mais fascinante definição da

misteriosa palavra: saudades! ...
No Doms Comp. Nac e o trailer da nova Serie;

"O Mislerio Mordico" ..

A sarie que lhe dará os momentos da mais viva emoção!
PREÇOS: DOM.: --:c Platéa 3,00 - 1/2' e mil. 1.00

Balcão 2,00 - J /2 e mil. 1,00
�-

Hoje - Domingo, ás 4,30 e 8115 hs.:
.

Dois Astros Perfeitos e Marav Ihosos ...
GREER GARSON' - RONALD COLMAN

Vi�endo Um Romance Que Ninguém Poderá Esquecer ...

"Na Noite do Passado"
(O ROMANCE DOS ROMANCES)

Uma super máxima produção da Metro. com os mesmos
produtores de "Rosa da esperança"! -_ O Romance Feito Para
Voce; •. - Um filme que é um tesouro de romance e bele
leza ' ..

- Os Mais Belos Momentos Que O Olnerna Vos Deu,
Ficarão Sendo Aqueles Que Dedicardes A Este Romance, O Mais
A:Pai:Xo:Na:Da:Men:Te Vivido Até Hoje! - A pe'icula que ba
teu todos os recordes no maior cinema do mundo: RADIO CITY
DE NEW YORK! .

Acomp.: - Compl, Nac, e R· K. O. Jornal.
Platêa 3,00 - 1/2 e mil. 2,00 - Balcão 2,00 e 1,50

A' Noite: - Platéa numerada Cr$ 4,00

DISTRIBUIDORES

Prosdocímo BtCia. Ltda.
BlUMENIU CURITIBa - JmNVILLE

GRITAS·PIDNlloas
da 2::' a 120 baixos

BANDONEONS

"DRMONtOS .. PIIMOS
INSTRUMENTOS para

Orquestras, Bandas
e Jazz-Bands

ICordos..Palhetas. Matados.
Peçam'preços ao Representante:

p �a�al p�Sla� s� �L�ha- S�;::�cls�!I:SI��: ·�a!::�16J I

Aliviada 'em
Em'

. poucos minutos à llu"a receita. -

M.ndaca. - começa a ctreuíae no. sangue,
aliviando 08 MOSSOS e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é pOSSh'eJ [
dormir bem, respírando livre e facllmente. :
Mendaco alivia-o, mesmo que o mal seja.:
antigo. porque dissolve e 1'€m()ve o mueus

.

lIue ebstrúe as vias respíratorías, mtnaude .

a 5\111 energia, arruinando sua saúde. 1,,- i
Z€ndo-o sentir-se prematuramente velho. ,

Manda.:", tem tido mnto' êxito. que se ole- i
rece com a garantia de dai' ao paeíente •

'7cspiraçlio livre e facíl rapidamente e com- I

:���m��:r;z;l�:m��u.���lEilSr"''3��m�m:mi19!Bii__lliliial!ipleto alívio do sofrimento da asma em pou- I '"
!lOl! dlas. Peça Mendaco, hoje mesmo, em!

. '.

;
.

. . .:'.
qualquer farmácia. A nessa garantia é a ! -,"""=�-"-=._--"""---.,;.=�-,,,, ..:- --.;

::lua maior proteção. :;'\. .! ;�� .. ft;��i!l! fi"1 ..,� W <"�é�b�f:'h.;r,�ê'I; � &�f:�,,'Q�tMl�..
en .-11..aÀo

Acab.. com! li! «1i�l1Ii�íUI �[;j�3 {;.,lt,gfÊ iiiJ;;lI��'lI)f �lhril!dilliQ
I.Q ..., "aSfna. t

Rgora lambem a CrS to,OO i

Milhões
De pessoas têm usado corn
bom resuUado o pOpWCll'

depurativo

Elixir
A sfUis ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago. os Pulmões. e a
Pele Produz Irõres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que
da. do Cabelo Anemia. e Abor
tso, Oonsulte Q médico e tome
o Jl opu I a r depurativo

fi i X i r 914
Inofensivo ao organismo A·
gradaveí como um Ilcôr, Apto
varío como auxiliar no tra··
tamento da Sífilis e Reuma
·matismo d':l. mesma origem.
pelo D. N. S. P., sob o nr, 26,
de 1916.
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Vari
.. S>1I8ssoas e fir s blum ii S ex Iui a a

v.e..m.•
·

..•...•.... e.. ·.aU..... 8.:a....u..·. do.....a.•.•.... mn elh.o.·.r.· .•. Est.1i.·.d.·OB Unld.o8, .

no Buple-' 'LIS.Til .DEliR·I" Vi

'.

tor KIeine, .e8te
..

ultimo de mas

..
e pessoas das real.tiçõesdas I.nlpressões neste meto a meato rr 7 da Revisão IX da . II n

.

Itajaí. comerelals que lhe foram
resol�çiloda.sautoridadeB ilo:te Lis�a Negra Americana, au- Empresa GraUca L'atarinen- Por. este, ato de j�stiça. q?6 Impostas, expressamos a es-
ameEI.canaS ex�luindo da «118' tortaa a exclusão .de 266 dos se Sr Franz Hoette: Fabrica veiu libertar as citadas ür- tas, nossas congratulações.ta negras- V1UI8.S pessoas e 683 nomes que ainda coas- '. '.

' .

.
.

firmas aqui. localizadas. tam Da Secçllo Brasileira da Te��ll J BJu,menau Ltda., sr� liqpJi.!P���.!iB{�í$(1f,iI>.�.:4••mll!�Ot�<f;.�i"iii� ...�>&���Sit.�.íll'�,,',;];lf«�SjJ�
.

A boa nova nos. é trazida Lista Negra. Rum � ebelung, W::Here seh·1 � E t d i d M�' d �
. fi i.

I·por .nn

te.l. e.çraID..a. ..p,
1'

..
_

..oe.e.de.
n

...
-. . ..

E.ot!.e os 266. nom�s exc. lní- :���ib', s��. I��8.si��a J8.D.
s��, =... xpor a or a

..

e� : a. BIT as ú...". ll. .

....le de WashIngton, no qual o dos figuram os seguíntes, aqui Henri ne wenel F G Fts-
'ti

Departamento .de- Estado dos de Blumenau.
eher, br. Mãx 'Ta�al'e's

�

do i Stock permanente de:
-

.

.......: • •.::..-=.'f-�--:-+:"""�.-. o .-.-�-.-.-.-'-.Ii'6i.--�-. ���f�l's�h!�b�I,·Resp��l�t.atdae,; Madeiras de construção em. ge- �,!�._;.:,
.,... ·D'.... D·... ···E·.. ! ral, Forros, SOtalhOst Molduras SBlomeoau, 4 .de

. ffc'jDiiE�Sicial1i � e c. ,
uovem·bro. de· 19" I::: ••• ,............ ;o, �II. ...., ....-.....��...... �-� 4\ 'felefone 1331. 'i-j

Aniversarias i 8 L U M E ti A li .. S�nta Catarina- �
SR. CASSIO MEUEIROS �&4(....iJ;t�....é:ltêJl; •• tf..4i;ã.ao\il.;Uli'iSõ4fIli!�M.llHI"It>�""'Uiiil.4;IIRill3®
Transcorre hoje o aniversário

natalloio do sr. Cassio Medeiros.
Diretor-Presidente das Industrias
Gerais Cassio Medeiros S. A. e

figura de prestigio em nossos
meios industrial e comercial.
Ao distinto nataliciante expres

samos nossas congratulações
com votos de perenes felicidades.

de BlomeililU

Tombou o Pai

.Elodo da pOPulação rural
Causa inquietação em São Paulo o grande numero de

DeSSI8S que buscam· colocaeão. na ·Capital
ic E orti a

"Gidado Esportiva"
r

,S. Paulo, 3 (8 E)- A grande em calamidade publica é a falta
afíueneia dos homens do cam- de nabitações em tragédia in
po ás capitais, contribulu em calculavsí, Presentemente. jà
São Paulo. para ii gravação de existem elementos que permitem

•
dois problemas, já· gravissimos julgar a situação. Assim, apu
o transporte coletivo, que se rou-se que, ao terminar o ano
tornou lnsoluvel, e a .íalía de de J944. haviam imigrado 18240
habitação. famílias. somando 116 254 pes-

Os transportes degeneraram soas.

..-�....;..�-.�-�-����_,_� eiras, e Ilajai
Numa partida fraca, sem brilho, sem futeból que se apre

sentasse, num gramado repleto de "altos e baixos" com um juiz
também bastante fraco, o Palmeiras, bi-campeão da L. B. D., foi
derrotado pelo Marcilio Dias, pelo escore de 6 x 3.

.

O prelio não chegou a despertar o entusiasmo da regular
assistencía, visto não se ter apresentado momento em que pudes-

*** l. se ser verificada aiguma jogada de realce.

N ..asclmentos
- .,

I
O «onze» do Palmeiras exibiu-se abaixo da critica, comple

f tamente falho, com excessão apenas de Herasmo que ainda pro.
Sergio é o nome do robusto, duziu alguma coisa de util e também Teixeira que sempre deu

garotinho que, €lia 3 do fluente,! para «salvar-se».
------.-----_ veiu. enriquecer o venturoso lar II· Entretanto, a vitoria do Marcilio, embora o escore não seja.

Molho V I r I do sr. Mozart :Mello e de sua o espelho fiel da pugna, não póde ser desmerecida, pois, o es�

.. '"
. esposa Da. Esmeralda C. Mello. I quadrão de Itajaí também atuou aquem de suas reais possib.li-

da sociedade riosulense. - Con- daàes. apesar de estar em seus domínios e com o incentivo da
gratulando-nos com o jovem e torcida.
distinto par por esse motivo al.l- Tambem entre os ,:marcilistas" não houve apresentaçào de
guiamos ao recem-nascido pere,. valor em conjunto, destacando-se apenas o valo!." indivi.dual de
nes feliCidades futuras. Nhonhô, seguido por Zico.

Acreditamos � podemos mesmo afirmar que o estado deplo�
Ccrn o nascimento, dia l' do ravel do campo foi o que fez com que não se tivesse realiZitdo

fluente de um interessante me- uma boa. partida.
nino. ocorrido no Hospital San- O ]UIZ-O sr. Francisco Medeiros, da ASVI, foi um juiz
ta Cafarina. .encontra-se enga-1 fraquissimo, acertando unicamente com a boa vontade. Tem pou�
lanado O feliz lar do sr. Chris·. ca visão e necessita. de melhores conhecimentos.
tiano Theiss e de sua esposa f OS QUADROS
Da. HHda Theiss. - NlJsws I MARCILIO - Ada; Marú e Konda; Café (André), Zico e

parabens. I Careta; Afonsinho. Vanildo. Nhonho, Hooario e Lilito,
..---.,_.!€........_�-. .-. I PALMEIRAS - Oscar; Pfau e Schramm; Vico, EmiEo e

Para as Senhoras 1 Doquinha; Saul, T�i.xeirin�a, �ug�s�o, Herasmo e t;�valcanti ..
E II

'.

� Para o MarClho: I'l'honho 2, ZlCO 2 (de penaltIS), HaDono e

X.. unas ; Afonsinho.

CONVITE Para o Palmeiras: Teixeira 2 (um de penalti) e Herasmo.

Convidamos as Stmnoras Ex- ��-...-�-:ft-•.-i:-"'-.9.-.0 "-"'-.+--�--"'-���--�-.-.

Alunas para a reunião do dia

O C'imela em Nft.ua-Dram.eu5, segunda-feira, ás 4 horas da U U'fI II �
tarde. no salão dos Vicentinos . .

f . f -' n'$I -i} o 't:--':-.�··1-.-�-.......-. do Convento dos Padres fran- Afim d� me�lr OI ças com o �orte esquadao do Gu"r�m,
Prado do Rio, La Menor CÍBcanos para marcar o destino deve�á segUIr hOJe, em trem da E. F. S. C., _para a progressIsta

das prendar recolhidas e fazer 110C�ltdade .de Nova�Breme!l, o adextrado conJu�l,o lo�al do Co:fJ Rapsodía lOS Ultimas pfI:parativos para a
me,a AtIeh�o Clube. O clube blumenal1ense I:a relorçado d ...

encontra-se a venda nas
.

festa do Cincoentenario. j
bOns p.ebOh�tas do no�so futeb.ol, entr� os quais de�t�mos O_e�

. Farmacias·e Drogarias. P. JOAQUIM ORTH neroso, ,Lazmh9 e Um!a, estando_por ISSO em COtldíÇOS de ta-

Viga rio zer excelente figura nessa excurçao.
.. .. ..

.
.

..II-:t:: �-�:.............. -.·-. Oll.........��-ji-il-*-�� I .-�-'-"'-�-ji;-�_�-iQ>-� o �-.-iii-�-�-"'-"i1I!>1"-,,-�

... arque stre a o. U
HOJE E TODAS AS NOITES magníficas fuações com distrações para todas

as idades - Teatro ao ar livre onde um ajustado elenco de artisl.as
interpretarão gozadíssimas .comédias. dramas co·moventes,

canções e bailados.

�

uDESPERDICIO·· DE
BELEZA" EM DIAS DE SOL

. Ii.: 'Vida. .8.0 Ar nvr�
; � atrai. Todos apre
'teüm porque ela tra� oon

fligo saúde, bem estar. Apro
'veíte-a .tambem, mas não
'sê esqueça da beleza da
sua cútis. Lembre-se que
a exposição da pele à ação
"prolongada dos raios 801a
Ires traz cOÍlsigo as man

'ochas, cravos e espinhas, e
'-até queimaduras. E como

evitá�las? Usando diàl'ia
.

mente- o Leite Hinda. a se·

nhora terá protegida a sua

cütis. A sua pele ficará
:

macia, delicadamente per
fumada e uma agradável
sensação de !reacôr a en

volverá. Para o seu uma_
quillag,," adote lambém
o . Leite Hind8, base ç:.;
de pó de arroz.

LEITE ;
HINDS
Protegee em}ele(_a aCá/Is

Loção
EIZEl

Por motivo de força maior o suplemento esportivo de sCí
dade de Blumenau», não circulará amanhã.

Entretanto na segunda-feira seguinte, dia 1 Z, a «Cidade es

portiva" voltará á circulação sob a competente direção de A. M.
Bertoli e com a preciosíssima e interessante colaboração de I\'Ia
no jango, o «tal» que o publico já consagrou.
.-��-�-íf4-,.-9-"-."-.• o__�--"'''''•.-'''--�.-Jii�''''''�-�

SR. CARL WÀHLE
Será muito cumprimentado

hoje pela passagem de seu na
talreio o sr, Gari Wahle, Diretor
da Livraria Carl Wahle S. A. e

pessoa muito relacionada neste
meio.
Associando-nos as manifesta

ções de estima e apreço que,
por certo, lhe serão tributadas
pelo motivo acima, expressamos
ao sr. Carl Wahíe nossas Ielici
fações com votos de duradouras
venturas.

S6 no mês de setembro, que
é o fim do ano 3gricoJa. che
garam á capital, 1. 795 famílias,
somando 13,'335 pessoas.

Clnqneuta por cento desses
trabalhadores vem da lavoura; o

Ir.esto é formado por opera ri.os,que procuram empregos melho
res, sendo numerosas as rnulhe-

Ires, artilices, comerclaríos, V'lO·

torlstas. ferrovlailos e costurei
ras.

Igualou melhor que o

similar extrangeiro
fabr. C. INJWEILER

Rua ., de Setembro. 100 - eX. 56
BLUMBHAU

Armado na esquina
7 de etembro e om

Divertimentos, alegria� luz e musica�
Todos ao Parque Esjrela do Sul

o sabão

UVIRGEM ú" S'1 ·I) �'C; I 14. .'\T. I· ·I) 1 D'E"fi.... �..� ....t:! 1..4 . _ i\ 'J

Dom erva fi teoido da f{ITIpa pDrque lava fanilmente e GtiID rapidoz
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