
Im-/á di dezembro pr6Jlmo de bulei os Prefeitos MunJçlpalsl�ue atê oufubro Úmm51 faziam pade dos dlret6r1ns r:·
até

.

cais de partidos poHlicos.
, s

Â Jornada Democr
H_verá boje, nesfa cid de, defronte ao novo prédio (�
C�pital", com i ício

F

5 1 h ras da n ii, ra de COI leio
União Demo ratiea ci ai, dev n o f I r i erses r
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asa

Dr �....Ur,:

10 COMICIO 90 p. SM d. Io P. S. D., que em Santa
Catarina tem a finalidade de

apoiar o Oenerúl Gaspar Du
t18, realizou, no domingo, dia
18, um comicio de propsgez
da, trazendo oradores deel
didos, 80b todos oS pontos de

I
4. vista.

'�. a•.... e�.·,=; DE LU"" E." AU :��I:&) ME1i:�� lo��r!{)���i��:p:r::l���� ��
li,.; premiados. a.vuleQ Cr$ O,Bo I «Grande 'I'ríbuno>. ex-inter-

________ vector Dr. Nerêu Ramos. Os acontecimentos Que se verificaram ultimamente ne-i

� O arGOla das aspireç6es do Vale do ItGial o antigo ohete do Governo região não devem ser esquecidos por nossa gente,
Cataríaeuse nao correspon E' preciso que todos se convençam do pl.Íi:H:� deliben:,'}8LUMlffAO • Saxla feira 23 de Novembro de {MS· Dr. AchiU8s Balslm Diretor Respous!lvel • AD" XXII· H. 49 deu á espectatl'l18. uesaní- da caravana pessedista em promover ar:uaças .. dirigindo pes!1.!..W'
mando os poucos adeptos que e grosseiros insultos aos seus adversarios polltIco.s, com.�) ;;

se encontravam em volta do tuiío evidente de provocar re,':lções. Os falos confirmam iSIO,

palanque: RecapituLmdo os acnntzcimentos, vemos, em primeiro li"

Começou fi oração. fnzen� gar o barulho que os compJnmtes da caravana do PSD t!;;

do uma apoteosa â cor ama- ram na tribuna armada nesta cidade, quando um garoto ap:r:

rela; abordou o assunto da teou um dos oradores.
'

.

nacionalização, sem ter e�- Incidente tão sem irnportancia. via de regra, nassana dl'

plieadn cousa alguma; crítt- percebido, notadamente levando-se em consideração o carut«.

COü a escolha de prefeitos, da manifestação. .

O d 'f
•

d -d'
.... aeasaude 9 U.O N. de inter- Não obstante isso. os oradores aproveitaram o ensejo P,i ;;

acusa o OI COO Ull· o anle-ôale a nOite pa- terencta, o que é uma íuver fazer um estardalhaço ridiculo na tribuna- O prõprto sr- Neli."

..
. dade e finalmente elevou o Ramos, perdendo a compostura. apontou o garoto á multidã: ,

ra Rodela-Um preso de sorlelllll-Negou a aul I""a 8rl'a'a o:rte�!�UP�darog!�mát4o 8}I:Un: berrou freneticamente pelo microfone.
.'

.. f:' u'-' ......" '" Eu sabia que esse garoto, ao qual íalla "massa einzents.

d
'"

O d t'" d
. ç!uitento da candidatura do la fazer uma cousa destas.

O Crime-li es Ino o revo er ex-chefe do Governo ti sen�; Nurnca se feZ tauto barulho por Ião pouca cousa.

I dor da .Republica, por Rio Ü Já em Timbó a caravana nemeuzista !'omeceu uma am',"

Na noite que se seguiu a bando ?ereuzista, que nos e�treA R�o - f!r; ,
Tup] �arr?to - do �:Ul.

.

_

tra ma!s,positiva da sua deíerr:-inacão em ,promover conf�i1:;.sangrenta ocorrencia de Rodeio gou dOIS telegramas expedidos Manifesto tnteíra solidariedade
'.
AI; O sr. Nerêu Ramos mos li OI quando o sr. Dr, TupI Barreto. ex Delegado

�

Reglo ..
procuramos ouvir na cadeia de pelo BrigadeiroEduardo Gomes. pela agr('çãb"sofrid�, Confio em trou-se soberbo, mas o povo de Policia naquela cidade, procurando rebat�r acu�açoes reit

Indaíal, onde se achava recolhi.. E' o seguinte o texto dos .tele- que a 110V� situaçã� terminará IDOrmUl'liV8i UOi perg,�Dtando [pelo Sr. Nereu Ramos durante o comido, SOfreu víolenta agre,
do. o Sr. Nicomedes Silva. acu- gramas, que ante,ontem mesmo Ide vez com as violenCias:S'au aGS outros:-ms8r 3fl.D8,1 úrsão por parte dos asseclas dJ! ex-ime",entOr. O ataque, com

sado do assassínio de Silvio reproduzimos em cartaz, junta- dações atenciosas -' Brigadeiro candidato é o sr.Getullo Vur-\sempre, foi feito tr á.çoeirarnente. O sr. Dr. Inpi Barr�t.o 50 l�

Tambosi, com as primeiras vistas do se- I Eduardo Gomes. gtl8 OU O General Gaspar Du- capou das ganas da turba com a irt.tenrençao da Policia.
INCOMUNICAVEL pultamento de Silvio Tambosi:

.

trs? Veiu, depois. v episodio de Rodeio.
.

Com esse propósito nos dirí- Rio - Dr. Tupi Barreto - ULTU1A HORA - Segundo E houve um sentimento de Os pesssdistas que integravam a caravana sinistra, us«

gimolS ao carcereiro do lugar Profundamente dorido com a informações dignas de todo o alivio quando terminou a ee- ram em Rodeio os mesmos métodos de ataque ao� seu� ,adv;'"
que nos informou ser imponssi- cruel perda do dedicado e reso- crédito, Nicornedio Silva, durante títtnârts.

. .
. sarios postos em pratica aqui e em Timbó A reaQ�o foi lmd�:

vel a entrevista em virtude do luto companheiro Silvio Tambosi, o Interrogatória a que foi sub- Durante o comlClO. que ta, Os brigadeiristas começaram a apartea-los. SegulI�-s� e_�hl .',

preso ESe achar Incornunicavél peço apresentar minhas comQ� j metido, negou a autoria do cri· transcorreu em �alm�. só um
a jagunçada sanguir.aria qUê resultuu na m::Jrte de SdVIO ! l!T':

pot ordem superior. vidas condoleneias aos compan-' me, confessando, entretanto, ter iD8tant� conseguIU VIbração. bosi. fato este que narrdmos com abutlt1amllâ de dela!hes {:[':

PRESO DE SORTE heiros do Dirétoria e aos mem- escoudido o revolver que em- Os garotos de Blumenau, nossa ultima edição, _

Ainda com o objetivo de in- bras da familia do sacrificado. pmlhara durante o tiroteio no já se aoostuma.ram, com o Cumpre não eSQuecer que todo� os componentes da ':i.
terrogar Nícomedes Silva. volta- Cordiais Saudações _ Briga- interior de um automovel da nome do Bl'jgadeuo. de· ravana pessedista estav3m arm,idos de revolveres e que nu'

mos no dia seguinte a Indaial.. deiro Eduardo Gomes. caravana. raID algum vivas 80 futuro exilaram em fazer uso dos m:smos ao receberem ordem!l
Fomos até a cadeia onde en- Presidente da Republica, Os atacar.
contremos, em sala livre, com

MOSq'UlelAI absolutamente inofeDsivo para orsdores perderam 8 calma, Con!a-se qu�, no momento em que a bdgada de d!Oq�"
porta aberta para a rua, cinco 1.".1

'.

Iv pele Eficiente proteção. contra mas caírsm no ridiculo, qmm- do sr. Nel'eu Ramos elllrou erl1 ação, um dos seus compOtH!n-
pessoas: o carcereiro, um pOlicial do veriflcaram que se trata- tes derrubou o rEvo1ver ao se chocar ::::om um companhei[!,
desarroil,do, dois paisanos que .e4z.el PICADAS DE MOSQUITOS fJ va de expansão de. cl'!anças. [mediatamente, sacou. de um E'egu!ldo revolver qUe trasia sút
não. conseguimos identificar e o I outros llH'IetO!ii. O povo fichou mUlta graça as v�stes e prosseguIU no alel1tado,
proprió Nicomedes Silva, que no pilherico incidente. Nada mais sugestiva que este flagrante da

. �greSS�() pau!
trajava urá elegante pijama. O I

INSUlTO
justificar o que acima dissemos. 80 mesmo pohilcos !mbmdo<

���o�;d:':SS�::.������e��� !J U'8tlça e n alWo' Fermento em Pó I!���;o�:c�;�;oe��a�r�spoa�aSne�i:n;,o�ap����n�a�ea�s�� a;�����k�
mfórmaaram depOls. ainda se

I R O Y A L I dispostos a tudo.
. .

achava incomunicaveU... . Ao recapilularmos esses abonimave.ís
.

aCOmeC1flh.:nt?S P�f-
Entretanlo, não sabíamos disso {vendas por at9.cado) I tendemos apenas, alertar aqueles Que amda nutrem sln_:lpatH',

ain�a e assim tdntamos obter! O jornal "A Gazeta", de FloriaDopolie. num esforco; Prosdocim(j & tiil. LIda. I pelos homens que constituem os remfwcscentes fia fimHla.ditn>algumas declat<ações do �eso. ! para deturpar a verdade dos (Traves aoontecimentos que se \ .' dura.
.

Tra.baih� p�rdido. Este d�c�a- desenroiaram em Timbo e Rodeio diz que "elementos de
I I Rua 15 de Novem�ro, 687 A torpeu: dos seus s:mti,mentos, os, melO�. que.frescolhf�'

rou que s_o falava com perml�sao má fama" tentaram por todos os móios perturbar 08 00- 1 Fone-1124
- Blumenau para fazerem valer suas vuníaaes, o deSCd�O qUe ou::e:T!. pc!:"do seu a<;tvogado, Dr

..
EUàoro mioios pessedistós que se r�aJizaram naquelas cidades. E vida e segurança dos S;?llS s��eHH:mte�, a mex-:rupu!l):Sldaae df;'

Calv�c�ntt. A entr�vJsta que que, em Rodeio, "diante dilS constantes provocações do seus m�lodos de ação,,, 1udt: .ISSO se, �dl�" clararr::!1;: espelha0,::mantlv�mos em segUida �om °
grupo de perturbadores, houve reaçfio POPUlhl', sendo ooa· Procuram-se I nos dOlOfO_SOS fatos que rdatamos. So na) enXr;r",<.õm os qu_

sr. Dr. Eudoro Calvac�ntl tam- sião ferido um elemento do grupo provocador, o qual por I não que nao qu.erem ver.. ' ".0bem de nada n�s adIantou.? duas vezes fez menção de sacar a arma. Ferido faleceu". MECANICOS para a oficina �stamos dlal1�e d�. uma 2�J>cr_u�!lhada. em que :se",. deCHJi�,:"defensor de Nlcomedes,sIlva O gwpo de perturbadores are. gazeteiros veiu de d
.

S lt t�aba!hadores o destmo da naCIOna.ldade, i rf;:CISO se �orna escodl..J um. du:,
declarou q.ue antes de maIS r;�- fora, a!'madu "até os dentes", e�palhaildo o terr�r e o lu- :r�s��aser�_ 005ed: construção caminh;::-s. A entrada de c::Jl�a um delss t'�rs�e. u�a lubolete l��!,"da necesslta\TamOS de uma LI-

t pelo V"'le do u"'J'111' Pd _.
ç

ri R'lo do- C<>- cando o rumo a S'i!r tomado. Vm dos Cdmmno", nos conduLH'
d D 1 -dE' I o " u..., a nova u�ma ue :.

"'I
... "', D t I

cenç:a, o .e ega ,o speCla <}ue 0& elementos "da má fama" são pacstos lavradores. I dros. á tehcldade. O outrO. < • i::;O cus Sal)�i" •

Ç;' _ ..

pt"esldl<� o mquerrto 110 sentido
O 'nico !;rime de que podem ser acusados é o de ter vln- _ b cf d

A escolha, enlre!anto, n�:J é dldCr!,..,o errara:) os q'ê:
de falarmos com o preso,

U
• , •

d' i t Paga-;,e om Of ena o.

I
"

T t: d
.

1 do á praça ,publica exteriOrizar seu repu 10 aoa t rane as Apresentar-se no fscritorio da ql.llzer��.= .--�--��.,
en an o romper o Clrcu o .

OflnIDiram por longos aDOS CA Z á AIvicioso em que nos aclnvamos. 1 que os_ �
.

.
_ Empreza FOR, LU :

a-

t 1 f D 1 d E Nao bouve. absolutamente, reaçao p.Jpuiar. oomo di- moda Duque de CaXias n' 7

O
e e onamos ao e ega o spe- d HA G t" O

.

f' b d "'f
.. ,

da} Tte_ Manoel Clemente de zem 08 S1'8. a aze a , que se ViU ol um en o G
-

(Rua das Palmeiras), em Blu-

Sa
'

h R
.. IDado, obedecendo ordens de seus chefes. lançar-se de re-.

menau 4v2

D uZla.�que se ac tava emto�C1detdOe vólveres em punho cODtra os bl"igadeirlstas que os 8p8rtea.�
. .

ec atuu-nos es a au.l a . .

ih
.

d h d t i;;=;;;:;;;;;:;;;;;;;:::;;;;;;;:=====::::;;;,'d
'

d
.

t r t' vam, dusparando tiros e dtstr um o coron fi as COD ra

tque. 50 ep01S _? lU e roga Orl? seüs adVeI'Eàrios. T bl
.

?O acusado fatIa declarações a
O qu� &e viu foi um pobre lavra.dor ainda na flor da! Sopa em a eles

u:nprensa. I . 'b'
CONDUZIDO PARA RODEIO I

t1ade, tombar varado por uma ala no mome!lto e� que.

"V I C I' ,Se undo informações que ob- fugIa. Antes porem, recebera de seu assassi':'o. VIOlenta I
th..e';os mais tarde Nicomedes I pancada na cabeca. Foi morto pelas costas, frIa e cO\far�

Iii
. .

. '. R .

.

r' deme!lte por um membro da caravana pessedista.
.

.

dm con�uztdo pa�a L e�de��l�n: loque se viu foi o pai da vitima, ameaçado, tambem, I Um tablete dá. um exc�emee ser lllte��oga o. p o. �'de morte com um revolver que lhe fOfa apontado as -cos-I prato ou chicara. de üaído

d.o,;u.e.p.reSldd.e o.". dmque��.to·t.Alt� I tas, quando, louco de dor pelO sucedido, tentava desarmar I (BoUinofl. Cons0!'1é) • Modo
O11!;�m a tal' .e aIO a nao. 10 1'1

o chefe do bando.
.

I de usar: Não cozmhar, apenas

te.g.. re��c.do, .' segundda. lD03 mfotr- II . Sílvio
.. T.amb.osi, Era gaz.atei".os, jamais foi um eleman· desfazer li;! dissolver em agua

mou w.uC: pessoa o ugar p e-· . ..... �. � • t
'

• ...:i.. . . .

'

ã

I
to de má fama. Era sim um 8impl�s lavrador au pI'rl:rpu· i bem (Juan.e.

SUJ!lit1\10-Se que a acareaç o
.

.

.• "".. - .

di'�
•

ihaiüda ,(:oní:illua
..

sse. �nav.
a pelOS

.. Ide.aiS de Uberdall6 e Justiça, rel1.0'6 que e C, ANTWEiLER - Rua 1 Sei.,
'. TEI::EGRAMAS DO BR!- foram neg8.?os por longos ,an.os . !

GADEIRO. !
.

NãO
...

fOi .prOVfJCar. o.i.n.1ID.l.. g.,o.... em seu terreno,. FOI mOr- 100 . O. Postal,56
.

to por este em sua propl'Ía terra� quando ergui8 a voz oon-
B 1 u m e fi a u

Ao regressarmos de Indaial !tr-a .Si3l1S opressores, (.) a�nglle do marUI". que banhou a ruo

falam<;}S co�. o sr, dr. Tupi I da v.Ha onde resIdis teUz iJom sua esposa. e ril�o olama
Ba.rreulr Vltnna; tambem �OlPQf Justiça e Hão j){JI' insnHmi fU'lil da 116. r�S?:Mà'

-

I.

Iniciado o
·i

'NICOME
i ferrou tório
ES 'SILVI

de

SatHa Oatarina .- Brasil

Noticias di! Be!em, DO Pará, iniorman quõ {} Ínterve::,

to!' tedera! assinon decreto exonerBwÍII () sr. Ao ugusto fL:

Andrade recente·men.te nomeado Prer'JHo Mumcipal {k

OJ;amá. por haver {) mesmo man:testado p!el'tlJrenclf� pa!-
Udaria.

fechado e >pa�thlo tr5"'j:1 .

�.
. �,

balhista doSa0 Pauh�lPreCiSa�·Se dt
\ São Paulo 22 (8 E). - A séde I .. r .

do Part.ido Traba,!hista Brasí!e_i-I �ÊÍl� ti}ln�nr�feillro contmua fechada pela pollcm! uíl!1I lJi,��U� OriU

e um guarda civil coniróh as t
salas onde funcionava o partido iIqueremista. Volumosa corres- p. T. B. dão se reuníu êm S�{,

pondencia està. sobre u,na pe� I. Pau�(: !?llra traiar da �ih-:açâ
I queiJa mesa para ser .entreQ'llIe oartldan!'L 'H�PC"<' n� ��.�-,-

J&iiQ eW6KUW ... _LG!@iGUll > ::=�:t:;:;;; _ "'_

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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lace de Blumenau"
��jil TWwmrz:=e&irSM"-: -d- r

Santa Catarina'

!Comnr� �e
Um motor Elétrico, triíaslco. de

I p Ua� 15 l-IP. Ofertas urgente á Com-

I panhia Jensen, Agricola e Comercio._:__ITOUPAVA.

l ..-�-».,-."':"'.�:t-.--:t.':'_�-:-" p j;":":�''';II!-�'':'''.oi-�..-:�-��-§.-l

�� �
�

�silÍ I ti f rigor ã·· SabUr\
_fie......d8.....to.....,r:_h'_.".....M.""""B_ER_JO_L_I---ii Das Manteigas a fina flôl

Herasmo Hospital i sado ,; II .... "'=�9'>''''' .

.

• J .flf �-:Jh Jt:M
'. ',,' _, H I

,.�.{;},/;J;,.4J...!i§' í!i-:-
:.nCOnlI'3- - se !'€·CúLl.lJuÚ M: ospltal Sl?Dta. Izabé > Q po- " .

�x, ela direita do palmeiras, Herasmo em virtude de :.ti '$iJ 4ú, • •
'

.:t •
l .e.:r,:r-unancw;caso ce gripe,

;"gundo, soubemos, Herasmo vem se achandomelhôr e
!":inleme, :Jenlrr, em breve estará novamente eavergen
camiseta do "bí- canpeã» ". I

?e nossa p:>rte dssejemos pronto restabelecimento I��illadü craque

��
I

lil�ifipico vai ao SlaI do Estado I
.stà QU88i deünítlvameme Iírmuda ii ida do poderoso
drão de Olirnplco BO Sul do estaco' nos dias g G de
hUJ proxímo, gfim de disputar uma partida em Lauro
r e nutra em Tubarão.

'u�� esrá dependendo de uma contra - propôsta feita
i'01l!o Luz, sendo de se esperar que tupo seja resoJ
:;J.tisfatórih\monte' Iazendo com que os "sullstsa" tam�
aurcn ecnhecimento di) valor pébollstíeo de Blumenau.

,�\j
"\ ->,
\

P:'\�O E s ocrvo AOS (-Ar�f�i!����"s"D(��;:;;-s"rt-:�>::,:'-

I._._+_.�:::=:::::: �':�::::�:c::=::�:_.�.�4. ',' '

f .1l'l!tiI'i+í"O#!}j"':;-.. çw

. '. . .

Expediçõe§ ...

Agentes �jCj iái�s = "

'qo�-"-.:u /Ji.itAíf'. ,Ç.Pítlti\ };?Fq;l.lH\ no lo} I iLIU , ,
..J th'L,r'h',;;,� ,;

.

..

fi,

com 'nagens regulares entre lrajaí Sa;J�U::_' i
(ahta po�fa� 35 - EH�. 'fel�fJf. HGt.d��" i

I .

lTe..1 AJ

•

- 110" r ..1,'., Ferreira nO'. ,6B;7;;
. I·:

fil-e 'm; J:z::u:::;;:�������i
.

-
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'., . ". .' 'i> ':.'
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·-�_ii!j'1!9!!iiliR1mlll����Ji.·
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No bar '1:' no tar
KNOT

" "'tlOO deve laltlil!

"]}Jedicaç/lo ouaitiar
-

no tratamento da
sífilis')

:ANDEiRANTE.3 E V c\STO VERDE; DISPUfAR.:\O '_-�-.-:",-,,,-�.=-.<j>--.-.-'Í.'

'.;.:00, NO f<;cTADI.O DO OL'l'�v�PICO �NTE'" SS ".lmE "A C· 1 I}'
'fi

_ -.;J n li ti.E· Al'11 1 os oeunores ro.prie.!
\D.:\. � taríos de RAD1ÔS •

.,)':;-,,�._��--, �'''�fi'','!''''''·'iiã·_·';il: O .:- ...·-�-�-.·il.-t_""".-.·_�-.. 1. A' t j , I
'<f' rnatataeão de uma '*'

r,: ANT�NA G1U..LI .111representa RS seguintes
O 01'. Oscar Leitão Presl- r vantagens :.!I,dente da .Iunta Eleitm'til da " facilidade de instalação. ,..,13s: ZOilB, na Iorma da lei, b Economia Segurança +

p fDfEf N T E I ft�'Á Z publico, para coube-
/l! e melhor recepção. I •

i hdorma eêss com (i sr. Jozt\ t
J'/ó,"

_

". _ 1 cimento de quem Interessar i)' Galliani �
�\'!Ji�§ .. (�P�Jl:';'�i!íl� � 1 possa, que de acordo cora os I fioa São Paulo. II !

�i". ael1mas �(dsi�iI demais membros da reterlda � Rhnnenau i
I

NA-O EXIGE PURGANTiE,I1EMOIÉTA
Diretor-Respousavet Junta resolveu' .-��-�-9-"_:�-.-1i-.-� w;;;::;:ww::::...... "� ""''-,,'Q<�.

r���t��_�:�p�1�lf!�,� O-qu� por ,determinação �-�, ...�*,' *-""'"'""'''''';���;;[;� o •.-.,-"-."-�-'-���-11!;
!;';;-",�,- •

Q,
.

•
.

do EgreglO Tribunal Regto-
Ed'" I,'!i�lL>�l1ii& !V·rOpr�i.., nal. a Junta runcjcna·á na S8- lia de nAS"'ln�!!ipa- �,., d Pftl;_ 4. de Fevere�ro, 7 h do Jurí, no E<1iiício doi I. UÚ 9!iIOy b OS. .re"

Assinatur�s Furum, nesta etcade; di�S e' L§lin�rW3 '" ..
li\

f ....

'!l;tl ()l'�; (\0,\fll I Ci� );;�� !r�e�!.':t�r�e'��J�t I lU
_

":II" ..S DIne unCntRa.. ·

-�,����_,.2���������������_���������"'��'��

i���'ll�:;al �:::� ��::�g 1i::�;a���deCeGdO ao seguinte rao as esas Receptoras I faia AmADOR (G.SChO!I)-'-I:
Da� 9 ás 12 hor .a.151I Recomenda-se pei ·1

i!ü
.. I!i as e u88. (Continuação rio

.

)�'!jUmefOS '1}2 ás 18 112.
... numero anterIor

1 E d
.

S !smera O t:r-VIÇD I
o.bo Cl'�S 0.30 em todos os dia.s úteis O Doutor Oscar Leitão, Jniz Eleitoral da 3<l. Zona, em BIu-

razad" (11'$ ri;;n 3') - Desigssl" o membro, Illlenau, na forma da lei, e:ac. , .

I Rua i5 de Novembro, 59b I
• _ �""" j Dr. Luiz de Freitas Melro, fAZ SABBR a todos Presidentes e Mesarios das Mesas

I t .'.

,oIabomçoes r-ece!:m:!us não, pare servir como secretario Receptoras. bem como aos eleitores desta 3' Zona Eleitoral e, i�-�"'_��",:::!·'::!"'�!,"",""""��,,,,�w;a;;�,�..�...�������'�w�_��"���,,�r���7_���"'_�

devo�v��;�_ e }ica. SU,� pu'l da Junta Eleitoral.. quem maí� interessar possa que desígnou os s�gui�ltes locais para! I

,��.ad
...

:.{I_:l��'}!I�,a dlre'\;�ü' I �r4t)-NOmearSeSChl'utllladorães �:l�Spf:;�lmonoara�m aSdmeD�as re.ceptdoras nas eleiçDes marcadas pa-! Sociedad.e Beniiiciadora de: i
,.�I'- ade oe v umenau

I

não f� é .!vOS, os en ores 10 O' • • la � e ezembro e 1945'··· I "1" ..;mllsabiliza por conceitos Gomes da Nóbrega, Frederi- .37a. Secção: Salão Ziehlsdorff - Campinha ..Ccntral. Madeiras L�da�
JS em arligo:; assinados. I co Kmao. Dr, Celso S61es e Presld,ente: Arnoldo I'\itz

.

..' ,

IVitJrin.o Br_8ge; e .fillpl�Hlt€8, Me�anos: �d��nd? Bramorski. Adamastor Pereira Gomes. Te!efone 1248 - Rua 7 fie Sete.mb.br.o
-��'-�;i-'� __�". !>'G'>"! .1t�� Dr. RelUurúo Schmlthausen e Ele.tores de C"mpmha e Campmha-Central. �

.

, .. -

01'. Oswaldo Neves Esp�ndoia, .

45a. Sec�ão: S'1.1ão \Vulf Irmãos-Guarani-assu. fornecedores de 1\tladeh;as em Gera) I
/I ',�

". �

.' ra�J:) s�r��r;e�;�����m��a���:! �:���i���e���;�r r�';��ke e C�rlos Bublitz. I I,'li tn!.:1.dttllvW i menre.. por duas tUI'mas, ti' Eleltor�s de uu".,rum-assu., L.lOh<:_ T.elegrafic.a. Massa,randubiDha .'
Forro Paulista, Encantoneh·as. de Quaiqucr Espedes

,I.ç;1'-,/i r 'I saber. I
Estrada de ,,��ssar?-�?ub:: Rlb, Frelmaon. Rib. do Salto.

I;
Alinhamento, etc. '�fa

.

:tif"�fnu;:.. I .

la' Turma ,46a. S�cçao: :-;�,ao Zundars -- ltoupava-Rega. I .

[I:;�,�;:�:,
ua�h�::::·:t"::.h:e::::: I E:;���ei�:�,:��;r::.eitor Egidio da Si!v.

I I
. :�peClali�a�e : Soal�,.�:,�trobe.:. ......J.

����;�:����� Joan Gomes da :-Jobrega, DIS'�'RITO DO RIO DO TESTO .'��'--=l!l'-'''$-' !Ii' _ �'-�"'-""'J.I�"�A '._, <) t.-,,,,--�--�-�-��.�-.;t-:li��
E�crutinador, Todos os ele!torts deste distrito votarão na Vila do Rio I

•

.

21:1' Turma d� !"est? ,(Séde) e seus, ,nome-s estão distribuídos pelo SOBRE- PreSIdente: Sabino dos Santos

Dr. LUIZ de freitas Meh"o- NOinE \Nome de FamlhaJ. .'.

" Mesarios: Enhelberto Schramm e O:-;favio Sdmátt

membro da Junta. .

50a Secção: Hotel Pomerode - Rio do Testo. Séde Letras: K. até N. (prenomes)" , .

I
Frederico Kilian- Secreta- PreSidente: Aerm",nn Sehwa.nke 62a. Secção: Edificio da Pr"feiturà. Municipal 6.:Ja esqu.et',oa

l'iõ. !
Mesarios: Rufíno Ara�jo e Victor Bant. I Presid'1ute: Vidal Pamplona.

....

'

.,

Dr. Celso Leva Sales-Es"I'
Letras: A.E.C.D. (SOBHENOMES _- nomes ele familia) .Mesados: l!..'lilandio Spengler e Bero'l,rdino A. {�e Souza.

.

;

I crutíoador. 48a. Secção: Grupo Escola.!.' _...:... !<io do Testo �Saía direit�,' Séde Letras O. até Z. e mais os eleitores de Bekhior Baü..�

i BJumenau 22 de novembro J Presidente: Osvaldo Fiedler
• <J..j das Letras p, até Z, (Prenomes)

1 de 1945,
'

! Mesarios: Ez-ico Passold e Paulo Adan, 16a. Secção: Salão Krauss - Belchior Baixo.

! OSCAR. LEITÃO LETRAS: E.F.G. (Sobrenomes) Presidente: \Vcrner Eberhart

I Presidente da Junta Eleitoral 49a. Secção: Grupo Escolar - Rio dG Te51.0 (Sala esquerda)
Mesarios: Oswaldo \Vippel e Joaquim (:;'oaç;üv(:s.

I
Presidente: Joao Geroia. Eleitores de Belchior Baixo, da Letra A. até O. tP.-fJuomel

-�};;:-�--,*,--��.��..,.,,_�.-o .-<O;-$-��•.-�.- _

.

_

Mesarios: Felix Anders e \ViUy Schwanke
-

."i7a, Secção: Escola Municipal - Arraial.'
.

I
. ., .."..,...__....... � Letras: l. J. K. L. (Sobrenomes) ,Presidente: Egon Olinger

":3-<.. ,,,_.,jl?_._�\��w._�'-"'-1iIi

\
�o bai) $ Wii l;iU

,

47a. Se�çào: �dificio da

Inten.den.cia
taüdar terf!:�o) IMesa rios: vIberto Fritz.schn e Seb2.stião .Martenclal

IPreSld�nt€: ":ltor Weege Eleitores do Arraial.

"":�"�Ii\' r!."" ",L íFB
g;:� ;_LC í li N o 11 • L} I

Mesanos: Erich Guenther e Alvin Bi;mek ,sSa: Secção: Escola Estadual de Gaspar Grande.

<i�q��«�l ... �n�tl�dl L tr MPOP
.

R (P b Pres'd t' L 1d S 11 1
f-rdMtH;�'Q� ! �a�h�. ,; 1

e as: .

'-s··
.

_' aEted.f.'. ::'0. renomes) . ;..
1 �n e�V' JetopO� 0. ': c m'!-_,zd IY

,
'" nãO. deve faltaf

I ia. ecçao: I leiO oa IntendeDcl3. (andar superi:;r) .��esarlOS v a er.ou elmg e � ,õ- tO .,. ..auss

�--"mi'M_
I I

Presidente: Henrique Steffan

I
Eleitores de Gaspar Grande.

;'Yiiços da pri:ruein I, w"-�' *,.� ... \tO. ,,"'. _� ,_ ,�> '�'G _.""
Mesarios: Adolfo Hass e ]\1ax Becker 59a. Secção: Escola MUflicipal (Capela) de G.:tsparsilluó.

tlfde.ill I "
.'

Letras: To�a a_let::a H e resto de M,��.O.P. até R (Sobrenomes Presidente: Alfanso Schuetzl&

I '

.

'.

.

li P
"

.5 Ia. �ecçao: l�o�e! Gancho - Rw do Testo
') Mesadas: Paulo Zimmermann e Mario VaDz�tita

I I
.

.el!114 fi �.j,; I PreSidente J.\ilax Malillcke I Eleitores do GaSDi:trsinho.
.

ii!
�� A

f - IMesa:rio�: •.
À

....;�'1o,._�veege e Hi!nrique Raduenz 1 óoa. SecçãO; Escola Estadual de Barra.cão.

I' '�iA tiOR';!;�"i I Letras S e 1. \�obrenomes) i Presidente: Otavio Muel1er

I 1',,1".' i;;� I.. . ?:<a. :3�cção: Salão dos Atirado.es - Rio do Testo ! Mesarios: Nelson Barbieri e José Alberid

.. 1
. ! PreSlCiente: João Ehtert ! Eieitores do Barracão

'.

i; ',) ! �esa.rios� Al�x. 'V�l�olz e Gercindo Guimarães I 6i3.. Secção: Escola Estadual de Belchior Alto.

dl
• I Letras U. ate Z, tSoorenomes) .

I Presid,eute: Luiz Franzoi.
';'.""�"�i"� .. "iE •. " ""'''''';;;' .fi;, ",:e

11 , í. . 53.a. S�cç�o;. Edific\? da Prefeitura Municipai ,- Gasp�.. 11�1e::,ar:os; !t0do1f?, Augusto Sçhmitz e José Domizgos Koel:ller

. \.""t I PreSIdente: Jose Beduschi. I
Eleltores de Bekmor Alto

".f."� I" " I Me:<u'ios: Bern.3.rdioo Pamplona S·.)brluh{) e Fernando Duchem�. C:0nvGca. po�s, ,a todos os Srs: Presidente, �\ilt'sários � �ec�e.
C�1j .�.' j f ,/ I Eleitores d� SC!8, I�etras: A. e B. (f':ren:1rn�s�. ,.

. Ci."e;arl�s �a const;�ulrem as r�snectlvas_ n::e!;a.s. 'para. ..5 quaIS fora�
r,�, " ';. .

� 'I ;., •
54a, S�c,çao:._G-n:po Escolar H0110l:'10 Mmmda (Sala diteita) I deslgU!idt,S, I1� ,Ola 2 de dele.mbro pruxnno, ali 7 goras, .e convh.

,.,., '�;;��'''';:'' � I PreSIdem.;;: J.i:'lsa ..adei. da t?dos �
os eleItores a Gom ')arec�rem perante as respectrvas· qq�'

�,!'\�!\l , .._",1l1'l:t4''''''':;; t IM' O' ,,"�! J '\7"
,� , f"- Cl0n '" . d'L-

• • " - , •.

1I��lil; Ui.:�j;,il:ltlt'1Jill I I �e<lan{)s: . snmt1�o, h: OC�� e .. !ctOl:'lO PauLO Z!ffimermann �.'!�. ,ar�? nos e hlCl0S �Clm� Qeslf,[,naI1D:!., íje aGord� com &-. dl�-
,

�'f�lt"':E!R..,-\'! i I Sede, Letras: C. ate b. í Pr€;r\omes) �::I?UJÇ�W telta constante aa.s hstas a;;lxadas nos lUo::mclOuados, edi-
.

;q ';---;", � J 55a. Secí,:ãi-: Grtw.,o':E�colar "Honorio Miranda." (Sala, es.que.da' ,.
!lClOS, Dadl)" e passado nesta cidàde :de Sj,u;nen'�u. a<)s de," No-:->··

'.
,,�lr�11ll.!ip'!\l ."m;:;� i I p".._ ·'d· t�.,� . 1�'" \',- '7 _',

.

. j vembrO 'de 1
�

.

:.m,���<", . .- .....""_".���.",,,,,,,.,,• ..,,,,,.,.Ai I .. 1::51 en.e.."'rnü,,'....v 'ci.t:iúu[,a ".,," 94,)
.

dÜ;ilt:{f.O au;â,Z.tar c mELHQQ Das ."nEtdOQES j.M:�.ari_?s: lUfr�do \yenm:..
th e DOTalício Garcia

.'

I. Eu;ese.·riVào o es�revi
'�""""''''� 'ISeae. Letsc�; d. a�e J. �Prenoll)es) BlulIlTnauf em de Novembm de r945.

(O�ar ·.Lei.tão)
. Tuii EIdtotal da ,3a, Zon'l.

"

Edital

8l1JMfNAU

Sempre foi e continua a ser

"i:, <} C-,iQr.1r..GO,ú5- iltr'is_m:f.l o COI}.i:l,cÃO

[� o

N' 2',

:"- """""
.'

. i

,
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Sarda Catarina .�.
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it"t;}U':,:.;;!�!t:tl �:U 'ürf!a!li�{nú ("'\�..

grl-:d�l,., (:i f.,i)��j�} :t�r: tkfH', ApllJ
V;1rlO C!HI!u nl�xl!i;-.,�' 1\0 tl·�1.-
tJi.Dl{"ntú {L'!. S·liHif. e Raiuno ...

matlsm.o d�� :.1105;;',3 ori�t:HU�
pelo Do �. S. p,; sob ti ur, ::!ü,
lia l'.1ht

imç:'".,�t.a."'!"l��r.o,
,
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. '-��;l.

parcialida�e são as palavras �e Urde
o sr. Dr. Luiz Gallot.ti, Interventor Federal no Assim, pois, deveis com todos os VCSSOB auxiliares da em meu discurso de PO?B6. Tudo o que for dito ou

Estado, endereçou o seguinte telegrama ao sr. Frede- manter-vos Bro atitude de irrepreensivel neutralidade feito em contrario a estas determinações por quem quer
rico Buseh Jnr., Prefeito Municipal de Blumanau: diante dos partidos políticos que disputam as eleições, que seja constituirá exploração ou embuste que deverá

"Esta Interventoria, mais uma vez, afirma que a não sendo admissível nenhum gesto, palavra ou ação ser 'desautoriaado (As.) = Dr. Luiz Gallotti � Interven
posição do Governo em face do Pleito Eleitoral é de que possa comprometer essa indeeviavel. diretriz traça- tor Federal".
impertubavel isenção e inalteravel imparcialidade,

Isenção e I Governo
-�---------------��-

"-.-��-li-...-Ii'�!.!l o ...-�--:tf,_•.-.-�-�-�-.-..

+ �

t Banco Popular ê Agricola do Vale de Itajai t
• +

I I
r Deposito à díspostçãc 2 O/O I lili Deposito Popular 5 O/O T

.Tem �.O S·
.,' C/Ch�. com aviso de 30 disa 4 O/O , ,.

OVOS
,J ., ..., 60 dia. fi O/O t

,.: idem td .n Q(I dialS fi 1(2 0/0 �

! Idem idem 180 dÍss 6 0/0 J
.� C/C(jt8. Prazo Fb o 6 mêses f 512 O/O J

Ao dar posse ao novo interventor federal em Alagoas I
I! em icem 12 » 11 010 1

o sr. Sampaio Doría, ministro da Justiça e Negocíos Interí-. li •

ores, pronunciou palavras que 08 brasileiros desconheciam '-.--?i-+--:iJ.-.4li-�-Ji-.-.$ o �'_.,....�-�-�-�!I-.•---.

quase por completo. Sempre os governantes tiveram a

C·
II

preocupação de manifestar o sentido de suas declarações Id C IALatravés de uma formulação vaga, cujo efeito principal era' .

.

I) de.o tornar inacessível á percepção popular. A ditadura', Aniverc;.ario i: Tubarão, 20 (D.T.) - Comunicamos a V. Excili. que
getullana agravou essa preocupação e eSM agravamento

- v

O Aff B II
J dia 18, ao realizarmos um ccmtcío da V.D.N" em Braço

trouxe como consequeneía imediata a subllme mentira. di- Dr. FrenclscoGotterdí=- Co- r DOSO (I SIOI �o Norte, procuraram alg.uns tndívlduoa, impedir sua rea-

rígida, que o plP se. encarregsva de distribuir pela Impren- memorou ontem 8. passagem li [Iização 8 o bom termo do mesmo.

sa e pelo radio naoronars. de seu aniversario nataHcio·· I Oestes indivíduos se destacavam. Turíblo SehmiiH,
O movimento restaurador que entregou o poder pu o sr. Dr. Francisco Gottardl CIo. E

••.

I
Osmar Werner, Adolf') Buss, Conrado Mihus Celso e Ber-

blleo a. Justiça, _l?aquele .me.mOfl:!.
vel fim do dia 29 de out�-I f.'x.S�cretario da Seguranç� nuca speclahzada de mudo Ouertera.

oro, trouxe CGDSlgO o milagre de lazer com que as mais Publlca no Estado e atuatmen- Crianças T

A' frente dos �esordein:s S.B encontrava f'rederi.co
.6Has. autoridades do pais fossem entendidas pelo povo. O I te advogado em Rio do Sul Doenças da Péie _ Malafta Kuerten que f'� atitude de desaüo

..
e com li mão DS cm-

ministro da Justiça é um dos que fazem questão de ser onde é destacado procer d� tara, onde fie Via um revolver, assim arneaçava o dr. Pery
entendidos. Suas dee laraçõe s merecem pois, Bel saudadas' UDN. Nossas efusivas Ielleí- Cursos especializados da Medi-I B8lrrüto, DO momento em que_ e.ste Da tribun� tasía u��
entusiasticamente. rações. cina Infantil e alimentação das 1 belo dfscur�o .. Cfm li 0. dr; FUj B B II e to cr. nun iJBH€ 81a1l-·

Disse o sr. Sampaio Doría, claramente, que, Das eleí- --- criancinhas. _ Medico-Chefe das! do sem s.e lnÜmedar,.d�anle d�s ��eftças do� . deBor�ei=olll
ções da 2 de dezembro, o governo promete e realizará se- Ma, Elínor Pereira da Silva seções de Higiene Infantil e COu I que se dl�em pesserneras, o �DdIVlduo, Tunbi� S{jonmH,
ja como for, imparcialidade para acrescentar não ser 'de -CümpletoJ ontem mais um zinha Dietética do Centro de professor lo.cal, rasgou o�. cartazes e 8S gravuras do Mil
povo politicamente civilizado ter o governo candidato, Iato i ano de feliz exlsteueta a gra- Saude. _ Estagio de 2 anos DO' [or Brígadeíro Eáua�do Gomes,que se achavll!ll »regados
que. se observa �ão. somente nos países envenenados pelo: ciosa. e Intellgente garotinha serviço de Péle e Sifílis da San-] no pelanque. 18t.O fOI tudo em trente do povo lá l';Hi.!g!Htdo
espírlto do caudllhlsmo. ; Eltnor. dlleta filha do casal ta Casa de Misericordia do Rio II e depois 8gredl!am a senhor.a do fi(,SSO correltgíonarlo

Explicou o J?1iDístro .da JiI€tica que a neutralldade do 1 Manoel Pereira Jllr.-Mauser Janeiro. - Especializado em Ma- Severlsno CÜ!reUL . _
.

.

governo, nos pleitos eIe101'818, não se traduz na pratica, H. Peretra. Nossos cumpri laria pelo Departamento Nac.o-,
As &utofl(iad�s Io cats, nao to.mar�.m provldenelas.

pela indiferença entre a fraude e a verdade do voto e, mentes. nal de Saude Publica _ Ex- Rogamos a \i. Exc!a, 00 sentido ue levar 80 eonheeí-
sim, pelas providencias to:nadas para que a Imparcialtdade -_ i Chefe, durante. 2 anos: do servi-I'

meato do Emi!]e�te Luiz OalíotH, afim de punir esses ele-

?ãO se_ estiole �m bonitas pall.ivra�. "Não bastam ás boas ViajOantes
'

ço de Malaria de Blumenau, mentes que se .dH�poem cercar li qU1ilq�er custo as pro ..

mtençoes - afIrmou - e delas dIzem que o inferno està paganda8 udenlstas, por proceSSDS crimwosos,
lastreado. O que cumpre, é tomar providencias praticas, .Tte. ndefol1so Juvena!..o.- De MI'J!lernissimo aPiu'e!ho de Luz II Respeitosamente. FABIO, SILVA. SEVERIANO COR�
para que as boaS' intenQÕes não sejam frustradas". I R:o. do Sul, onde esteve el!! Ultra Violeta REIA. JOAO ANTUNES CORBEIA,MANOEL WENDHAUSEN.

Ventos novos e saudaveis, inegavelmente, sopram 8U-r
VlsIta a pessoas de ma 8i1?1' ,

bre ú Brasil e é com o maior espiríto eivico que devemos z.ade, r�t�rnúu ontem o d18- Dá consultas, todos os dias. I ... Iii .-�i\lt�--*'-'�� o �.- �--<$'-"-�-�-�-llE......jlf.-_'
apreciar as declarações do ministro da justiça. !:Iinal ine-. �Hlt? .otlClal da nossa Forç� ,

Iquivoco do estaoelecimento de uma fase politica em qu� PoliCial e inteletual catarl- no Edificio .Pei�e:· (em frente : -1 N� b!fli !j lili!il � � ! \
o governo, como respollsavel pela feHz condução dos ne- nense, Tte. nder()DB� Juvenal, �o Hotel Vt!orza), das 10,30 I

��-- ',--- --,,-- .. _- • ,

:ir N 011 ;! ,';1!'::; 1

gocios políticos, se ma.nterá equidistante da luta plirtIdaria membro da �cademla de.Le- as 12 e das 14,30 ás 11 horas. I r :
,'� �

��..�.
' -�-�,

limltando·se ti entervir tão somente para fazer prevalecer traa. do EBtaG? do Parana. e

f '433 (-" l
r f1í;JN ':"'��)o nfl.>t dew fllm "rir!'!

a livre manifestação da VOntade popular. SOClO do Instituto GeograflCo ones:. Consultório) J' �-
\\.. ,;k ,conTRfl

+ .....€-+--�--._._,.-..-��4!de Santa Catarina. ;� �'

E
!iii

d'" 30 Na rapida visita que fez ii. (Residencia) 1..101\ ,�t DRS r" ii (a= OUxplra Ia o praza para a esta redação, o sr. Tte. IIde- , " � i' 5A�_)p5 figO OS 1.10 II para
fonso JuveD'i1 nos iOlormeu " 'I Ner' ft Dr�S;m

t d 1'1 I I ""I
IS sobre a conferencia que rea· CDmo ás suas exmas. faromas, CREnE-- f'"1P u

�

U � dGII tIl.:! Ue

rega OS· I U os e el rraas llizart. na visinha ciLiade de nossos cum:�z:entos.�. I hi��r!� � �e�c8l:t�m"::�t;V�S;Itajaí, fi convite do Centro .,,��, �c,.,
AgrícuHui'a dos Estados Uni�

----
,. ! Cultural local, sobre o tema Nascimentos '\.8.__ ,., dos informou que, de 8cor�

«Os �valores Culturais de Ita... I -�-_._ .. -

do com. '8 politic$J adotadaO prazo para a ent'rega dos tiluios eleito'} r:tis, ja! de Ontem e de Heje». Com o nascimento de um pelo Governo sobre a redu�
confo'rrne jü tivemos oportunidade de anunciar, ex- Agradecemos ao ilustre in- menino, OCorrido dia 20 na �'l>4f.l!i".IE'ií!.Ji(.�+.+-._.·���.-��� cão das restrições da expor-
pi'ra no proximo dia 30 do corrente, devendo, to- teletual a visita com que nos maternidade local acha-se tação, cinco países foram 8U-

dos 08 eleitores inscritos, procura-los, sem falta, distinguiu.
-, ' engalana10 o lar d� S1'_ Max II�rmadns ft� �;r�líl !Orizado8 fi imp�rtar dos EE.

até aquela data no tOl'um local, edifício da Pre- !Noivado=- �_j - .'': : _\.

i g��:fIi:a eK�:iS��� esposa Da, U

� U� �b lJU-1 ��. t��!�Ddt:: �� �r���h�::feitu/ra Municipal. I .

-Uma. linda criança do se· les dlplumatu:os I' rante o mez de dezembro,
Registamos com prazer o xO masculino veiu snrique-l .

incluindo-se. entre esses o
contrato de cas8mEw!? do ST. cer ante-ontem o lar dõ ...

sr., dos ff .. UU. ! Brasil.

�-"__'��'�---��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1
Ewaldo Mund Jnr., nlho do Raul Tavares e da Bua sapo- !f·

·······················, ·····,..···

.........,_",_; casal Ewaldo Mun1-R!nalda sa Da. flerta Tavares. Washington, 22 lA P) - Os .;.-"'--�-�--�._.�_<$'i-...._�

i1m çffi� I M�nd.c�m a .prendada �l'ta. -�cha·Me em festas. com o I circulos diplomaticos W88- "Y""
§

.

f .tI OFERECEMOS' :1 Gisela, fIlha 110 s.r. Heimque nasmmen.to ;i� um lotares· ·hington estão alarmados com I
. I.pogra. OS\!

•

li Rischoieter e �e B�a esposa santa garotinho. o feHz Js!' do as !10ticias .

sobre B: guerra i O R

" li'> . 3
li NOVAS - REtEM CHEGADAS :� Da. Helena Rlschbleter. da s'!.". Leopoldo Heidorn e de civil ua ChlDB. Recem-sEj que 1. rrr.eCiS3m

..�e "&JSd!
1= :} sociedade local. sua esposa. Da. .'\�al'ía Hei- os fuzileiros navais e as for-j .. y '"

� MAQUINAS DE ESCREVER �. Aos dlalintosnolvo., bem dor... ....
��:t�:mE:::�!\� ��'í� p��,:::' i iI!!lrlll. Billll IIrlle���!

fi ,"L. C. Sf;!ITH 8. CORIlNA" (norte-americanas) !{
, .g!\l!l.]!f�L+Y>�9i'�q._�_�:Ii.�.q,1iI»'�.® o !!)��•.+_•.�� ...<it._.!f_'lF�1!!,*1íL<;i.�� vir a seI' envolvidos na Juta I �,Ii'l "",Jl I I fi

f� MAQUINAS DE CALCULAR �l i h-;'Etituio Médico D.f. CARVALHO_ i :fd�Jt�a�r�e���teooJ���e����' _m'_'_d=��=. ....

li "lUUGiNAL . ODHNER" (suecas} =l � I tamento de Estado.
Igualou melhor que o

fÉ DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO l � - Diagnósticos Clinicos -. Í!.: �-�"'''''''''.:-''-!i'-�--iI.\f-�'-ii1 ·'1 t
.

• • tJ: �! 81illl ar ex rangelfo
: DE SANTA CATABINA: :t ,iN MetBoüH8ffiO basal - Eletrocardiografla Labora· � .

Iti J_ SA··NTOS R I'IA_ ;1 .�,. tório de Análises (sangue-Íéz8a-urína, etc.) '·1 1 f No ball ti no la!) falir C tltUIEiLER
_ \Ue '-' _

J � K N o T I Rua 7 !la ·SBt;wbrc, 100 • CJt 56

� R I O DOS V L ;� � Ofnica especializada de Senhoras' � ! ·nãil deve faitai! I _B �o� 1;1 E NAU •

fi �í � {perturbações menstruais, e8tel'ilidade. alterações se- 11 , _

li
Rua Carlos Gomes, 59 (Esq. Iv. 1 de Setembro) �{� Jtuail!l, illcômúdv� da adolf'cên�i� e d� idsda critica.; I

Extrai": CX,POSTAL,7.END.TEL.:DOSSAN-fONES:108e94 :i � intlamações ger.ntsls, elv.} � U

�� ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••••••••••••• ! •• , •• _" •••••••••••••• _ ••••�jJ �.���:���=:&�::::n::�:��iO�::=�:��:::�::�:: ZEl
.4������.-'"._·......"".....A-l�4����
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Prado elo Rio, La Menor
e Rapsodia

encontrs"te ii vinda las
f�rmaci3S e DfOljarias

da elA. WEl'ZfL INDUSTRIAL JOINVILLf (Ma.res RegÍ}!tf!!.dal

t0l1na a roupa branqrri.�8ima
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