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Galeria dos candidatos

--HlllES IIlSINI
Ao restrinzir .suas atividades como diretor inteletual dêste

diário, para meli�l)r POdE'f dedicar-se � camp;u�ha. partidári� co

mo candidato a deputado pela União Democrática Nacional,
Achilles Balsini recomendou á redação:

A •

I, Embora o povo Vi nha a honrar com sua. preferencl� em .19
de janeiro o saro }3orJlhiiusen e demais ca�didato� u�emstas. 10-

cluslvel a mim. cumpre-vos manter as tradições deste Jornal. con
o ... - ....-.-. +-··6- .-..•- ......'--..

servando-o sempre: H<! oposição.

I
Casado a for ça eom "Não tenham dúvidas em �l!e colocar c�ntra os homens que. ho

s 1 "J O" f' lini i- apoiamos, si estes amanha. esquecenuo-se dos . �ompromlssosuma se vagem I ipr a

I assumidos, v,i,erzm praticar ações que possam ferir os intere-
O ex-pracinha "Y3nkeeH sses do povo.

.

,. �

cooseg.uiu dhn)�cio Arhilles Balsíni sempre .preg-oll,.'iJ. necesslda�e da �posIça�.
pois que sem ela, ou Beja sem a crítrca .aos ?eslelxos � rncapacr-

NOVA YORI( 24 ( R.) dade administrativas. os �.roVtrnÓI sentir-se-iam perfeitamente a
Um E.x"prac:nha" n0.te amerí- vontade á deiaar.se-iam 2"ii" num marasmo prejudicial aosinteres-
:�.Ino, c?�seg'Jíu divorci,::tr-"e, por ses d a coletividade,

,.
.

Ill;..terme'110 de ua: tribunal de p. r atitu .es como esta, que lhe s�o. bastante pecunares, pode-
Kansas, de uma representante da .se avaliar o ears t: r de At.hill es Ba151lJI.
�r :0 d,�� �g�rot s' �elngen� ,das I Aliás, desde que assUl�iu a d.ireçào de "Cidade de B�um�Ilhas.hllp nas, O n rte��lmer1 .an- na., ", h a 17 alias atraso jamais desviou-a do rumo q�� lhe. lmpnno Vlrgll C. Lahrnus fora captu-1 n.iu de ini i 1 mauteuIc-a, sempre, dentro de ínflexivel linha-de
rado pelos Ig(-,rotes, quandos PS

, J t
'

Dr. AçllWes Ba!sllltP1rt'L:->r 1l1:l1:l1)U(,.",,:vel • A!ir; xxm· � 67 �ipões es,:w '�n in varlindo &'1 Fi-'
C0n UFê" de seu [ór ial um escudo protetor dos interesses �a.

"

Ibp'lla!'. fIr.a�a doente e o eh f"cc,'etividad9 a que serve e cem ee bateu-se, vigorosamente, ve-

I·
. da tribu ' e l�nara urr a s .lv�gem se" sem conta, em favor dos oprimidos e injustiçados.flDeU .

para lhe !;erVlr� de .enfcrrr:mra. I Este, anhelo puro.e nobre de dedicar a axistencia em defe
Ao sarar fora Jn�orm"do 80·

sa da terra que lhe serviu de berço e de seu povo, fes-Ihe pr.obre o c�stum� da tribu,

l'pgun·1 var, por Inúmeras vêses, os infortunios do cárcere, Todavia,
• .. fi •

do o qual teria de casar-se com
as injustiças sofridas não lheMais de 8 mil ',essoas patlclparam do comlCiO a garota !--ahmns tenta-a esquI- abate;am jamais a fortaleza de

Jl.11· d'
-

I -d" ti ' \lar-sp, por adiamentos, an es-'
•

.

lhe dobraram o ca-,eU la o naque a ti a e
.

(ranho rnatrirhorr!o, mas nao pô- ,
ammo nem ,

guardava a comitiva Innmeras l de ir mais long • S ·b ameaça de rater.

pessoas. (H!/jDdo ú sr. Iriot'u' m -rte pelo eh. t� da tribo, ca

!30rnhausen li pedido: das pre- sou-�e ,com a indígena. �ouco Isentes, depois de ser �i:Ju(J}I'10 depois de casado, consequ tu fu
pdn compauheÍ!o Pedro Mu- gir dos Jgorotes edá esposa, mas
Lsco de Souz<.' pan cair. nas mãos dcs j 'pone
---�--.,.....;�-'-'--,-�.-- ses, Depois-da gu·err.\ conseguiu

Dl A K.lua I ib er íade:

Valiosas adesões·

Embora o ideal abraçado não

lhe tenha trazido proveitos e

nam as vantagens que desfrutam

aqueles que costumam curvar-se

às ccnvenienças, premiou-lhe
no entan to. com a simpatia e

Segu,�i:to publica nosso colega' Correio do PGVU", de Jara
gua do

. .SÍJ;J" o sr, Lu;z Tack Presidente do D retorio do Partido
de Representéi.ça.o Popular de Canyirihas, acompanhado da 1'0- Nunc,.. lergPTvlsou. Em ocasião alguma assumIu atUu·
TALIDADE de seus companheircs,' nipotecou solidariedade ao des dubihliv811'. Qu!Ze6Se elA 8Fsegufaf vida mais comê"
sr. Irineu Bornhausen, tendo disso dado ciencia ao seu Partído da para si e garh{JtJr li eAte jornal sit:zacão mais op�lenta"

Al�m disso, as alas trabalhistas dis�idcntes de Joaçaba, Por- e tudu ser-lhe-ia c'Incedido_ Mas nlo e de seu feItIO €:n
ro UriãO. Mafra, Joinville e, agora por ultimo, de Brusque, hipr,- � g'o8�8r li Ii&ta firs IlicariútEs. Em seus jornal o mercena�
tacaram solidaried ide ao candidá:to udenista. sendo que a comis-) ri�m(} j Imals encontrou gllllrid'Il.·E .embora. is.to não lhe
são< de Brusque p'lblicou o ségulnte manifesto: tenha trHzido bens materiais. galantm-Ihe um acervo eno_r

me de tnidiçõcs honrosas que muito orgulham a popqlaçao
deste Vcile.

admiração de todos os blume

nauenses, que lhe conhecem o

valor e retidão de espírito, tem
perados peJos sacrificios ineren-.

tes aqneles que abra�am uma

causa e lhe permanecem fiéi�
tanto nos bons como nos maus

momentos.

1!1 '; I

��
.

�
-

"

,

. Formurlo em t 935 pela Faculdade de Direito da Uni·'
ve'rsidade do Brasil, Achilles Balslní, que hoje possue 36
an(,s de idade, des'.1s a ep' Cll d� sua wrmatura, tem dedi
cado sua cultura, lu! f�ligencla e boa vóntade á tare�a de
bem servir este riacão, auscultando-lhe as necssidades. ba�
lendc- ,e por suas Ur,5pirbçôl.'b e propugn8ndo pelo seu maior

progresso.

Á sua pena vionmte e entusiastica. e ao perrsito conhe�
cimente dos vruhlem.;s relllcionadoli com .0 vll!e do Itajaí

ba de lançar o ssguint.a manifesto: .. ' se deve grande parte do 'e'xito de inumeras iniciativas ,q_ue
� tur:tos beneficios p[,fS�tlm fjnje á coletivIdade •

. 'MarifestiJ da ! Ia Trabalhista Pró

o Partido Trabalhisb da Bru�qflc, aca·

de Brusque e nlu

ni(ípio5 uisinhos

Descende, pO?' outro lf1do, de lIma f8miiia cuja vida en·

conlra·se (�streilarnente liglidd 80 de'sen;vo,lvimlimto" desta

I r 'I n e u R o r n
I,
a U S li n 11r,t'I,g'lif:;a.,

o. �e!1 pai. sr, Coo fado B':lslni, bll:�aJúitiflsimos anos

II (j fu<1wadl) nest'l comuna, fl)i, como c ml'itl'utfíri um dos" qUEt
se rlp�thcaram na construção da Estrada de Ferro

Santa Cutarin8, pSla viga mestre da economia do val"J. do
Itlij i Coobtruiu, tlJmbem. grande plJrte da Estrada de ferro
Tereza CllrjslíOu; DO f:oiul do Estado, que tantos beneficios
psiá prestando á 'região qu.') serve. SGa genitora, Da. Frida
Baltilli, [l,6t6 Dt'gg .. u, pertence, tanbe�l. a Ilustre famUia
f4idlClida nesta região Sua avó, Da. Maria Deggau, educadora
contr atada pelo serviÇO de cII{ouÍsação, minlSlrOU preciOSOS

"

'. .... ensin!im!.�nt!ls ã rnajofHH1ás fiais ilustres flguras que hoje
O ,6btivo ql,1e nos Iev:=\ a afastar-nos dos demais trabalhiS4 ocupam posiçãu de desta que no seio de nossas. classes

tas .do Es�ado. que estão l;gados tom '1 PARTIDO SOCl.:\.L

1
cons�HvadGr&B .

. DEMOCRATICO é ° fato desse partido ter expulso de seu seio
a pet.sonaHdade iJustre d,o Dr. Getu.lio Vargas. 110550 Presidt>n- Eis, pois, em rápidos tra�os, a. per?i:ma1idade ?e Achilles
te de Honra. e isto depois de se apal)harem servidos com o íne- Balsini. cujos méritos foram; agora, premiado com a Inclusão de
gavel prestigio do nosso grande chefe. 'seu nome na clBpa de cc.ndidato á deputação estodual pela glo-.

j\poiat�lO� pois a IRIN1Ú_T BORNHAUSEN, por reconhe riOS! agremiação partidária que é a União Democràtica Naciona.1.
cef nele um elemento F�ido da pr6pria dasse operári�; reunindo
as qualkJarle,de verdadeiro administrador e>de democrata sincero.

é

Tanto por seü passario glorioso' de lutas ingentes. como

pelos conhecimentos que teu: dos problemas que mais interessam·
a terra em que nasceu, ou ainda por �eus predicados de cultura
e inteligencia, Acuilles Balsioi é o candidato que reune maior
ntlmero de qualidldes p:lfa representar condignamente Blumenau
e todo o Vale do Itajaí na futura Asseml.:Mia Legislativa do Es
tado, sem, que isto importe na diminuição dos demais candidatos
a deputados por esta região, ilustres por todos os, títulos e que.
nos mt)recern i;odó o respeito.

'

, '

.
.

..

1_
.

'.' Acliilles "BaIsini, apenas, por: tudo que' expressamos, mais que'
müguem-' se rcs merecedor' do poderoso o.mparo do povo em fa�

.

vor de sua canriidatura.' .'
..

......
. '.

. \. .

.
.

i'

. .

Pelos moth;os acima expostos, convidamos a todos nossos

fileiras em prol da candic'.áiura do

'Irioeu'Bornllausen'"
�'.

�. .
- �

.Brusqu.A, 27 de Dezembro de 1946.
A Cumis ão

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Geladeha fletrica
Vende-se &ma nova.

otro WIU.E RIJa 19
Novembro 365.

(Í�ii:icb Sccher)

PEROFU·SE no dia 28 de
dr zembroa uma eartaira de 1
identidade com' o N. 14.488'

PROCURA-SE quarto' para e[lt�é a reshlenela do ab uxo

rlipaz solteiro no
......ent 'd r8S�lI1ail() e. do alão Saehuebe a.

.

•
.

\..... TO a AlfO Gal Cl8
Cu CIdade, com bons

reterar;-j
_ .

. �i.:nousinel. Sedan, 4 portas, elas. 1.nrorll1açõ s nesta
.

Re�' Franz voa KílObl_lluch
ttGrilham Palgel'J, motor 90 KV. daçãu :h 1 Rua Sã') Paulo 85
Tratar na Fábrica .de Tintas .-.-.-._:_.-.- .-.-.-� o r-'�.' -.ii 60_ ,.........:ç.-&

Blumenau Ltda. à' Rua J 5 No-

Vli
.

.

:embro,.�esta_._p_r�a; 1 ! fI : j LNOE-S·Ji. ie���oorr��t�d��e�sa�o� e p�Iê��
.

"

.

.
.'

.

L em i erfeíto estado, sendo: .'

VENn:e-SE -, Por motivo
de vtsgeín vendo uma aranha.

t �!lotor M. W. M. - original de 15 HP ,pr(lço Cr�25.oúo,O(l
com cavalo e j'UpeloB por

1 !dem M. W M. - original de ! n HP » Cr$ 18.000,0(;

preço de oeastão, ver e tra
1 Idem M. W M .

.!._. original de (:) HP � Cr« 10.8 )0,00

J"�'9,r8 á Rtiá'joâo dessõa" 194
1 idem Deutz legítimo de i5 IIP " Cr$ 25.'100,00

Velha. :3v2
lidem Deutz lf'gitimo da 1 (l HP " Cr$ rs.ooo.ci

" , f�"'l r� ".,-'
c'

1 àlieruador A. S. E. A. d� 7,5 KVA" Cr$ 20.oú(',oo
• L',,' [';J'I." . ....._ .i '1

'.

Fabrica de Gaitas ·'A.tFREDO HEriag'J S.A.

UID OaD).iDhonete, tipo 'Ford Comercie e Industr!a. 4V2
E. -.�'. 193). Em perfeitó es- ·-'-'.-!&-o.-A-4>-_.-..--. o ".---.:...... - ..........__.�.--..-.-.

lado·f '.' '.
,

InformsQões COIO: HeI muth
Lock, Gaspar. . "Jv;?

'i

I·
�
\ ,

\��

Pabl1ica de GazesMedicinais "Cremer" &.A.

M de!n Rl-1A,'5 KW
M -t e ío RD-9A-2a KW

AC 50-50 dC'08-lfoO 'p.I1.
A � 1). ·60 ciclJS-12UJ l{lm.

Temos para pronta entrega
Exposição á RU.a Onl_'ô, 77 JOTNVILE

Jutor.naç
õ

ss e dt"'lJl/fs detalhes cem: -

Ru�en de A�reu Keinert &
í.
�.

"Medicaçl1ó
.

auxilia;'
tiO trátamento da .ifÜis'·

.-�-�-�;..;...�--�-.�.-:.:-,.:... End. Telagrafíco-LABI:tAN-Cx. Postal," 50
JOINVILLE JOvl

LA�RILHOS.. :.

_ ,

Ó:�.

e Materiais de ConstruçElú

WernerGarni
Rua P1aui, tI fi 15 -Pone, 1123

'.

BlUM ENA U
2DL'

.

$iHrnrt>;.

_ TODOS OS 11POS

hrioI(iveu
.

II 1: preMI•
''I>go e ele .... idCds
t.aiii;<õ>dOJ • MotariaO

� gronde resistl<aclo
b:ca14l1Ue eco�

"�I\tU;AJaO ••
� .......�

�.llI!EDIS ..�

�. I'tAicO-:s e1 IF81!Ç!I

Distribuidores:

GaiX�O funanre
S...: .. viço dcprirneira

ordem

Rua Maranhão
N' 27

A trat«. com

Ia .. 'lubo.

r- 11. � • d 1111
-

�
"

.. .:..L
I .IH]� rJ' �

� t. 'Bb d!lve f:.lltal ;'1

fogões
e

F.cgárelros
a

Carvão

Distrituidorf'8 :
Prosdpcfmo &. ('ia. Lida.

Rua 15 de Nove.rubro. 687
BLUMENAU

.

.I!? ..;.. ,,;ir!�
F .� .. :

-.

�ficina RADIO. fJHKf
llrode todos 011 ien!�o. dI!'

Radiol!' receptorei

jarvlCoJ RilPf!lo,;; SilrIIUnnDl'

TBLEfONfI '1395
8111 1 d8 S8!embr!l. 11 '.

2°5
267
367
413
60I
662

758
8-0,).
JOZl

1I05
Il74
1280

14°0
1551

II
1648
1756
1890

.2 [I 2[3
280 294
373 37·1-,
5°3 5°6
620 622

690 69+
792 795

9::6 928
1026 1038
1I10 I J 12

1176 1179

Organização 8rando ""Unica":,'
"Ilbsclutamenle Unica" em To�o I) Brasil ,DGvidameute reg istrada sob DO. 548 em 1 �18 •• ·

Para o estudo facil ',da
'. con tabilidnde por corl'ps,

. \ poüdencia, com 4 _liv'rus
_

-.,..� que ensinam, como

sei"""IUlIlI'r:,.:.rur /1"'" est.ivease ��o lal�t�, do
�'Iltrllh,f"r

t'

/.�,"\ \ l1V. Flcafa halJlh .....ado

!;.,.�.; � ,
Eseriturucão mercan

":�::,::" ;... . �= ..
-

.: '" C:dculos,

portugUêl'.�;, .. , =.=.-�- rei to comercial, Corl

pondcl1cia, Datilografia, CaJip:l',lfi'l ,. pratica de Escritorio, :hoje
ll!<cE'ês2ria. Não duvide. e seu porvir. 1\10<;0"'. moças a11l'oveitem, to

ú

nica oportullidade. Pe\'alll pr<Jspect(.5 para I;st" pequeno curso
...

,e

farão em c! uU (j ;u"ses. i{eeeberão um cN'�ificado de especiali",tll },JlI
contalJili,larle. j�to é considerado nos B"11G08, cOlpercio e industria.j
ERcreva hoje au Pruí: Brando- Caixa, Post,ul lJ7G- Sao l�anlol: c

mais cOlJlll'cido que elltlÍna bem desde ,HJ1.U: hauilitôu geraçôes de �11l
11(>8; sel'taut'j"". opel'arjos aop milhares! com jll�lrllçií.o rndüllcutar.... ,

I
O CUJo.o ;;elll livros faceís e a0 alcancf' de toJos narIa ·vale... :e SE

não são da lllnt{,ria não adianta.
Junte envelope ;;elado e diga onde leu isto. '.

---�

•__•__�_ •.-.-.-.-.-•._-. O ,-...- ........-.-.-.�

Remessas de Cat
em saquinhos de 5' quilos

Aceilam'se encomendas para lodo� Os paizes da
indusíve Alemànha, Iodas as zonas.

Joh[ :� ��l. tida:
Rua fi de N�:umlbrG. 1422-- Tel. 1315

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



geral. Espeolallstr
lestlas da garganta
ouvidos e olhos.

� 10·12 hs, B 15 -17 hJ
,�-\11 • RUA PIAUí. 2

aulo Mayerle
·�O asststente do
AL SANl'i} IZABEL
lMedíca e das crean

rtos e operações -;

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



:Màs: quanto aos Pi'óprios candidatos L'Gfc:ni1'6m'
'se a si;:: manda a oxptll'iôuba polrtica ou a' medes
tia' que deve .ornar cornj, virtude em bom eé1ndi�
dato aquela tirada: qÜ(� di� él.; ... iru "131 iór honrado
com a oacolha do in-nu nome . ."

Rim, !�'orque jlI1g;tl'�8), e i lU' aut�,s da mauites
tação ex poutâ.nea 11ü'UI11

.

de tyrad!) é desconhecer
toda. a nooão da flUll;,fLü Cp.L> vai 11:1,';: r. :lóPlI:Z,Jll:'
do, desde Illgu,sqa8 corl::,'cqlÍt:me';;H: lleg'(\l'j cnfiur,
vida, a própria deurocru ci«.".

"

'. Proprietario: IYO J. RElVA UV .

.

.

'. _l."

I'
'.1:;" pois, U III mau 8inu.! cilW ctUVG merecer nrnl-Temos á venda um r€:prficlltor puro "Rogue lt'�istrnd') I

.
.

i 1 "

st d B k TI> 'I' b ' tas c41nBíllera·.�õ;:s ue nu! ei.:;iw!'a( u tlll.) allled naono 11. .

00 oraSl eIrO 80b U' 49-852; de 110m8 «Serro .-+-+.... - .. ;,....,..•........--..-.��:-. .

Al'egl'e». votou t que por i,"�{_I UI ',: .ruu não cl ,''c'. llH"UU .pr�-
..
:' ,'Diversas éguas mestiças (úriadcirasl de. '112. 314, 7i?� I 'Odtleri de Caetano �(ú� círcunstnucio s Uü! ;U�ilblll!1li(.ldol'a;� d,) v,,161'
15(16 e 31132 padreadas pelo «Serro

.

AI 'gre:>, algumas, J�I de seu vob.,.com. potrancas deste. reprcdutcr e nuv-tneme pad rea das EflC(JnUa-se nesta cidade De o'(jamOS' man if st<tl' ,":ompi'O Idl�{jma, inIul-pelomesmo:
.

.

,

,

.
". ' Façam uma visita ou escrevam á GRANJA StLVr �

em visita. -a seu,f progcní- gência n..s (·ol:rH.\utárit ,�, ft, (L�el;\l'aç'ü s tl"il ciwdi-
BROSQUE - afim de combtne e. m preçM\ ..' tOl'(IS U jovem académico dates, pUf qne sâbcmos �;�'�II s,lom p'.:ql.un::w ai'!

.

. Antonio Ara_uj;o ftlh) (Dêg«] .
Odilon de Caetano, frlho do 1 dit'iculdadee J);l COtHO or<Liurc� cuutrolareuí 61Ft de-

:.
.

' AdmHll�t.rad( r
.'

" Dr Angelo ele Caetano, que, magogla ...• ..... II III' '_.--IIl-"-:-�,Ofr-"'-,1O�"-�-"'-,,�-,,:-. terminou com bl ilhantiamo I· �ntrd,al1td, o respei :fl qnl1 ternos á;l n .rmas

4'C{da�e;t de Bluhh:,nau". O· �[U··". J';O·RNA·l,l) curso g;'l1asial na dapital' déuiocrá ticas que (iS Forç�,;; .l;l rrnidas H.'inpl .utar am
'WI!!!!II-. . . lI�ilI'IlIEI"..tJ

. ..,rh Paraná. , '. ..1 por Último, corc-audo a .. - i.u (!S a ucei..s d,� tudo o

'��-"'_--.-�-.-Jt:_" .. _. (l ,,-.-.-.,..;,;j�-<o- . .,_.,-.�.. ..---. ..-:.........-.�il!'--f1-i(f . .--. t povo nr asileiru, !lUt1 obrigum a c·JLt.esLar a, in só li-'� ..

C··.... ';.
.

.,

'.' .

."

"

".·U···\ 'S'
-.

C'"". '.. h
.

.

ta presunção com que, o cand.rlato a gt.I\'l't'LlHdUí",
.

.

.
II. .....

.

Dr. Adcrbal Rr1motl t!:l :;,]1:" a liantL n aqlH')e seu,
'(tÚi que já, me cU!1tlidcro ülrit\l,..

.

I-iOJE{,··Sabado às 8,15 horas ;.' I�80. dito, cnu)(_) foi d,tc pelt, ca,muflado tra"
Uma atraente pcod�ção, �xtraid<:L de um famoso ró:nance de \V. Sómerset Maugham b4Jhitlta, sr. L)'{l'güra. nAil 1l'lD lUJpfJna!l,�\a algnn:ia

...
�� .. ,\ ··h·o••. r'.:a···',: .antes .d':c."\',.' ·amanh··e":' ·c···er" p6nltlO sãc\ sClnpre ddeulpavei,., lH I't'llll ir(J� aSI3C'Q

8
.

. .

.

. V .

'.. . D'lps de bajulações junto êlul:i SPHS p \tn-j,J':'...
•

cem. VE!ronic� ;L�ke > Fra�chot Iene -- J. hn Sutton ---'r, Mistetio! Espionagem! RomanCE! Intriga!

1 �
Com a pn:ndad� srta· Hafíldes

Traição ( Heroj�mo.e $rdtição! - E'. verdadeiramente'fstranho que a mulher que PU alto tal1tO ',-�é1,:��,;!::';t'b,�:':';:3Z:E:����'"
.
� Soares, contratou casamento na

est(!ja jus�aI!lE?[tte pensando em me í11atar.; -,' Acomr>.· Fo;x }0blal • Cóm'p, Nacional e americano iI'�-:-.c-*_"�"-:1,-"""-.t-4-. ° lI'-_' �--4i-:-'. $ __+----.,_.,._�
mesma dat'! o jovem'Herçilio Or-

,

.'

Plíl�éa 4,00·:..._:' Meia e. milítô.res 3,00, ....,.. Balcão '�,oo e 2,00 ,Ialldi.
.

d I Aos noivos e respectivas fa-

Agro ecim nto I;:��:�,ap""ntamos
oo..o.pa-

mDrm�••�.�",·�",,��:,�"=lilB1ii!mE... ..-. ._.-. II1II ............... ",...,.

!

; �:C O m te
I Inter-partidário
I Convida-se o po,vo em g�- .t
cal para assistir o grande comí�' ..,cio ir:ter-partidário a .' f.p,alizar-se

"

' ..

dia 7 do corrente, nesta cidade, '"

com a presença do .sr. Irineu Bor-inhausen. ín'dústriais. o;>eráríos.la- -

:

vradores, vin Je ouvir nêsse dia a
.

palavra de ordefn do vitorioso
canrlidato oposicionista e c pr:l'
grama de seu gove.nlo, capaci-
tando-se do valôr, do m'lior ope
ràrio o:atarinense;

/ .:

.
.

. ,

tMAé iltiE_MBHta.t'Stl4S4liil•• '2
Pai e irmão de

tuge. .

falecido. dia I. de Janeiro, vêm pur este meio externar... seus

ot:;i'adecimentos ao médico Dr. Par..lo.l\:Iayule c bntldOSIS i.rmàs
I
do Hospital San.ta IsabE:l pE'lns desvelos e cuídcidos Ji�pt'nsadcs
ao extinto durante sua enft'rmidadf", bem assim comQ aqueles g' e
os cenro taram--no doloroso ;transe, apresen.ando �eus :,eritiI11en'
tos o acompanh"ndo o querido morto até SIlé\ df'rradclra morada,
e ainda. ao pastor Spellenberg pelas conS0bdora 5 I',lla vras profe-

, ridas a beira do tilluulo.
"

.

.

; A todos, 'pois, aqui fica a expressão de nossa imorredoura

./'
gratidão,

Blumenau, 2 de i :-l1eiro de 19-17
·

Erich Kluge
. Siegfried K1üge .I _..;,.,_.._....... .'.�

·

.' ,---------", o .,-.-CIo-.�_._�_�-·-._.._ ..
·

CADAVER
. que' Pede-se esclareci·

ressuscita . 81
. '.' me��osEmbriagou-se e foi dormir De conformidade com re-

'O Coraçª9' tie Uma (:idade '. - ,����!�:����I��m�!P::; ;;;��.���!;:c:::'�;f��:�:��i.
O primeiro e inolvid,avel, draroá musical w Um espetacul0 que agradara viço num ecematorio local fica. rj,�s cédulas de 2050 e 500 ;mill.

. . ". ram bastante assustadas ':juando rc'sMontagem deslumbrante w Enredo de SublIme' emoção! Cenanos maravllhosos ! Ba12ados. mterna- "

a m br .' d a "b
-,

,

',danais por todos aplaudidos - O espetaculo que todos aguardavam, Acomp. Campo Nacional e ,.� ,m ,;u e:tÇ�5�lr. ec�m Fie
a- OBique nitJg�l"m sab,:. �<\in�a

� Mttro Jornal - Platéa '4,00 e 3,00 _ Balcão 3 e 2 _ A noite, Platea nuUl, Cr$ 500 I
n etra r�� .

a e eClm 0,
.

a- et? umem.u l' a reparL1çao pu-
•

., r�m I?etnflcados e em
.

ternvel bhc3 encarregaLia de fazer ta!
I sllenclO, quando, �lem diSSO,

OU-I recolhimento.viram um ro�co profundo, A Associação Comercial, a quem
O "cada ver" era Sharon King de direito c..l.biJ to,>'Jar rrovi':!en

v�lldedor de prestação, que €i;- c;as sôbre o assunto, éiind� não
taya bebendo e penetrara na cré. se manífestou.

.

mátorÍcJ, arrànjanlo G es:ranho' . Urrre ;la enLnto, que se

leito para dor�uir,. saiba"'a' quem compete o dilO
Sob os efeitos do aleool não reçolhimento, para evitar-se gra

in for- sabia absolutamente o ris�oqu�
I'
ve�.J)reju;sos ao lJOvo já tào

sa-I,1r(oçào. faz a a�dou correndo de ser quelmad_, Criticado.
.

bi)a opinUlo: VIVO ..,· ...--:;.__...._6- ..·-4>- ... - __•

.fi boa intm··
'.

'

.

-', A. n-' I
. . >'Isntalatões ' .' . DVOGLP.".. _:

_ .
!mação é. dada

,'.i ft.r8inRs' I Dr. �.�rUmr ib�sUH I

i·
pela II (1:1" Elétricos

Escritórici a neX(j a

"CIDJliiE DE iloslaladJua de
í e",ta reda,;zw

I BlUMENaU"/1 ����me�_JJ f),te. �< o ,pu

'. Domingo 'ás.··2·horas
Um empolgante "fár�west", desenhos e a contin�ação .da Serie:

�"O �Monsfro··e o Gorila"" ,.
.

,

: ..

•

Lavando-secamo SQbtlo' !�;
", '" '_',,': -

"

.

':. . ": " . t·/

D·S·'_' p' .L'C·I···I '!':í'D" )") 'fi:t"[".,4.' "�." A Á'·' . i\ � TL
"

.

�
.

.
'.

�
,.

WttZEL INDUSTRIAL IOINVltlf' (M�r'CJ� Re�j"tjM.dl1,
, . ..

e
.

'abof.reain18nto
.

,,':"','

, ." .• .- '1:; .,

'. I >
" j

,.
,.>':

t

Anive-sCll"ios ':. ...
.

..

JOSÉ E. FINARDJ. -r- Come
mora. hoje a passagem .

de seu'.'
natalício' o sr, José E. Eínardi, ..
firrura bastante relacionada em

n�ssos meios sccíáisénteletnais..
'

.'

-.-.
:

Ao distinto nataliciante, apre
sentamos cumprimentos com 1.'0'
t os de i'ere'les felicidades, aEiSO

ciand J-n03. assim, às homenagens

tque. por certo, ser.Jhe-ão tribu
tarias IH"5Ia data por seus nume
rOSJS arnigns e admiradores:

I o

Snr a. EUGENIA MIGUEIS�'
deflue hoje R data natalícia da
sra. D«. Eugenia Migueis, dedi
i.ade espôsa do sr.cDelfino Mi.
guéis,

Srta, MARIA do CARMO
Ainda nesta data, .comemorei seu
natalício, a g-entil srta. \Maria do
Carmo Souza, da sociedade 10-
cal,

Noivado

Ajustaram nuprias dia I' do
corrente a srta. Irene Soares, de
dicad l funcionáría da Emprêsa
Industrial Garcia f11ha da sra. viu
va Benta Soares, e o jovem Car
los Deringer, ambos 'elementos
bastante rela ionados n� Bairro
da Ga,cia.

II

10

Dr. A !,tbnr Balsini
De 'rimbó, onde passara

as festas de fim de ano re'-
, :.. ,

gl e3�OU ontem para êsta ci-
dade jun tarnente c.om sua.

família, o sr.' Dr.. .Artur
Balsin:i, advogado com es

critorío anéxo a esta reda
ção, [) qual. já reiniciou
suas atividades.

___ -(
.

.., , f-r�
ALUGA-SE'

(_

A luga.se lugar pará em·

pregada boa e ] eceberá bom
ordenado.. a tratar com.,·�
Frau Ilitner. "

Na RuaJaraquenbach ca
sa TI.O 8.

M
pe pessoas têm �sqdo ct)l%I
Dom resul:fado o popular

depu 'othro ,"

Elixir
A sfilis ataca todo o

organismo
O flgaõn, o Baçu,'o Coração.
o Estômago, os Pulmões e li
Pele Produz IJÔles nos OSS08,
Reumatismo. Cegueira;

,

Que
da. do Cubdo Anemia, e Ahor,
tso. CODE'ulle \) médico e tome
o IJ opu I li r depurativo

E I i X i r 914
Inofensivo ao organismo A
grudavel como 11m !icôr. Apro
vado como auxilia.r 110 tra-·
lamento da Sifilis e Reuma
matismo d·.1. mesma origem,

. pele. D. N. S. P., sob o nr.26,
de l!)HI.

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


