
�-
1If

'=,. --"�"_,,,,""'_==:::.....-".--...,.-�==�=�====.�._�.-
-,o".

� 'Qu .. n cto a Pati'ia rôr injusta c

1·
contigo e ppocedel" como ua ma-.

drasta: coru a ü partido do silencio

Pitágoras.

�------:-_-�"--_ ---

-:
.

.><==---�.;:=
.

1\ �.,�..�..;;�����
i EDIÇÕES MATUTINAS

,

! As Quarta-fei ('as e aos Sabbados
! - _-

::to $ .. ,_' 1# 5 '.�. $ g';M' '.! b as as: _ 1 .....CLQ ...

L
O ARAUTO DAS ASPIRAÇÕES DO VALLE 00 ITA.JAHY!

_. w.",o;;;�:ci""dm....mr_BX zs&: NfÇ-
.

. _

_

.
_

-

.. � ._
.

m ::�""':"'�������:!'!��"!l'!!'!'!":!:"!�����������-

_ _i3__�UMÊN_��-=-�Sabbarlo .1 de Junho de 1940-II! Dr. Achilles Balsii�! - DlR�CTOR RESPONSAVEL III ANNO XV I NUJ\tlERO 63
'6l4'4U,,�"2�l&JJZWL2LL ...... iLU :;:_a4i *Mln:: 1IIM&QQ$kiU_'-4t".SJ( J ]9&&#, ,,,tI2!& alr JiJfíil4iZaE:!í'� lMIiI!ilf!!I

_a 4,;:;;a:_

Official allemào e Teleqraphos
Blumenau,

o Reiah está fazendo a guerra da 1950.'enl Londres! ICorreios
I

em
Gml,·/lr,i. 25 (T. O.) ---- O jornal de guerra que gúie se empregam

.Suisse U;i seu editorial de hoje, pela Allemanha com uma effi
examman.to ,j:, motivos dos 'iri- cíencta jamais imaginada, foi ín
umphos mt.i Gi s allemães escre- ventada pelos alltados como por
ve i_) ft'guinte: ;<1\ Allernanha es- exemplo os tanks mas coube aos

la fazendo a guerra de 1950 ao 'allemães aperleíçoal-as de tal tor

passo que us alliados fazem a ma que hoje constituem ós mo

guerra d;) 1914_ '.' De 1914, -e nem üvos pnnclpaes dos tríuinphos
mesmo a ele' W18.- O jornal 'lem- aílemães.
bra qU(' a Iliaiuria das machinas

I
O articulista suisso enalteceu-

.

�-!
do <1 perfeição de que _�h�"gou a

Cogita-se do 'paradeiro do Rei tec�mica allemã recorda u_:n dos
'.

1 . • '. ultimes certamem na avwçao, rea�

1sopoldo ua BelglOã. Iízado em tempos de paz nos Es
tados Unidos, durante o qual os

aviões disputantes tinham. que at

tingir de' terra uma âetermlnada
altura. Em primeiro lagar collo
cou-se um avião de caça allernão
que atringíu aquella altura em 2
minutos. Em segundo Jogar veio
um aVIa0 de caça norte-eamerí
cano com 8 minutos, (1 seguir
um inglez com 9 minutos e em,

ultimo Iogar um írancez com -10
minutos. O jornal «Sulsses ter

mina o seu artigo, dizendo 'que
COm taes progressos -de teohníca
não podem surprehender a nrn

guern as víctorías dos allemães e

as derrotas dos alliados.
«Gazeta de Noticiasr; - Rio,

26. 5. 40.)

NO CONCURSO
1/# p.

ER

Visitfl' hl)j� m"'G1'!'lO f) 4igellt� da RO\ VICTOR maiS preximc,
li: peça 1lÍ<e'!:aih",s, ass;,n cemo o rennul."ÍC> piH'� h(lbmtgr�ea

Tal. 1111
f

Precisando de
.

Limousine
disque este numero

o Sr. José

Luiz da

Costa

PSTeira

na praça do Theatro Carlos Gomes
Philadelphia Park

..

grande park de diversões da Feira de Amostras de.

Florlanopolls
.

Amanhã Matinée desde Q� 15 horas
não deixem de visitar este centro> de diversões
'1'llOD [\ GI{' A �YrE D slN'�'!L ..

: .
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f.!l, ti EI! ET{;@
malor da Arneriea do. Sul O ani'').arelho s�n��F'-lr: ,�,��. �� !.g.�,�� ..{.,}.�.;
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.,1· Citação
I � Douto� J�ãQ de Luna Freire, f a Jt?zo afim de pagar a Impor
Júlz de DIreIto da Comarca de I tancía de Rs. 16.$000 e mais as

Blumenau, Estado de Santã Ca- custas e'multas acrecldas, sob

• tarina, na forma da lei, etc... I pena de proceder-se. á: penhora
I

'

�. FAZ S,AB�R" para conhcdmen- I nos bens do mesmo devedor. pa.- !
i to; de quem Interessar

..possa, que! ra o referido pagamento, lirnn-l
. 'j tendo o Sr. Dr. Promotor Pu- I do o mesmo devedor desde logo:

" ! �li�o da ComarcaJe�ucric�o a c:- : citado para. to�o� os termos do I,I taç"o de CARLOS \iOGEL, resi- ! processo e cíentifíoadó que o pra-'
\ dente no Jogar Wtmderwald, pa- ,I zo para o oferecimento de em-I'.

j ra pagar. inco.ntin�nti a .quantia bargos é o de dez dias, contados
.

/l:e dezeseís UHI reis (Rs. 16$OOO) da data da penhora, prazo esse

I' woveniente d�, imposto ,territo- q_u� corre�á em' carto�io, no edi-llrial, 1° semestre do ano .de 1931, I Iícío do foro, nesta cidade, onde

I �:érn ..�as . custas: multa extraor- i fl�ncjoria �ste �uizo: E. para que I[,

! dll1�ua, sob pena de penhorar- I nao se alegue ignorancia, mandei
se-lhe, na ,falta de pronto paga- lavrar o presente edital que será I
m��t,?) bens .s�ficientes para .re-l afixado no. legar do costume e I

I missao da dívida. e acCcSSOl'lOS" outros de 19Ual teõr para serem I
na a-cão executiva Que contra o I publicados na imprensa local, na
mesmo devedor move a Fazenda I forma da lei. Dado e passado
do Estado, certificaram os oíí-

I
nesta cidade de Blumenau, aos

dais de Justiça que não encon- ; vinte e tres de Maio de 1940. Eu,
traram o executado e que o mes- ! Frederico Kílian escrivão o (!S-

I :n0. e�t,:va íóra �o. terrítorío da I Gr�vi. (Ass.) João de Luna Freire. �
jurisdição deste JUlZO, em logar Jm2 üe Direito. \1

ignorado e incerto. Pelo presen- i
. _ . '1 /�

te Edital cito e chamo o execu-! Esta conforme O original. �
todo Carlos Vogel, para, no pra-! Blumenau, em 23 de Maio de Il,. A' venda em Iodas as I>ibs Fa;:

! 1940 macias e Drogarias. T!.H;a ss,
zo de quinze dias, que correrá. '. .' -------��---

I
da primeira publicação deste, vir I O Escrivão: Frederico Ktliun. !
��ffiffi?EfEOOffiffiE8ffiffiffi_g3�ffiffiffiffiffiffi�ffiffiffiffiB3ffi

II .
L O J 1\ I) A S M O BILl AS ;

!I Estão a exposição e Vlmaill mubilias de minha fabricação á ffi IIi rIO�J�:i:�O�:doNs�V:�!=cG;s�!le,. 11
183 (e.n.t.re Café Elite a Bonco do Brasil) m
1 � Acceita-se pedidos de mobilias de toda �

II categoria e a pl'el;Os muito razoaveís 83p:3 rn

r Roberto R"oeck Ui.1

'I"�
. FABRICA DE MOVEIS I (

I��l!mlfEfEffifllíIl��1
-I ��;�n I

! p ����������I -

Caixão..l!B.br!..lr
I Ire. 1 • I

II :��:::or�:ri:::co, ,II ! no. :2 (entre Kieckbusch
I e o Correio).

A tratar com

Ali Lubow

'"

Faróis àperfez�
çOf.ldos. Freios hi.

. . drát!Ueos de 5e;pell'�
s�gu.ra!!!ilj@; freios de emergin
t:RG, mdep�!!!identc-!;.

I de#'
'

se«
.,

-

M€:1Í5 Bf.i!:J@Có1:Í;.
Venm@�ão &:onti'o�

im:dc. Nl'av'f<l$ ftlml}fa�
d�$" i\'llMF't;@i@ esg.��m.-:�rl@. r.z:�
�srhltllen'fG o foi"€� 'lf�� _ ©

'

u�;]fb'n�fll8 dl;!5 s�f!'@dG!i;,

r�'ilh�ff�� tf$- t::-:ats!:.rtr:-. tH>;!f��H�'!9�hi-f 'H
.r::�!m S;.���.fe5�5 (�m g raf.'!c!!C" �;L�r�';t;tk:
�I? "f � 9 bt!lt rm p;:o.!rl��!':; ::-n;1'"tOH:ç,

�����:E�i�:�;;;,;�i�P:��:E.�:
í�p:_:�:�;-�::�. '�r� :����J;l�r�' ;;��;:'J���:
i�.� ��i:�·;����rg :'�1�:k�J!:!!��� �:;��i��
gGHlilHi.� f> {'I,_' timHfi!�e�'3; i;:r:!!'t'�5
dfl l1e�o j��l aH�ne;f,l3,?-Ül.'" �;egnndo, (!
l{1J)V S_�,TT]IL\.rf t!Hn�1tiú (�!à Vi�:�lp
lo Jlf"r.e!''S:i.'iu i:. ft1f!uduJa '�Tjlõ1 qu�� :oe ..

gula t,l HlPu.ho}i::;mQ - prnf!E;ssn =-!,w
t�_)l'lH:!ee t?,-!) eOl'{W' t!afnt."�; t_;nHtfi13 �

�(7�!��;1 (�:;_:;;11�8. 1d�t��CUf�!��:;!n��ú�'.if��
1���t�i,'�1Q1f:;E������:t\���;�';!l��:"��i�"C�1�j'�:
��'o(��l�t��lr:�������l�.�;;. �;�.��'i��,;��dJO{bO
�� ,\_jT��lL\L t:;ô) rrue 7!m ki:as uC' C'flrIH�.

T_i:;-'j '.;P!:,.;lp dtri3t!it:� Unlt:. E�mt!lltl. l"f�
e?i'i p}t;;Jwnf'"!:fe "!!:;HZsl�;�o e�m1 (:IS re ..

�;��'�Hj���::�� 2a����:�;.h�:�r ���:�f:!:,l!J?14�1��

�':;i1;:ll;:t,�:��t:;�\i�;� L;;"�;;a�����,�do Hospita l

CUNICA l)\fDJCA E DAS CREANÇAS

si �{ �;l��t,�e l;:���Cl���!��1I �� ,�rt�:l�::I��
��:�i:lY:�;:.!q��;l&: ��r�,:.�:(:'��!;;::�
�3:���i(�Ji�J}i���},�;!��� �l'-i�::J:f::fu;l�:�
do djn!l-I�il',� �m ! af:o!) Ui':,;�:';ivn.
YikdV: l: llO;{O e�o:.H:ent\':ido �� m}

He;f.:,'�. !_Ol!fJ�;'-lumdluao. -l; ',::�":=bwa Gi}

�nal", ataca tiil'('ctH:�em::! ti. t'�-!l!::n. d�i
I1la�j'�-::-i1- !': (':':'_� t':i:1!;lr,:i}i..j 5I,!;:'onü!'�d·.;e�;
do im:-:o! tlHE<a{.'l: 'l\,::1n�'1 '·t!�j;ht,T:��!lt.�

��1� l-t.�;·'_�i�����/f;1.:L�fo�!L.'�!; :�.'!. t'\��:;�,i�:
C\!DJpjHit. (-{e 1';;.l'fo. t:u1we,'_' plwspl.l... '�

LABORATORIOS AS:,OCLU::05 00 S!l'AS!l, tTo'A.
R. P{':vilnc r�Hfi�:n�e�, 49 .; �h)

lJ;;iVi!1�:'�{'h.�.i::1t;:-y ,

��-ªS;��rtY..�.�17'�����':';�·T"�g��.:;r:::::l!7;_-..T-:/�E.!�""Z:47����
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7\ 's S IJ \ Casadae1ft. enhoras ( Viuvas

Capsnlas SEVErdKRAUT
( Apiol . Sabina' Arruda}
este medicamento é o

melhor que existe para
Suspensão, A-lfazo. Fal
tas. etc. restabelece as ea
gras em POUCi'lS horas.
!\s CAPSVLAS SEVENI(I�AUT

(Alllol-Sabina-l\rrlltla) têm o seu

grande exilo assegurado pejo ri
gor scientiítco que preside .10

seu preparo bem como à pureza
de elementos CU1,prC1:ados fia
sua composiçâo chirulca.
Seguindo os preccltos da rnn ..

derna pharmacopé a, para ;1 ma

nipulaçàO das Capsuías Scven ..

kraut , $�10 OS SC'U5 compnuunrcs
distiLadus por lima das maiores
íalrrtcas da t\J1cmanha. C (00-

5u!t(lndO ;IS cxigen-t�as da nhar-
macnpén fkílsileira.

de�tee 'dOres 1om
b�, pontadmnla;�ão,rellQl -que
lhe Iiwm'o lm:men!Et'vi�r·1· 0'=»90
eslá neceslI\ttando
de PILULAS D.&
FOS'l'ER. ".

-

r:

Parai tal'& '1)ftdlt-',
I'! i :!nf&'llJ\O!ll Ii!!'h:ms
tI ão al'hfro- �t!!.'E."l
insl«nftrnGo e eu!�
rapida. Devid., á mUI

, fort� O:t·�:át.; diuretlccr as
PILULAS n2 fOSTER
exPélem de G;gc.misc
mo o eY.:(!�$st'l de-

'

acido mico cnu;?,CI.

dor eis r�umatjsI:no;"(
ir!"eg�u!a!"ida:des \
unnC-JlG:!ü e d� tro!!OSi t

outros !3Cfr}:rn:;;:h!o�. \

FRACOS e ANEMiCOS!
�OMEM:

Vinho Creosotado
De -JOÃO DA SlL\'A SIT"VElRA

o IILRGB TONICO!
� lO,a: r o S J e I,

JJronchih.�3,
CatltarrOJ
Pulmonares,

Dar nas costas �
e ne peite

1<.io _fimtYhi - PeQ!lm só

VINHO CREOSO'f'ADO

ADVOGADO
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de Citação
e exccllcn;e pare as PC':5QõS ass; I;

P,}!1f:"'(':'}O 'tonico do puln ,,10 fraco.

o Doutor João de Luna Freire, [ze (I5) dias, que correrá da prí
Juiz de Direito da, Comarca de I meir,: publicação deste, 'vi� a ês

Blumenau, Estado de Santa Ca- te Juizo, aíim de pagar a impor
rarina, na íórma da lei, etc... tancía de Rs, cento e trinta e

FAZ SABER, para conhecimen- oito mil reis (Rs. 138$000) e mais 1to de quem Interessar possa, que as custas que acrescerem, sob

pe-,tendo o Snr, Dr. Promotor P-f,)· na de proceder-se á penhora nos

hlíco da Comarca, requerido a bens, d� mesma devedõ.ra, para
t itacao da víuva Bertha Passold, o referido pagamento, ficando a I
1 :�sÚleme no

_ _logar Ribeirão Gus- dita devedora, elesde log? cita- ij 1V0, (lés ta. Comarca, para pugar da, para tortos os termos tIO pro-
1i; iCli;.,�b:::nte a quantia de B�_ cesso e cieruificada que o píUGO,

c 'nl01 e tlhlta c cito uiíl reis (h;.j� paru ojet��ii":Jento d.e embargos ..
·

1 )�;;_;c'(_ll)l, nWV,'111t']11(! do iE1POS- é Q de dez tIO) dias, contados da Iln il'r,'ii�H i::tl. inclusive multa, u\Js cinta du penhora, i:,'aso ess�: .�,:,e I1� -ü�!fjrps semestres dos anos ue correra em cartório. no eiílÍlclO
n.il novecentos e trinta e sete do Ióro, nesta cidade, onde íun- r
(1937) ,: mil novecentos e trInta dona este Juizo, E para W,e não!
C oito tW38) e do exercícío de ::ie uiégue ignorancía, mandei la-I
mil novecentos e trinta e nove vrar o presente edital, que será I
(1:l30), além das custas, sob pena afixado no lagar do costume e!
de penhorar-se-lha, na fal!�. de OH�l'�S �'� igual teor, para �er€� 'Ipr )dSQ t- aga.neuto, bens sunt ien- publicados na 1!11prt:11!:5a Iocal, na

te, para reunssao da divtda e ii fôrma da l::i. - Dauo e passado
3.(-':S80n08, n�l Qçiío executiva, que n�s[a cidade �c _Bh�m�nau. aO.8!coitra a mesma devedora, move I vinte e tres (2.:» üe Maío de mil

a Fazenda do Estado. na qual I novecentos e quarenta (1940). Eu, I
L'eJ títícaram O� cricíais de Jus- I Frederico Kilian, escrivão, O es-]
tíc 1, não terem encontrado a exe- I C!::!YI. [Ass.) .iodo ele Luna Frei- i
Cl{tada e que a mesma_ se ��ha- Ire, Juiz �e. Direito. Está contor-I
Vil em Iogar mce:�o Q l1�O saotdo. i me o origlnal.

I'Pdo presente t:mt1:ll. cito. e Cfla-I B'
.

(lI: 1\,1 alu do. 'l'.''''.lJ.íurneuau. 2,) � j_n .. 'c1'-"
11Jl1 a {,:'é�cHtada. víüva Bertha

. !

P4:sso1d, para, no 111;aSo de quín- l O Escrivão. Frfl,derlcp. KiliU!J.. f � � :�r
I

"ai
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Em favor' CIos Agricultores

Eram quase todos francezes.
A imprensa elo Floriall(�põlis

publica:
Berlim, 30 (T. O., ag·. allenlã)

1-- A proposito da grande victoria
I alcançada no porto de Dunquer
I que, sabbe-se que a quasi totali
I tlade dos navios atacados e afun

!I dados pela aviação alternEi era de
nacionalidade francesa. Verifica

i se, assim, mais uma vez, que os
I inglezes se mantém na sua velha
1 ta�tica de deixar sangrar os ou

fFri������������""'!::���"!!'!'!"""""'����iilll tros em seu favor.

I C iO e II seh !lloswaldo Otta Sor,
Nas brilhantíssimas solcmnida-!

des do Espirita Santo, promovi- I

dos peia simpathica e distincta
Sociedade dos Attiradores de BIu
menau, destacamos com satisfa
ção um registro espeda I.

O S1'. Oswaldo Otte Sor., um

dos mais enthusiastas e peritos
attiradores daqueHa sociedade,

I

Ipi por esta agraciado com a alta l
condecoração "Gran Cordão do iMerito;;, a mais ruta distinção que Iuma sociedade de atUradores po- !
de conferir aos seus associados. !

__���"_ .....�_-Essa deliberação da Soe. Attira- -"". =.
dores de Biumenau encontrou os .. LSINI iiimais francos a�plausos de todos �[ DR. ARTHUR BA .

. ;�os seus agrel1uados, aos quaes �: ;{
nos associamos com intenso ju-

'I i1
Advogado =1bUo, fazendo publico aqui os nos- f= =5sos parab€ns ao sr. Otte Soro pc- .ia TIM B O .i.la melida recompensa ql:e lhe I -_ _

foi àeferida. I_IIIIIIII���.�__

o Interventor Adhemar de Bar- amortizações - sendo de 8�:.} os

ros afirmou á imprensa que o juros fi serem cobrados. Só não
D"overno do Estado cuida do rea- se enquadram nesta categoria -

justamento hipotecario da la\ou- e isso por razão evidente -- dé
ra, de que trata o decreto-lei n.. bitos de tres espécies:' 'os ll'ele-
1888, de 15 de Dezembro de 193.8. rentes a penhores agrícolas poste
O Banco do Estado {acilitará tu- ríores a 1934; os origInados dê
do aos devedores. A esses serão venda ou compromisso de venda

cam- . concedídos para liquidação das feitos com o referido Banco e _.

dividas mais dez annos de pra- qulrographaríos ou não - os de
ZO, a partir de 31 de Dezembro bítcs de qualquer outra espécie,
deste anno, Além dísso, ser-Il.es-á A noücla das medidas tomadas

cou.
cedida bonifi.caçãO .de 20'.�!t1. S�-II..)!�IO Intervel1. toro Adhemar de Barbre o capital realmente amortí-. ros deve ter tído excelente re-

zado - dentro da nova tabela de percussão no seio da nobre elas-

Periscopio .'

Falta de Condaccão
adquirida em tres grandes
panhas.
Não lhes falta vontade e bôa

disposição; o que lhes falta são
meios de' transporte . . .

BERNARDO 50'.
("Gazeta de Notícias», 22. 5. 40.)

Com a chegada dos primeiros
contingentes allemães ás costas
da Mancha, é provável que os

soldados inglezes que se encon
tram.no continente, desde o norte
da Belgíca até á retaguarda da
linha Maginot, se decidam a de

, tÍ1(jrar�se por algum tempo em
terras belgas e Irancezes, e isso
PQs falta. ele transporte que os

-cenduza .ásua ilha,
Elles, aliás, não são muitos;

oAlto Commando ínglez é parei
_'monloso no envio de combatentes
para lutai' em terra alheia. A
.defesa da Independencla, da U·
perdade, do direito 'dos povos
;fracüs'eé coisa muito bonita quan
do póde ser feita por palavras,
uEi tribuna, na imprensa, diante
'dó mícrophone.
.

Outra coisa é pôr em execu
'ç�o essa defesa, despachando tro
pas organizadas, com as neoessa
rias

.. armas.e munições, de com- A turma tricolor, num enthu
#ate e de boca.' Não é empresa síasmo .que cresce dia a. dia, con
fÇlcil e depende de sérias e mul- tinua com as suas grandes realí
Jjplas círcumstancías, inclusive de zações,
:$Incera disposição de servir ao De fonte segura, fomos ínfor-
;paiz amigo que pede soccorro, mados que, com um grupo de gen-;.. A prova de tal díffículdade te- tis senhoritas da «elíte» de BIu
.y�:"a fi Polonía, que' ainda hoje' menau, o Tamoyo Esporte "Clube
'�i:;pera .0 promettído auxilio de fará realizar hoje o primeira en
'Albión; experímemou-a, depois, saio de volley-ball, constituindo
a Finlandía; em seguida a Norue- assim, nésta cidade, o primeiro
ga, e, agora mesmo, a Hollanda quadro feminino deste util es
acabou de ver que o Inglez, porte.
prompto a emprestar dinheiro Soubemos .aínda que, dando
com: fortes garantias e juros al- prosseguimento ao seu intenso
tos, não tem a mesma franqueza programa de realizações, o «clu- Conforme, já noticiamos, excur- Iquando se trata de emprestar sol- be da força de vontade», com um sionará amanhã á Gaspar onde I
d

.. a.d...os e

.arm..

as; -sem garantias de vigoroso treino, inaugurará na

el1frental'á.a valorosa equipe do

rjur{JS.
.

proxima semana a sua Secção de ; 21 de Abril o forte esquadrão do
i ,Os reduzidos continO'entes bri- Basli'(�t-ba!l. ,; Tamoyo. desta cidade. I

�tannicos enviados aos Paizes Bai- Pnr estes reaiiza(ões, que sem O ('OnZei) tricolor acha-se bem Iios não serviram. aos"batavos de duvida alguma representam um i treinado e disposto a levar de I
�râ.nd:e �uxiUo. Elles declaram esJorço dinamico ele sua Direc:to� ( v@cida o seu forte adversaria. j{er perdIdo na luta .250(u dO 5eu

.

.

.'

� 1) ,. . 1E�ercito regular. Nade se diz da .) +........ .:..+++ .,. j
(J

...

·

..'.u.·.... e.·.·.:fOi fe.ito. ··.d.OS soldados ing�é-
'0. I- S

I
"es� mas, ao que se tem feIto 1 IcOnstar, teriam elles passado ii I I'BeIgica, onde estão áuxiliando os

Idonos da terra e os francezes; Fazem annos amanhã: tura
.

e cOllceitua�o clinico nesta I
'á agOra passarão á França, se A eXIua. sra. d. Leyla G. Wee- Cida.de. A snrta. r'leIga Sch·wmtz. I
já não passaram, para ajudar o ge, virtuosa esposa do sr. Vh:tor filha do sr. Luiz Schwartz. !
tontra-ataqu,: ás falanges desse \X,'eege, director do grande empo- (••••••� + +.) I
. xtraordinario Hitler (o adj-ectivo rio industrial de laticimos de

i. j (é de Lloyd George). Pommerode H. Weeg,e S. A. Os próximos Censos Nado- I

"De fómm que tudo leva a sup-
-_. A exma. semta. Zelia F'er-

naes vão trazer a todos nós
pôr que essas famosas tropas de reira da Silva, distinto ornamen-

- brasileiros natos e natura",
d_eseinbarque de John BulI são to social blumenauense. O sr. lizados - novos motivos pa-Herbert \Xrillecke,' sado da im-orno os intoerminaveis batalhões ra que nos orgulhemos mais
,ue passam ao fundo da scena portante firma «Ninsted &. WiIle- do Brasil e confiemps mais e
nos fihns- inilitaI'es de grande es- cke) desta praça. com mais fé no seu futuro
pectai:;ulo: são os -mesmos sol- A 3 - A exma. senrta. 19nez grandioso.
dados que de espaço a espaço Veiga. esforçada professora do
voliam a passar, semÍlre idem, «Grgpo Escolar Luiz Delfino» e

dando a impressão de que cons- distintO elemento de nossa elite
tituem um grande Exercito; ser- sodal. A Rvda. Irmã Lidia m.

V!

.......•
·

...•.•..
·

.••.
r

....•..
am na

HO.ll.and.a,
na Belgica e

I
u. di. recto�a da Ma.ternid8.d;:: .:<J��.hOJe servem na França. Os com- hanna St1fft)... O sr. Vlctono

lnll11icaclos falam sempre em bai- Sendron, residente nesta cidade.
�s insignificantes e assim se ex- I

A exma. sra. d. Maria Ka�ser,
jJka a utilização c

..

ontinua de seu

I
digna 'esposa do sr. d. A. Kmser..

--.

ecrivo, invulneravel ás balas e A 4 - O sr. Theodoro dos San-
'.
mbas gel1nanicas.

I
tos. A snrta. Olga Wagner. A

rI Com. a ,occllpaçã� dos portos �a e�ma. s�a: �. Belinha Espindula,I�ancha e provavel que eUes nao dlQ:na 'e thsnnta esposa do sr. dr.
possam.ir servir ainda na Ingla-l Oswaldo Espindula, alto fllnccio
Jerra, aprowitando a experienda I nario do

-

Ministerio da Agricul-

HOTEL DOS ESTADOS (Exclusivamente fam.nia�)
Otímumente localizado no centro e proxímo á igreja de São Bent" e a [:8t;t��ao
di' Luz; Predío apropriado, com elevador, agua corrente, nos .quartos. i\mIHe_nte
proprío pará, familias de trato, higiene e conforto. Mesa farta,naClllllal (� estraugeíra.

_ PR.EÇOS M.ODICaS -

... _

Rua florencio de Abreu, 203 - Sob. (Antigo 291 - Telefon��=-?o11 -: Sa� Paulo
_

_.

o Tamoio realizando. · . para todos
ria, está de parabéns o Tamoio
E. C. Assim, apoiadas na reconhe
cida íorca de vontade dos j-ovens
tamoios, ressurgirão entre nós eS:
tas novas modalidades de espor
te, que até agora e.stiveram no

esquecimento dos nossos dirigen
tes' esportivos.

*

o Palllolo vae á
Gaspar

MENINAS ADOLES.
CENTES : Nessa idade
de transição, quando o

organismo está continua
m;nte renovando as celu
las, o TONICO BAYER
é um precioso auxiliar
de.ssa renovação.
* O TONICO BAYER con
télU Vit301tnas, Extrato de
Figado, Caleio, Fosforo, Sais
l\'Iincrais e eutros elementos
de grande valor reconsti
tuinte. Renova as forças
vitais do {)!'l�anisJl'lo, e�tifnu ..

lando o apetite e a nutriçilo;
enriquece o sangue, fOl·tin
cando os l1ervos e os nlÚSCU ..

los. TOi'·HCO BAYER tem
um delicioso sabor.

Provisoriamente no' edifício do Glub Nautico America
Hoje'� Sanbado, dia 1. - ás 8 horas .

Um film ó:leigre da Al1iança
Dorit Greysler - Wolfgang Liebeneiner - Leo Slezak e Ida
Wuesi em

.

.

.....

Uma noite no Danubio
Uma opereta leve e interessante enfeitada de musi·

cas lindas, e carinhas boniias. .

COMO COMPLEMENTO�: Complemento d:l D. N. e Ufa-Ior-.
.'

nal no. 440.�ffiffiffiffi�ffiffiffiffiffiffiffiffi8s:ffiffiffiffiffiffiS3ffiffiffimm�ffiB �

.

....
� - _u;=:_

� 'DR- L'CIO··· 'PORTES �. Domingo - dia 2 dê Junho - às 4 e ás 8 horas:
w - I 00 Uma Super"'Maxima··Producção da Mefro 1 ! .

83 Médico ffi GRETA GARBO - FB, DERIC MARCH
� ffi Maureen O'Sullivan - El o: garoto prodigio Freddie Bartholo·I� DOENÇAS NERVOSAS E MENTAES m mewem
-�

lli Anna Karenina183 rl,··nl·c··a' 'Me'd,'oa! Coração, EstClmago e ffi Um rum que realisa um espect::rculo de arte porqueiffi 'U • Puimões
B3 conta com todos os elementos neceszarios para isso -,- Ro-6

..
� 10 a-o '" 19. 8 _4$ 6 ...a... manca, artistas, direcção, photographia e apresentação..1:10 " - .... 00

Ir Um film cOmo só a Metro sabe fazer:
•.��

.

C.O.N.S.. : ..E.dificio Gmda,
..

Sala 5·.R
.. u.a·.lG. 1

...

3
..

v2 m EN T R A DAS: 4. tarde:2$SOO - 1$000 e SOO rs.
w w A lioite: paUr. num. 3$000- 2$500 e 1$000
ffi�ffiffiH3ffiOOffiffiffimrn�OObx�ffiffiffi83ffimffiffiffiffiffiffiffi8 �. - - �

r de que, conforme escriptUl'il ar-
se dos agricultores pau ístas.

chivada na M� M. Junta Commer-Elas vem amparar aspirações das
cíal do Estado, em 16 do correntemais legitimas; e o sr. Adhemar .

de Barros - em quem os agrí- mez, foi pela firma Germano

cultores de São Paulo vêem um: Stein S. A., de 'Joínvílle, adquí
amigo dedicado _ bem sabe dís- rida a maioria dos quotas da fir-

.

ma Fontes Cía, Ltda., e que emSOo E' que não se trata, no caso,
de correr em auxilio de uma elas- assemblea geral da mesma data

foi eleito gerente o sr. Theodoro
se, apenas, como se ela - só-
mente ela � existisse. Esse pon- Steín, tendo este nomeado pum
to de vista pode ter sido o do- seus procuradores os sres, Ger-

mano Steín Jor. e Roberto Stein.mínante no passado; e a expe- Gratos pela communicacão.rien�id prOV?Ll que elle er� COI1- I.------------Illl\trarío aos interesses nacionaes J

pOI' constituir uma odiosa exce-!
ção entre os desamparos das ou-
tras classes. Trata-se, apenas, de
auxiliar a classe dos agricultores
como tem sido feito com relação
ás demais classes sociais do paiz.
Naf[;'1. mais.
Dontinua no pro./.:. nu.mero

N�o foi recebido o enviado
BI'16cial inglez.

A imprensa do Floríanopolís
publica:
Berlim, 30 (Urgente) Trans

ocean, ag. allemã - O governo
russo acaba de enviar instruções
ao seu embaixador em Londres
para notificar ao governo ínglez,
de que não pode receber o en-

I viado especial de Londres. A res

posta do governo Sovíet, negan
do-se a entrar em entendimento.
com os ínglezes ou, mesmo, em

receber o ministro plenípotencía
rio de Londres, para tratar de
novos accordos, embora de ca

racter puramente commercial, é
considerada como uma bofetada
dada pela .Russía na 'face do go-

;:8 ��;;nl;�nBlllBS francezes I
A imprensa do Florianopolís

publica:
Berlim, 30 (Transoeean, ag. al

lemã) - O ultimo tiro na' Flan
dres será disparado dentro de
pouco tempo. As tropas fran
co-inglezas abandonam desorde
nadamente o terreno da luta pro
curando escaparem rumo ao Ca
nal. Após renhidos combates na

I região da Flandres, cahiram pri-

I·
sioneiros dos allemães, boje, dois
generais francezes com seu esta·
do maior. Trata�se do camman
do da 4a. divisão frallceza.

I Pnntes & Cia. Ltda.
I Desta importante usina de as

suecar, recebemos commuutcação

COMPANHIA INTERNA·
CIONAL DE CAPI

TALIZAÇÁO
Amortização

MAIO
de

No sorteio realizado crn

31 de !\1AlO de 1940,
foram sorteadas 815 se

guintes combi nações:

CYH

WWP
JWT
CTX

UBTzcz

YIN NOP
Os portadores de títu

los em vigor contempla·
dos são convidados a re
cebar o reembolso garan·
tido, na sede da Com
panhia.

Agentes geraes:

LIVONIUS & elA.
Blumenau

Não esqueçam o pa
gamento das mensalida
des! Em caso de inter
rupção, l'ehabilitem iro,

Imediatamente os seus

titulos. E' sufficiente pa
gar UMA.MENSALIDADE
para revIgorar o meSlli?
e eyitar a perda do dI.

Ireito sobre o sorteio e

:,�::" as SU4'

:�O. &

Lauando ..se rom O·· 5'abão

"Virgem- Es ialidade"
de WEIIEl & CIA� JOINVILLE ;Marca Hegistradal

Poupa#S9 tempo, dil.lileíro e .aborecirnentos
.��


