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Sábado, 11 de Dezembro de 1943 Dr. Achilles Balsio_i::;,- Diretor Hesponsavel

Diversas . ci�a�es . e posições c8ítura�as
Ocupações das
forças Russas

; Moscou, '10 (Assocíated Press)
'-:A emissora destacapital -aca
ba 'de anunciar, que as

-

forças
"l russas 'ocuparam a

.

importante
cidade de 'Zmoneaka

�.,
.

I La; --o �1 -;fI� r:�r

Capturas do
Exercito

.,

Argel, 10 (Assocíáted Pre�s)
;Anuncia-se que _ ó 50 Exercito
norte-amerícano, acaba de captu

.

mr importantes elevações que
.domínam às estradas para Roma,

5.0

--......

Do Exercito Iugo
slavo de libertação
,: Londres, '10 (Assocíated Press)
: - As tropas do exercito yugos
lavo de libertação, capturaram
a cidade de Biograd-Nomory, na
na Croacía,

Rio,"_ Em requerimento diri
gido ao ministro da Guerra, so

licitou a Sociedad,e Construtora
e Industrial Ltd:a. ros'Sle declara

.
dó se lOS sor�ados para presta

.

ção do serviço militar obrigató-
rio teem os mesmos direitos as
segurados 'aos reservistas con
vocados para o serviqo ativo doO
Exercito, p'el-os decretos ns.

Diiario Matutino
( anual... - Cr$ 60.00

Asshmturaso" . semestral - Cr$ 35.00( colonial.. - Cr$ 20.00
III '" .. (avulso • .,

- Cr$ 0.30
u {i .- " : (a.trllzcdQ � Cr$ 0.50

,.
-,
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e 'to�as as frenteS
�---�"""""""""=----------=----------""".....,"....".------_......""""_......�-----��----

Será fechada.,a fron· Instruções sobre reglstro1Dez lideres facistas
teira Italo·SnÍssa de estrangeira� .

casadas deportadosbrasileiros

Os norte-amertca'
nos irromperam
nas planícies do
Liri, rumo á Roma

.o. G. Aliado, 'Argel, 10· (Asso
cíated Press) - As tropas norteZurich, 10 (Assccíated Press) americanas na Italía, irromperam:

- Dez exlideres facistas entre os
.

. se. 1 T.
.'

tti 1 : nas planícies do Liri, ao longoquais o nr. ar arriza I, cne-
I
.,

1 t
.

df d \T r. � fo "'1 d portados
(a pnncipa es rana .que con uz

e 8 'er",na
.

ru,] e .

,

b
. ' ".' ,,' f' a Roma, avançando agora 80 re

para. a Alemanha, ao que. ln erma

I "1 'I. d C I'I' C"· 1 G . a o' ar e e asu 1. '

10je 'O « orrrere (e enova», ..

'1 ';"Ti�

----- I':! I�-----��r
As tropas cana-

Caravana estu- densas firmam-se

dantil á Argentina no Rio Moro
Q. G. Aliado, Argel, 10 (Asso

cíated Presa) - O comunicado
ofícial anuncia: «Depois de inten
sa luta, as tropas canadenses',
apoiadas fortemente por unida
des britanícas, conseguiram es

tabelecer firmes posições ao

norte do Rio Moro, Nas proxt
mídades de San Reinardo, hou
ve violentos combates com o

apoio da aviação aliada,

São Paulo, la (A. N_) - 'Com
'O apoio do Presidente da Repu
Mica, dos ministros da Guerra e
da Educação e Interventor Fe
deral, seguirá no dia 12 proxí
�nó para a Argentina e Uruguay,
uma caravana de estudantes da
Faculdade Medicina, em viagem
de estudos e intercamãiio cultu
ral.

comArgel, 10 (Assocíated Press)
- A erníssora desta cídade infor
ma que Os alemães anunciaram
o fechamento da fronteira sud
sa-ítaliana a partir da

. proxí
ma segunda feira,

. .

Rio, \(A. N.) - O-.Conselho deI obrigações impostas aos perma
�. Imígração e Colonização, com nentes, inclusive a multa de vín
ia objetivo de fac�litar o

jUlga..I
te cruzeiros, por mes de atraso

m�nto pelas de,_Iegacias ;d� estran no�.H.mp'i'im.cito da obrigação de
geiros do Serviço de Registro de registrar-se como permanente;
Estrangeiros 'dos Estados, nos i mas. esse atraso deve ser conta
casos 'de apresentação, para re- I· do a partir do dia em que cada

gístro,
. de senhoras estrangeiras servi-o de registro estrangeiro

casadas com brasileiros, decidiu publicar a decisão;
baixar as seguintes Instruções, BO,=--- O benefleío refere-se rape
que resultam da aprovação dada nas a. estrangeira casada com
pelo presidente da Republíca, a brasileiro, porque a mulher é
exposição do ministro da Justí-

quem segue o 'domicilio do marí
ça: do, excluído portanto o estran-

«10 - A mulher estrangeira geíro casado com brasileira:
casada com brasileiro deve ser

inscrita .como permanente, me

...diante o pagamento da taxare
latíva a expedição da carteira de
identidade, como se já ;üvess'ê
entrado no Brasil com-o .perma
nente, isto é, ainda, quando a

entrada se fez na qualidade de
«temporario», ela não está sujei
ta ao registro temporário, nem!
a taxa correspondente ;:'10 regis
tro temporarío, nem asmultas .pre
vistas pela falta desse registro
temporário, nem pelo excesso do
prazo do visto temporário, nem

a taxa de transformação de tem
porário em permanente;
2° _:_ Está, pnrém, sujeita as

U,
ASPIR.ACõE�

...

�-------- mm M$ EE� � a. om__� ��� �BU__�um ��ma� g__mm Ma�Bm.. �
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Liningrado nunca

será destruido
Moscou, 10 (Assocíated Press)

- «Os sonhos dos Iínlandezes
de destruirem a cidade de Le
ningrado, nunca passará de s.o

nho e a grande metropole mm
ca desaparecerá). E' o 4W� des
creveu a emissora desta capi
tal, ao anunciar que os alemães
'e finlandeses estão diariamente
lançando granadas íncendlarías
sobre Leningrado,

4° - Quando o casamento se

tiver realizado no Brasil, do que
fará prova a respeciva certidão,
o Serviço de Registro de Estran

geiros, e as delegacias de es

trangeiros podem conhecer dire
tamente o caso a decidir;

50 _:__ Quando o casamento não
se tiver realizado no Brasil, bem
assim }lOS casos de suspeita de
fraude e duvida quanto a .prova
do casamento realizado no Bra
sil, os serviços de registros de

estrangeiros e delegacias de es

trangeiros devem consultar o

Conselho de bnigração e Colo
'nização. _

A ARMA

Londres, 10 (Associated Press)
- Uma das «armas secretas':'
de Hitl'er, cuja estréa é tão ian
ci'Osameni'e esperada, parece ser

-o bombardeiro planador. Embo-

QUAL SERA'
secreta de Hitler

ra muitos desses bombardeiros
tentassem atingir os nossos na

vios, essa esperiencia fraoas�
sou, caindo muitos desses en�

genhos dlEmtro dagua.

4.902 e 5.612, f]'e OUtubro de
;1'942 e 'Junho ele 1943. Em nome
do ministro da Guerra, o 'co
ronel Bina Machado, chefe do
Gabinete. dirigiu um oficio a

mesma sociedade esclarecendü Ourso 'l'eórico e Prático de .ThledicÍllH, lutunt,i]
Jlue os decretos citados assegu- São 'PauI'o, 10 (A. N.) -�jSob de 'Janeiro, um Curso Teorko Furioso contra ataque fracassado
ram identicos

..

direitos, tanto Q p.atrocinio dn. Departamento Pratico de Higi1ene e Medicina

[
Argel. 0

(ASs.ociuted Press)
-.

MOl1O. Os alemães 'des'encandea
aos sorreados como aos convo� Cienfific'O :do üentro Osvald'o Infantil, a cargo do Dr. Evaldo O 8° Exercito estalJel,eceu uma ram furiosios contra ataques que
cados para o serviço dn EXiCl"cito. ! Cruz, realizar-SJe-á durante o mes Maria Duque. n(Jva cabe<;a d<: ponte no l.Rio' fracassar·am.

'

construidos I p
no Rio 206 ab, rigos \ (A_ nos�a

..Pl'OdU.ÇãO de aço em.to
,. 1.J42 atmgIU a 159.614 tonela-

au t..aereos
... das, cujo valor na usina pode

1r� .

O
.•.

- ..... ser estimado em 1177.000,000 cru-,

RlO, 1 . (A. N.) - 'Atualmente z'eiros. A produção 'etn 1942 teve
pstão sendo construidos nesta ca- um aumento aproximado de 40
pital, 206 abriig'Os antiacl'eOs, to- por cento sobre a produção de
dos eles àm'plos, a prova de fo- 1939�

.

go, de bala e de gazes.

{)s sorteados teem o mesmo

direito dos reservistas

Foram.

A�s portas de Pescara
Argel, 9 (Associated· Press) -

,ü 8° Exercito; está prest'es 'a'ir
,. romper em Pescara, é o qll,ê aca

.

ba de anunciar a emissora lo-
cal.

ducáo
5

'

visando principalmente os supri ção e

.mentos ii OentraI d'O Brasil. oentO.
: A Belga Mineira trabalha com

A seguir vem a Companhia duas usinas, .uma em Sabará .e
Brasileira de Usinas Mletalurgi- outra em Monlevade, em Minas
cas, com 17 por cento da 'produ- Gerais,

,

ção total. Menciona-se depois a I As llsinas mdalurgicas dis-

Companhia BrasiÍeira de Minera� põem de uma fabrica de ferro gu

do naco
,

Metalurgia com 14 por

o reservista casado deverá
apresentar-se munido da
certidão de casamento

A principal empresa produtDra
de aço no pais, em: 1942, foi� a

Companhia Belgo-Mineira, que
funde com carvão vegetal, tendo
contribuido, no referido ano, com'
cerca de. 50 por cento. Esta éom�
panhia, l'!]udada pejas olicínas de
nosso Arsenal· de Marinha, cons�
truiu um .lami'nador de trilhos,

--- \'!'

I tegoria,
que tenha contraído ma-

São Paulo, 10 (A. N,),-rA pro ,trimonio antes das publicações

���"'!����;z'i��:i���� posito de reiteradas· consultas do edital de convocação, deverá
� � feitas p'Or pessôras interessadas apresentar�se munido de certi-
P C d :1 s'Obre a situa,cão do reservista dão de casamento .com a respecti

�f.':.�.".� asa 'as ouças � �5 casado �olicit�os esclarecimen va fimm reconhecida �m tahe-

H tos d,a' 4a. �. R; que }10S infor-.. -lião afim de 'POd-Cf ser li�enc!�-
:� �lOU o segUlnúe: ,<Todo o reser� do, de aoordo com: as dISpOSlr'

II
- Kleille &: J\<leizker � Õ roÊ,,"dO

de

qUal;'
ca, çÕ;e;:g;::a� Retidos

f.::'.
Rua 15 de Novembro, 667 - Fone, 1.076 �:.l. .

. ncon ro OOl11unicam-nQs da Agencia
�

-_ CAIXA POSfAL.a�) dos Correios 'e Telegrafos local

l:"::
�R L U M E N A U- ';::l dO Bo·osBvBlt com

que ali enoontrrun-se retidas te-

U legramas oS sleguintes destinar-

P·· .j. .

N 'li I tarios: I!zolde Welpank, INCO�

f: reseo.les ra ... aIa ·:1 1 F FIL para Victor, e Adalgiso: : O fJ1snera ranco Wolpini. Pede o sr. Agente que

i�� Louças ,e Porcelanas �.:l b· .. os interessados procurem. seus

f Aparelhos para café. chá; cafézinho e jantar. nacionais e estrangeiros 1
. Zurich, 10 (Associated Pl'ess)

telegramas.

f:::.
-Venda avulsa de pratos, travessas etc. de todos os tipos, '::�.1 'fomadn. de' !!:>.<I:!C'.o,S4'A. . .....

.

...

'. - A agencia ofici'Osa D, N.P.B:\n� u lU! U",,,,,""'UvARTIGOS de: Aluminio. Esmaltados. Ferro. Vidro ETC. form:a que os 'Circulos ligados do São Pa'UliO, 9 (A. N:) -I'�lAs
f fAQ·UJ<'IRO·S CON�PLI<'TO·S :� Mi(listerio do Exterior do -Reich, forças enoouraçadas russas to�

... f�
,

.....
.;
L.,

.

I Li . �l declara que o Presid'ente Roose� mal'al1l de assalto hoje a cidadle

H e venda aviulsa dos artigos da Wolffmetal 'J veltv�i encontraNe com o gíene� I de Charovsk" a!iunda�se ioiicial-

'1:� , h ral Flanco.,.
.

.

mente.,· 'l I,;

.

'l� Miudezas pará Cosinha - �l "p··r7Ef'\.I'ET.A." Prefiram ai '�a-
/

r
..

'}
nULa rinha fabrice..

f� .•
.

. Entrega ii domicílio .. .�� da pelo
m1
.••••••.••..•.••.••.••••.••.••••••••••••.• �•••,,{ _ !:!lM):!...

- MOINHO JOINVILLE-�_,..,....._��.��!iIi'i��•• e-,.4' ....���._q.��

i1· Somen�e e� 44 a industria-
sa, :em Santa Barbara no mesmo hzaçao da carne
Estado, qUê lhe fornece a maté- São PaUlo, 10 (A. N:,) ;:__"'',(j
ria prima para .o fabrico do àço ooordenador da Mobilização Eco�
e da usina de Nevês, em 'Nioerói, nomica, providenciou no sei1tidn'
Estado do Rio.'· de que somente depQis de Abril
A Companhia Mil1êraçã:J e Me- de 1844, iniciem a industrializa

talurgia acha-se ,nstaJada 'cm S, ção da carne Vierde para as 1XaJ··
Caetano, ,em São Paulo, queadas, afim de I1�O p�ejudicar
Depois destas, )feem mais 9. o abastecimento da população.

empresas cuja produção atinge a

\ Os l\lo d R h
uns la. por cento ;la totalidade fi la os econ eceram

prodllZlda no BraSIl. Londres, 10 (Associated Pr'ess)
1 C'O:m.o f�t�ro fll�?C�Onamento I - A R:ussi�, a Inglaterra ie os
(las mSlaJaçOe:'i Üe \ olta-Reclon- Estados Umdos, reconhecetãú \)
(!ia, a 'nossa proclução de aço -'che- Marechal Tito, como comandante
,gará logo a ;310 mil toneladas em chefe das f-orças da Yugosla
anuais. via. E' io que se anuncia nesta

����� ..��

Não

compre
,
"

seu

prasBnte
de

Natal
SBm

•• ') " lI'fI" ,,"' • .,

���

Relojoaria Calarinense Seft Â.

RECA

'l.;;�l
• �L�, .• ,';�:'....r.. .. ' ��::::�:":�',.

a par:lir
de (;r$
tO,oo
mensais

��....,...�
....... ,.. 'lI' c ••••••

consultar
o

sistoma
cpodiario

da
nossa

firma
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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J 1 . 12 a 4:\

Séde
. Joinvíle

" Blnznenau
Laguna
Crazeíro:

.

."'.: Séde
JoinvHe
Blumeuau

.'

Auxilio Natalidade 313
Auxilio Pecuuíarío 114
Auxilio Funeral 15

f.'.

\ Seguro por Morte 19
'Seguro Invalíéez 69

.

',

.: Segura Velhiee .... 2 ..

No mesmo períódo, roram 3'3 seguíntes; as lmpnrtânclas
dos hellefíeiospagos: .

.... . APO��Illí:H!oria por Invalide
Séde

. .

265.948;90
JoinvHe 54,198,20
Blnmenau 25.1õO.60
Laguna 4039,40

do

Trába�Il()'II-
-

Of�t-ta., e . ComercIo
_

.

..
-. .' . Anuncios nesta Secção c-s 0,40 á linha - i\I'Unimo 5.00

h1stituto de Aposentadoria e Pensões uwa<>4= ............;. RJlO&iiitmv..,".. g; _...a3 Mm "".. WUSI!II E d i t a I
de'

. .,..
.

�... I
Vende-se 1 bicicleta pe- ,

·

..• Deíégací: �os ER::e��I:��,: Catari"" I Prec isa ...se I".
<

Vende-se ����a �:t�"d:::��l:,"ePr��! �!:fEn:!i. �'f:.tig::J:���
Cr$ 5UO,OO. te Estado. nascido no dia 3

�ATIC·�.TED·E ESCnr1'OalO .. , Relnnold Oste de outubro de 1922, solteiro.."-;11 .11m A T E N ç Ã O AIHIDédll Rio Branco .

Precisa se de um jovem, de" pedreiro, domiciliado e resi-
bom comportamento e b<.fa. yende.se uma casa. rle ma- dente' nesta cidade, filho Ie-
escola para praticante em um: deira com poço, medíndo o Vende-se um motociclo em

gitimo de Guilherme Roep-
eserttorío. terreno 50x33 metros, na rua perfeito estado de conserva-

cke e de sua mulher Agues.

O interessado deverá dirt- Amazonas .pr0.x;imo aI? Ouar- ção DO'l1 3 3/4 HP de força, Roepcke. Ela, natural deste

gír-se, por carta manuscrita tel, Proprietarlo LUIZ Pahl, COIn direito a cota de gaze- Esta-to, nascida no dia 20 de
á redação desta folha. sob o .• :---- Iína. Iníormaçães nesta reda-

dezembro de 1920, solteira,
endereço "Prattcante'", iotlj· Preciso à Venda ção sob 08walrlo. de pronssso domestien, 010 •
cando sua idade, gratr de Ins ., Aceitam-se propcstss para

-�

miciliada e residente no lo-
d 1·

-

d vende se un-a Vitrola. ar 1 t D' trlt fI·reução e endereço. a venda, sob ema lÇ11.0, ü ger Garc_a, nes e JS fIO, _

---- pred!o sito á Rua 15 de No- mario fabrjc.sção sulssa, com lha legitima de Gustavo Rau-
Precisa-se com urgencia vembro, N. 643, esquina da 3 molas e mais 35 discos.

tenherg 'Ô de sua mulher Te
um oficial de harbeiro, na. Rua Bom Retiro, nesta cidade. Preço: 1.200,00. Iní, O. WiHe.

reza Rautenberg.
Barbearia Werner em Itoupa- '. Demais Informações e es· F=-- Apresentaram 'OS documentos

9 37' O
va Seca. ' clarecirn�ntos serão presta. DesPja Comprar ou Y011- exigidos pelo 'artigo 180 do CoJ

34�.6 "

I
�.-

I
dos 80S interessados no es- digo Civil, sob nO 1. 2 e 4. 'Si

I Com pra-se cr.itOl'iO da Mutua CBtarinen: 11e1' l\[:=!qniml:-i; Motores
alguem tiver conhecimento de

se de Seguros, á Rua 15 de ou outro objeto lWYO 011 existir algum impedimento legal,
Novembro, 714. 3vl usarlo] Procure Ú, firma acuse o para os fins de direito.

79.157,30 Compramos Motores e](>.-
Vende. se�rn;-motocicleta .Intermedlaria ,A. 11. Al- �he����n��n��a�oâo���!�;oa:p�n-icos, usados, de 220 Y. e uma blelcleta de quadro ves, Rna Deodoro, 35 sente para ser afixado no log-d1>

em bom estad», Ofertas batxo.tüpo a!ll�dio). Inror�a.
.

F'loriauopoli« do costume e publicado pela ím-
.' 1 .

.

,1 \11; 1 '. çc,(:lS .

na Oficina Mechaníca
prensa.a, Comp, e· Iud. 'l R. ter de Guilherme Bracke, Rua

--=-�--'------"""I'Blumenau, 9 de dezembro 1943
J 28.355,50 Schmírlt SIA. Bom Retiro. 3vl

Serio filatelista deseja Victoríno Braga

S·-+b·'.-.-.-+-.+"-+'B··-+O+-·__'+d··-·-+GH-�-+-: I (alb"u"n�r�!rse1��e�:�aes Ofjci�d:_Re:;o�i�l
.

U screver onus' e uerra e Oíertas sob P.F.98 a

d t "Ih Faço saber que pretendem ca-

dar armas .'" ao B r'as I' I rei'ação es a 10 a.
II sar-se Adolfo Hamann e wa u

l:r Jsnz, Ele, natural deste
Estado, nascido no dia 26 da
maio de 1920, solteiro. lavra
dor, domiciliado e residente
no logf\l' 'I'atutíbs, neste Dís.
tríto, filhü legitimo de Julio
Hamann e de sua mulher
Paulina Hatnann. Ela, natu
ral deste Estado, nascida no

dia 3 de julho de 192·1, sol
teira, de profissão demestiea,
domícíliaea e residente no

logar Tatutíba J, neste Dis
trito, Wga Iegítíma ne Car
Jrfllz e LÍ� sua mulher Maria
janz.
Apresentaram 0$ documentos exf�
o:idos pelo. artig_o 180 'do , Codigu
digo Oivil, sob nO. 1, 2, e 4.
Si alguem tiver conhecimento· de
existir algum impedimento legal,
acuse�o para fins de direito. E,
para constar e chegar este ao

conhecimento' de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu
gar de costume e publicado pela
imprensa.
��nau, 9 de dezembro 1943

Victorino Braga
Oficial do Registro Civil..

@<j·+'t'.�.]F..-'-."�••••::-.D�.-.0 ,® .-•••••••••."'•••.•••Q••• (!)

Habilitações para
casamentos

roc
Registro Civil

-. 'Benêficiosreqoe:ridõs .1)0 período ·de
'�;" Janeirõ ,(1 Outubro do ano de 1943

Aposentadoria por Velhice

Séde
'·JoínvHe·
Bíumeaau
Laguna '

Cruzeiro'

76.638.20
23.292,20
27,344,30

926.70
154,10

Pensões

75655,30
. 3.852,00
L650,{lO

.. Auxilio Peeuníarlo
. Séde
Joinvile ....

.Blumenau
Laguna

..

51.675,00
22.967,70
12.347;50
6.996,80 93.987,00

Auxilio Natalidade
37;446,30
12.272,10
11.683;90

645.90
'500,00 62.548,20
3.450,00
950;00

1.425,00

.. ";

;:.

TOTAL
EXAMES J\1EDICOS
Serviços Médícos Pró

5.825,0]
719.510,10

'Séde
JoinvHe
Blunie.na:u
L�guna
Cruzeiro

14.072,00
5.540.00
2.793,00
440,00
160,00

./

2a. Região de Armas e Munições
EDITAL

TOTAL 23.005.00

Vi@to: JOSÉ SOARES LOPES

�-.-.=.-._;_+-.__'.'-�..c_+ o�-·,,-.=�+-._:_�_;,,--,+-+-.

e "a.lvuRas
"iCTO'R

Pelo presente edHal, intimo a todos os Snfs. possuido
res do registro de armas de fôgo, em at1'3Z0, abaixo rela.
cionados para, no prazo 'de 15 dias, a contar desta data,
revalidarem seus registros, sob pena d.e apreensão das res

pectivas armas e multa de Cr$ 200,00:
(Continua)

Paulo Ficher, JuvenaI Simão, Rodolfo Roberto Weickert, Vi
tor Michel, Harry Krepsky, Guilherme Willecke, Roberto
8aier Sobrinho, OUo Pas8old, Erwin Gieland. Alfredo Volk
mann, Otto Passold, Luiz Gonzaga .:\1edeiros, Benardo Fre
deric0' Erntlni FeIrari, Otto Barwh ]UlJlof) Walter Seher!,
Carlos BúrnllJleo, Jose Maria Ponné Chaves, Helmut!!
Schimidt, Frederico Germano Gluizmacher, Germana We
ber, Conrado Bucgel', João ClaUdio de 01iveirn, Fernlindo
Klein, Cal'lllido Jose Pereira, Francisco Hess, Vitor
Mallke, oscar Lindner, Rodolfo BUdag, Benique Passold,
José' eaudido Ramos, Vitai Cruz de Azevedo, Pedro dos
Santos Junior, Walter Koehiel', liarry Dorow, Adolfo· J.Jeu.
ders, Henrique Linéner, WilI.r Clatz, Alfredo Wend6rHn�,
José Jacó Dias, Carlos B3l1ag. LeopoldO Hal'tman.Wiliried
Meyer} João Ramos, Leopoldo Blaese, Ricardo starraosahey,
AnI()al Migueis, Francisco JUlianem, AIIredo Carvalho, Wol.
gang jensen, Vitor Kanitz, Feiíx HiendelmByer, Leop01do
Maudei. LeopúI10 Schwartz, Carlos Henrique Medeiros,
Paub Henrique Scheeffer. Waldernlif Devitz, Siegfried
S<1hneider, Leupoldo Pasfiold, Paulo fritzcke, Erwin Drews,
José Avelino de SOUZil, Ewaldo Volkmann, Wo1fgangJensen.
Arthnur fIadIich, Iugo \Vehrnuth,

.

Guilherme \Vudk�, Artur
Oellert, Hicarrlo Gnll, Afno Krueger, Erico Qerliler, Leopol
dO Kr�tzchmar, Amo Vou B;ylardt Junior, FeUx Winderding,
João Cantsii5ta, Germano Píake, Banco "1000" (2 reg), Elmo
Blae8e, A!lgusto Viergutz, Hermano Sutte!', Germano fucbs,
Vitor Walter Probst. Ahãr. Wezniak. Rolando KobaU, Ger
mano Leu, Ego.i1 Lautei'jung, ,Julio Rllutenberg, Harr:r KlHz'
ke, Pedro de Alcauíara. Pereira, (2 reg}, ErnHio Gnewuch,
Oarlos HeuI'ipue NiedeÍl'os, VHor PauH, fZlil'iC Gonçalves
Rumos, OUo Pa.l'sold, Ervllll Hninhold, Pedro Símas, João
da SilVtl, Romão Amorim, Ewaldo Koenlef, Ernesto HOl't.
Martim Krueger, Carla Strassmaun, Vva, Genoveva Hen
kels, Hermanu WIlJerdiog, Fernando Pfl.fsoid, Manoel José
de Mélo.

2' Região de Armas e Munições. em Blumenau, 2 de
dezembro de 1943 .

AMARO DA SILVA PACHECO--Fiscal Regional,

•

0& melhores peJos preços menores
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•

Garotas. Hpo j3.hnt�c8ba,m8dnra! Píaüas mnís irresistíveis do que cocegas nos pésI\..mbi{ln!es Super-gránHnos! 'I'ééuienlor daqueles l! Chp,ga, nã.o? Pois ainda tem mais
-EM-'--· o('s-

[spodiSlas! Não percam amanhã, no campo da Alameda Rio
embate entre as equipes do S. C. ,BRUSQUENSE e S, 09

E�J1 DISPUTA :00 CA PEONATO ESTA UAL." _.
__

.

,
- 0j ,

=-�-n�-��=�"-�'�---�---=" o m"g�,��i���"�h; se�a�!�r�t!Sm.js um "C.-

I' riOC8S x Paulistas", Domingo, amanhã, portanto, os, dOIS
eternos finalistas do campeonato hraailelro de futebol «íe-

I tecerão ao núbliuo p3uJista. mais uma vez, () "prato do
•

di'�' d "f' 1" "I'>.8.:10" .•. A Iinal, S! é que SP po ':� c f!SShIC1H e ma,., ..
-

.. rá disnutada em urna série de 4 partidas.

II Quer dizer que desta vez ninguem poderá, alegar.que
, houve "marmf;!Orlii ". A coisa já será asslm. QUlitrí.l partidas.

Duas em São Paulo e duas no Rio. MH�, (sempre ha iuga;para um rnes), no caso de .se re�istrar empate. �a:eri:t. �

MA1R UMA PARTiDA. A quinta. essa sim; ser4. a ultIro:.
C t O,'

s :

H·
I

I À decistva. QUf3!' dizer que o campeonato, posslvelmente

Gmpe'ona O' im·p···lil� rifUonQ será resotvído BI! "quinta". TI; {) pliVO vae na conversa. Vae

.....
«I

.

ii I ..
.

bU Büym U lotar 83 enormes depEndencias elos "pacaembús", abarrotar
os cofres da Fr deração, acotovctcrse, empurrar se 0.'

° As,

E·.II'·m i. n·atO·· r,'as espalhalatosns torcidas unttorrntsadas darão um fOl'IDH}avel
espetacuío. Dlze..m que a torcida paulísta irá ao Rio ."emA grande placa de despor- fará pára conürmar o seu be' Provas reàllzadas no dia 9·12-43. missão de coníraterniaaeão" ... POiR sim. Tamhem a "unitor-tes da S.D. Blumenauense lo triunfo do dia 5 em 8l'Us" Praças - Volei-bóI: 32' BC x I1I/20 RI. '\ venceu o rnizada'' do Rio levará a São Paulo "a estima e constdera-será teatro de mais' uma. Iot- que. Bodínho talvez possajo- 32' BC. - 2 sets. a O. Cão" dos caríócas . ,. Talvez. O fato é q:w uma vae teu-mtdavet partida de IUteho1j gar, sendo inegavelmente, um Futeból: 13' BC. x 14' BC. - venceu o '13' BC. por 7x3. tar suoerar a OUÍ!'.'l, em bérros, apupos, exibições, assoviosentre as equipes campeãs da grande reforç(J para o eam-

.

32' BC: x UJj20 RI. _ venceu o 32' BC por 6xO e, quem sabe, garraíarías . " . Não resta dúvida que seráASVI e LHO..
.

.
. ! peão da LBD. Por outao lado

.. Olielaís - volet.bõl. 32' BC x 14' BC -- venceu o um cspets culo fürmidavel. Formídavel pai a se escutar, deO S. C, Brusquense, esta' o campeão da r,tsVI, ao qUI:< 14' BC - 2 sets a1.. longe, sem correr o perigo de ser €smagadf', empurrado �mos certos, virá disposto ti pllre�e: contara com o eOD· Sargentos - Basquet ból: 13' BC x 14' BC - venceu acotovelado, estando \P.. satvo de receber alguma "sobra'se ..:iJeforrar da.derrota que o Cl!r8� no seu
.' grande. ataean- o 13' BO. de entusiasmo excessivo, Mas, aguardemos o jogo."B"'r6men:me:ose" lhe . infligIu te pu'ceu._que, ass.1m como

futebo t <}-�-�=';"I')o-�--+--<)-.--�--I} oq_._q=-�_*,_+_•._._+-'õdomingo último em Brusque' Bc;owho, nao ponde Jo�al" do-
.

.

_

u S.. • ,
. Este raUdelo o 'esV"· -I mmge

.em . Bru.$ql1e. Espere-
.

. •.• Domlagc pela manha. será travado no ESfadlO d? 32"

'I I· J
•

1dt aau!Jado cõ.rlf an-t :e:e mõ. B que o �lVI rU.bfn. DIU.me- BC" o grandioso embate entre os quadros de. Iutebs ol do Bllo RI X fjní�alaó.
.

.....

t'
A!: °1· a. I uauense reptta. a sua grande 13' BC. e 32' BC. Ambas as equipes possuem otimos €116- 1 Ub J. Unos meIOS espor lVOS OCl:1lS façanha de domingo passado ,.. te Ioran dI· .. d f 1\' !;:e está Iadado ·a ·ser· urna p.ar-.

• .

.. :". .• men. os e. oram vence ores por arga margem e entes, I O título de �';C'" campeãe
" L

. .

..

.

... ..' o que lhe dara uma forte eg. .' d' t • .� H v' U l"tida que aaradará 1i todos 1
.

.

.. . .
. nos Jogos que lSpU aram.

.

da LBD p�" p"T'< ser "e�()l-
l.k t':o� ....

.

•

peran.ça no coüqwstR do tltu- A s�im esp.era,.se que este formidé:l\'el jorro seja uma. .;., .

"'''la. '" u.

,1'
..

,�., •O "Blumenaosnse". confia lo máximQ do fut.eból catari- das rr.aiore·s atrações da competif'ão militar Gl�Ue hora se
V!uO jenbtre pl.'ste� ülOJS .gl ....�1" t °t'

..

t.)·· .. y. dos cu "s o·"s,v"',meou:; el!i·p 8[!",men e na v1 onti e UuV I neUi;8.
. realiza no Estadiü "General Dutra" O JOO'O está marcado '

.

. ,-". � -

"I'
-

1 "

. .

.' .,

-

.' .

�
. ••.. b te Jogo será l'en �Zi1(,O fi ..

+-{,--.�'*'-:-.-�-�-+..,.,-�-:-�o .-�-+--��<I>--��<l>-<$:o-._'_4> partt as 9 horas da menhl1 de dOIDlI1g0.
.. primeira oportunidade. A nos,.-+��+-,,-,+_,,-+-+-q.o +--�-+-.-+-<t·-+-+-9..-+

€la Entidade ja tentou reali·

Camp·. eonato Brasileiro ���,est\.�;!�lctr.l �a '����=í�l�
não pDude atender, visto que,Domingo p.}I. foi. inaugu 1

ctH Brusque e· direfor· do S.
V ·Of:'. P 'G ti

t 130ezar de ser dia 8aDto deradG em Salto Grande uma C .. Paisandú, o clube visitan- enceram 03 aU�IS as I gU)m18, ali 98 trabfllhavli.beia praça de esprir!f!s_Va. te s�üu v8ncedflf pela aper- Na partida. �ealiz·a.da na noite de quar.ta .feira entre
I Segundo fomos !l1IOrma�?s,rios jogos fm'am levadGS a tada contagem de 3x2, tendo as seleções paulIsta e gaucha venceu a pnmElra pela lar I �t L,BD. reBolv�u�, q:,�e :) Blt.liefeito, destacando-se' o gran- sido uma partida 8l:cuamf'Dte ga contagem de 5 tentos ao.

110 oe_ vle8,�amp!;:l;),h}�:.�e r.lsde encontro entre o clube lo· di' putnda. Pediu nos· o enr. Os temos foram marcad0s por Hercuie8 2, ServiUo, ·pntado em uma Só part!d", em{� "Salto Norte",: e o S,., C. Maia 9ue, por intermedio teanidas 2. O ponteiro esquerdo da Selecionado gaucho campo
_ neu�ro,

.

p08&iveIt1lell·Pa1s,mdú, da vizinha cidade desta I?llla i:gradücessemos chutou uma pecslidade máxima nas mãos de Oberdan. O te no Estadw da S. D. Elu-de Brusque. a� geotJ!ezas de que foram primeiro tempo terminou com a contagem de 4xQ. menauensl'.
,

. alvos os eomponen.tesda em-
'

'.. *** . . _

tiv�':!�sn���al:S!�� q�:s��ll� �eai�:d:ir�\:i��'1el'�et&�rpliblt' Cariocas x Estado dó Rio

I�-'··"=�=�'=�""�""":::-""'::::""'�"""""""""=='�"'==="'�""�","�"::::.f�'
..��."""",��,

-����,"II:Maia, destaoado ,osportmann" co de Salt!) Grande. ,_Como o .pri�eiro, �ste jogo roi r�alíZil�O �ua�ta feira I f�1. " I S ()À_-q,- ..-+-�-.-.-+-'__<)oo ó-4_._._.._A.._A._ ...._'.A_ a nOIte ..0 prImeiro perlOdo dessa pele�a fOI durlsBlmo, ten·....
v;r ,- 'Y T +

I do termtnado com e vantagem dos carlucas por 1 tento a O 1 ....'\ !e�;.. �O§ rraahof.> (�enl?ral Eletric ;:),Jeitamos toda_DiO.", ...,....__., _...._..............,,_,....._.. • '"""'" "" .....,..., No segundo tempo' os cariocas marcaram mais 3 tentos, I � qG�:�Bqn�e[> OU1tli'3 marca para concerto
finalizando assim a partida com o 'tpla.card" ID!l!'cando

Gi4..,RlH,',iTiM,OS O SC__R'd'ÇO.

'
/

4xO' para a seleção cariõca: r _ '" < "I. _ "I

,�-+-·-.-.�.-.-�-...__.o .-4---'+._+-+-.-�-'-$--'�-+
t EW.t!\LDO KG MUE..l..,..LER

1�,JgÍS· t"l'� e Cftmt.'lf"lln ,u.erm�I'ilG u.'�UiiU� !:. A
.

Hua 15 de linvembro, �307 - BLur�BlUU· )tao CATARINA
UADu I g U ú ii u.. II mrmn n üijUu u� R", 1 e�efone 1.249

Assembléia Geral Extrardináriá ��=..,.._'_�;;;;;;m;;.-=�.�������-=���
.

� n=-=-__-=__�d ti__===-__===�5_4�.a=__��.Aviso de Convocacão
:-;ão convidadOR 08 :mr'll. acionistas da Indústria e Co

.. méi'cio Hermanu \Veege S/A.' Com sede em Rio do Telilto,
muníc!pio d� BIumen"au, para comparecerem á A3sernbléia

\ Geral Extrdbrdinária a se l'eaUzar em sua sede social emFerdinando R; R. Curt Dopheide .22 de Dezembro do ano. correntet as 16 noras, afim de de,
BUJA'ífNAU - Rua Floriano Peixoto. 94 o Tc!. U48 ! liberarem 8ônr� a ,;;ef,!'uinte ordem .d? dia:

.

.
.

....

. , .

.

1 l' AHeraçao dos Estatutos SOC!HlS em sou Art. 6. CBf)['
.

..
.

ItU10
H. ..

-

....
,. -..-.. it�_.�""""""�"""""""""',"""!l"'""""",,��·

-

2: Aswotos ris interesse social.
�-$--�'-=+-+"':"':<$-'::'_.-.-+�.� o���-'.·-'�-{>c:;:-.-+--'.·.::._�_...,. . Rio do Testo. 10 de

.
Dezembro de 1943..

. .. ..'.: I· HERMAN� WEEGE, Diretor PressÍdente.

IndustrÍas.··Sa.lto raride S+A� 1·.• {·��_·�-�·��-4\-+-·--+-+()�-�-.-c-.-.�+-+��-�-+

Redatores: LOPES DE OLIVEmA. e J. BORBA

Campeonato .fstadual!
o Grande encontro de .Domlnçio, 12

Inaugurado o flampo da Salto Grande

Utn executado

·Um desejo' manifestado

AfONSO ODEBRECHT

, .1é\- convocação
Ficam cql1vifiados os �ilrs. aCIonistas d.esta

.

sDcied1âe
para cfJmpal'�eerem á Adsemcléia Geral ExtraQl'diiJárül

.

á
...se rEaHsar na s�de sacieIa, na vila de 'Salto Grande. mu·

nicipio de Bom Rf}tiro, (leste Estado, no dia 18 de Dezem ..�
bl'o, pelas 10 hortts:�':

.. ..
.

.

.

>Otdêm .do Ora .,'J' l' c- Súbscriçâó cio aumento do capH!ll· aprovado na
Assembleia Úeral Extraordillária de 16 de iloverubro a. c.
e re:aHsação pa:rcial do mesffin;

2' - Assuntos d€ intf'té8se da S{)ei3dád�..

Salto'Grandf'; 4 do Dezembro fIe 1943,
(8G8.) INOO HERING - Direh):!',Presidenfe

C�nt�dcn·..At\.liá\l"ilo
Díplomado pela Academia de Comercio do Rio de Janeiro.

Com longa pratica proficionnl,
â. C i'; ITA - ESi:rHas Avulsas. Balancos ti Omal,isaeões Comerciais.

Rua 15 da N!Jv!}mr�ro N° 1464 - Flme, 1450 _, Nesta Cidade
,���\�-..��"'-""����
��==�.,.�.=;.�� ..... !=r

"'*1
-

li fabrica de Brinquedos "�eI�ste"
o}endo PROCU[?A ATIVO REPRESENTANTE NESTE

I
'

ESTADO, e que �ej,.'t bem r�lacioníldo.
.

Escrever para 61 C.mr:il, 1245 ;;- SAI] PAULO.
Exigl'-se rsferflm:1B!'l

���··l@"""h*a..��!!'-"'1 .... ,t,9;?.jWiW!BI

Sempre foi e continúa a ser

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



Municipal
lrregularldades .

tiveram que ser
.
enfrentadas

pela administração do Dr. Afonso Rabe
çãc financeira; larídade pois em 1941, nos prí-
Agindo com argucia, dimí- rneiros mezes, foram pagos

Quando o Sr. Dr. Afonso fluindo certas despesas. reter- comprorníssós de 1940, com

Ràbe.tomou a direção dos ne- çando dotações. debílítadas e dotações de J941.
godos municipais, em junho lançando mão do "superavit" Pelo Dr. Afonso Rabe foide 1941, a Prefeitura Municipal previsto, que teve um excesso regularizada a q uestão após aempenhara já a despesa de Cr. de cerca de 80 mil cruzeiros, ousados estudos, mantendo o$ 881.212,80, .restando apenas poude o Dr. Afonso Rabe Ie- municipio em dia nosseus com
a quantia de Cr; $ 164.408,60 vár a bom termo este final de promissos, com excepção de
para atender as

.

despesas va- ano. Restaram, em bancos, pas- (jr� $ 1]8.367,90 que passaramriaveís de junho até dezembro. sande para o exercido de 1942, para o exercício seguinte.Era, pode-se afirmar, uma, si- Cr. $ 81.621,60.
tuação precana, resultado de O Serviço de Divida foi o A situação orçarnentarla de fRACOS «'"
uma má administração anterior, mais sacrificado pela adminls- Blumenau, como sempre, foi �
eque obrigaria qualquer admi- tração Jose Ferreira da Silva. bõa. A receita orçada foi ul- 1OMI!lN
nistrador a realizar um sevéro Averiguo-se neste setor, de a- trapãssada, com bõa arrecada· rlllbu Crelsafliregíme de economia. Foi o que cardo cem verificação feita pe- cão a mais. Isto veio contri-

"SIL'VElRA."forçosamente, teve que ter íei- lo distinto e esforçado Inspetor buír para a correção de erros
to afim de que o município das Mnnicipalidades•. sr: José administra.Uvas prejudiciai.s. �o Gra.d. Timce
poudesse equilibrar sua situa- Simeão de Souza. sena irregu- desenvolvimento do mumclplO.

_
.. ,

._.� ...•--..--.=.-.-.--,+�.-.,---.-,-,+ x �-+-...-+-+-+-+;;...,.;+-+-+x+-+-+-'-'+-+-+-+-+-+-+ x+_._ ......+_+_+_+_+_+_+

Fim . de ano nas Escolas Atenção: =':1L�=��l!=

o pagamànto das
dívidas extern�s.�Quando se verificou, ha al- fez outro acordo denomine

gUDS anos, a impossibilidade do, ou melhor, que pôde ser

de o Brasil cumprir o paga· denominado "Souza Costa".
meato dos serviços de nos- Era este último que estava
sas dívidas externas, em suas I em vigor, quando SA deu co

disposições contratuais então Imeço aos entendhI�e��o� pa
vigorantes e agravadas com Ta uma forma defiDltIVa de
a baixa de nosso cambio por pagamento, porquanto os es

motivos de ordem monetaría quemas tinham prazo limita
já conhecidos, o Governo Fe. do e não passavam de pe
deraí entrou em acordo com quenas moratórias, com a di
os representantes dos credo- Ierençe de que era feita u':lH.
res e as repartiçõelil oficiais parte do pagamento, multo
que lhes prestam assistencia, reduzida.Comunicamos à nossa freguezia e a toda pessõa estabelecendo-se então nova(Continuação do numero

an-,gar.
Wilma Tarn�wsky 83.3; que tiver ° t: AIbum de Figurinhas, completo, que forma de pagamento denomí- Para se ter idéia de comotenor 6.0 lugar, Etha Hiendemayer deverá apressnta.ln em nosso escritório, afim de rece nada "esquema". esses esquemas eram pouco20 ano Fundamental Secun- 82.2; 7.0 lugar, Iuge Lore l "

.

C . -

S tei O primeiro esquema foi mais que um pagamento sim-dari·o. I Karsten 8J,7; 8.0 lugar Car- bel' �m. .ouf.0n numerado, que concorrera ao, 01' eio
feito em 1934, sendo ministro bõlíco, basta confrontar osMedia Geral. mem Medeiros 80,2: 9.0 lugar, de lindíssimos Aeromodelos..
da Fazenda l) sr. Oswaldo serviços da dívida estipula-r.o lugar, Astrld Kleine 89,45; Aldair Pamp��na 78; 10.0 lu- Não perca tempo! (�uem tiver o I: Álbum comple- Aranha, razão por que tomou dos nos mesmos e 05 esta.2.0 lugar, Doris Gropp' 86; gar, Ursel Kllían 77,8; U.O lu- to deverá apresenta-lo até o dia 24 do corrente, data seu nome. Em 1940, com as beleetdos DOS contratos. Fa-3.0 lugar) .Valbui ga �uff 83,65; gar, Eva l1. �ona 77,2; !2.� er:l que será encerrada a entrega dos Coupons.· novas difIculdades oriundas çsmos esse confronto, com o4.0 lugar. Carla Rlschb�ter lugar, M. LUl.sa Sana ,?,2, COM lND WALTER SCHMIDT S/A _ Rua 15 da guerra, o atual mínístro esquema em vigor:83.38; 5.0 lugar, Rute Píske 13.3 lugar Laís G. Catarmo e. J

.,

82,35; 6.0 lugar. Helma Itosa 75,8; 14.0 lugar, Edla S?hroe- de Novembro, 1.495-Agente dos afamados Chocolates O pagamento das Dívidas Externas Brasileiras .�,._M. Blohm 86,35; 7;0 lugar, Io- der 75,5; 15.0 lugar, Allc.e de aS L A C TA"
.

ana Freygang 80.95; 8.0 lugar SOUza 74,5; 16.0 lugar, Ltese- +-+_.•-+-.-+-+:o=+_.•-+x +_+_,,,_+_+__+_+--=+__+_+Laura Símmerrnann 79,6; 9.0 lotte Loechelt 73.2; 17.0 lugar, -Serviços anuaislugar, NHza .jacobsen 77,31; TekJa Noering 72,2; 18.0 lugar
DR. AFFO.·NSO BALS!I!NII] 0.0 lugar. Aleírla Prím 75,74; Aleít Fey 70,5; 19.0 lugar, Ire. fl li!

11.0 lugar, Bulmar T. Peter- ne Bertolí 70; 20.0 lugar, Mar� Médico EspeCialista em Doenças de Criançasmann 74,85; 12.0 lugar, Nair got Kander 68; 21.0 lugar, e da Péle
Fzíedrieh 74,8; 13.0 lugar Asta Salma Oheãtd 65,2; 22.0 lugar, Consultorío: Rua � de Fever�ir(). nr. '1 (ao lado da

" .

'I' II' 649 23 I • redaçao da "Cidade)Hass 74,55; 14.0 lugar Sígríd MyrIam . ono I ,; .0 u-
Puericultura • Regimes alimentares para crianças do peito _ Avita- IColin 72.65; 15.0Iugar, Norma gar. Rute Michels 63,3; : minoses _ Sifills mfantU e do adulto.- Manchas e Feridas em geral. TOTAL 92 680 992

Duwe 71,18; l6.o �ugar, Simo- ®.�+•••-

•••••••••+!f."'••0 o:__::/O::____.'-__l_O._O.:_,o
-:-
__ne Pacheco -70,65, 17.0 lugar, ..

. ® C
·

S
III

I O esquema em vigor re- dores tinham vindo ao RioMarieta �
..

igueiS
....69,07;. 18.0 lu� �·A I'ap I'" ia I +. r o n I ca· o C I a presenta um abatimento de de laneire P, durante 60 dias,gar, MarIa de Lourdes Bor- .�. . '-' :

82 O/O no serviQO anua!· de em reuniões diarias, e6tuda-chardt 68,2; 19.<: Illgiar Mari9a i :, Ani·versar"los Casamentos pagamento de nos�as díviüas rem os novos planos de pa-fortuna ta Santange o
.

67, ;.." externas e é claro que os gamento propost.os. Compre.20.0 lugar, Nair Oliveira 64,5;! � A ca�a que tem
_ tod�s os : Hering--Probst- A nota so. países credores, necessitadus enderaro a situação e mos'21.0 lug�r. Maria Lucia R. de·� artigos domaiS baIXO : Fazem anos hoje: cíal mais significativa a 7'ealíza1'- de dinheiro para o seu es- traram.se "dispostos a assen.C�rvalho �4,2; 22.0 lug.ar La- � preço ao mais alto : A .Yra. dna. Clea Konde1', es· se hoje, pelo .1'elero que ocupa.rn forço de guerra, não podiam tar uma base pala a solw;:ãon81.d6 ..cu.mmader.. 55.,65, .

=
.

.MElJ.TO .eARA :.. \Po.r;a.
do 81'. Gltsta.vo 1{onder_;

.

ambos os nOW08 em nossa. SOCle I ver com bons olbos os saldos definitiv.� do problema da di.lo. �no f�n?8men1al Se- ; GRANDE SORTI 11 .. _ a snrta. Gundula, filha do elade, e o contrato nupczal. da I de nosso intercambio inter' vida externa brasileira denocundárIo.. MedIa Geral;
. � A L F A I A T E S : Sl'. Frederico Hm'dt: Exma. Sm·la. Ingeb()1".q Henng, nacional. tro das nossas reais possibi-1.0 lugar, Relga Rute. W8,1- � '.: _ a sra. dna.' Alberta Pe· filha do indust7'ial FeZix Hel'ing,j "Fiz lhes ver que essa si. lidades".<>hcert 90,7; 2.0 lugar. Slegrld �. Rua 15 de Novembro 505

�_ 'i·eim.
_

com o sr. Cnrt Probst, elo alto tuação- disse o sr. Souza Essas reuniões foram con-Schrader 90,4; 3.0 lugar, Es�t3r .. - fone I J 07 . '!- .
come1'cio de nossa jJ1'aça. Serão I Costa-não poderia ser elas. cluidas com a aprovação' dosKrueger 86,6; 4.0 lugar,.! S1e- S

_. ..
... _ _ ..

<:> !í:ansco1'1'e .hoJe sua. data na- podrinho8, no ato civil, l'espectiJJ sificada de prosperidade, po. dois planos de pagamento Aglinde Odebrecht 84,2; 0.0 lu- ®�.�.���.��.�.�..�..�e tahczr:. a graclOsa "3enzna . Mm:- vanzente do noivo e noiva, os srs. risao que os !!>aldús existen- e B a que já f:zemos refe-S.-.-.c•••+�•••••••••••••�0 o.·••••••
·

••••-.l-.-••••••-... ly, ftlha: do 81'
••
Joao Costa, ?'adzo

.

Dr. M(lx Taval'e:s do Am�1'al e í tes, tanto nos Estados Uni- rencia em notas anteriores e.

. telegl'afista deSta folha. Exma. S1'a. d. Izolde Henng do j dos da Amórica como na In- sobre os quais ainda falar�u
Amm'al e o Dl'. Oscar Rubens glaterra, prOVinham da res- mos a seguir, dada a sua im
K1'ueger e Exma. Sl'a. d. Ursula trição atual de nossa impor- portancia.

Prefeito Leopoldo Schram- Petrsen Krueger. tação, mercê das .1ificuldades Conquanto os serviços de
Esteve ern no.ssa cidade o 81'. S h 1 M k s,' l' oriundas da guerra. Acres- pagamento representem, nos

c u z an e- em ,'ea lza-
t

. .

t ão era dois planos o dobro do qJeLedopoldO �C.·th1'amd· digno .e
.. e�f(J1l'-1 do hoje o

..
cont1'ato de. casamento Ca�onsor�taq�senate llJ��oprr:�indive.I esta.mos pag'anda pAIo esque-ca o p,'e, et o o munzcljJw li e d E· ·S ,t A 'i S h 7"

ill .

G a X1'11a. m. Linm a c ,u.�
ao prôprio desenvolvimento ma em vigor, ainda assim sãoa6r�:rSjgfrjed Wahle�Acompa.'

com o S1'. Gurt Manke.
econ0!llico do país,_ e 9ue el!l· a terça parte de que deveria-

nll,ado de llua Exrna. S1·a. segue Wehmuth-Mittag- Realizm'- �e larIa com granue mtens}- mos pagar na base dos con-

hoje de regl'el>so pam a Capital se'á ainda hoje o contrato de ea' dade após-guerra". tratos. - J. (Da Folha da
o 81'. dr. Siegfried G. Wahle, ta· sarnento da EXl1w. Sm·t. Ediht Os representantes dos cre· Manhã).
lentoso engenheiro e nosso conter- lVehmuth com o 81'. Herbert Wi.
mneo. ly Mittag.
Dom Daniel Hostim-Encon

i'J'a·se nesta cidade, hospedado no Nascimentos
Colegio &0. Antonio, S. Rel)e1'en- Encontra·se em festa o lar do
dissima Dom Daniel Hostin, Bis- 81'. Artur Fischer e de clna. Alt.
po de Lages e acatada figura do gusta Fischer, com, o nascimento
clero nacional. de uma robusta menina.
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Relatorio
Sérias
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Exames finais do Ano Fundamental Secundado
anexo ao Instituto de Educação

"Sagrada Familla"

PUBUC1D1\DE E PROPA
RIJA TRAJANO 33 SOBRADO

CAIX.A PtlSTAl 53
FUIRIANIÍPOUS St� CATARINA

'.'7

de 1941

Não deixe de Visitar

a grande Exposição
DE

- e -

1- Album

SORTEIO DE AEROMODELOS

Importancias convertidas em dólares
_

Contratos
originais

Esquema em
,

vigor Diferenças
--�-

13 419- 148 37 975 248
:3 502 120 37 784 476

16 921 268 75 759 724
J8,0 82,0

Juros
Amortizações

51 394 396
41 286 596

Viajantes

A Fabrica de Produtos QuimicosAuxiliares
"BRASITEX s. Aa"

..�

São Paulo; Rua Marconi n. 124 ... 5? andar
com escritório em BLUMENAU á Rua 15 de Novem·
oro, 462, Caixa Postal, 146, Fone 1309; deseja entrar
em relacões comerciais eom todas as fabricas de pro
dutos qt;imicos do Estado, fabricação de produtos ma·

nufaturados, oleos, fornecedores de materias primas e

minerbs, seja como comprador, seja como representan
te ou agente para os outros Estados.

Dr. Arminio Tavar'es IAssistente do Profi. David Sanson

Especialista em doenças aos. olhos, ouvidos, nariz e garganta.

I
Consnltorio modernamente instalado em caracter permanente

nestn cidade á
Rua IS lia Novembro. 1393 . (defronte ao Hotel Cruzeiro)

t Operações nos Hospifaes

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




