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r- em Arg91,. 11 IS. E.) - Pela Foram lançadas 3.500 toneladas Os nes'�rvis"..��' ··i)'.".��ad.ns delxa- '.Grandioso banquete vae serprímeíra \·,es( verificou-se a r2)1- d0 bombas sobre aquela . ilha K "'-" B. Iu'" '-iol1.i1!,� "'"""�u ti llI..:""" Idição total' de uma fortaleza in- que resultou na reuriição de uma .' rio .es filel.rit·s (Jo IExél�A"lito oferecido ao Snrll Ten. Cei.
sular, considerada a gibraltar guarnição de guerra com 8.000

� 'l.J I O R N e o
italiana, quando ás 12 horas de RIO, 8. O ministro da Guer- hatorio, efetivos ou e.m comissão i

sear osa epomuc n

'l'o;,:e 1"0" hasteada a bandeira bran
homens e CUJ'l(J comandante aíir- ra general Eurico O.,S'par Outra e os extranumerários de cual
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eH nas fortificações desta es� m�)U que se fendia por falta de em despacho de ontem, resolveu quer modalidade, da Uniãn, dos ....

tra:j'egica ilha. Esta noite mesmo I
agua. baixar o seguinte aviso: 'Estados, dos Terrltoríos, dos I O 11'0\'0 blumenauense que ha Oscar Rosa Nepomuceno. da SU-

as forças aliadas lnlcíaram. U sua No-icia-se que os aparelhas de "Os comandantes' de Região MÜl1icipios e da - Prefeitura do I cerca de um ano se acostumou va faça vibrar toda a população

ocupação. caça alernãas, em grande nume- MilHar. deve!TI pr;JVidenciar p,ar,a ,pistrilC fe?�ral (artigo único I ao convívio Lenemerito do Snr. blumenaueuae pois o homena-

A ofensiva aérea contra a base 1'0, tentaram inutilmente impedir que sejam licenciados do Servi- do Decreto lei numero 4.644, de I Cm:e, do 3� B. C .. vae ter oca- geado grangeou em nossa cída-

de Pantelaria iniciou-se :!4 to- a ação aliada.
.

ço Ativo os sor.dado� con�critos :2 de setembro de 1'9421; ! siâo agora, de manífestar-lhe a de, pelas campanhas e obras te ..

(mesmo que hajam sido insub '.

1,. \ id d I sua erande slmpatía e admiracão. nemsrítas que 'idealizou e execu-

*"_, m!!!ill!'ll!i __ .. , issos)
.

t
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:: OI -- os servI ores as orga-
. " ' .

- _w """"'''''_'$ '''�4!V ..... missas
..
e os reservlS as convo· .' _ "

I d
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Lamentando embora a sua pro- tou, um prestigio jamais ígua-
Dr .. RtJ.bens Wallbach cados, que sejam casados (em ;mZ<lí.�o�S _e ennr a de� que_ eX8dr Yima� sdi(la' d�' Blu�lenau' afim lado. Homenagaudo-o com este

.
M E D I C ,O qualquer data) e tenham nrn ano ,çamd uI1�abo. por re �gaçao o 'd' " ocupa I: P,):tr. de nla'I;)'I' rele- ,.
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. 'po er pu 'iCO 011 f;elaln IJOr ps'

� . � U'�, , �, gral1Olo:so lanque,e, t cmons ra�

SPSClil imã em molesiias do Cora"ão e vas"'s. de serv'ço
-, l '- -

AMarro-esclerose, hiJl�rtensão, angina do .p�ito. _

I •

.
, te mantidas ou administradas \ nncía no EstadoMaior do Exer- remo-, ao menos 'em parte, i) nos-

ELETROCARmOGRliFIA; VARISES E ULCERAS DA PERNA .

Nao se compre,endem no dis-
( fu" Q 1 D p' -Lei � I cito, tGtJ;_}S o" Seus amigos e ad- sa gratidão e a nossa simpatia

D <II fi ri posto neste aviso

'I'
ar 1,.,0 ".0 (O ecreto �l ... I •

.

n NS
!lanças t.l0 liítluO, rins, estomago, intestinos. .,

. to .'.' , ',' r 45,'8 de 4 de aaos/o d" 1gj')) I l1madores, l',-,soh 'eram, numa es- áqu·ele qUr� sempre foi um gran-

lIO TILTAS: 10 ii!: 11 a 2 as 5 horas. -:- R!.!il 15 de Nov. 687. a}. - os fUi1CiOnanos. pub 1-
.
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t> �
'_' .! lJonlal1'('idade qUe elc\'il e real- de e �ilnoero amigo da 'nossa

"fWI &!tWHil!iiAICi
Alto da. Casa Pros!locnuo Blumenau. cos mterinos, em estagio pro· (a) Emico Gaspí:lr Dufra '.', (' I I
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.. '" .. [,...."'P'�"'.......!!i'e..7"w<_''''1l' f' 'um .' @)+*<> � +(>.++i.>.+. +.. • e
(a a jJ,ersona Ie U( e llTa<.Wi1 e {(O gente.

lançadas ao mar duaslv0··I"+n:,ud+:"+e+·++·r:;'p·'·-·I;!r0itc1�� �a�f·n !��.. ����!O g��������:111;�ni:,�;��::r:!�� x x x
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pilt�ntcl com ,exubcrallC!:t a gra-

A comissão organizadora do
-

....-\' Innrve" t Ih dA' .,..
r' t' I Bl banquek é constituida }J,e,Ios

.'
'.

"''UI' las!':àr.l � �S ssnll como a natureza, para, qUl' YOS ugncIS es ane cc::r a paz 'I
tidão de umenau.

fUI
.

fUi U o crescimentO. e pr.osp.erir.!ade dos, '

..
�. a _ \'el�dad.�I.·.ril concordia entre Consisiiril esta homenagem .um

Sms. Dr. Oscar L,eituo, Juiz de

R· 1" (A N) d
. o· ·1 ' '. .

-

, I Direiío dn Comarca, Dr. Afoll:-O
dO, �"- . [. - Comem:)- nOrie am�ricai1a. A protluç1':o seres orgal1!cos, 11êcesslta e, .�Ol '!� 0:-0 1 eIS e naçoe:", banquete, a efetuar�se nos ma-

rando i! data n�cional do Ria� mensal da Orgemização Lage ul� dois falores: a luz e ,Q calor, as� RI/. os E pobr2s, capitalistas .� gestosos salões do teatro Carlos Rabe, Prefeito M.unicipal, Major
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G
Clduc!io da Silva Costa, Suh.

L,ue \), auas C01'\ 2tas arWhacbs trupclssa a 1.�iJO toneladas. Se· SIm para que o mul1C,O espiniua uic'S;}I;Ossa( os, empresanos e pro� iOme" c qUç (Ont(l desde já fJll11
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. ,;"' f

. Cmt'2. do '32 B. C. e FoL,;t':t-o.
. fJrdm .anQa as ao mar. Trata· gundo informa um Vtsrertinn, ::s� mecne e p'fogn( a, aV2:rá de ter: l'2,tlriOS \'lvel1l em ranca oposi- 3 apoio '2 a solidariedade de to� p

Ee das COl'\'2ÜlS "M:alias d� AI- tá sendo proJetada a construção a 'luz da v'2;rdad-e e D caiai' 'do,·' ção. - QUoeÜl t-l�rú força bastante das tiS personalidades de dé'sta- Gros�:cnbacher, do a1;o comerei:.)

b
.

h I'
local.

uquerqu::�; e ({Fc:ipe Camar50'" d,e cinco- grandes cargueiros', os amor 50 renatura ou, da g_raça. para con�,egUlr. as pa:;;�s entre que do cOlH3rCÍJ, na indUi:'tria e

as prim�iras da série de s�is qUJi 3 fêl'ão prú < i '0.3 de camaras Estas ti nas conel içGes vita-es e as ctElS::2S hel'erogen?üs e fina� d-e todas as classes sociais dt: As df:'2sões sedio absolutanien�

qu� a Otganisação Lag� está' frigorific.'ls. Os f ai'g'u'eii:os terão dbsolutas não nos são comuni- 1izi1r �) ('t.ernD adio das classes '? nosso municipiJ, A data do ba'�- 1e espontanõeas, d2vendCl os in�

construindo para a l1ussa nHri� Q por�2 do navio AratinhvJ =: ruelas senào por Jesus Christo",: '-M,e;ns e l'eis humanas unicmnen- quet:;; ainda não· ficou fixada ,de- teressaclos procunnem, com a

11h,1: .Cinco ())'\letas já formlld.an d,e3:or�li:fí,(). f�.SOO ton��lm!as..J}re�·· F:iiilO {!�� pens, ,c0l1form:::
.
Silo:);', r1:: C'é'rto qUe. n.1":. o sanl'a-l finitivanwJte para o dia 23 do I br�\'id[lde j1ossh'",1. as Estas ó:

(ada.s âô mar, porém 6.qll1el:as �-en�em:,ent:: estuclan�-s::- os' pr{) I lOJO E\'ang,e�j�std:·.....:_: ; A graç,l 'q r�{�:iil} ':;::\�._: ..',n' u:: 11lkl'fj�· ,.;t',
'
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I assinadlT�I�, em
.

podei' d� .

-Sr;!'.:
.

suo US' p;rjmeiras a s2tt'm É>:1tre- )�.:os, d::;v·enuQ o traMlho ser bi· a ,:e;'dade \'I.e:am por Jesus

I' ��Ia �;ll'1. w.dl!:al,' s:J .0 Esplrho _E !mtural qu'.::' esta mamtê�t�� I Bruno_ HIIÜ'�brdnd, !1H Pre1eltura,

u .gl;�eS á '�ariuha. As COlTetas :�m clado dentro de tres meSêS". CI1nstD>. - ::;ao thesouros cm· L'anto d8\,� J,el,� clctli'll. çao (If' apreco ao Sar. Ten. Cei, 'ê do :5nr. Rob�rtD Gross-en!:acl:er.,

""" eclilsa seo os primeiros barc3s 0+<Íl'+"+.+++•••+•••++••+0 fiados á Santa Madre Igreja, pa� M{uiiissimos christ2.os ca(�JJicos, 0"'++�+.+.+++.+"'+9••+••e() 0+•••+ � 0

de gU2rra constüidos nos eilta- ta. Antonio C�riog m, ser�l1l �'uarda:l?3 e

UOmllJiS-,' l��) l'i"mp::>. pl�2;:,enL' e criti�o ..�s" I Estão fracassando as principais ar-
leir0S d,l Organisação· Lage. As _ .

tr,ldo3 a nrumallwml�.
.

LO dormm{LJ o s:mo ela Il1dll'2� l . _

SUãS maquinas tambem foram HOnra0 Ra1ton _:8' ,a)�íd.? que .)s po\'os que I j'ei.�çà. e .del lihJi':'í:' espirii:I?L E' [ mas de guerra alemas
proj'2tadas e" construi das nas ofi- suo chnsíaos ele nome, \'i,':�m I pOIS mdli,;r-"t''1Sâ\,_:1 !) auxiln do

ITranscorreu no rlia 6 do I'
... O GenerB.1 Marshall Afirma Que ii Superioridade Aliada Será Breve-

cinas da iiha do "Viana, uiilis:n� desunidos em consequência d.um I ::'8pmto Santu pam i'c:'rgH'el' a

1 1
corrente, domingJ passaeb,

.

I 1 I
mente Posta Em Ação

(,o.-�e
_

mat<�rial .1,J.rocede.nk das egoísmo nacional ICxcentrico, f�ll1- I' !iO)l'� mmanidade.

.

o ani\'it:rsario natalício, do p
USll1ab Lage. Alem da ll1corjJora

te principal elas guerras. --! 01' isso d�\i:'rial11 'encher-se, Q. G. Altaclo em A'rg"l. 5 (U.! Mais adian:('. Marshall ins;s:iu
Snr., Cap: Antonio· Carlos

.

I'
. I'

(iio das corvetas, outra r€' ün:)jl;;l Quem reconcilii!rá as náçães· justamente (,]H no'.3SOS di�lS os P.) -- O cheL' do est'lclu ma i'Ü l' na uni50 dos aliados, djz:..�mb
Mourão Ratt,)ll, ilu::tre Secre- I

r-�alisou�sc: o batimel'ltú das Quj.
christãs? Porventura uma nO\'a l nossos l'PmplGs, d hora da mis�a, no cXl.'rciw I1lJrté'-ilme-ricann, g2� que 2sta CÍ'a não só 2'11 t2rra, mal'

I
tarío da Segurança Publica L' I N I

. .

I
....1·..:.":'.:...

Ilas <lo:'. mais tres cà(_às-snbm""�
(, 19a (as ações.>,' ou qua!(l,ücr pOlS e () mOl1F.:]l"[O lllais pr0l'rio ilefal George:; C. Marshall, de�·la� e ar, mas qUe :estes tmnb?u1'. s·�

..

co do nosso Estado.
rinos, os prül1'::iros da :;;crie de Esta data ser\'Íu d2 l1lütivo

outra sOCÍectad'e interllaci�)nal?
I para s:� implorar a Pn de fll;'.>.1 rou qu:: os aÍÍaôos tecôli a ini- m::mtinham fim;;:>, com,) briti1ni�

, Ab13.olutfunent'C, n'ão . .sómente o canto ü muneiu nesc.::,ssita. ! cic1\iva � qUê' ,esião fracil3s:OlD(!J ;:;::; COS, francps:'s ,,' norte-america�

para qUe o distinto oficial e!:J D" E' EN1\'
" I .

1\'1110 spirito Santo Que "fm!'l1e ",,! rAB, SENHOH O VOSSO p;rmcipilis armas di) Reich; os nos. Expri:S�Qll SUd sati;:;façã:J pe
'Iiosso Exercito 'foss� ah-o d::, os povos de todas as lÍnguas' na: ESPIR!_TO E TUDO SEf-?A' CHEA' �ollbmarínm ;� a manü!to úiplo- io Ia:o til! g-e;-;eraJ Eif'êJ1how2r ter

manifestaçô�s de simpatia c� ,
•

I 1 .", f I DOE'
•

. .

11ll1H ae'e.· 'ua é" S.'.,POJ' iss:) ql1e I' , 'R.,ENOVAREIS A' FACE: mauca. ,.·isDndu s,e�lanr os E::;ta� I,' podid�) trabalhar 'em todos
..

Js'
, annzacle por

..
parte do })o\'o e . I DA j I r

'

a gn�]a nos 'cnsma a dJ.ri.ç!5)'� I
TERRA'. I COS di1lÜ:JS da Ingta{'erra. momentos, gostalJdo da conhan�

das âlltoridad\Cs catarinens�s li
',-

! 1\1
.

I
.

R� as nossas preces: :t. � � para: '. I Frd ./,Jii:J
.

l' ;ll,'.sh.aJl diss,,', numa roda de Çd 1Il1dUím"., dos uliados. .

que de 111lram a sua gestão c['e . 1 E
I r ]01'1làtlstaS, qu.::, (Urant2 suas r:;:o .111 scglUda, rendeu uma ]10"

'Jusfiça e 0nergia á frente da I fcenté's. c.on, ere'lCiil3. c.am o pril,1l2i-' me,nag.'21l1 e3p·;;cial de admira,�it(}
import<ll1fe Secl"f'!aria de Es- t

f:J mllllstr8 Churcclll e o cnef�, peld 10rma (OlH;) hayiam lutado
tado.

.
.

do '2stado maior imperial da In- na Tunísia as forr;:i3 fr:mc-e3cls.
Os funcionarios' da Se;ru- I

"

" n 1 A' I'
. <=> g,a; '-'na. sir:· it l(:ln DroO,,2, ch�- ,",-O (lec arar qu:.: nas ultimas

:rança· Publica promoveram- I 1 -

!gC1l1-Ee il 011C,U.otiü Cê "el1c<>r a �.emanas os í1azÍ:5tas h3\"i'1111 80�

1be, naquele àÍa, cord2al no guerra do morl:J mais rapidJ e frido uma d-e3ilusflo com suas

pconomico P;)SSi,'2!, não se jJé'r- duas grand,é's esperança3 - \JS

Jl1Ílindo qu�,' a issu se oponha subl11aril:os p. as maJ��lbras pcira
(�lwlquê'r obsraculo, Usal1d:) de dividir os aliado.=; - a�il'l1nu que

franquc'za, o gê'l1é'ral Marshall de� a derrota d� eixo" n:1 Tunisia:

I darem ao" correspundentes de ha\:b dem�mstra(lü, de forma ;:12-

I �:uerra qu'-' as dê(isõ�s tomadas finitÍ\�a, a incapa[i:ia(�� do mt's-

I
C1uralll� é1 r:>.Cen(e conferência de mo pdl'a cindir a ÍH2.1t2 das n:l-

\:\-'nshing!on, 'enlT,� os chefes mili- ções unidas.

I íi:ll'e" angio�nort2�america:103, fo� A c't'guir. disso'. qUê a Akma-
ram cOJrd enadas na reunião e!J nha só se d2fei1rle atualm,ent2 no

Afriea:· do Norte, indicand':J que I
tU e qu::, as Forlafezil3 'V,mdof;ls

os a!iac1n3 �emp]'egnrão,. bre\:e- mosir_�r�m-s'3 bastant,= .efic_:zes na
lt', :J. 'sup::!'londaeb de que (lIso clestnuçao de caças a;em�}:::;, a:)

pê"'em. ! mesmo tempo qu,? reduzem a

Enlt'etanto, rnanir2st::m qU2, ruínas as fabricas d'e :lrmlnH�I1�

. gm,t:as a planos meticu;o,,;os e tos do R1eich.

i doe grande a!rame. {onnu-sê ]nsc Finalmeníe, fiO ser perguntado.
.

si\1�i a eoorch:nacJo rios i');':�ilsj- so-br:::' () inCT2l11'entv d:) eX'êfCitD

','as, assinalando, desü l1Elé1?ira, americano' nos Estados Unio'os
Os futlll'DS ataques aliado;:; n0 l'{'spond::u .qUê ,':. situaçâJ melhi:J�
Medifrerraneo, como u!l1ii Cüllse- rou muitü !1;)S "ultimb3 :!�ís �u

qucncia lügica da \'itória C!2 Tu .1i'3. oito m,�ses.

=Mi$-D�.#iA�r�i:;'-i�v��s�Assisfente do Prof. DavidSanson .

.

.

Espedalist� em doença,; dos olhos, ouvidos, nari7. e' garganta.
Consultaria modernamente inst!llndo �lll car;ictsl' permanente I.

..

nesta Cidade a ..

Rua 15 de Novembro. 1393 - (defronte ao Hotel Cb'l1zeiro!

Operações nos Hospitaes
-

_

cm MbNf&---_I!lIim__iil!!IíI_� Il!li\II-_

® ...+.+,�:....:.i.,,�+.-':.(í�••:..e,;t;)�+.:••'+.-.'i�,.�H.:H.+�.0 I DlSpeDI!6 &. alimeatsção de suas 3ves cuidados epecHlls,
. DEVE-sg SEGUia li CONm.aSTA nt NOVAS Il;HAS: I empregrillde fARELINHO e TRIGUILHO

Washington;; 11 lS. ,B,.) . O CC].

I
afirmou qU2 a conquista ele 1''''1-'

d l'tlli O I N H O J O
.

r

l{lli)X, Secretario da ,Marinha, em' tdilria d,?\"�� �er seguida. p:ia i O ta I N V J L L, Produtos. su-

cherlaraçõ-es l'eitas á ímpi'erisa, conquista. d<e úovas ilh<Í". I periores, e Q resultado o satisÍarã' plenamente.

Eeis em preparaçfio. 'Os cacas oS

r20 Eenc!o wl1struidos de n;::E12Ír

rTI\':nag2111 'em 'sua resi(,lencia
püJ:ticu!ar, ofer:x!'l1co-lhe, a:)
me<;mo tempo v<\lioso brind3.

ALO Snr. Cap. Àntonio Car�
los RattO.l1 sentimo-nos satls
fei;os e111 manifestar üS CUl11�

qU'e des2'nvolvel'ão grandE \'e[:J
cidacl2. Serão pro\'ido� dê annJ.
mento !1êCêSsáriQ para o !Jerf1:i
to d-esemp'enhD da su'a missão
Os f.eus mo:üré3 sêi-ão coastrui
dos na'- propria ilha eh Vim]],
estando a Orgunizaçd:o já em�
p,enhada na sua fabricação. As
suas rnaquinas foram construi.
das nos estaleiros locais e IJ2'
l1:ii:'em queimar óLeo ctú ou CJr

\'20, não ficandCl a tripulaçãfl
adstrita a' um só comhusth::cL
Deslocam -os

-

bárcos H30 t0:,êb
das, e t2'em 50 metros d? com

prim-::nto. Na. ilha (io Virma âm-

da estão sendo reconstrui1a3 vil- prim=nios e as felícitações
rias unidadies da fróta merC::li1t� dos qu,E' aqui trabalham e de,
l-·rasiIeira. bem como unidacle3 ii 'todos os blumen::m::,m'cs seus

;_-,:;)"\ iço da marinha
". inglisa e amigos 'e admímdor2s.

.� ®(j>4>:••+.!-9-+.Q>.�.+....�+++0 l,9:+�+++•••••••+++•••H·�0

"i� ,1\ vlageul' do MU1istro. Gaspar .,.

Dutra' ao Norte
.

�
..

Recif.e, 10 (A. N.) - Dura 1-' 11C) Clube Internacional, D Gal.
ie 'O dia d(� onlêm. uftinw �12: Gaspar Dutra, .enÜ·2 outras ind

sua ·visitt.'1 a este Estado, a -Mi- sivas palavras, declarou o se�

ni.stro da Gu-erra contÍ:1lLlu r,ec:,,- guint1C:
bendo novas e grandes hO!)1C'na- (,S,ei que nenhum brasileiro fal�

t-ens do gOl'erno do Esta:l'o, Li]:; !diá a tã'J, .augusto chamaJ.11<ento..

forças ar!-,uadas f:_ do. po'.�:) <�1:1 T'�nha' ;Oli'vícção' inabalavel (e

Io·era]. Pela manha, S'. exClUo VI:- que os nomens de hHlas as p1'o

�ítou as ir'tstalaçõ'cs da 2a. Zo.a fissões e condições S)cÍiús: !ie"
Aérea, acompanhado r)o)' altas au aprastam com confiant� trantlui
tOl'ieladBs milimr2s. A .brde, r2-, !idade parEI r:�atízar e selar

c"'!.leu cumprimentD das au;wi� compromisso l!l)ê aS�lÍlili:raJn pa�

dad:es civis é' militares, no Gi':L1� ra c:om nos::;i;t pátriu:';definde-ia
c;'iC.HoteL A's J 7 l;_oras esteve).o com sacrificíJ ela pr6pria \·ida:·.

qúa:r1'�1 general da Ré'Jiêio em 0.·H�oO>···",.·�$••";.+•••+0
visitá ao g:en::,ral Ne\\'tO:l Cav:ll- Exonernu-se o interventor Rafael

�

. Pernandes ' ..
'

;

.

canti:. A noite r�ross::glliram [IS Rio, 11 - O Presidén;f� �da .Re�
homenag2ull 110 mil1is�r) GasIl-,lr publica assinou deáBt� Hxoné�
Dutra.

....
'. I fJtidCJ, a pedido, �ara�l FBrnan-

No banqu�te q�e lhe, foi ofe.l�e�! c!<;s cio C31:go d� mter.:v.entor fe

ddo p;e:o çornanuante {la RegHio ueml no Rro Gr�mde do Nortoe...

kM
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tiDADI! De BU1MENAO -

rais que perfazem quantias se

melhante-, quantias que' ai'llda

podem ser majoradas. E (! opor

tunirl@de estende-se a dezenas
de milhares de outros trabair a

dore", que S'3 estão orientando

para a rendosa extração da 1:01'-.

racha, seja da seringueira. da
-manícoba ou da niangabojra,
(anseios ele que não somente es

tão demandando urna índustría

precisa
E centenas de quilos são exigi
do') para a construcão fios bom

bardeiros' ela nossa Forca Aé

rea, atualmente empenhados na

heroíca defesa das nossa'; aguas.
Característico porém. ([ essa

nova era que se abre
POSSd gente, a extração
racha é, azora, compensadora.
dá lugar a "salários muito supe-
rimes a média até ha pouco al-

cançada no interior d'J pais.
Ainda ha pouco, chegou ao 110S�

80 conhecimento o caso (I�' um

trabalhador rnato-grossen: ,', .1,0-
sé Alves,
Corumbá.
eJ�
Cr.

�
�
"

�

Conceituado Laboratório Farrnaceutico de São Paulo, �
f

�

com especialidades armaceuticas de primeira qualidade e li

produtos oíiciouais, já conhecidos neste Estado. procura �
firma idônea. com organização adequada, para tornar conta �
de sua representação, em conta própria para todo o Esta- �
do. Cartas com todos os detalhes e referências pata <IRe_ ti
presentação" Caixa Postal, 447 • São Paulo. I

_fi: 1�....'!�..m-�!,)5""t�c:..;e,,--..j..J.,.-=.g

��

Repres'entaçõ�s

Prefeitura lVíunicipaJ de
EDITAL

Edital de Citação com

.'6 Meses
o Doutor Oscar L:eit'ão, Juiz res da dita finada, a

de Direito da Comarca de Blu

menau, Estado de Santa Catari
na, na fórmJa dia lei, etc,

o Prazo de

De ordem do sr, Dr. Prefeito, torno o publico; que no

mes de junho se arrecadam nas tesourarias da sede e in
tendenctas .dístrltaes os impostos de ter] Itorlal e explora.
ção 3vricola e industrial, relativos ao exercício corrente,'

Os êor.tribnintes, que não satlsíazezem seu 8 pagumen

FAZ' saber aos que o presente
edital de citação com o prazo de
6 meses vtrem ou dele conheci-

N. ,29
o Prefeito Municíual de Blu

menau, DO uso das átribuicões
,

Due a lei lhe contere,
• ,

4

RESOLVE
Designar os' 81'S. D1'8. Gil

Fausto. de Souza, Celso Leoa
Sanes. e Isaías de. Mdlo, pa-

Munlcipal de
uso das atribuí.

1��"""""'��:'--tWo'"::�R��-::""��=I
� �;-��. �." �� l�l �W {�..,� ü

i . '!lo) v !olii� .�l t,,� �;:J� II

13hu;rM;::n�U -- S�a. C6iba'tdiiiEi�

I
Tintas ü vernizes - Materiaes

para pinturas ern geral

l Ti�tas em�.isn�a�!ara e:tis�_
SAlUTiNA, BE�GAMO� P(!Úe�GS3

iônico • recolisjjbjiD�fe Q3r�l. Imnca�a co�

sucesso des'de a En�i$ leve flf���eza à

mais reijelde' m81éslia c9nsimiiv�.

ha-
1- --- E!ei':Qo da Dirotoria:
�. - I-InDl�)107ilf'ã0 dos Q�O:5 praticados pela Diretoria:
;:;� -� ,A�2In!t0s de interesse sccíal,

1"'(·10 pr(,_:f�llte E,:�:n1 convocados 0� (�;'\!:1:0: � '1 ?' ·«)�-!':l:,.; 1).f'�'.· com ..

parecerem ?l �� �se�1":bU�in geral cxtr.J.ol'lHtl::i'l,-. !1 r '�ll:-� r -'.� no ::1::.:::� d0
Junho do c� 'JT2nt.J ano �;::;. 9 horas, no cs ':_'H:l:'l J �� 11: rn

delibcrrrem sobre fi srg:l��r!.te:
-

--\�
e e o e a DO DiA
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Finalmente, amanhã · BRASIL x CONCORDIA - O mais esperado encontro!
Luta emocionante I ... Entusiasmo extraordlnerto ! - Vontade ferrea de vencer!

1111, ,'. -1111 �'
'

A rodada de amanhã IY -e
------�--�----------�

--

Brasil x Concovtüa

1111'
Juizes para
Na cidadG;

amanhã

-- .

ron,lca

1111, -

Nil€:i Silva
Arnaldo Sil-va

Em Salto do Norte:
Afonso Pabst

Em Timb6:
João carvoüio

1111 _lIIl

Timboense ;1: Amazonas,'

Btmâeimnte» x lndaial

Um Prelio de GiÇJante& ,I,., Provas Esportivas no Estadio __

li; P • N G U fi IM " Timboense x Amazonas
Brasil x Concordia prende a. atenção dacidade., I) melhor café! O melbor resteuramet Em 'I'lmhó, jogarão smahã,

__..l.l Finalmente, amanhã. depois parados pelos integrantes do 'General Duira" o ponto dos esportistas! �:og:�úSe!aUi�gt,ooSaoqu::r�;T d tt' E B Ih l' R i31119P"lf''''lS'''''lF'W'r"IP'''l:i''9P�''''lr1111.

e an o -·e8p-erar, 0- .DOS·S.O eampeão. _

m comemoração ia ata a Naval "do IachueIo q do Amazonas x Tímboense.
grandioso publico amante do Si dois grandes esquadrões Em comemoração á batalha 100 metros rasos 1 aluno por � =: � ***"associatíon'', terá o ense]» se encontram, vinte e dois .naval do Ríachuelo, uma das, colegío ou grupo. t.: Bolas n.uadradas j Bandeirantes x Indaial
de ap.reciar fi luta r�nhida é valorosos elementos é que se grandes glorias da nossa intre- :2ü. Prova _ "GENERAL t: bl '1l

Fazendo seu ultimo jogo
emo cronante que sera trava- debátem: .pida marinha de guerra, reali-' SAMP,j\10.>. fi. :l

do turno, o Bandeirantes en-
da entre (I d' "

(;' ---- � trentaeã, amanhã, em seu
.

.
s Pé? erosos co.n- Por exemplo, o Concordia I zar-se-ão, hoje,

no Estadia (\Ge�, Conrurrentes : ,- Meninos até 1IIIJuntos do Brasil e Concordia .'

d I D t d �III,..... -" ..e.. _ e., ,.",.-0> campo, o to.rte conjunto do.

. .•.

co.nta cüm. André. um gr.an· e .

nera ru ra», diversas provas es�. 10 anos. � 4 x50 metros 1 equipe ii _"",-"",,_= =<==<'

E C I d 11· L L' I f r t'" ,- D' B b de' d'
. . 11 818.

Essa partida vem prendeu- go �Iro; ucas e (In var, l) .. por rvas, nas quais concorremo por colegío ou grupo. __ Corri-. Izem. que. or a ·lXQU e
*** ,'; '.

do toda a atencão da cidade. mando uma zaga segura; Wil· os alunos (das nossas escolas e
.
da de obstáculo 1 aluno por co- Jogar. SI for verdade. estamos Não Houve Eagano

.'

e de flto não é para menos, ly, lrinp.u e Ledra; compondo grupos. .íegíc ou grupo. mal. Acabou:se o futebol em _, Desta vez, 8� Nota Oficial
poís, .um prelio que coloca uma solida linha intermedia- Para tomarem parte nas pro-: I Blumenau. Dizem que quem faz da L. B. D. não saiu com eu-.

I"
• . iJu. Prova

_ dvlARCILlO d f b I
...

em luta um "leão da serra" e ria, dos qUP.JS fmel? he UtIL vas foram os colegios, escolas
DIAS.> L1�l.a ursa a em ute o, o es- gano, de torma que podemos

um bi-campeão, muito. se 1)0- ponto precioso; na . m a a �- e grupos especialmente convida- pirite da bola o persegue. .. garantir que a partida Bra-
tit

. � P d Concurreníes r v-- Meninos atéde esperar e é de se prever cante, cons 1 uma por e n- dos pelo Snr, TeU. Cel. Oscar 1 si) x Coucordía, será de isto
noventa minutos dos mais in- nho, Amadeu, Zoni, Praneis- Rosa, distinto Cmt. do 32 B. C;

.

() anos. - Corrida da agulha realizada amanhã, no campo
teressantes, onde 22 elemen- quíuho e Hermlnío, não �a Os nossos colegials terão, assim,',

- '2 alunas por colegio ou gru- do Brasil.
tos se empregarão com todas nomes a aalíentar e todos sao oportunidade de tomarem COIF

po. - Corrida com: o ovo - 2, ***
as energias, dentro da maior respeitados

. c.omo p�rig,!scs tacto com o magnifico estadio' alunos por colegio ou grupo.
. Pavan Está Melhor

camaradagem e com a mais atacantes e otímos artílhetros. recentemente inaugurado e que.
tia, Prova - '<GREENHALG\} ! [a se encontra bem melhor

expressivevontaue de venoerl O Brasil por S"GS vez, se honra a nossa cidade.
. Concurrentes: - Moças maio- (da contusão sofri/la, o joga�

f M" I IA
.

,
'" 'res de 10 anos. - 4(x75 metros'

IdOS Pavan se.,ndo bem prova'O. Concordla, com"o 'e' sabí- apresenta com iguer, o g(J- • S provas esportivas, que se 1· I"u
"leiro "borracha", que ultima- iniciarão ás '9 horas da manhã, '.' equipe por co egio ou grupo. vel que integre o esquadrãodo, desce agora a serra, dls- mente vem se exíbindo de serão as seguintes:

_75 mei'ro3 1 aluna por colegio I do Brasil, por ocagião do jo-
-,oi"'-', ". posto a levar consigo ore· ."

t· 1 ou grupo. go com o Amazonas.! -,r"sultado dessa peleja, tanto uma manCHa lm-presswnan e, a. Prova - .DUQUE DE
que virá integrado por 4 d.e

PIall e Schrarum, doi:; oUmos
.

CAXIAS" PROVA DE HONRA - ALMI- ***

pIh.
.

.. !
. zagueiros, que serão u�a Concurrentes: _ Meninos .<.IJi>' RANTE BARROSO Ti!li, II Juiz Preferidu pelo Goncordia

8�US nL
. ores. e ementos que barreira para os eoncord18" 15 O·

Nilo Silva, o popular TigÍ,
nao at�araID contr_!l ? BIume-

nos; na linba media temos '�os. - 4 x 1� metros - L, VO!<-J)' entre l1.loças do Colégl,(} é O unico juiz da L. B. D.,
nauen:,e. � que sao

.. Ladra, Machado, Doquinha e flerbar!,
eqUIpe l�or GOleglO ou grupo. '-'-:" "Sagrada Família. simpatizado pelo E. O. Con-

F�a?-cls
..
quHl�G, Amadeu e Zo- dos quais, o centro medio é

0••••••+ 0·· cordia, o qual é o pr':lferido
m, l�fo.maÇlaú esta que c�n-luma figura soberba;. no ata. Concurso Esportivo. "'Cidade de Blumenau'" para todos os encon�ros da-
se.gulmos colher do plelCf

f que Que é onde reside o pon. Sob o alto p2trocinió da "CASA ATANASIO" quele clube, até o presente
Ir!neu.

I 1- d
.

ub "1' " .. ' momento.
.

to a to a eqmpe raSI eIra "OVAL O CLUBE MAIS'�,QUERmO DA L. R. D.?" ***0. Brasil, 'porem, não se dei �' que cogtará! prov(:v��men- Esportista de toda a zona da. �nviados a esta .redação sob :o Volta, Borba. Olha o clíchê: TaU Definitivamente no AmuaRasxa mtImidar pelo simples fa. a, com
.
arreuo eVI o a

Liga Blumenanense de Despor- �l(ler-eço ({CONCURSO ESPOR�' \Tê se volta. Nos conSóla Ficará df'fillÍtivamente fiO
to 1e ler que se apresentar contusão de Pavan), Tevo,

tos, envie desde já os seus vo- TlVO CIDADE DEBLUMENAU»-
Que é triste, como se vê, Amazonas, o impetuoso pon·deattte d: um greDdG conjun· Meirel�s, Augusto e Fritz,.ve- tos! Não vercd tempo! Coloque ''Os votos que vierem !)or
Ser p.ers6guido da "bola".. • teÍro Tuti, que havia trans-

to como e o do Coneordia mos Cin(!O elementos perlgv· .

d E costume de alguns clubes, ff'rido residencia para Ponta
.'..Ik.': .prinCipalmente depois do grau: sissimos e perfeitos maneja- mIe iatamente na deanteira l! miio propria deveião sêr colo' quando vão excursionar, fretar Grossa.'"" de susto 'por que

.

d dore.:: da pelota seu clube preferido. cados na urna que se encontra u-m onl·bus co-m trl·"lt,. 'lugares, ***.

.

- '. passou 8- �.

Além dos C\lupons publicados na redação.
• �

a�te d? AmeI ica, e,. lá estará,. Nessas condições, pois, te- nesta pagina, poderá ser adqul- Os coupons não assinados não
vender º6 passagens e deixar Baia em Ferias

d�sp�sLo a conqmstar uma I remos a oportunidade de a. rida qualquer quantidade, nest;:: serão aceitos. para os representantes da Liga Aproveitando alguns dias
vltofla que antes de qualquer -

1 d' a h- t b lho três centimetros lla bagagpm... de ferias, Baia, o veterano
.

'
..

"

p1au Ir, 3m n a, o ra a M(laça-o 011, :::ratul'talnente, nía A
-

d t
-

ut I
..--. � '. s apuraçoes es e concurSll .

d'o 1 �a. C01�a, SIrva para uma la· incess'Jll(e de 22 homens, que '-:asa Atanas·l·o. a' Rua 15' de No-
-

f·t t I f
. Os representantes sobem, cemro·me 10 amazoneub8,

habllItaçao complAta do "4
.... serao el as ocas as quartas� e1- HumUdes,"or derradeiro. Vi8J'OU quarta· feira ultimo pa·

S.
'.'

.

� 8 �.kX " se baterão ardorosamente pe· vembro {.elu fren<'e. ao Rot·e} S'. !',as, "'S 1.' hora", nesta redar.. :'io.
..

I OS' 1 A
.

•

l' .

d t' f l:. '-' v �. �--
- Os outros que se afobem: fU JoÍüvile, fi· rim.de visitar.. flOsu_enses vem am a conqmsta e um rlUn o Jose').

-

'.'l·ca·ndo con\'l'clado a assl'stl'r' to.- �Ies 'em o' ....alini.el·ro"m d t 1
.1 - úi • o. • ",. u - ••• pessôHs de sua família, lá rs-a os e pron os pa:a a uta, I que

muito poderá inIluir no
_.-- do o publico interessado. MANO JANGO sidente�.da mesma forma eles são eE· campeonato. Tambem em Rio do Sul. os O resultado das apurações se-

- *** -

Boia deverá regressar hoje
Borba Deixou o Futeból coupons podem ser adquiridos rá publicado por esta folha e 'es- Rainha do Concordia para tomar parte [lO jogo

. ao Bar e Restamanre Perola. limá exposto nas vitrines da Ca- Tendo se inicad'.l a eleiçiío que seu clube rará amanhã"E preciso dar lugar aos novos" *** R_

_ i
�a AtanasiID. para a \.ainha do Concordia, com o Timboense.

Estavamos informados de que sentimentos porque ha ele· Os ooupons deverao ser preen- l Ao venmdor desse certamem esta prossegue animadissima, ***
Borba, aquele mesmo Borba mentes para ocupar a posição. chidos e, devidam�nte assinados, I caberá valioso premio. despertandO o entusiasmo de Pé de Ferro Viajou
que, quando entrava em cam- Deixo o "onze" do Brasil máS R II _ todos OS esportistas riosulen· Com destino a Joinvile, pas-
po disposto á luta, era uma continuarei Brasil, até debai- . esul.tado da Apuracao se que, com animadas e con- eou quarta-feira ultima por
barreira, era mnli muralha xn rl'agua"! .

A quinta apuração deste concurso. realizad7i quarta. t
tinuas s.oirés, vem cau�an�o nossa cidáde, o conhecido

intransponivel por motivos Borba, deante da sua afir- feIra ulhm

..

a, sob
a. ,.presença de varias egportlstas intereS-lf

um mOvl�ent{) ex!raOl.'dlllUflO zagueiro do Figueirense. Pé
particulares, havill dirigido mativa estácom fi razãe, por- sados, acusou o seguinte resultado: n�) cenarlO esportivo daquela de Ferro, que na sua posi9ão
uma carta á direção tecúica nua é nreciso da.r lugar aos S· D BI" o')') t CIdade. é 'um dos melhores do Estado.·
d B "d' d

� t', • • urnenauense 0","� vo os 0< t· t h·t·� '***.o ra"h, lzen o que não po- novos. E muito certo. Porém I IS ln 8S sen. arl as u8 50· ,,',
daria mais integrar Q Cam- Borba ainda não passou do C. A. Tupí' 104" ciedúde riosulense cümpoem Demitiu-se da L. B. D.
peão. tempo e, quando ele quer, é E. C. Concordia 101" a lista das candidatas com Por motivos particulares e

Procuramos obter uma con ainda o mesmo Borba que B,'l E C preci080 numero de votos. de força maior, demitiu-se do
firmBção desse fato e. foi o loi o ID&lhor homem em cam.

IaSl.. 93" O termino dessa eleição se- cargo de 2' secretario da

.

proprio Borba quem nos te po nos 2xO freDte ao Amazo E. C. Bandeir�nte13 32" I rá a 24 prüximo, quandO /:lerá Liga BlumenaueiJse de Des-
ve que relatar, dizendo () nas, que deu ao Brasil () ti- Timboen�e E. C. 20" levado a efeito grandioso bai- portos, o sr. Antonio M. Rcr-
seguinte:

-

tuio de campeãO de 1941, e leI pela passagem do vigesÍmo toU, do corpo redatoríaI àes-

"Deixo o Brasíl, porque é tambem o mesmo Borba Ame;,'ica F. C. 3" aniyersarlo do Concordia. ta rolha.

reconheço que é preciso dar que roi o maior de todos E. C. Indaial 2"
O Bi

***
D' • • Nomeado t�:a L. B. D.

lugar a(IS novos e o meu quando dos 5xO contra o Blu· Amazonas E, C. 1 " !umenausnsa uBllllClR foi desig!laào para ocupar
tempo já se passou. Todo jo-l menauense, que deu a chave Os Treinos de Basquete e Valei lo cargo de 2' secretario da
gador quer ter uma OPOl'tu-1 do campeonato de 1942. N.oTA: _' l!oi anulado um voto do E. C. Bandeirantes, I A:" D: J;31umenauense vaI· L. B. D., o sr. Jüsé Lopes de
nidade e, nÓ3 temos ni) se., Mas, Borba não - pensa as- por faita de ass�m\tura. lou as atlvIdades nos ramos IOliveira que, j3 naquela. eu·
.lindo team, elementos que 181m. " !30rba é _mo�esto .. ,'

.

- p'0r motIyos im;;>erio.sos esta .apuracão ftli et'eiuadR I
de �asquete e

.
vOlei, te�do tidade, ocupava cargo na Co-

�\1fem poàeriarnos aproveitar,
I Ser bl·c8mp'eao 'e o quanto qUinta reu'a, e, nao quarta, (�OnlCl deVia ser. Ire.allZad? na nOl.te ..

de

qUmtalIDissãO Tecnica de Futepol.
como por exemplo. Caubí, basta...:

. - .

A4rit? IIeIra ultIma, um ammado trei. ***
Herbert, Jair, eic. É preciso .

*** -;" "., s I �?, ao qual compareceram Jair Substituirá Pavan

�f:o I�g:�v��lt�rn�:�:s �1�r:!�: Pie Será Operada .. Concursolspo.rtivo "Cidade d'e Ilumenau' ! ���!!��S ad�p�os_ d�:u�l,es es·

ddT:;gU�ddmt���Ú�� ����if.tos, dar:Ihes urna oportuni· Segundo nos informam, o

I
L

,éH��Ct._."."••�••�".,...+••e integrará, amanhã, o "onze"
dade. Temos ahi no Brasil excelente meia esquérda da

.

Sob, o alto patrocíniO da CASA ATANASIO I principal, em suostHuiç-ão a
um exemplo fl'izJnt� disci(: S. D. Blumenauense, Pie, se

'

c'O' .ual O .Clu.be.. ·. mais nue.rid.o da. L.S,D.?" ! Pavan, que se acha fortemen-
aquela garotada do America rá submetido dentro de bl'e: "1

te contundido.
�. e6!l quasí todo o nosso se' ves dias, a melindrosa ope I ÉoClube

__

"

guudo teain; nãoJoram apro- ração cirurgica. ,-�----

veitaào8 no Brasa, para hoje Provavelmente, isso. S6 da .. ,' (as.)
for�are!ll allu�.le.

·

.. A.merica I
rã depois do elas.8i06 Bra:.Blu,endiabrado" DeIXO o quadru que el.-itá marcado' para

-

o -.! .d

do Brasil sem quaisquer te dia 4 proxtlllO. .

.'

�-�"""-"/

�."

. :.'
.........."".*"""""""- •

..._.�
.

DR. L1CIO PORTES'
-_

II. Médico ' .

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAES
CUN ICA MÉDICA: Coração,Eslomago :e p"lm ões

CO�SUL'rAS : 10 ás I:! -
.
3 (I:; 7 .

'1 C.O.UB.U.•.ltoriO.
e

Rel:iidCnCia.,•. ·.:
- E

.

.:liHdO

.. Ga.fciQ.-saía�•.�... 'jRua .15 de Novembro, 1392 � ao lado do

I '

..
'

'.
Hotel ,Oruzejro -_ ...

RCA

'II

.

ce Va!vulas
VICTOR

os melhores pelos preços menores
. .,

CASA DO'A�IIERICANO SIA
Mercado de AUiOMOVEIS

,A
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o Interventor Federal sr. dr.
'� Rio, - 'A propósito de uma pioma legal sobre a garatuta do 1 dícíoso despacho do minis"t'l"O Ncreu Ramos, recebeu do Rio,

, consulta do delegm)o: regÍol1.al do li1gd,:� � sobre a remuneraçao dos I ���r�ondes filho, que resolve de- o' seguinte telegrama:
Amazonas, sobre ·ql..íal a sttua- brasileiros convocacos, para ünínvarnente um assunto que ._,. <,Tenho a honra de l-evar ao

cão ,;05 €mpwgado,s,. que contam qualquer encargo de natureza mi vem preocupando a atenção dos conhecimento üe v. excia., para
menos. de- seis meses nas' empre- lítar e isto üe maneira mais um- brasileiros,. nos ultímos 'empos. i os devidos fins, o teor do decre
sas particulares; eu,!: face do ele-l pla possível, sem fa,zer nenhu- em tace da íncorupreenstvel aü- to-leí n= 5.551., de 7 do corrente
ereto �Iei4.SQ2; Jle 31 de outu0ro I ma distinção a resp,éi:o da ca- tude .de certos empregauos in- mes publicado no Diarío Oficial
de 1\)4:2, o' lüihisti-o Marcondes I tegoria do empregado, ou seu I teressanos em fugir ao cumpri- ,d'e ontem:
.Fílh� re�PQnd<êu que nenhuma du- tempo ue servire, bastando so-! menta daquele patriotico üecre- - ,;:0 Presidente da Rcpublíca,
\ída resta de que o empregado! mente para' que se carateríze a

. ereto do presidente Vargas, que .usando da atribuição que lhe con

te

..

I

..

n

... à.rr:e.itO.á percepção de 50 I' es�)éde "le�aJ que o en

..

l_pregaGO �sseWIl'a amparo fin�nceiro ás fere o art. lt30 da Constituirüo,
por cento dos respecüvos salá- seja eflêÍlvo, nada mais; Ta1111TilS dos COl1VOCilOOS para 1) decreta:
rÍqs, pois dispõe o referido <Ü",1 Trata-se de um oportuno e [u- serviço militar.

, Art. lo - E' concerlída a isen-.

ção ele quaisquer impostos e0++ ..+ .. + �+�<$>4>..++.� eo ® 4>••++H·+<O-++••••€)\) G �+••.•+.+•••+++.+++e
� ..+.. .+ ...+_.i'+�.,..++� ...++.,..€

Hão De�(ulde
Uma Jesse ou

Um Resfriado

lsençãe de impostos aos postos de ga ..

zolina nas. aquisições de borracha velha
taxas, federais, estaduais e JUn- de Controle d03 Acordos de \Vas�

nioipais, no período compreen- hington, contra pagamento de
elido entre 15 e 30 do mes de quantias que Iorem estabeleci ...

junho d'e lH4S, denominado Mês das;
Nacíona! da Borracha, aos ros-I Art. 20 - O presente decreto ..

tos de gazalina, em todo o l'er�! !-ei entra. em. vigor na data de
ritorio nacional, .pelas úpp.ra- . _ .

ções d'e aquisíção de qnttlql.l:l"n sua. publicação. revogarlas �lS dis

especte ou quantidade ele bor- posiçces em contrario. Sanda

racha velha que efetuarem, me- cões (a) Ayi1ur de SOUZfl Costa,
diante uutorizucão da Comissão Ministro da Fazenda),

•

autonomia elos Estados em esco-

Iher a sua própria forma de gu-

@.•+•••••+.+�+••++++.++ (!lo 0 .. t>+-t ...... -t$••++�.,.•• {.+0

Declaracões do Gal.Ramírez
,

BU-e110lÕ Aires, �) R B) - E' o

seguíute O texto da" declarações
do general Ramirez:
A República Argentina reafir-

I ma a sua tradicional politica de
amizade e leal cooperação com

I as nações da America, de acor
I elo com os pactos existentes.Perigosa. enfermidade. 'lU" pôem

"m perigo a .núli" " fi vida, come- Em relação ao reiiito do mun-
!k'um pó, UIM simples t6sse on re.- ([0, sua po:.;içãn ôerá a sua de:.er-
{ciado, Este. males, embora pare�am l1lÍnant'e de sempre.
Qem imporLnncia, dovem ser tratados:
com ledo o cuid.do para que nfi" ,O gO\'lfcrno prOYÍSOl'10 conside·
"" llggravem de maneira" cmIsar I ra necessarío salientar que de-

.('<. t
.

Ih f.'Il! e",mm Z!.!'l. !! l n' d J
.

'l10D \S I G.H• .ç"+."��.•,�.+••+.".i>.+0b1l:1 ,onlzem seus apare
.

os para. a í!':iê!wMl tl��!ltu:nta.ll CtO .l..1.10 e anc;nro) 1· ; BÇríOB aborrecimentos. Tod8� Ra ar·

I
:f.enue O principio da absoluta

fe�çõC8 do apparelho resviratorio"

TERO,AS-FEIRAS às 22 horas em l)onto G ouc,·am o famoso PrObo'I.'all1a uma simples griplle, bronchile ou

IO.�4'�·••�+."'+••••••••••@ A- rC!5friado, precisam de um remedio

Mv1 t' JC -I,;do e crficaz. O'XaronoSãoJo�o ,QV" O IVO p':lra usta€ITrigêmeoH V8calistB,s", afim do se hahilitarem ao Prêmio único de 10,000 rKzejros� '. êU o indicad" para ""l"';' II � 'li Q ...

f· ""-80'" E' um remedia I Disnensa
O MAIOR PREMIO ATÉ HOJE DI81'RIBUIDO PELO RADIO NO BH.ASiIL.

.

�

deseboragradnvel,pura
�. Um riso parvo subsütue Iodas

I liIloCOfl.vclbosecreanças. I Rio, 1. (ihapr-ess) -_ Na la. Jun as línguas. E' o idioma uni\-{'\r'"
BEE&:�a3ffir::B83rnrn�ffi8:�mo3m���ffifI4mB3E(-<ffi��.ffiB3 I ta de Conciliação e Julgamento sal. E' o esp:dl'Ul110 mais fa{i[

I ffi
'

ffij Xarope ! fr.:li julgado um proC'ô,',so �1l1 e mais Illii.

I
,,,,", \,'l;!!! I

. l' Pi' I� fAJ � ,....

J
- i qu:: se LeCLúm que : [) emprega· 'Ol' ('x('mp o: estlv'e a a guus

I
� � i r [ig D d ih ffi t:Iao .,ao ·1' do qU{� insu.u:,=,

'C tente agrcdir

I
anos

pa.ssados.
em um

hO!.,el
em'

m
U., . li. m

i
um ,cO:l1panheirl> den�ro do es- H�mOl1iil, h�vi<:l uma criada [�e- -V'"��l!lllE'.I;:'�� m lah. Alvim & Frelias - São !��: I tabc:eclmento. da motivo para ma, que 50 falava o alemuo,

I � i1AJ./U .. Caixa Postal nr. 36 . End. 'feIg. Guido
".

justa dispensu!. (l1éHll�ela época éra assim).
ID

Rua Pedro l'1!rreira 68/72. � 0t-••••••+H.fl.f> ......... {> ... "'@ 0$ ......++· ....••••++ ....++·....0 Estl\'� 11 ilquele hot{':l quatro
I ,i Despqchos para. todos os portos �.•. ,'Reloioaria Catarinel1se S$ Ae di?�rante esses �Iuatro di.as, li
J;M

• ... cc

t' rn
J cnana ,que era loma e devm ter

l;m naClontHs e ex r·:.:lngelros m· Assembléia Geral Extraordinária sido jlllUitO moç:.t ainda, vinha

rE8 li P
-

FE ba�e.�' 10das as mi1�has ao meu:

rffi
Trapg�ill�� e rft1J�:g�R$ roprl05 M Pejo presente, ficam cotivo;:ados os Eenhores. Acionistas qlkI,O, .com o cafe.

.�_iiiiiiiiii;;m ;;;;;:�;u;;�_�� '00 . para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, a reahzar Eu me levantava, abria a pol'�
:�m���ffiffimffi�H9.Fxg�EBffiB3tB��mmmf.E

.

se, no dia 2:> de junho do corrente ano, às 9 horas, no esciÍ- ta .. EIa punha a bandeJa sobr.e,
tório desta Sociedade para delib'erarem sobre a �Eguinte: a mesa d'e t;abeceira, dizia cou

zas ·que -eu não compIt·:ecndia.
Eu :l''ia pan-amente.
As no\"e horas, a criada vol-. .;�

tava, dizia outras couzas, Ell ria
p;at!'valll�nj!e, e :ela ria tamhem.
Na (manhã da partida, d!l'ix'8i

nas mãos da criada uma "pele-
ga') ele Vi1l118 mil reis, com o :mes-
mo riso parvo.
Ao despedir-me a dona do ho

tel, uma mulh'Cl' muito gorda ex

clamou:
- Oh! eu n50 sabia qu'e o se

nhor falava alemão! Foi a criada
q,ue m'o diss:e.:)
E ;desandou a falar alemão. E

eu a rir parvmnent-e, a rir ...
Foi em 1928,

'

Desd:e enWo, nem chín,ez me

assusta!.". X !

a it.ó
•

1
vemo.

Em razão disso, não tolerará
nenhuma ínterferencla estrangei
ra, visto que o povo da Argen
tina mantém ü manterá, através
de todas as vicissitudes que POS4
sam surgir a forma republica...

na ,� rep!'es<'i1tativa do li'eu go�
n�rno, de acordo com a sua cons"

títuÍçüo l.

o Maior Concurso do Rádic Braslleiro
Um Premio Unico de 10.000 Cruzeiros, para quem acertar o

.n�ês e () Ano do fim das Hostilidades

AS lingua
Unive��§al

S31':'II'içns de primeira
I}l'ilem

Ordem do Dia

(OU REGLH..ADOR ViEIRA)
ii 1Ii\úiber Evitará Dôres
Alivia As Có1iqas Uterinas
EmpreglH;e edm vantagem
para combater $8 Ü"l'eguia
ridades das fUll\ ões periódi-

cas das senhoras

E: Cabncm.te e .!."eguladoi:
des!!Qs funções

flUXO SEDA.TINA

Eleicão da Diretoria;
Honiologação dos atos praticados pela Diretoria;
Assuntos de interesse social.C.argaJii, passageh-Ps e Encomendas

Serviço dJ.arià' entre

I
Laguna ... Tubar�o f'lorianopQ"!

�:á' ���!ne BI!lmCeu��:b� Janv 111..
1 M�� dos rai:.�.!�rj��.�ta=1.

I
\ Esta empresa dispõe· de confol't.avels autos o.ni- , M

� e qn�IIJqnel" outrra marca Iuu:a concerto
bus, e póde oferecer aos srs, passageiros pleno con� I

,
forto e segurança I i

I GARANT��10S O S�RVtÇO
AGENCIA EM TODOS OS LUGARES

1ft I E�T;t"",LDO H. .. MUlLLLERMENCIONADOS
l

;:....,.,,�......�;""""o�.....;......�1_.�p_:..,.,.�n""""::....�&_:�,,_�i"""��-..:1 �um�nau-Santa_catharina I lua
15 �_lluvem��e�::rr� ..::�ARJNA

Blumenau, 7 de junho de 1943.

H. R!ESCHBIETER - Diretor:Presidenle

pela sua comprovadd. eíicácia
é muito receitada. Deve ser

usada com cõnl'iaça

FRACOS e' l>

ANÉMiCOS
tOMEM

Vinlm tregsaf��1
I "Sn.VEIRA"

I
Gm8d. . Tônico

I®���·+·�+··+··++��·+·+®
!@

0
. :
I: PERITO�CONTADOR :• •

;! Formad0 pela Academia ::
': de Comercio de Santa Cn, .:,:l:: I:lfina, .� eom m�i(cs anos ::' .

l ... oe p,ane3, possumdo ates· :
I :: fados, oferece seus s�rviço':l, :.... , +

l:: Informações, por úbse- ..

I ... quio, na farmach Santa:
:: Terczinha, em Rio do Sul, .1>

:... ...

!9 0

I @<O-*$,H$�$�H'+++++,H>·H.� .y

I�++$�·�+��·�·+·$·····+eo €)
,... ..
; � ,t '" +
j : }\\iUl!a··se :
�.. ..... ..
r+ •
.

, :.
Um Bungalow no Bairo :

�
\.

.. ,:it
I : da Po!�la .c_gu(l:!. :-
I" ...

! ! Trutaí com o "'�m. DE, :
, : LERIO RUSSI á Rua Mi"':I : n�s gerai,5,� ��t:tiü do Posto ':

II .: dt:: F lscakl<tçau. .. ,:;1
... t ".F

@ G>
e�:u��.•+..... ,•.:+_..._._..._1'.+._+."••�

Para @vitar infet;�Ses, use GiUeHe!

Barbear-se com navalhas que servem a todo mundo é uma
imprudência imperdoável,· pelo risco de perigosas infecções da

pele que assim se pode contrair. Não espere até ser também

atingido, para pa!!isar depois ao uso de Gillette - o método hi

giênico por excelência para ó barbear diário. Com Gi1lette, é
fácil, rápido e econômico fazer a barba diariamente, sem o pe
rigo de infecções. Não hesite' Adquira ainda hoje o novo e

áperfeiçoado aparelho Gillette
Tech e passe a usá-lo com as le
gttimaslâmÍnasGilleheAzul, as
únicas rigorosamenteassépticas.

fiOU CIJRIFLfJ, MAS PRONETl
USAR j)EPOIS A

=="."..,�,..."."·""",,,,n

Ca.ixa Postal 1797 B ruo de Janeiro
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41/2 8:- as e
.....;i'd.g_'!9E* m"1i:Ç',!Uf' " .....A5DY

JAcm COOPER e SUSANt7A FOSTER em

A V�JI'ª do Gafro�o

Tudo é bonito nesse romance MUf'ical que
JEANETTE MAC DONAtD e NELSON EDY

viveram com temta Alma

DivillO Tormento

os Inoustriários!� �'?UoMq�r�o �i0]�é��lltares e contra a segurança do. I UNI C O D 1ST R I B U I D O R IEstado en.l tempo de guerra. t;;ilcnneado Dirreiamenie per.,m fFi!i�f'iicg do

!E termina: 'S � o trabalhador
faltar com causa participada e I ti t I r4 lE N T O V O T €) li! /lt." N '

aceita como iegüipla, não dev e II .

�:r 11��7rndO é) t�'rn:�. det,. (!€sel'l:p:J.1 'Ieul êempre Síodí aoMfno!' Preço da Pr�çt1 .!
....,� "relll, a ]USdilCa n'n, 11183- umc LW......... .....,..,.......M,_",""""""'��=_"''''..",.!!,.,.••:.;1J".

II

ae

revend
n cior1 I

06R fe ESIOflUÚHJ7
AZIA - MÁ DiGESTÃO
D'tSP [I' SlA.- ti LC nAS

. 'A sífilis ataca todo o

organlsmo
O Fígado. o Baço, G Coração.
o EstônH!go, os Pulmões, e a
Pele Produz Dôr ('3 nos Ossos,
Reumausmo, Cegueírn, Que
da do Cabelo Anemía, Abur
tos, e faz 08 Indívíduos ldío
tas. Consulte o médico e tome
o p o P {l I li r depurativo

El.ixir
inpfeDSivo ao organismo A
grudavel como um Iicôr. Apr»
vado como auxiliar ];3 tra->
tamsnto da Sifilis e Reuma
matismo da mesma origem,
peJo D. N, S. P., ZlJb o nr, 26,
de 1916.

e�+"++.+•• j>'H+.H·++"H+0
o ®
+ :

'i i Carror.a do Frete i
� � �:. .

I;;: Aceita - viagens para:
I : fora, mudanças e fretes:
;� 1·
I: em gera. :
I : ..Cl\RLOS KORB :-
I : Rua l\"�Fanhão, 21 !
j. •
• 0;

�<>'.'++++-�'++�.+++++••+'H0 J

Tonteiras
' Enxaouecas

,

FI ..rmlcnciasfvláo hahto
Indigestões
Pesadelos

rofi
•

1
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F,esta· do Espirito Santo
.
Nos 111eíos religiosos da Paro- nas,,_-etc, Os festeiros e festêiras,

'quia reina grande €mtuziasl1lo,pe- que' serão as Snras. D. Belínha

'A.,�','.lJ"'." '. ,li�.,. f,.3�StiYida.d(S. d�' Di:',in:l E�' ESI3iriduJa., D, Sofia Fh�"ch" .pr;
.: pínto Santo, .e

'.

que, neste allp, Arão Rcb�h e o Snr. Alterio Sil-
.

"

. alcancarão 'enorme brtlho,
.

""""�������������������������'�.�'�_
.

ApÓs a missa so'ene, das D 110;1 va, esforçaram-se com
, . afin�íJ,

- • .Ó:
-

ras, terão; inicio os festejea;,; po::: .para que a L"sta do Dl\oTUO Es-

Ainau6l.urac.ão d.ô.·· no.ate d...e. COD.. -. P,l.uj�.r.es.<,>n,? �ut�Ci (.la Matriz, on. -. ;1.'Pir�,t.o, San:o aícance S.ignn::a;!co. �, ,'.:ir ..... ," '. ,.,.,. (,e lla'V�ra rifas, roda da Iortu- SUÜIOSSO. '

ereto armado ·Subida�Hamonia .·0+•••+�++++++++.+.++++eoe•••••++•••+•••·.+++....e'
O (". 'l"'d' 1 S ·D·N·······R NOitada de Arte

ato rQl·rea l-z;a o pe o nr, r. ereu· amos,
" ,

.

.'. " i, , '.

I'· te
.'.

t . F d l'
'.

E tado
., Alcançou invulgar sucesso,. a. rais, Estaduais e Municipal , que

n erven or e era no s.
peça teatral levada a cena em viaram com sua presença, (\:;- Quanta gent� unida por vín-

No ulttmo �al?a(lo teve lugar, de Oerqueirá Cíntra, preclaro! a noie de o!)t-em, no Teatro Car:cn tímuíar essa ín.cíat Iva di:' Iundo cuias ele familía; quantos que
na -éstrada de Subida para Ha- Juiz de,:Dir-eitó da comerca, que Gomes, pela Associação de Ama- sentido patriotíco, o qual seja, nasceram dos mesmos pais; que

monía,',f,l ínàuguração da grari� ana,Jisoa a

.

grande obra admí- dores Teatrais. d� Blumenau. exibir ao publico Blumenauense,
I viveram na mesma rasa: quan-

de:pon�e deconcreto.armado so- nistrativa do homenageadc. ,Dev�m estar hoje satisfeitos, as peças de au- (Os casamentos qu'?,' h.'varam
bre o' rio Ítajaí-assú, Falou ainda, nesta solenidade, 03 dirigentes dessa novel Asso- anos, c que a lncompreensãa se-

Este ato teve'a presença elo o Snr. Prof. João Rodrigues de cíacão, p;e:o ruidoso SUCPSW 01- para num momento".
S

'

D N' R
.

d'
"

Araujo. caneado, C"'i11 a 111'lal't'''n'l''� comê_
Aos amadores, bem comi) 20". , ,nr: r,. 'Br2U ramos, ignrssr- ,,v .. - H 1 1 oue -, (""0' 1"

I dia «Cala a bôca,' Etelvina I," cu'_ dirigentes. ela A. A. T. B. junta- (crea uras IU'-- SL ,�e�l '" '-

mo nterventor Federal no Es- As """a"ter·ls'l·""'S rl,. I.tova Ponte
'-< ,

I C"111 �IO "��1' l'·, Ulll" \'l-Ia 'ell1.

".... '" ,"'.... t.I" n mos aos ap!auf:tn On7'2Jll colhi- '- , '" JL.,�,_ k, ,u :-" _

.fado, q'ue E:e ra.úa acompanhar E"!'a 'o',)ra fOI' C".ntrc'ltarla enl"
ia desempenho agradou plena·. .

C0111tlll1 E '1 t"'}'!'j·;C., "ol'd:'I) {!"�.o 'J .... dos, os noss�)s parat'ens Q .[JS I
,

. L". � c. - 'L,. Ü. -

Dela Eeu assistente militar, ('..ap. 15 de Eetembro de 1�)4!1, C0111 a
mfõnte, . dOIS em companlHa ", E mu-

Ásk�roid,c AraU'63s, .dr.
'o

Arthur. Companhia Geral doe Obras e'
O gaião achava-se lite1'31miJn� \'0:03 de qU2 prossigam sempre; til Oferei.'êr o;; labias, empcnhar

C03ta Filho, ·Secretari:J : da Via- Construções, S8ciedaue Anonima
tle o.cupad.::i, notando-se o com� a�jm de ,"'levar (I nom2 de nossos se o na aproximRcão da;; almas.

çéo, Obras Publicas e AgrkuHu- <::GEOBHA" pela importancia de pa'rec2nça de autoridades Fcdc- na dificil arte do pako., parÓlhar os gostos: buscar en�
.

ra e dI', An,e.:; Gualbcr�o, DÍre- Cf, $ 768.000,00, Seus pr{nci� toendimento:: , " Abril' o coracf;Q
1Qr das Estradas de R.odamem '

.

t' t'
- ,

. D r C A· 'M A R A como se fosse UIll 11'\'[(') ,'o nil'l�
T

. '"
'

. pms carac ens teos sao:� compn- •.
..

_

No local da nova ponte tm'e menta total (}e 1:17 lUS, em siste- E S P E elA L 1ST A
o _.s.n. r, �In,�ter.:.',entor_Fede,ra,I.. cab.- I ma de vigas retas, com 'Um vão

I
TRATAlIIENTO E OPERAÇÜES DAS DOENÇAS Df<.: SENHORAS

ro"a r-'C'·pc o tl " t I d Molestias das meninas e mocas, Disturbios da idade criticil. Per-
�,

e �,Co ,U:s au OIl( a es p'rincipal .de 4() fiS, dois vãos'l turbações neuro-glandulares. OPERAÇÜES do utero, avaries.

e, :!gur.
as

,pr?�n:Lr::.nt:t:s d� an:- de 25111s. cada. ,um, mais um vão.

I'
trompas, lumôres; bernias, apendice. etc.

?Ob os n�dmClplD". No alO da de 1:6 ms. e dOIS encontros, tam-, Diatermocoagutação - Ondas Curtas.
maug�raçao usou da palavra, bem de cimento armado, de 5,50 CLINICA EM GERAL

proJenndo 'e!o.quent<e eliscurso, 0.1 IDs, ca'da Ull1", li lal'auI',a do p-;:_I
Coração. pulmõés. l'ins. ap. digesfive.

- '-� Varices - Ulceras - Doenças Tropica.es.
�nr. R�,dolfo KO.f.flte, Pr-efei�o de tiJ.'a(:o entr,e os. Jl1ei{)�. f�os, � de CONS.: Rua 15 de Novembro. 1186 (ao lado do Hotel Elite)

, Hamoma, 5 ms, e 'entre os COITll1lOes! e de RESlD.: Rua Amadeu Luz, 23 ,.:. Fone: 1226. - B L U M E NAU
A soJenidadie foi abrilhantada 5,60 metros,

- ._ II

pela Ban�a M:usic[�l do 32 B, C" Foi calculada para suportar Julio S�hmjtt
que, s'egu!U para la em trem es- uma carga móvel de Um ,

..ólo,
pç'cldl:. _ comp.'essor de 1 G toneladas e
Apos a mauguraçao o 8nr. um caminhão de 9 toneiadas e,

�J" Ne�eu Ramo:> proEeguiu 'via- uma cai'ga uniformemente dis..,
]em. ate H�moni� onde, defron- t,ribuIda de 450' quilos por me
te a Pmfeltura Municipal, h,ve ü:o Quadra{1o,
eníuziasHca :Decepção do .po\'o Sua infra 'estrutura é construi-
dagyclc pw;:;pew municípiQ: da de pilar,f)s de cimento arma..
Na co�e�lQl'ía estadual verUi-' do COIIl fim'dações assentes so-

cOU-se a" inaúguração 'dos roe- bre rod�a.
.

tr�tos •
do Presidente ela Repu..: �'�U estrado fica a uma altura'

b.'l!:.a. oe do, Sn'r, Int'en,.':in.,tor .Fe.J1 de 9',70 ms. acima do nível n01'
d�Ial, falando. �a ocasl�o :J $nr, mal das' aguas e a 3,80 �IllS.
Waldemar EgrdlO_ da. SIlva,' acima do nivel afingid-o pela en
ALMOÇO DE bO TALHERES chente maximá,

� Ain�a ,em Hamonia as máni� As esÚadas ci:e acesso, com'
Iesta:çoes de wlidaHedade ao, uma ext!ensão total d" 680 ms"
Snr; {nteJ'\:le:ltor.�ederal culmi� foram construídas p::n- adminis-

11�I:Jl1 com um a,1110ç:::> de 150 tração direta da :2a, R-esidencia
ta eres, no qua:i tomaram p,nte da DER" que dispendett com os Irepresel:t�nt€s d: todap as clas- serviços a ln1purtill1CÍa de Cr,
�e.<; SOCJalS. Prolreriu o discurso $40,205,00. Foi dispendida mals
oe honra, ° Snr. Dr; Euclides a importancia de Cr. � 10,640,00,

com a preparação do léito pa
ra a 111udança da linha da Es
tmi:1a de Flerro, serviço este exe

cutado com o fim de me IhOl'ar.
o 'raio ela curva na estr3da der
ponte, na marg:em direita,
A fiscoalização dos serviços de. Iconst�..ucão esteve a cargo do

Engenheiro-civil Celso León Sa-'
ies, Inspetor-resid,ente da 2a, Re
Resií.Í1tmcia ela Diretoria de Estl'a�
das de Rodagem, com sied'e em!
Blumenau.

",."
1

DR. AFFONSO SALSINI
Médico Especialista em Doenças de Crianças

e da Péfi.e

Consultorlo: Rua. 4 de f'ever�irtl nr, � (ao lado da
..'

3 redaçao da "CIdade) .

•

Puericultura p Regimes alimimtil.fes para -cria:m;;as de peito. � A'/ita
mmases - SüUis íniantU e do adulto. - MaRchas e Feridas em geral.

ii t ta Ai &

Cronica Social
,-.,/

L_�- :.-_/ ,3;;�,c/;;y- ZeC:7?J�;.',

Syl-vi.a wauea« (Tmel,)

gu.em �ater 12r nele.,. Ess?, o

mal de muita,:;, o castigo do:; mui
las familifls, U malclü:�o de 'mui- Modrsta que seja uma fallli:iJ,

humilde que seja um amor, se!

Amo,o, exisl'c a camprê"�nsão, a família:
ama-me, l�. não obstante, nIio está no parais::> e o amor é b
no,; emendemos h • mais alto. iuminQso da ,,'ida,

E' a incorn ureensâo, assa terrl
vel 'B misteriose, incompreeusão
humana, que não !w!.'mite que as

almas se cornunlquem . E' talvez.
o drama mais ünnrgu dI vida,
é a rragodía: unidos ]'c,'a lei e

desunidos pe!a inCOmp1'2etlSã:).
Em verdade, o que li [) amor'?

Esse estado em que o L'spirih);
Se eI2"a, senVe o gOZJ elas iltlsÜ2S�'.
da alegria GJl1stanÍOí.\ "-S5" Cümu:" 'l
nhão (h� gost;os ê' iI11SeÜJS, ni'i.[)
é outrit coisa que compreens�o,
Respirar pe!a mesma \'l:llHlJ.<:l,

pem.ar igual, amar as mesnn3

coi�<1s, combinar nos me,,'n�üs

gDstos, sentir as mesmas angus
tias., .

lO;:; !&'mOr2S",

Quanto já oll\'imQ3:

lFabrica de Produtos Quimicos Auxiliares
. "BRASITEX S. A."

Este tambem se baba por uma

Icolherinha do PUDIM MEDEIROS .

1l4&r;_B_.&G••• IIIIII.Rwm!lmí!1I1ii{#):!ilei5II1!IiMQA_.1IIJbli!1f445iM_D_M!iliGfiiS�W!iiiiii.>_I!Ii�i!aH!
0•••••••••++•••+,.....++90 0.+.+••+.+��+.+....++�.S _ Do Mil', Teodoi'O ,Papinhas e
€>
A C" ... t" )0 Campanha dos bonus de D. Ille.� F(J}'illha.�. residente

.,: tJA. ap I a : c

em LaJes cüm o nm:lmento de um

.. ,; de O'uerra menino, ocoirido 110 .dia 9 de
: :+ I· b

corren:e .

• A casa que tem todos os ; o Sm, Dr, ProeE-eito Municipal *** 'Co

Rua A\arconi ll. 124 - 5? andar : artigos do mais baixo � estú_,agumdando as novas ins- Casamentos
.; preÇO ao mais alto � truç()es sobr2 a campanha dos I

.
.

á Rua 15 de Novelll� .., '� !Jonus d>e guerra nUm di� inicia- � Contrail'tio !1i�pcirf..'1 hoje:bro, 462, Qaixa Pástal, 146, Fone 1309, deseja entrar � GRANDE SORTIMENTO PARA ':. la le111 Blumenau com o nh�Sm;)
,_

A sl'f!/. LuJw B!'ehmtr e o

em relações comerciais com todas as fabricas de pro-:: A L f Pi I A T E S· ': entm:iasmo com que vem seml:J 81'1;'. lielmuth Metfe;
.dutos quimico8 do Estado,' fabricação de produtos ma- : ;: r-eai�za(�a em .todas as part�s do 1- A s}'t(/�_1!r;ll'ia �411toilia SoaTes

m.: fatt:rados,. 0.le08, fornBcedOI.'8S de. ,materias �rimas t' j : Rua 15 de Novembro 505:: tit'mtoflo mlclOnaI. '! e o mI', Tldor L€lcld,

mmel'l,)s, seJa como compra_dof, seja como r<hflresentan- €>
- fQne 1107· ê Ite ou agente para os outros· J'lstados. le.-.n n '"

i
COHTHA curA,

Fazem ai/OS lIrd;; Em. Itollpaiw, do jVoi'!e faleccn
A .�rta. Elsa '1'edu'illill, 110 dia 2[; de maio o ;;lU', A rlil/.·
O sn;', Arno Scluuidt. RIl/iniJ eOil! lb anOi{ e!J meges

Enconír;1-::e em nossa cidade, Ú lim', Emir Som' li7ho do 8nl'. JoJo Rufino;
procoeo211tc do Rio II", Janeiro, A' sda, D, Ana jll{/J'ia Kll' Em Itoupava do Norte j;rlecclt
O Snr, Julio Schmitt, da impor- cker, espMa do 811/". J,'odol/l} Í'(u, I no dia 2U i[,! maio o .mr. A II!lUS'

,

tani·e 'firmc. carioca Sdunitt, L2:t1 ckm', I to Bl{lista, que contfwa 2-1 alW8
& Cia, Litda, Dia 1/] de idade; . ....

O distinto \'isÍ(anle está ::nire - A -'ira. D, Elsa Rlltzke, I'SpO- Com (/Ii anos dt' idade r(!le('e'í;'�
nós a ::.;ei'\'iço da firma acinn, sa do SI1'i', Luiz Butzke.

-

dia ,'i do cm'rente I) 811)'. Carlos
I

" , (') D 7 1 '" I' t r.�I'{·lll.�.�,·(a qual' e SOCIO, vindo l'2alizar -

- glll', ,l..al)J!. r:d'osg. fI!'C ar ü
.

'.

1
' .', gerente da 111allw)'ia Bl1lmell(Ju Com (t m:a/lcudu id(lIh' de ,2

nuportan es negoCIas COmerCiaIS , .. -.

r
/"I' n

.
.'

b-
.

'd' .

'

"

b' .
.s. A. l'.pC8S0a lnmto t'elaclOnada ano.,; ,<1 ece�t ontt'm em uaplllla I angeD l1 (en'aIS dnl13. S11-1

.

. T� 1 '1' H l 7 '.

1
'

lt
., �.,'

.,

"

, '

em nosso meio. I (I ta 1/ SI'a, NI,.tU fi.a ór: WltC •

gado::>, ldlwhas," manh�lg-a·!: O 't' 17 7 0.... �<C>••+.+.++4>++.+++.0
outros Rrtiaos,'

,

- ,'ln}'....,.1: UntO �uc ;er. I.... h· () 8/11', Jouo Pradl, Reconheceu o Gover-
.

Ao Snr. Julio 8clnnitt, que p('r-
.

'Dia fi I no ArgentinoÍ>{�nce ii distinta família itaj:JL:l' O Si/r, Dr. Avelardo da Fon- .

,

almejamos o melhor sucesso seca, Bu·enos Ayres, 11 (U, P,) - A

nft V!&�le ,dG Itajai. ; o
_ O ,�n}'. GOl'l'Ús TJlernel', chml'_"elarÍa n;'g,"ntina inf�)rmou

Dia, 1 {j qu!C ·v�nl r'ecebendo das l1flçÜeS
_ Dia onOJna�,tico do HeIJ. Frei com qu'e mantem relaçõ;'oi, ,J SeU

Modesto Oechteri.ng. pronuncinmc''llo 501,)1',: O novo go'
_ A sra, D. Bilda Jllichels, eli vemo. Além (:03 p::ÜZ23 qn'" dú .•�
posa dI) SUl'. Alcides il1ic'Ílels, comunicaram fl r"�fonh?cin;ent�J

O ,�l1r. Arno CJ'lll1er. do gO\'{':rll'J elo genoerai Ramirez,
- O 8111', Orlando SC(/I'pelli. b& li acresC'ntür a He3p:ll1ha, o

- O .<1m', Cap. Neldon ��Jilc7wdo Penl e o Equador.
T'ieJ'{l, ln'io80 oficial do {,:CCi'clto e+.+.+++••+4>+ ..++++�+�'I}0
nacional, Da�filB de milharss de traba-

lhadores da borracha

I
"'ta

Aniversarios Falecimentos

***
Nacimentos

Rio, 10 (A, N.) -- O Pro::sidêl1-'
1;2 da Republica ri�C2bel1 do in
í'ó'i'\';:ontor do Estad:) do All1azo�....
nas um ü::12grama, cOJ1lunirí.1,'Jdo-
lh� (ju(, perante o snr. Valentim
BOUf.:as, d'i:'3fiiarmn milha'r2s (k�
trabalhado'{'3 da LJoITacha, na

manhã de hoj-;:o, bO.\'(;J1(!::l os m0S�

me" prestado compromÍ'is:l P2-
ran{e él iJé:md::ira naciol1nl, de
empl'2gar todos os seus -esforços
\"111 beneficias 'clD aument�l eh

producão da corracha,
0•••••••••••••••••••••0

Il"

I

i�
t�� ,

Encontram, se em {esta .... (JS se

gui/1tes 711)'I's:
- Do .'o'(;ilhol' TF((lte1' )!Jeiel' t'l de
D. Rela J1feiel' com o naw:imen·
to dE 111iUl menina, oCO'rido no

dia 10 do corrente,

QUEIJA DOS CA-

Dr. .4 ..

Diplomado ha 20 �mcs e com jJriÍ.H�i1 nos princÍIiiiÍs hOS:!litiiil; do País.
HEMORRÓiDAS. ViHHZES (\'ÊiliS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS

PERNAS. SUA GUR" SErvi OPER.'iCÃ\J E SEM DOR.
. Cura da Gor.orrée em poucos dias

E peci li ade"
CIA. WETZEL. IHDUSiRIAt JOINVILH (Marca Registrada)

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




