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oferecido no dia. 23 do corrente alsolutamente espontanea, tradu- 0·t·�-e.·!·�···+; ,···++·0 0 ++••!,H++.+++@ Porto Alegre, 15 (S, E.) � �Ai
ao Exmo. Snr, Ten, CeI. Oscar ,zindo a admiração. e a solidari:� pf(,'ul:ndas as 1'lrlensa�ens CIfradas Prefeitura d� Porto Alegre nego

Rosa Nepomuceno da Silva cons- dade do povo de Blumenau, Ja na ArgentIna. dou com a firma Martinelli .um

titui�á uma. magnífica dernon�.. se ali�ram as figuras mais. repre- Montivideu, 12 (R.) __ O go- á resolução 40 da 3a. Reunião emprestimo de 50 milhões de Cl'U�
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distinto militar que comanda O' pessoas que jiá a�sínal'ilm as lis- .radiGt�ldonicas e raclio-ticle�ra� de 'Janeiro, ê, atendendo - diz do Sul e se destina a \',UiClS me
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conveníen Ilhoramentos exigidas pela cnpt-
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aquela Ilustre personalidade do Major Claudi? da Si!Wi ��s:a, Validas nara identifiéacãa a3 earteí-]OBrasil publicará UlYl "Livro Brancon
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Fachada ii fronteira da Siria com ii Alcw4:s Etchegüyen, chcf() d:=- Po-I lar ao mundo as ClrcunstanCl3S a publlndadê detnll-:\il'a porm;�n:)-
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Rio, 7. - Examinando um pl'O- Zunch, 15 (A. :N.) � Informou rdS 1'\[lPdlclas pela Cruz Verme- \.
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cesso referente ,ao trigo nacional hoje,.a radi� ele �('rlim que as lh.a ás en)enm'iras, profis�,i:li1ais, lado 'das nações unidas. con1'l:a, (onhecime�to Úl OPinE::) pubH
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diplJ- '0:3 i'l.gre.ss.ores _ela humamdade e! ca 1'�1rClaço2s :30b,e ü a: Ilude' dQ
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l'�f�r,o de tropas, ale�l1� q�e D·�pOJ:; de �lgllmas horas de C!}ntlnUil o Impasse antre a GaR· De _ Novo tipo de Metra.h�d" ........
_

Vla�ava nun;t co�teI�a fOi atac�dO l�ta O'S alemaes, ?�netrarain na Gaulle e Gal. Giraud
i Q 05 d .

pelas batlenas Italianas da Ilha CIdade sendo apnswllado o co- Washington, - O Departamen- inn:�s m� l11i1deil'a, c d,�smo;}ta-

de Cahenazzi. O Cmte. da guar- mandante ,e cJiV!erws 'Oficiais lta- Londres'; 15 íS. E.) � 'A hll- 10 da Guerra re\��lou qUis estão '",',el, uma vez dobrada, medindo

nição se recusO'u a admitir a pre- lianos e. de!sarmada áinda toda prensa londrina critica severa- sendo construídas, em massa, apenas 2:3 poi,eg-ada3 de compl'i

senç..! de tropas alemãs na cirla- a guarl1lçao. m�ntie {) Gal. De Gaulle pelo seu nos Estados Unidos, metralhado- menta. As partes principai" de

®••,.�••·� �.;00 0� �.+.:•••+·+++.+,.e impasse surgido com o Gal. Gi-. r(\s de calibre 45, mais leves e de seu mecanismo ficum compl'2tn�

Contribuicões Sindicais faud. Entre outras cousas escre-I menores dimensües qu� o comum, mentE protegidas contra a agua

RiO', 8 (U. p ,) _ O minIstro Sindicatos; outra, facultáfiva dc�- :'elU: <:Á paciencia ameIi�a�la e \ p�dendo fazer 451.1 disparos p�l' e a lama. Por suas canüeristims,
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TOS de ·cat,egoria profissional, sera deconta'do· com a.·apresentn- "'(1" '. ,Redlizou-�e hoi.., uma conÍenm-
Ha "olIe S malucas no Brasll
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:----"""!�--�-�_--_����IIII!III ..._-__I!
RiD, 15 (S'. E,) - Umit inVer,es- e CatrollX, sendo este interl11Cdia- nal e j;ulg.aJ�em com paréiaEtlade.

Dr. Rubens Wallbach sante enquetc promovida pela rio par,l solucionar ú impus'se Esses atas são considerad::>s CD-

: M E D I C O
inlJ)'rensa carioca·, v,eio (h:�llwns" existlente entre De G[f�ln8 e G�- mo preludio da campanha Yê\:)-

Especialista em woles!ias 110 Cora"ãn e vasos.
traI' que ha poucos medico::> no raucl. Ap('zar do estnc,o das dl- lucionaria COm o

.

t .,� I'" ._
A 4' I'" B '1 E t

• 1 .

I
" 'I t'l',

10 lll,l) ( .. mD

rlerlQ�est afosa. hIPertensão. angina do peUo. !'as!.. S oe reSUlta(,o ,"elO pl'O- VeNCnClaS rel!la granl € op 1111::;-
f ralizar os co.stumo' �..'

ELETHOCARDIOGIDI.FIA: VARI3ES E ULCEliAS DA PERNA .

'"

1 1 1
'- c s nc",,, l'3li:.

Doenças: IÍ" figado. rins, Ilsfomügo. intElstincs. 'l'ocar grandet surpjr'eza Pt('r�ua�li- mo en� torm� dos r,esu tal o;; (e.s� I ®••••+.+.++••+.4r.+4>�••0
CONSULTAS' 10 as 11 e 2 as 5 boras. -=- Rua 15 de Nov. 687.

(O que Ee es anl co CDU ran'Ü. ta con,en:nCla.

I ' Com.eçOlt a b,atalha da Sicilia
, Alto da Casa Prosdocuuo - Blumenau. -

.

....,..,E.S!!tiiil'WW..._.. W_iil!llG 'AfrIca do Norte 15 (8. E.) �

Dr .. Arllninio '1.
...

avares I Os int.<ensos bom

..

b�rd'eiO'; de· ca-
.

Assisten�e do Ps'oi. DavidSonson :rater tatico que tem sido levados

Espeeinlista em docn�a;; !ln,; 01hos; ouyiclos, nariz e garganta. contra os bas.es itaiianil:::, nil Si�

Consultorio modernamente instalado cm caraetcl' permanente

I
cilia são 11111 indicio dr' (rue ('O�

nesta cidade:í

I
mecüu a batalFia para ü assalto

Rua 15 de Novembro, 1393· Idefronte ao Hotel Cmzeh'o)
e �onquist.a das bases militares

.

Operações nos .Hospitaes '"
ai situadas. '

h__ l
.. . l.

1

'.antelaria 15(A. N.)·:� Segun
'do revelaram hoje as autorida
des mllitares aliadas, o plano
para a invasão do Medíterra
neo já 'está pronto para ser ex�"

cutado, não necessitando sinão
de pequenas alterações, O ata
que realizado á Pantelaria, se

gundo as
.

declarações feitas não
foi mais de que uma experíen ..

:' I
,;>.�•.cia.

Aguardando apenas ordem

Londres, 15 (A. N.) - As ra
dias emissoras do Eixo Infor-'
mam qu-e a invasão dos aliados
na Europa está dependendo uni
camante de uma ordem dó alto
comando,

Vasos de guerra para o ataque
Lond-res, 15 �\. N.) � ;Nos

portos cla Afdca, segundo infor
p.1a'çõ;es dos racHos das capitaes

;� Eixo, estão condentraü03 os
.. .' vasos de guerra que devem ser

lJtilizados para. o ataque aliado
ao contlriente -europeu.

"Vitoria ou Morte"
I;erna, 15 (A: N.} - O "�Popu

lo di Italia)) escreVe o seguinte:
«A hora chegou. Estamos diant'e
de um gravíssimo dilema - Vi-
tória ou Morte.!·)

..

f"ase decis�va .

. Roma, 15 (A, N.) -- A radio d!;
Roma com. re.f.erencia ,ao· espera

� ataque aliado que será diri

gido pont'ra a Europa, declarou
° seguinte: ,'Aproxima-se rapi
dament1e a fas·e decisiva nesta·

guerra. NO's's()s aUaçlos estão alêr
t,as ao lado. 'dos seus canhões',
Nossos aVlões e nossas unida
d'es l1dVaeS tambe'm estão sob ri
gm'osd prontldão.;)

,Dr. Afonso ·8alsini

Os cuidados higienicos com tu

'do que enti'a em COntacto com a

bõca do bebê devem ser rigoro·
sos na primeira inrancia. O
«sapinho), que é um.a d'Ü8nça pa,
rasitaria produii�a por um CO�

gumelo chamaclo «oidlum albi-

Jtfans»), l'êGOnhec

...
e

....
· CvlllO c

..

,ausa

�.rincipal a falta dê asseio com

,os bicos, chupetus, com as c.olhe

res, com 0. prppdo seio mat>ernó
e ainda o mau habito de se lim

par a bôca da crial'lçá. Aparec>e
com fadlijdade nàs crianças fra
.quil1has e. naq'uelas que tem per·
tlll'ba'ções intestinais.
Reconhece-se facilmente pelo

k� !sP3.cto de pontilhados brancos,
que mais.· tard{C se Juntam ·for
mando pltiêas maiores. E' muiro

doloroso e impiede que a criança
mame, provOcaIido o chõro cons-

tantemente. 'IS�ndo
-

um para�it<r, �ue' vh'e .

.. mtüto hem nos meIOs aCldos, fer-
f'c' m-eÍiticiveis, deve ser abolido o

uso. do wc1 r03ado que só agra:..
Vil o maL

..
Cura-se facilmen:Lf5

com soluçÕ€s alcalinas (bicari�o-

t,c.Jíiti...�..
nato) .

.p. conl substancias que ti-

� ram l;}: dõr; A ·Umpeza da hôca
com gaze" que sangra com faci

lidade, ·ó Ú1e{OuODondenuvel pê�
1.1 moderná puericultura.

ur

Setl gado leiteiro d:'lrá melhor rendimento se fôr

alimentado com FARELINHO

M O rN 0'0 o I N'V 1 L EJdo

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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lj
ferias aos "" �?Ern�ffifEffia38383a5mo3ffi83ffi�mE'&'BFf!E8ffirumfB'

� .;
! G. irônda I'�
i iiAÍAf · cai::;::t��i:.��� I

seu repouso anual, como se � Rua Pedro ferrem! 68/72. 83
1;R 83prestassem. um e?forço de g,!er·I.�·· Despocho.s para todos os portos ft'...rae os quinze dias lhes serlflm!tE .• • r;.

pagos. Perceberiam nessas con- � naCiOnaiS e extrangelfOS c

dições o profissional que não � ta
gozasse " férias, a met�de dos � Trapie:hE:,a e 8lrm!ilzefU; p�10�rmO$ I

abolido o período das Iériasãos seL!_s vencimentos .mensals. O sr..��:y; oomCl":i.;T.'IYlm'Y'mmm""'" Drnoo������OC/:vrr'...-..cI.Y/v.Ifuncionários publicas. bancãrlos; J08:0 paudL pre:Hdente d� As- ;;:s:�ffiB3wbjfBêJj�tSliE�!:3:.'l��XLlD:\I:'AKA:t;Ij:A::�:.JI.Cii:a;:\�tG):i�w�
.

maritímós e profissionais de ál,.' socl.açao Comercial, depois de ��........,,_,

guus outros setores de atirida- ouvir o sr. Souza; declarou que
des. Assim, prosseguiu o sr. a sugestão será objeto de exa

Souza, necessitamos da colabo- me por parte da Comissão de

ração eficiente dos nossos éo legislação Social, orgão da ca

Jaboradores, cuja ajuda tornar- sa. Posteriormente será apresen
se ipdispensayel e precisá ser tad« o trabalho dessa comissão I
ininferrupta .... Após "démorar-se e o assunto será submetido á
em Ol;ltras cõn�iderações, o sr; discussão em plenario.

l. i.vraria e Tino
.:g·rafia Carl Wahle S- A.

o PrdeHo Municipal de Blume- para exercer o cargo ele Guarda-
t'" • nau, resolve: !,;; livros, padrão J, do Quadro U'ní-

NOMEAH, '

.'

'\\ co do Município, vago, conforme
De acordo com o ariO 150, Úem consta da Tabela anexa ao de-

PeJo pl'esente ficam coiwocados os senhores accionistas para com- III, do d·e'c'reto-lei nO 700, de crelD-J.ci nO 1::16, de 5' de maio
parecerem à assmll�ia geral extraordinária, a realizar·se no dia 24 de 28 'de ,outubro. {h� HJ42, ele 1943.
Junho do-::corrente aU.·\'àS, 9 h.,oras. no escritório desta sociedade, para AlFredo Kaestner, pará exem:l' Dr. Afonso Rahe PreI'eito.
delibel'arem sobre a seglrinte: o cargo. c[,e DireÍol' da Faz-encia, I EXONERAR.

,

0'\ D f fli. D O D I A padr�� �, do Quadro H'nico do
I Amaury BOIson.i d�e. OliveÍl�a,

.' \, MllUlClPlO, vago, conforme (Ons, -,lo cargo de Escnturano padr30
i' ..,.... Elei<}ão da. Direto'{a; t:1 da tabela anexa ao clecreto-ll'i G. do Quadro U'nico do Munici-
.2' - Homologação dos �s praticados pela Diretoria; nO 86, de 5 ele maio de 1943. pio, por ter sido nomeado para.

3" -" AssuiÍtos de intercssê'�ocial
-

Dr: Afonw Rabe - Pl'eleitoó outro cargo.
-

. Blumenau, 7.,de Junho de 1943. EXONERAR, Dr. Afomo Rabe - Prefeito.

W WA:'TL"" '" Alfredo Ka-estner, do cargo de. NOU\1EAR,
_

.'
.

• �.I!.. - Dlretor-PreSldel1tc
.' T'esoureiro, lJadrào N, do.Quü- Azuir Branco, para exercer o

f:���.·"··;;'X"·�:::-::-"'.·::-:'������.�� ciro unico do };TUniCiPiQ,. p.or ter cdrgo de E s c r i t ur á r i o; pa

�; .

M a r m.. o r a r I a .

J a h n �J I sido. nomeado

pa.
ra out.ro. car.Qo. drão. _F.. do Quadro U'nico do

l:·'
." =i Dr. Afonso. Rabe -i Pl'efelío. JVrurUClPlO, vago, conforme (0;1:;-

E TRABALHOS E!)\ TG�A.NITO, M:RJ\\ORE E !ERRAZZO • ARTE

�t NOMEAR,.
c

, . ta cl�t Tabela anexa ao decrcto-Id
: MONU�tN�AL P�RA CLMITERIO .E QUALQUER :

. Hel'ciJio Wagner, para i�.xercer nO ti6, d!e 5 de maio de lD43.

�: .

1\RHGO DO RAMO. _; o cargo. d'e Tesoureiro, padrão. 1 Dr. Afo.nso Babe _. PreI'eLo, 0+.-t.'H� ••�._++.�.�.+���0ü 0+�$�.++'''<Í'���+++..+t++++0

�,,'!;������.�I��=�� ��d;' Quaroo U'lli�O do Munici-
A,ai, B,7.::��Y�!,�;g" de Da. i Onereis bôas folografias e serviço rapide! t

. Dr. Afonso Rab'e - PrBreito; t i I Di g r a f 'O, pur ler sido o re- .. ln. ..
EVONTERAR f

.

I :!: erocurem O '.•...
.n. 1· " -crH <O cargo extinto no (

...}uadro ,...

• ;fld (,r.
:+:,Hel'cilio Wagner, do, targo de U'niC{) do Município. !; f lU> t €1 ..� ft.i A D ió R u. Scholz) :Escriturário, padrão H, do Qua- Dr. Afonso RulJe - Prefei:o. :; :+

dro U' níco do :Municipl.·O, ))or NONIEAR, .. Rml 15 de N,::nremôro, 596 ;+,
� �ter sido nom'eado para outro Jüsé Ledra, pata ex'?rcer o car-
\:I ,...

'I €••,)'U�•• (>.�+�+.�.�f.�eO €I."+<)+'+•••++".(>••••••••ecargo. go e'e Continuo, padrão D, elo �---=�w

Dr. Afonso Rabe - Prefeito, Quadl'O {!1'nÍCo do Municipio, va
'- De' Acordo com Q arfO 150, go, conforme consta da Tatela

Hem IV, do dçw�to-Iêi nO 700, �mexa ao decreto-lei nO 8(';; de 5
de 28 ,l'e outubr'J (j,ê 1942, f dt' maio de ln::!:;.

:DESIGNAR. ; Dr. Afonsu Rahe � Pri31>2ito.
BRuno Germe!', pdra. exercer EFETIVAR,

int!el'ínamente, o cargo de COil- N,elson Luz, no carg;; de Ins-
tado!' da Class;e O do. Ouaciro pe:ol' Escolar, padrão K.

�J'?iÇ) dü Municipio, vagõ, cun-
Dr. Afonso Babe - Prefeito. Laguna'" Tuhar�o florianopo ..

io'rme consta da Tahela' anexa ®+++++.+++++++•••++++$. .,'@ II. 1$ • W !. ,.... Wil � �_. � .. Jao Decreto-l,ei nO 00, de 5 Ü':' e ®» �ic.:! gla "'8"ll ft)llUtl1nieE1a!� Iara ...

maio de 1943. � ..
h�·M .'

u -{!..)j ....!l
.. ..' "'.. .. '"' 4"'1" 1· ....

Dl' Afo o R }, P f ... güa �oHrv'd � i.i 1';\;'1 �''lW�!i)a.

.

�1�ON:R1R�' re eito. : fug''lu �ULJ.DonnE! '"
.." üJ

�. N:."" d ��l.J � li li �.F
.

t
..u - ,-",-,. l!1sta empresa (HepOe 8 COlJL'Jl"taV81S au os OUl-B;ruüo. G,.ltCnner, do cargo doe : ::

E C� J bus, e pôde ofen'lcer �os E\í:S. passageiros p.leno con�scritu�árjo, padrão G; çlo Qua- :, ar �arr?n c aro com co' : •

dro muco do Município, pur t:r + lera. awnoe; pelo nGm� de.. forto e EH'g'urança
.........

,

sido nomeado para outtó carf.o.l: Tasso, serft bem gtatifica.:; AGENCIA EM TODOS OS LUG f1H.ES ... l"

Dr. AfonH) Rate - Pref,eih); I! do quem o entregar. ! i1IENCIONADOS
. � Doe Acordo com .o afto 15", I

...
MUEL! EP. H't'RIMt7 :-

II BIS""
.

� C· � h
·

item III, do decreto,·j,ei .no '701),:
l

•...
-

'-"_..
-ó I'

.

lUmeq au"., ',� nta �a"(â a r� nade 28 ele outuhro. de 1942, :: Rua'l de Setembro - Foue, UGl : 1
• b _. - - •. m

�OMEAR,. Co "': : .: �........ +nnsoe=C::Z�v1ft.""����a..'.:l.""''''''=''''''''E)ll'''''''_�

Atllaury Bojsoni (!� Oliveira, 0 . .. . e

I���'
..

,.".--""""�aw'Mi!MnIW���..I!!iMh��-pit."Wi �� l�'lIf � �11::<í
� fUL �r kfl�4i.\!

te "�Ivulas RCA 1m)....:.. .

-4 .• �1i. <J

.
. .

i';?, 'll::'j>!1'l"ldJIr:l1l,an �- t1t�a \'%-',���W��l·��lj::-'"1-11' i&� �O � �
.. ·.<i;t.s..:.c.I.:t..._'<Lt.a!1�U !';'''''��'' EU'O.""".i2,��.!i.t .u.&U;...�

Wg��' r�

I
Tintas e ven"dzes _._. �J1ateriaes

p.:;.-.I'�" phii+l"l":::'�' C;n') _-';OF,,;::.i·r.4ia .i.lt.UZ.·W� 1L..���a S�",g.,....�j
�s � b

ii
, � 9

i"
R ! unas em uiSnat.�3S Dara anis'(aSI #� iIl

�.�.""..f. Ij4Si1!&'ttm�o��

$aço saber que pretendem ca

sar-se: Oscar. Voigt e
. Hertha

Krueger. Ele. natural .deste 'Es�
tado, nascido aos 25 de outu
bro de 1917, Jetn!it'ó. solteir.o,
domiciliado e residente ilo Iogar
Fortaleza, deste Distrito, filho
legitimo' de Fel'dinand Voigt e

de sua mi11her..EdíthVoigt. Ela.
Natural deste .Estado, nascida
aos 2 de llQvembro de 1925J
domestica, .solteira, domiciliada
e residente no logar. Braço do
Sul,' Distrito de

.

Massaranduba
. filha legitima de Reinhold Krué

. ger e de sua mulher Ida Krue
gero
Apresentaram: os documentos exí-
1!idos pelo artigo. 180

-

do !Codtg,o
Civil sob nrs: 1, 2, 3, e .4,
Si alguem tiver conhecimento de
existir. algum impedimento Iegal,
acuse o para os fins .de

.

direito.
E, para constar e chegar este ao

'.

conhecimento de todos, lavro Q

presente para ser aflxado no la

gar do costuma e publicado pe-J
..

la imprensa. . .

Blumenau, 10 de junho de 1943
. Victorino Braga
Oficial do Registro. Civil.:'

Um transformador de 30 K\VA-50 e 60 cicles.
Voltagem 22.000 de entrada e 220 na saída .

S motores, sendo de 15. 18 e 7 1/2 BP,

Informações com o Snr,
. Mariano Vieira em João Pe�saa eu nesta cidade C;Jm G

...

Snr.; Viruiiio DiilS.

Realizou nl) dia 3 do corrente, nos escritórios da LUa

Mareeni, .124 - 3' .andar, em São Paulo, uma reunião prelimi
nar para 'a fundação de uma nova emprGsa industrial, denomi
nada qompanbla Nacional de Papel e Celulose, que visa a

produção intensiva e .racional da matéria prima para o papel
"])roveitando, de preferência vara a produção de celulose,' o
pinho di) Paraná e de Santa Catarina). e ainda, (1 "caroá" que,
de acordo ·com a técnica moderna, é a fibra que produz me'
.lhor celulose para papeis que exijam, em alto grau, qualidade
e resistência.

.

À nova empresa Industrial teráum capital de 300 mi
lhões de cruzei ros, incorporando, desde já, propriedades elI!
diversos Estados e diversas fábricas, por um valor de ':;'00 mi
lhões de cruzeiros, devendo construir, em breve, no município
de S, Paulo. uma' grande e moderna fábrica de celulose e pa-
peis de tôdos 03 fins.

. .
1

Os ,trabalhos �a'reuui[o preliminar, á qual compareceu
elevado numero de interessados, decorreram dentro do maior
entusiasmo, tendo sido discutidos e aprovados, preliminarmen
te. tõdos os-aseúntoa que constituirão objeto de ulterior apro
vação por, p��e. da Assemb,lê�a de Fundadores (Ia Companhia,
que se reunrra em data. próxima. .

Prefeitura Munichlal de
E D'ITA L

De ordem do sr, Dr. Prefeito, torno o publico,' que no
mes de junho Sê arrecadam nàs tesouraria", da sede e' In
tendeneías dístritaes os impestos de terr ítortal e explora.
ção avrÍcola e industrial, relativos ao exercício corrente.

Os contribuintes, que i llãQ. satisfizerem seus pagamen
tos dentro do praso aCima;-8\nda poderão faze-los nos me
ses de julho e agosto, acreseidos da multa de 200/0. Ter
minado os prasos acima citados, serão extraidas certidões
para a devida cobrança executiva.

Diretoria da fazenda 'de Blumenau, em l' de [anho de
H143.

.

Blnmenau

Al1redo Kaestner . Diretor.

Decretos do '.'Dia 1� de Junho

COfivoGaçãlj da 'Assembléia lieral Extraordinária

res da dita finada, a vid�m ha
bilitar-se no prazo d'e seis mes-es,
que corr'erá da primeira publi
cação d,esire edital, e .requêret· Q

que for a bem de �'eus direito3.
E para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou expedir
o preslente que será afixado e.

publicado na fórum da lei. Da
do e passa!)o nesta ..:idtúle de

Blümenau, aos 14 de lllaio de
1943. Eu, João Gomes da ND�
brega, escrivao, o subscre�'i. B!ll�
menau, 14 de maio de 1'\:14'3'.
{a';s): Oscar Leitão. Juiz de Di�

reitu. (Inutilisildo um selo esta�

,dual, dó valo'r de CI". $. 2,00, e
-mais a Taxa de. SaueIe). Con··
Jer�e COll1.U original, afixado no

Jugar do costume.
.

Credito Predial
•

Séde: Ffilriauúli!o!is - Rua Visconde de Oure Preto, 13

Tendo falecido o agente corretor desta cidade, Snr,
Genésio José Unhares, o inspetor Miguel Souza, hospe
dado no Hotel S. José convida os Snrs. associados a

comparecerem no Hotel acima, das 15 ás 18 horas afim
de darem suas residencias com numero e rua, o que não
consta nos registros .

Relojoaria Catariuense Se Ae
Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Eenhorcs Acionistas

para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária; a realizar
se, no dia 2�} .le junho do corrente ano, às 9 horas, no escri
tório desta Sociedade pará deliberarem sobre a seguinte:

Ontem do Dia
! O - Eleição da Diretoria;
2" -. Homologação dos aros praticados pela Diretoria;

Assuntos de interesse saciar.

Blumenau, 7 de junho de 1943.

H. RIESCHBIETER - Diretor-Presidente

Im AVJI «)
!íl

Alem dos radí@s (��liiN'ali. �let:'it: :)�('H&nno§ �m&a
'J e {lnaÊ�Iuer onÜ'a marca !,;U'a c01l1!.cm·to

�'
� Gt\RANTlrV10S O SER\/IÇO II· 1[',"'- 'llJAs '�O'-' ."Ih?')�", ��i;;' ri.\� ,T v 1)J::-�.� � \t �2�.!tJ)- � A �à. A.. _� �J J� .J1.,�� !!"J�-J i1....,

;
Rua 15 de Novombro, 1307 - BLITruENAU - 3t!a. G�!rARmA �I.

�

D
TeleTí'J::e 1.249

g
����.q���AW'i!ft!.;.�;;r�;;-'1�I$iif� D

M

&=m�'uêiõPõR�E's���1
rvlédico �

DOENÇAS NERVOS/i,S E �-l\ENTAES I,CUNlCA, 1�1,ÉDyC1t Cor�ção, Es10mago e Pl..li�11Õe5
I

I
C0r,SLL'IAS: 10 as 1� -- 3 iÍs ,

I
Consultoria e Hesidencia.: - EcUgcio GarCia".

S,l!as 5 0 12

Rua 15 de Novembro, 1392 - ao lado do

t �===�="��<=��:,,=z==�rm��.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CARRIL o afamado RICHARD ..ltRLEN e ANDY DEV!M!:: o Gorducho Chorráo em

Astro do Tongo iros do Deserto
A elegante praia Mar del Pluta servíndo comocenerie de.um eneantor

romance cheío de Musi.cas e Ca..'lções üp'icau Argentinas.
.

As mais celebres orchestrcs de Tangos tomam parte neste iilm:.! IEntradas: Cr $ 2,00 Balcão Cr $ 1,00
.

.
.

Entradas: Cr $ 2,00 Balcão Cr $ 1,00
��+:+•.t��"••++."�+q.".+0X ®•.�••.+-+ ... (>••+••_.�....+.+.ex e�+_H�._••,."'._+.+�+.•�"••"••�X e�.H:+.++'H�+.+_++++."•.+0x0.-++++.++•••••+++•••+.0 X 0.+-'H"._•••_••••+��+,.�++�._.:.0

Uma caravana de aventureiros procurando desvendar os místeríos das
terrcs escaldantes da Arabiu,

Aventuras no maX' Vermelho - Romeu3 B-rancos contra tribus selvagenl?.1

Estrondosa o Bandeirantes fechou Com chave

Ar

_'-@íE"RlKANDER
CAIXA POSTAL, 14

"i_�

RODOLPHO
BLUJ\liENAU

UNICO DISTRIBUIDOR

Vitoria do Brasil
for 2xl é derrotado o Imlaial G r S· �

.

dPor5xl baqueou (I "leb da.serra" -:-.' 'lUnação falha a dicisfies injustas Na. partida efetuada em Salto .v.a.·.·ndc de vencida o. catezorizado
es O !mpadCO e um

do ar'bi�:lJ NU!) SIlva'� fi Brasil termmou cem fiove elementos r: [I Con- � Sportmanncordia apJ!cllu um $09'13 por demais �esado, improIH'fo para um "leão" � do .Norte, entre o E.· C. Indaíal esquadrão do E. C. Indaial por.

Outras netas, e {} E. C, Bandelrantes, este uí- 2x1.
Causou óptima impressão nos

Quem domingo ultimo, se di- Tigífoi a mais fraca que já timo, que até então não .tínha círculos esportivos desta cidade.

rigíu ao gramado das Palmeiras assistimos. Tigí, apitou faltas vencido nenhuma partida, fechou Na preliminar, tamhem levou a o gesto altamente simpático do
. . ' . .

. -
.

II
.

1 conhecidissimo "Sportmann" Sr.e conseguiu assistir o termino inexistentes, errou na marcaçao o turno com chave de ouro, le- (me 10r o Bandeirantes por 4x.
da par.tida Br.as. í.l x.Col1cordia,..

de. impedimentos e deixou p.as, Leopoldo Colin, oferecendo aos
.

d l'
.

I � d! f It E t t t Concurso Esportívo '{.,C.'�i.dade de Blumenau" jogadores do alvi verde, meia
saiu

.

e fi comp etamente .

e'i
sal'

.

a tas graves.. n re an 0, duzia de Cerveja por "goal'
c.epcio.m!do: n.,ão. com O resulta- queremo� �rer que n.ão se trate Sob o alto patrocínio dá··:ICASA ATANASIO" marcado. Fiel a sua palavra, ti-do da partida, mas pela atuação de parcialidade, porem, uma ...

.

'.' ,

fraca do árbitro e pelas jogadas iníelicidade . . .
"OUAL O CLUBE MAIS QUERIDO DA L. B. D.?" vemos o ensejo de assistir logo

.

i t
.

b tai d
.

d
.

O
.

•
.

lt d d le Esportista de toda a zona dá enviados a esta redação sob o após o jogo, os defensores do
VIO en as e· ru ais 05 Joga ores _uanlÜ ao resu a o a pe -

Brasil .K C., saborearem as de-de Rio do Sul, que. de forma [a, foi merecida. A viloria do Liga Blumenauense de Despor- €lndereço ((CONCURSO ESPOR�
J D '1 f

.,

f 'I' t
..

'd d
•. .

-

. '1;'.
.

'TIVO C1DADE DE BT'UMENAU liciosas 3Ü srarraías do precioso
r. .

a gU!'11a, essas jogadas poderiam brasl.· oi uma vltona aClima os, eUVle es e la os seus :"0· ' -, '

'

..

Ll •

,. l)-
liquido, debaix,o de aclamações..

'

�erVlr nara um "leão' O C n ernrelacão ao iutebõl emprega- tos! Não nerca tempo! Coloque 'Os votos que vierem por u �-

'T';' 1 .1 .'J •

. O.' '.. ...... .'
.

'.

It
c vivas ao Sr. Colín I)or cujacordía vendo que o juiz não do. Os "alvi-verdes' fizeram imediatamente na deanteíra 'd mão propria deverão ser colo-

t' h
.

d
.

1 b ferid
'.

d t longa vida tambem nós, fazemos
ln a autoridade para reprililir Q cinco goals contra. um, eram seu c u e preren o. ca os na urna que se encon ra c.

jogo violento e, vendo também, uma perfeita demonstração de Além dos ooupons publicados ria redação. os melhores ��*
que o seu "onze" era incapaz I iutebél e educação esportiva é nesta pagina, poderá ser adquí- Os coupons não assinados não

Barba não deixou (I Fu!oból!
de se impôr de3nae do eníuzias.! fizeram um autentico' carnaval", rida qualquer quantidade, nest<f serã-o aceitos_ Borba que tanto queria dei'
mo, das jog:::das. e da vontade

I d�sde o primeiro até o ultimo redação ou, gratuitamente, . na As apurações deste concurso
xar o fuieból, teve que voltar

de vencer dos mtegranfes do mmüro. Casa Atanasio. á Rua 15 de ·No. ,serão feitas todas as quartas-fei- as atividades, em atenção aos
Brasil. tratou logo de reduzir o'

.

- -_.- vembro (em; frente ao Hotel. s. ias, ás lB horas, nesta redação, .

d'd d d'
.

numero de elementos d_o
.... qua-I .

No quadro de Rio do SuJo José).
'

fiCanào convidado a assistir to- :����o�r�:iI.l os os lfigen"

11dro local, cónseguindo tiráI" dois não temos nomes. a destacar, a � \\f' tio o puhlico interessadü, Borba voltou, jogando 15 ml.
do gramado e deixar os demâis não ser pelo jogo bruto, dos Tambem em Rio do Sul, os ..O resultado das apurações se- nulos...

I(com excepção de Miguel .,_que ;quais lrineu merece registro. coupons podem ser adquiridos rá'publicado por esta folha e es. ***
'

não teve trabalho) bastarHe con� No "onze" do Brasil todos se 1'10 Bar e Resh!UI ame Parola. ta�á exposto nas vitrines da Ca- O 20, ilil i'dimmmau'ense nn ponta .

fundidos> Aos 15 minutos de de"lempenharam muito bem, 50' *** sa"Atanasi(l). tabela

• �o�o! Borba, apÓs ouvir u�a I;bresain�o'se Machado, D(Jqui�
-

Os c{)upons deverão ser preen- .

Ao venoedor desse certamem Com o emDate do Brasil, o

mflnIdade de ofensas mQfaJS I'nha, Jair (durante o tempo que chidos e, devidamente assinados, I caberá valioso premio. segundo quadro do Blumenau'

partidas do. jogador Atnadeu élatuou). Augusto e Tevo foram eose e.slá isolado na ponta' da Ipelo mesmo. agredids. traiçoei�los mt'lhores em campo e foram. Resultado da Apuração tabela.
ramente e, eem a menor ínfen' os iniciadores do grande "baile", A Quinta apuração deste CÜPCUfSO, realizada quarta- Entretanto ainda não foi rea-

ção de revidar, fei expulso de ,..._--'- feira ultima, sob fi presença de varfos eaportistas in teres- lizada a partida Concordia x

campo juntO \
com o jogador Os goals. do Brasil fomm sados, acusou o seguinte resultado:

. Blumenauense, que deverá ser

I:Igressür. No segundo tempo, a :marcados por Fritz (2), AugllSfol S. D. Blumenaueuse 322 votos
efetuado por esses breves dias.

vitima foi Jair, aquele garoto'Meireles e Lourival (cvnfra), *** I.

do segundo quadro aue não SR' sendo o do Concordia feito, C. A. Tupi 104 " Não Apitarã Mais Ibe o que é dar uma'entrada e por Zon1. E C Co o' d' l'01" Por motivos parHculares. dei-
.

h
'.

. , -. . . ." ne r la ,I de f e to d q d I�."q u� vm: a atuando de. uma n:a· . '.' --o
- , .' :' I

B' 'I E C fi3"
xara

. -azd r PL3f "'B DO tH."� ro
COnTl1A feRIDAS RECenTeS ou RnTlGPlS

.. neIra 51mplesmente lmpreSSiO' Os quadros se defrontaram raSl. J. ui. de JUIzes a . , ., o sr.

t' b' d' r'" C B
. Af c Pab-t ! li" J�WVJJfiíí"Gii

nan e, rece eu e rmeu uma assim: E. .
. . andeu'antes 32" ons' :".

ião
�

violenta entrada, sendo car� I. BRASIL:�. Miguel; Pfau e !rimboense E, C. 20" ®+�+"-.�.�.�f•.H,�.-+-+-+"-.-+-.,,,u0'o®4'�':.�$�**.·++" ••••••••@
�eg."'do . patra ,

fora de cal�p'J. + Schramm; Machado, Doquinhae' €) S
l.vIalS ad�an.e � �1achadD 9!lem r Borba; Meireles Tevo Augusto, Ame�'ica F. C. 3" � A t e n c a o <$;

receb� vlolenhss,uryo pont� pe elo I Jair e Fritz.' ,.... '

E. C. Indaial 2":
.. , .,r

-,
.�. ::

po
..nte.Iro rIe

..

rmm.lO; [\'1. eu'.eles é I � AIl6 .....n,..f.! ... r:�'"'l:I";.".Il!1!Il{iIl!iW� �

lambem ameaça.do.. p'or Irineu, e CON(;ORDIA:. André;. Lou- Amazonas E. C, 1" o:!
II

UM'U'II
li

, � lilU,
li .v.,';!lllltb"""" CI.'U ::

� Orei t� rmaos .,.:
assim por d.iante. E tudo is.so rival e Lucas;' Ern, lrineu e Willi; NOTA: c-- Foi anulado um voto do E. C. Bandeirantes, !l, !]
para o juiz passa sem a menor Pedrinho, Amadéu., Zoni, fra!1' "" Testo Salto - BLUMENAU - Sta. Catarina "'"

" . por falta de assinatura. .; ..
8uvertencla como se nada tives- cisquinho e Herminio.

_ Por motivos imJ;)eriosús esta apuracão fui efetuada; POSSUEM GRANDBS m.i&'iNTmll.:m�S m� PLA��TAS P�UT�FE- :
se acontecido, ,apesar de ter re- ,.

quinta.feira, e, não quarta, como devia ser. :: RAS. JÁ CRiU:mAS, EM CONmeÕES D� FOBNl&CER YiHJ1fiS. !cebido queixas dos jogadorl:s À preliminar teve um empa- I !!Jl PLANTAS OBNAl'P.ENTAiS DAS t/llmi V1UUiiDilS mm,t!D,iUJ}3::;. �

���:;r:�tif:�����:,'"':�' "'�:: I
te

:er:::� foi de Cr$1.151.00. --Co'nMcNu7r"s"'o"E*silip'o·r-IIE�OW::;:ld�4kai'd:;::;m::a'7� � G.'ta.ol ;i;n�.HR�aãS�oõ :.=10 ; �l�!,ultnra �
C··

. , b 005 Ddh liaU II I.. Kf!.lger - \elha - Telefone, 12D ..

. ...

em .cruzeiros para não jogar Sob o alto patrocinio da CASA ATANASIO

II.
�<f\Y._.,.+'.+i>......+.+++++..+:r.-Le.'••••<}+�+.+$�.t.$.Q-+•• :::

Deularaçô\\g de Tllvo >.;,:.... \;..

Domingo, após a partida Bra, ' Infelizmente, Tevo não conhe� �'ºual O Clube mais querido da l.S.Da?" �r®�H•••+�••+••••••++••0 ®••+••++�.+*••�++�.<Ç>+.@
sil x Cone.'..o... rdia..

'

.. ·.€.....s.ta'.,.'.am.os reuni- cc o r.efel.. ·idO senha.r, saben. d(.o.1 � r-. � ,....

E' oCll1be_ _ __-.--�_-_-_-___ 'i" � �. !dos numa mesa no Cflfé Pin- apenas que não é pessõa conhe� . ---
- ----- -- - .

'V ... "'" :::
guim, quandoTevo, anuncia ler cida."

.

.. Ai I .. ..

PERITO rO�ITADOR +i

importante (l,eclllração.<:1 lazer. *** 1!.:,·,J,M:-::::.MiiA' ....
.. ".;;;;; !O;.::ptiii"'''.M.&.....".. __......e�._

.
.

.

ii .,i,· .,Hl.dilga
..

s.e .

ª i For� . d

�1i..J _lla:� h _ d ._.: ;,',.ft�
..

':. F�Z.iam....part.ê....
d

..

iesta
.... m.esa.,.o.. _sr. Ofu'niizouas.ifenceem·Timbó ."......,;;,,::�""""'_:: ;;;;:;;!!,..�_ ;;;;.:;=� v .., '<T

, , �.' é\"
- .....

,,\lLuiz Reis, secretàrío da L. B, D" Embora. d:esralçado de varias
.'. ... ...•.. .. Um Bunrralow 110 Bmro"" ,1,3 0 p,_ .....3 .e .. "a •

'Venic:Ó PUW!í1, Jogador doBmsi\ de s'eus lnelhort� el�ntentos o C.'.oloca.Ç.ã.O d.o.S
.. ·. C.. lU.b.es no r..Jampeo.nato da L.B.Da! :

<:> '

:: :: de

..
COíi!erciO de. �a.nta .ca- t.'T

- V" .,
..

d
..

'.

1
... .. ,

. ... � '"
•

,<> da Ponfa Aguda. ! ! tarma, e com mmws anos .-
,.oao • H�ml, tam.üem . a L, B. D, Amazonas venceu. o .•.. imboense

. C(Jn:_ os re,�u!tad.os da ulntrma rot:ada :l,caram aS�i� :: ;; :; de pratica, possuindo.' i11es- t:.e mais oul�as pessôás. por 3x2.·
.
'.

co!Oc8do�, os ClUbes .concorre�tes ao campeonato da LIga.. T" t .

_ R � DE"· • fados oferece seus servfcos. +;
Pois, bem, deante do que TevD Blumanauense d.e Despnrtv&: 1'.' � J} a�c?m 0, 'f1t•. ' t.!' .

t-O si!gundo'feãni do'}\l11azonas '" Lt:.RiO ....USSI Rua l\Ii ... ...,.
....

anunCÍ<ifu, dissemos-lhe l;}gn: _�....... ..�:>'".-.._�'.,.,..._ �__�".'.L� a
-p
l' -: : Informações, por obse· +i

"Ir' .
.

J" d"
tambe'm saiu' vencedor por 4xL CLUB"DS (JogOSI Vito· a Em- Der· I' .

Pontos I Goals ! nas G.'eral.S., P_erto do .L osto.. + [111'1'0, "'."u farmacia S"o'a1'- vft s? >ezqLlcun O, pois, quem .I( t�it(J;; .

rias � }late!'! rotas'· Gan.-Pel:d, Pr;) _:_ Con, .; de Flscal!Z<lc.ao. ! ! 'TI-erez',·n"ll'!, el�ll RI·o l.J.O· "Su''..::....'sabe, pod",�rern{)s apro\eitar essú p
.. . .

_
,* ** .

......... '"
« LI 1

'

..

l 1
. arou mscriçau no Eimidro de Ju!zes Primeiros. "Uiulros .. .. .r,.

tua aec aração. .. !.... 'Ô'
. .

.....
. O sr. Ra�r J?assold, de InJai- BlurnelH!Uense I) 5 10 25 9 =

\!.I "'" '>;o'
., Pensavain03 queTevo fosse nos B ii 6 5 1 11 I 29 9 0.••++++9•••+i'+-t••••++.G.. 0.+�••+.+,+,.+�+.:'>:.++••·'�.e
I.·.e.laia.

.r qu.c...•.. irI.G..".....·.·.0..• 8..i.xa...r o. Br.asil..
aI, pediu inscrição 110 quadro rS8

.

11e .l'uizes ôa L.-8.·,:D.. O.' seu pe. America 6 4 1 9 3 31
ou coisa parecida.. mas não foi .

6' ,'.) 3 4. .

-
. elido foi deferido, em sessão de Concordla i) 6 6 1

isso nao, muít;o diferente, até, 11 do corrente. Indaial 5:! 3 4, 6 9
A' 'H:spüsta.·. de 'revi) f.ol €SS.:1: 6 2 1 3· 5 7 17';i."!' *** :i!�" íc ! 'Amazonas ..

,;-:-'<Estava eu, hoje P'Gla
..

mü- Gnlaco p,ediu. perdão .

'Ti:nboense 5 1 4 2 8 12
nhã, no Ponto Chie, quando thó:- Q amador CarlosLuiz éolaço, Tupí 5 2 3" 2 8 6
ga"s� a mim, um senhQf deseo ,:ia E.C. Concordia;enviou fi L. Bandeirantes 8 1 1 6 3 13 5
nhççido e :pergunta:, 6,0., utn pedido: de perdão da SegundOS ,quadros
,�:«Voce éo Tevo?·} pel1alídadequelhefoiimposta,em Blu03enauense 4 4
� �9l.l, sim, - Dcselét algumá vista dos acontecimé11tpsda par- Brasil'

.

,6 5

cou::a?
... titia Ooncotdia x Blumenauense. 00DCOl'oia. 5 3

.
. '. Este pedido foi indeferido. nu· Indaisl 5 1

- Escuta, vOcê quer rem cru� má atitude muito acerta.da do sr. TUPÍ 4
zéiros para lião j;ogar l1Dje ou Presidemedá nossaI..iga. pois, America 6
para pÔr <l; partid.a .:fora?, o r.ef.e.ridojogad.ar, se.gl,l.ndo...sou.-- Amazo.n.as 5
Di.

..

'a
...
l.l
..

'
.•e.• ·.·.de.·...•!5.'.s..a.'..·,.il.l.. ·.O.···I.Jo.st.a,\..·.i.irei·o.s h -

t d' t lT' b 5. I . v�mos� n.ao em.. proc(j·. lmeu 0, ...• 1m o�n.se .

cost<?-s e sal, '�m da{respostaj) dIgno de merecer perdão... .

. Bandell'antes' 8

de ouro

0:H>.+:+:•••_+.+.,,_+...+�_..+++•••e

,.

I
jjhft.ff
i",f/?�·' i

.,

,,:/,;(.:j

2
1

8
1 11 1
2 S 2
1 3 5 5
2 2 2 6
1 3 5 7
1 3 3 7
1 4 1 9
1 4 7 9

23
26
II
13
5

1'7
17
7
15

13
19
12
20
23
14
29

6
8
9

16
9
23
8
16
31

e·+-···+��'t�··++·+"'++."'�••'0
€) 0

Caixão funehr& i 11recisa..se ª
�� �. Competente Pintor para +:

SJfviços de primeira :: dirigir Secção, pratico em:;
1 .. Serviços de Pistola, e 2 :

i , Ol"üem .... • ·5 16
.

I.'
:':Tapazes oe I a anos ::

Avenida Rio Bran .: que tenbam interesse em.:

co, no. 2 (entl'eKj.� :... aprende-io, �

I�..
eckbusch e O Cor- :': lnforrr:ações na fabrica �

1
reio). ,+ de Brinquedos E. NEIFF, +'
A tratar com ! Rua São Pal!lo N°. 286.

.

,:ti
.. �

A... Lubow 0 ®

�._iiõUií;;;;;;;;e m;;;;; � .e�•.:t..u'.+.....-�._t_.��t.t:..,t.t!t ..!t®.·3
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Em. abrll ac produção, de . munições
nos E,E,. UUG atingiu cerca de, cinco

,

.

..
.:

.... bilhões de dólares
Washington,7 (R,)- O sr. Do- abril um aumento de 17�'o com

l1fIfd Nel'súri, .diretor do Depàr� referencia ao mes anterior. A
tamento de Produção de Quer";' produção de motores para um de
ra, revelou hoje que a produção ·terminado tipo. de caças para a

. , de 'munições dos Estados, Unidos,
. M,arlnha tev,g um aumento de C' r o n IS c aA

..

'

.. Ame.···rica;· ·d.Ó Sul e o nroblema no: 111es' de áb,rJl, alcançou quasi quasí 50°:0, 1 "

'.
.

P a clfra 'de 5 biliões dê dólares: •

....
'. -

d
-

d
-: 'A produção de «Bazzooka», no- Anlversartos

da., emI.!'.'.. raçao epols'. a guerra tendó acusado ltII1 aumento de 'vos canhões anti-aéreos, está sen-9 - 71).;1 sobre o total .alcal1l,�aclo no
'

.

. >' .. ' .. do feita agora em massa, lendo - iL" snrtas. Terez« e Olga, di�
..L'tllldi'e.s, 8,�/Rr : ,) "-,-:,

..

Em seu nu- ca e tem apenas alguns milhões mes de mial'(;O, A produção de r.l1.
-

L '1

\ . superado todas as espectativas leia« I i �a8 do snr. Leo acztnsto};
rnero ', de hOie,-.. Q('South Amertcan de habitantes mais que ela, pode- guerra do mes . de abril .Ini .a '.

A ....T (-'71'
.t .

L
' mais otimsttas. 'AI�l11 disso, ío-

- snrta .•veuea j w,qel'."
-Journal», que se edita nesta ca- ria facilmente assegurar a exis- malor 'desde Pearl Harbor - se- A t �T ii I"IZ Com a 8111'ia,In.uebol',(I Hel'infl.

.
. iam lançados ao mal' em abril

- snr a. Iveusa, c zgna ,I la 1" 1:1,

.pita..l, em al.'tig'o sobre o problema t.enCl'a;d1e.500 1111'lh''0;;'''',s de bc<1. bítan- gundo acrescentou o sr, Donald d D Al P. d dileta filha do 8121'. Fell« Herinq,
'" v "

. ele 1940, navios, num total de ta ,,'m', 1 r, cee L:e irosa;
. d,as migJ'açõ.es, opina qu� a Amé- teso :A Argentina, por sua vez,

Nelson,
.

.

. _

_ O snr, Paulo Scheeffer, com· contratou nuncias Nabada. o snr,

ncti,; do Sul, com as suas vastas

I poderia
também :facUll'icnte aco-

Contínua ti ser intensificada a �:��O,OOO toneladas, Desses n�- petente pintai' e fIgura muito es- Curf Probst, do alto
.

comercio

extensães territoriais ínbabttadas Iher auuálmente 50 mil ernlzran- produção de bombardeadores pe- \-lOS, 110 eram da Frota da LI- timada em nosso meio; local,
.

e·.suas.·. riquezas ir:dustríaiS
..
i ,Of.e�! tes. A América do Sul dal'á'hCDlhi sados, a qual experimentou 'em berdade. '

_ O ,\'111', Augusto TV, Berni, - Com o Snrta. Harth« LaJ1f!}
rece perspectivas mumeraveis a. ,'. .�.

.'
�'HHI. !I!$4__llIl!a__I!:I1liM+!I!ifiJil!l!m__�Ii'iRI i'II pessoa muito 1'elacionada nesta contraiu. nupcias domingo o siu-,

tôôQ'S 9S europeus que depois da me�to 19uaIll1e�te. �os operar:�5 D A TA': B O' R � A
Thomaz Garcia, ,

'�gueira aspirarão iniciar nova vi J agrícolas � ,m,ms amda, a artífí- r.'.
.

.

.

I..� praça.
Dia 17 - Dia, 1:l do COl'!'ente f(jn,��a� l?f

,'da e novas atividades íora do C,BS l11!eCUlllCOS, engenheiros etc., Diplomado ha 20 anos e com prAtica �os principais hospUais do País. O ,mI'. Aruadio Domingos; mm llU/lCU/8 a Gentil snria, E/na '

velho mundo. .'. de Q.lle {JS paise3 sul�aIllericanos HEMORRÓIDAS, VARIZES (VÊIAS DILATADAS) E t11CERAS DAS _ (1 SIlJ', Waldemar Hadlich; Hertoli �e a SíIl', AmaJ"o Alcan1m'a.

: ,Prossegllindo, :escreV'eo «Soutb teem necessidade, notadámente {) PERNAS, SUA CURA SEM .oPERAÇÃO li SEM DOa. _ O 8/21', Paulo Gl'ossenbacheJ', f·:, ** * . / '::.._,

.... :Amcrican Jóun'lah,: «O Brasil,.qüe Brasil, ond� .ü seu gOVierno está Cura da Gonllrréil em POUCOS dias inspetor da fazenda estadual; Casamentos
.•• e vinte vezes maior que a Fran� criando a industria pesada:>. Tratamento especialisado, por métodos modernos e eficientes, das Dia 18

doenças de senhoras, crian\,lls, coração, pulmões, estômago, figa- _ O sm', Adolfo j(p!Jl!l: Na data de hoje contrail'iío 1111P'
do, rins, bexiga, intestinos (disenteria.s. amebiana, colHes, prisão _ O snr. Afíomw ochllf'ider; daR, a ,mrta, OswàlcUna Linha.

I
de· ventre� etc,), diabetes; Obesidade

.•..
reumatismos, sífilis, malúria. fi t

T

'd' d S' I r /'e8'c o Slll'. Henrique Russi. Ao
opilação (mal da terra), erisipela, eczema, etc, -. 8T a, lA Hl os j {(n,o,�, J {.

lha do snl'. José do,,' Santos: jorem pai' Cidade de BZumenau,
Diatermia - OzonoteÍ'mia�Electro COil!illlação

_ Dia O1W1IJalitico do Ilel.'. 'Frei enria seus cordiais parall6ns,
ITOUPAVA-SÊCA • B LU M E NAU Frotasio Kem·e. . *** :,'çr� .. C. ,1 ,,�

_ i�MFlii=mrAl� -- SeJ'da f'eira ti'am'C01'1'e mais Viajantes

I Sr. João P. daCostà Po�7'Ãltãmiro uma data natalir.:ia da (',:rm, Silm, FRANCISCA Ai, CLI.illARA -

D. Augu8te Hoc,�s, digrl.U esposa I
Deste 8P!/unda feira CJ7contJ a,se

Deu-nQs o prazer d,e sua grata Guimarães do snJ', Dr, Alfredo HoesfJ, 1/1e8ia cidade em t'isit.l a seI! li,
�1IilI 'I""""""'''''-''''II!lIiIS!i_-'''''-'''''''''''--''''''-''''-'''''''''--- visita, o Sr. João p, da Costa, *** lho, Dr, Renato Cam.aJ'a a !:'ra.

distinto inspectof*viajant-ê délt Pelo decreto nr. 210, publica- Nacimentos D, Francisca Machada Oamam.
abnlisada Sociedade Anonima Vid do dia 9 do corrente, foi dado MIGUEL SOUZA _ l'iremo.'l
ta�Matte Industria e Comercio, de o nome de ponte "Altamiro Encontram.se em festas os se-

a 7wnl'o.sa l'isita do SJ1.I'. ldiguel
Curitiba, Guimarães" á ponte de concreto guilltes lares: Soual, inspeto1' geral da Credito
Por minia gentilesa, o Sr, João armado conslruída sobre o rio - Do 81l1', 111m'io Tt!tto e de D, Mlltuo Predial, que aqui se en_

Cos1a, deixou em nossa redação, Itajaí-Assú, na estrada rndaia], Irene Lope,� Tefla com. o nacimen· conti'u II seJ'nlco de aba[isada {'ia.
"dl'l'as amo�tr�'s 'do" ]'a' af d' Hamonl'a to de lima meJlina., orO/Tido 110 d 7'

'

" , "u ::; . ama os . � e crendo,
prod'uc:os gue repI\es�nta quaes Com esta designaçãü o Snr. dia 12 do C01'1't;nte; *** i::
Eejam VITA�MATTE, saborosa be Dr. Nereu Ramos presta uma - Do ,mi', Adol(o Ben7dwll e

F I
.

bida :refrigerante; GUARANA' homenagem justa e dignificativa de D. Adelaide Ben'f.'u7m com o a eClmentos

MAUE', ligitimo gua'raná espu.
a um dos mais destacados ad- nacimento de uma menina, ocol'i- Com tia anos de idade (areceu

mante. AGUA TONICA DE OUI- ministr:adores do seu governo, do no dia 11 do cO/'rente; dia 12 do COJ'1'llnte no Hospital
NA.

- � atualmente á frente da Secreta· - Do snl', Robf!i'fo ETtel e de D, Santa Catarina o sm'. Ama 1'0

Segundo nós informou o Sr, ria de Estado dos Negocias da llfa1'ia Ei'tel co/n o naci1J1fnto de do,'; Santos,

Costa, foi nOlTIieada distribuidm Fazenda, 0•••+++•••+.+:++,+.++.+"0) 0+?+++••+·...+·....�+••++••e

dos afamados product-os da S, lí" 0·+-�.+�-=-.........+�++•••••-ô-:<f.·� ..0 Santo Antonio de Lisbôa "'"

Vita . MaHe, e111 Blu,lllenau, a já-
muito mlacionada tirma comer� ':'-QUilndo S,i} fala em San'to An- Hoj'e, os Antõ�s não qu�renr
ciaI,

.

Roberto Gross6nbacher que t'Jnio de Padua" que m:lÍs pro- ser Antonios e nem: os Antonios
é um padrão de gloria em Blmn.ê- priamente �e diria de Lisbóa. 10- qu'erem ser Antões, mas a-final

1. -

f iií

I
DR e AFFONSO BALSINI

M�diço Espectialisia em Doenças de C!"ianças
.

e da Péle .

Consultorlo: Rua % de Fever!iro nr, � (ao lado da
• redaeão da "CIdade) .

I Puericultura· Regimes alimentares pi:I,ra eríaneas de peito, - AVlfa·

I míuoses « 8iííl.is infantil e do adulto. - Manchas e Feridas em geral.
� _ .fieíE1! _

lL 1e MU ti"

Soei i
uma menina, ocorrido no dia 14
elo corrente,

BlumenauJ 12 de Jnnho 1943,

AGRADECI ENTO t
,

.
Comunicamos a todas as pessoas de nossas

j'elações . o faleéi'nie1'tto de noss.a. querida ,j'tiãe, 80g1'a,
avô e bisavô

. .'

.'. ,

.

'.'.

:.Vva. Hulda MueUer, nata Schmidt
com a idade de 72 anos,oco't'i'ido no dia' 11 do

\có1"rente, p(rof�mdarnente penlwrada' Clf}1'adece a to-

..

das as pessôas que acompanhaTam no doloroso

I
.,

t1'ansé, que enviaram: flôres e. que a acompanha-
,'tq,rn a 1..tltim.a maTadi! ,

.A fmnília'81üútada,
.

.. '. CHHII
R .]1

ESPECIALiSTA
TRATAMENTO E OPERAÇÕES DAS DOENQAS DESENHORAS

.. Molasüa:; das meninas e moças, msturhics da idade critica, Par
. inrtações ueura..glandúlares. OPERAÇÕES do utero. DViUics,

. .

trompas. tumôres .. hernias. apendice. atc.
DiatermoCoagulacão - Ondas Curtas•

.

CLINICA ElVI'GERAL
Coração. pulmões, rins, ap; digestivo.
Variees - Ulcerás. - Doenças Tropicaes.

CIlNS�: Rua 15 de Novembro. l1B6 (ao lado do HotelElite)
RESm,: Rua Amadeu Luz. 23 - Fone: 1226. - B L U M E NAU I

4"Iii

oro

Lavando-se com

"Virgem E 'pe ialida
CIA.. WEIIEllHOUSJRIAL JOINVILU (Marca Registrada)

-

·i
.

'.

e"

tempo e �inheir9
II fi

.� .

. ".i
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