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·Sob.ever BOBUS de Guerra êdar Armas ao Brasil
BISSEM'ANARI

Edições Matutinas
Às Quartas e aos Babado.

4Az:í;&IQ4; N!It BLU·
ASPIRAC6ES DO VALE DO

....

E
'0 ARAUTO 'DAS ITAJAII

Sabado, 3 de Julho: de 1943

. .

'" Chegou
� Ontem á noite chegou á n053a senhoras da nossa sociedade, o

.

cidade, viajando" em carro par- Sn1'. Dr. Afonso Rabe, Prefeito
tícular, O Exrno. Snr. Ten. CeI, Municipal, autoridades estaduais,
Adelmar Vilela dos Santos, que representantes do comercio e in
substituirá no comando do 32 dustria e da imprensa locai. :

B. C. o Exmo. SÍJr. Teu. CeI. Ao Exmo. Snr, Ten. CeI. Adel
Oscar Rosa Nepomuceno ·da Sll-

mar Vllela dos Santos apresen
va, Acompanhavam-no sua Exma, tamos, em nome do povo blume
Senhora e tres filhos.

. O distinto mãlíter teve con- nauense, do qual somos m0rl"s
corrida recepção no Hotel Elite, t�s inte,rpretes, sincero� votos de

achando-se presenf<es a este ato I boas vindas e de feliz sucesso

o Snr, Ten. CeI. Oscar Rosa

Ne-l no comando que veio assumir á

p.on�mcel1() da �ilva, toda. a, ofí- frente _dO nosso prestígloso 320
cíaüdade do 32 B, C., distintas I Batalhão de Caçadores.
<;> +.•••••••••_'> e 0.+ + 00
O 32- S.C. desfilará em homenagem

especial a Blurnenau !
Segundo informação que colhe- pessoa o Sr, Gel. Oscar Rosa N·e

mos 110 comando do 32 B. C;, pomucero. Agradecendo esta 110'
esta garbosa unidade federal rea- menagem que nos é feita, deve
lízará hoje ás lO horas um desfi- mos aplaudir com intensa salva

""""lIIIiI.t.'....
Ie em homenagem especial á BIu- de palmas Os briosos soldados

... ' menau, Comandará a tropa, em em desfile,
e···..····••..·...·.•·..@@•••••••••

·

••••••••••••eo
- Obri4ações de Guerra -

Constiluida em Blumenau. ii sub·comissão municipal.

á esta cidade o ovo Cmte. do 32- C.

I mporrallte Decreto-Lei Assinado IH'lo Presidente (jetuJio Varga�
Rio, 25 - O presidente da RIe-1 terá direito ao pagamento de Militar entrará em ent21ldi1ll'?hto

publica assinou decrero-Iei alte- 50 por cento do salário, sempre com o do Trabalho para p.roc�s.
rando as disposições sobre o pa- que terminar o prazo pana o pa- sar a intervenção oücíal no ,I)"S

garnento «e 8[;:':11';03 aos empre- gamente do salária e o emprega- tabelecímento. As disp!i)Siç(.'éS des

gndn::; particulares (011\0:a:10s pa- dor não o remeter a unidade em te decreto aplicam-se nos empre
ra as forças armadas, que servir o empregado CUUl-' gado;; que já se ilchaai fllror}fQ;'

D(� acordo com as novas dispo- prirá ao comandante da mesma rados 1:01' convocaçãa. Ü'»IPJ "'1:;11-

sicões. se o empregarllO' contan comunír o fato a Procuradoria [{2 jmentús, ardenados ou. salàl'iílS
menos de seis meS2S de serviço gional,da Justiça do Trabalho. entendem-se a remuneração que
na ocasião da convocação, o sa- que processará a cobrança. No perceber o empregado em funeão
Iário será calculado de acordo caso de relncídencla ou de má elo emprego, qualquer qu,� seja

.com
a média mensal percebic.la'l fé do empregador o Minister io a forma de pagamento.

Quando fi proporção rürresr:m- o0 ..�••• >!>•••••••••+•••••® 0.+••••+ 4r �1l> 0
dente aos 50 por cento for inr::- Offensiva contra o arqulpelagoroit, ao total do que deveria per-]
ceber no ��'n'it;O militar, o cm

.VOCélé'O receberá, como soldaao,
a diferença. No ca-o di'. faJ.cnCÍ.a
de empresa o ernpregaco .pa:,;�arú
a perceber pelas fOl�.:as armadas
os venrímell�OS � vantag::ns cor'

respol1cknt,es ao seu posto. Quan-
do houver contrato de trabalhO' Patrocinada pela Legião Bra·1 deverão ass.im p�o:eder: dia l'

Berna, 2 (A, N,) - O

ReitOrj
por praZ{) determinado cessará 3 sileira de Assisiencia em San! de julho. inauguração da cam·

do Seminario do Rio GrandB dü. re:;pOilsübilidado> d.o nnpregado. r
ta Catarina, teve inicio dia 1'1 panha cit:J.dA nos educandários.

Sul, MOlls-enl:or Ribeiro Güédes, no termino do contrato. O bra- de julho, a coleta de borracha I faz.endo os diretores ou profes
acaba de ser nomeado Bispo da sileiro nm\'ocado para serd�o usada, a qual te-rá o concursu sares uma preleção aos alUflOs
diocése

.

de L-eúpoJtlina no Esta:': 1 pl'Ofissiol1al, mesmo cl2 natureza de todos os estabelecimentos I sobre a SIgnificação dessa. cain·do de Mimas Gemes, BrasU.. .. civil. em 'e3ta!}:jlecimcn�o milHar, de ensino do Eslado e se pro· panna, como esforço de guerra;
e••+ +••••G••••••• +••• 't\�-c.• .,.""'..,. •• "'''J'.G longará até o dia 15 do mes dia 2 a :4 de julho: letra «'8"',
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-

d
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I 2 t • mo P.les. calela de borracha usada.. de·O açao e grau aa a.'urma oe Essa coleta obece a Campan- vendo os ãh1l10R an!!ariar o man

Enfermeiras :�Socorristas .

na Nacional de Borracha� que, teria! que levarão para o edu-
D .s; • 1)0; sua vez, atende �� recente I C3l1da:-io, onde ficará depositado;.

evel'á realh:al.'-se no proximo nVBm(lS, o Snr, Dr, Afonso Rllh3, "1)"'10 do -n� D1'e-loente da r .

.:' .

d
" ,,",. � ,. .!. ;:, 'letra "'O". prelecões ulaWIS so-saba 0, no teatro Carlos uÚh1es, dignissimo Pr-ef3Í,o Municipal e R b"

'.'

'I�
'. .'

:..e.p1.l lica. tite utilidââc \:ia' camipàí1Hà� hJl1'.

'] I d Presidente da Cruz Vermelha, fi,"\.T l'd P1
._,

,a certmoma .( a co ação e grau
.

.;,�egse se�1 1 c, o sr. '·tJ)!GW Içada pelo Presidente da Repu·
da s.egunda turma de Enfermei- lial de Blmuenau. Barbosa, diretor do Dfparta 1 '.

.

� �

.
.

Os exames das atuais alunas menro de Educé.leão, endereçou 1·)�!Ca, os píoles�;ore's al!rov·elt�·
Encontra-se entre nós, em vla- nt� �'�:Ol'istas ?a C�uz. VetIne�ha I de\'erão. ser realizados na proxima aos diretores dos gruPtlS escoo

. !ao a borracha ��mo ?e�lm ne

J'em de> l'lltel'''sses o Snr "',' BIaslleIra, Sera paramnfo de",ta '.21·ca f.eira, cOllforlllP "l'11't"l l'IU? I ' "J d I mt"ros<>t' nas I!cC}"'s dlarla". fo-.� . v,, ' • \VI.
e

� L U � an:s e a outras aU[Ofl(lél es e �'

..
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.
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1 h' n"\ll"'�'1"O' a' -.,�<'" """'lc�çrl'�" n"ermn om cerro, Istm o ae - urma, segun o lUloUUaçoes que PU!) Icamos na ec Iça0 (e ale. ensino público no inkrior do '-<

p,"-f),!
."

." ''''.'''' �I'" ,_

,�';" • ,<1
vogado do Forun� da Capital àa o 0.+••+.+.+••••••�•••••0 ® + +++.�.e E" tado o seguinte lt:.)tvrarna I gu�� ra e lIa p�,-, a sua ."I"!;'m�l·
Republica e pertencente á pres- Reiniciada a ofensiva norte=a:rne- circula;:

,.,

/.
C2çan <:'c�nf::n;('a l�nra._o Brasll.

tigiosa familia barriga verde. ..Jt'Il" ."'sna J ·'[h.. ;.!cô"do com a circular n s��a ex nH:::;", as n'g'o�s �l:o.
O Snr. ·Dr. Aderson Ferro está

......... contra os aponezes 67, de IS d� junho do centn- gratlCa.s em que S·f' ndnm sltua-

nesta cidiade a serviço do pres-l Q, G. na Australià', 2 (A, N:) I - é o que se informa ofiti::tlm2n- ie ano, recomendo. com bsis-I dns os sertn�.raí:; etc; dia i5 de
tigin�o e oficioso matutino Clt-l - Forças aliadas desembarcaram te neste quartel general. O gaL tência, a!el�der a

SegLiír.l�e 'Õuses'll julho.
f:'ilC€I'lam€'lit0 da camp;�

rinca «A Manhã::;, angariandO'
I
na il1M de Nova Georgia, :;itua- Mac Arthur dirige pessoalmente là') do Deparlameato Esdatual oha d? bOfi;KllJ., ern at .. publt-

ilustrações da nossa industria e I da ao noroeste de Guadalr.anal estas operaçõ,es. de Imprensa e P, (iPJi.;anda: co. O Depai famcn!0 de Educa-
Entre nos costuma usar-se apC'- do nosso comercio, irmanadosl1o

� 00 0 ®+••.•••••••$ e Com H.. fé!"fmcia á
. pr_9xima, I çã,? t,:npenh::t iH.! PrGfut'td�ment-enas uma mamadeira, Sendo o ali· esforço de guerra do Brasil, qlh} � Concedida Liberdade a 9 mil presos Poli .. campanha para aqurslçao de' peiO eXI�O da campanha na bor-

mento preparado na hora de ad- deverão ser publicadas em !umu 1 . t'(OS ESAanhóis borracha u.sada, a ser I ealiza I racha, Deveis acusar l'S�� tde1
ministra-lo ao bebê. Entretanto

ara d' d'
- ,

I q I
If'" da de j' a 15 de j'ulho de 194;) gõ3ma, (H) Elpidin Barbo"'i3, di·

,

b.
n l.oRa e IÇ<lO ·espena em iJ LO,nd.r.. es,' (D, p. ,) - A.:.radio, de I dd guerra civil. Acrescentou _que . I,

I�
..mUlto mais vffilta'jOSO é o me- 1 t h h I �. os estabelecimentos de ensino 1 retor ele ·,duCJção·.

r·odE> qlle C011s1's<e eIll pI·p.para�" .ll1gua", por ugu.es, espan o e BerlIm,' CItando despac1,os dn'ul-, {) Conselho r�'sol\'0u td.illb�'m tU'1" � erv • - I d O ®•••-. ex �++••�<:;;l)..,.+ "'�+••• -t<.-.e.'
pel(l manhã, 5 ou 6 mamadei,

mg es, no proxxlI1lO fi2S c u- gados, em Madrid, �n�o��ou 4U�, dar uma f':l-::pr.:'sa para a J1T?du- TIP'ima Hora Esnoiltiva ! A {;I\llH'�; ah' HH�O.';' eHJ. tü�
ras com o alimellto 'diario e 'guaro

tubro. o Conselho do Mll1lS�enO deu

II
c:ão de ü\'lo('s d.: l::ombarrl�lo e It i

�
.I.

1
4

.
"
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_
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I
Ao distinío col-eg:a e amilro al- a publicidade uni romUll' ,<> -lO "111 tr.lll;;;pOl"n f' '(1 [1101110"u"0 (I" tr'''' C

.

f
_

.

(;!:-: 1\::-; "!H' I! iy,': S,l:; l'�;�da- as em geladeiras e ir usando- .
� n�. <>'� r

, .' • ,.' ._v<.LU c.
-

�.. 'L, .

"�. Lu on,oanfe m ormaçoes que I
..

' ,
.

.. , ...

as, com. previo aquecimento, a me}anlO� o"TI1vlbor SUCvSSO '"m'l q:le se 110LICI�.-,a llhertaçao condl- comnelS aa grau dr' generais de liOS foram prestadas, apitará ,[)! Ch;l!"� lü;:;-: l}Clu�, I'U:...",I,:-;.
.

d'd d t.' I'
no;:,sa cldad",

.' clonaI de B.t5u2 preEOS politicos I brigada. Bra�T.JI1' o Sr. Fel'IX- "'la �.·o, te,--I ..' ..me I a que· ecorra o I:orano (a ®••��., +.+ +••••0 00 0 o®••••••• i>++*.9••++�.+.(>0 . Dd< A" 1 -FIL' .gL } ..: I Mo��ou,. '2 \14., N,) - D�la.n·. alimentação, {de 3 em 3 l:oras ou

N V"
mco

.

o ,at (e onanopo r� te o dia ti(' on�2m, as força:, so-(le 4 \PU"' 4 t/OTaS,) asceu com um" na testa I 0 ....�.�•••••�.+ ...;.......�® vieticas repeliram um:l séri� de
A mamadeira deve �er semor" li!

I
A11] IH Íi:nlo UDl tl (Hll-lpOl te ataques desferieJos n�las hmla:;

graduada, com as marcações pu- lrrH caso enrioRO e ÍnH·l't':...santn v(�l·ifi{',adl) 110 H031lital NtH. [:-::ah(:'l p:� na-d08 de aha:-:te- nazistas nas frente;'; 'd� LZ:'lhlgra-ra o lado de fóra do vidro Dev' ,.,-
1 I O.

( ,., Quando se k nos JornaIs no- mae\e US,) eritematom con�eiJiro, normaL. com linda rahd2ira

]OU-I cimento. do, Smú. lemo d .2. h.·.St\.,U'.,·l'.S. "

. ii
ser abohdo o uso dI' vl'(lros (I".,'J b _', �

,

�

, ,

'
I UrJdS como esta que vamos nar- comum n'Os recem-l]acido� ma:;. ra. L d'p ') (A ',1) O AI'- I despachBs aqUI rec Iu)S a. nn-

l'emedlOS como mamad"'lran IYllS ." . on le;,;. - .n,. h. -

I
- o I_.

'.
'

..
". "

�"! rar, l'.uloua-se ;;emi)'F� que s,-. tl'i1'- "Ime t ob S ' T I'
-,

.

I tam que os a emêE"" SOtff'ram ·e e--
I b

.
- � gerú n f' E Jorma maIs r'�- aH .0 a nne como a cflança es- ! mirantado anunciúu que foram' .' �

.

�

'. .'em gera, nao sa B-Sê a quanh,. ta de exaaern dOi) jornalistas. guldr, arredondada, 'Oval, etc. tão .IJassando bem, sendo a ul- I, afllndados unI na\'}'o de tI'al.ln" ..
vadas baDms se.m CO!IS'3gtutemdade exac:ta que contem de leite b

- -

h

:6...........
Uma vês usado deve o vidro

o c��o pr:esente,por�m, revest�-fe A criança, a quem sua. mãe tima, em consegucm:ia destn n:o'l porte e tres nados de abaste- avançar em nen um. ponto,

� f.er. lavado cDm agua qllentt� e
de Irrefutaveldveracldade c poje prej;,.�nde dar o nome de Vi:D- I derna e orortuna anomalia, mo· dmenío por um submarino bli�a- ".� ..

depsis com uma solucão d� bi, ser. comprova os" por todos qu� ria, nasceu pesando 4..700 gra-I tivo de cur:o�idade para lOdos nico em aguas italianas.
,. 'd

"

{
.

eiUlz,erem. se.,
· dar ao

..
t.rabaH:'Ü de

I nh1s,. {]"'. parto. absülutamen.t� C.iue
têm conhecimento do cu�o. '-" Possihilibade�, de SHe€SSOcarGana·o e !:odio \.1/2 colherinh.::, I LI "",... ,... ..:;

camm mI' ate o dJSpl1al Sta, Isa.- 0·············•• "' 09 1..'·•••••••••$0 I

V ti M d B t
-

1 I> 1.de pó par;;t r copo d;} agua), afim b 1
'

'i' t t I P ! UH!!Unu8 a re envanu a ao desf'l1l ;arque a Ia(lO
de neutralizar os acidos de fer-

e e \:;�n1r a g�s an e (O quar· razo prorrogado pelo diretor das Ren- 'I ii
.

. {o·.m, ....2. .

I d I t··
.

T
. I na Itnlir..mentação proyocados pelos f2S-. .'

.

'1-
as En ernas do eSQuro NaCional De\'erá chegar 'hoje á esta ci-

lOS de leite, Hej:ú,is disso a mil- Est:ve,mos ontem 1(1 e. ver! ,}- Rio, - O cUretor das Rendas ril o 1l[i()i, a carimbo, da eXp1'2S- dadc, onde visirará o Instituto Berna, 2 (A. N.) - Segundo 'ô
madeira>é guardada com a {�I)Õ- ramo:; pesí'oalmente o cm o, �ra'l interna:> <lo Teí'ouro Nacioanl ('x- são ,Não vale como recieo" nos de Educação Sagratia Familia, a sr. Alexandro Pa\Olini, anlã}o

\��. cw, para liaixo" para escorrer 10· t�-se da �r.�. l!" II:gel:or� v í:�- pedi.u _

circular d�daral1do as :'e- papéis a ql!.� 82 r;:-fe1'2 o artlg1G vel1�randd M��re Benve,nula,. das �illistro �a PfOp�.anda da' Ita
, , -da a agua. ,dl?k.;; que {lati.a luz dl,a �7, �g pal'tlçoes subordmadas que )lc·a 100, nota 2a" da tabela anexa 1rmas da DlVll1a ProndenCla, lIa. os aliados tenam toda$ as.

Antes de sér ,.usada l1ovamente, 11,13 .boras" uU1a. cnança co prorrogado; até B1 de dezembro ao decre:o·lei n. 4,655j de 3 de Por este moti\'o estão senda:

I p03�ibilidades de sucesso ao des-déve ser passada outrá ves �g\lã sexo feminino e que trazia es- de 1n43, o prazo estahelecido p3- set'cmbro de lD42. preparadas naquele piestigiosô embarcarem. em territorio itaji4-
morna. tampado na fmnte um :(V". 1:.s- ®•••••

·

•••••�.+..•••..•0 0 .,.••0 o educa:ldario. especiais rom':ma- no, Acrescenta-se que a tarefa
Com estes cuidados evltar�",e- ta letra aparece avermelhada com Apr�veitilm9n�{I dil Empregado AplJ�entad.(! qU� Reiuilmire sua Capacidade gens á distinta dsitante, I mais importante para o '.Eb;o> é

eó muitas djal'reias dEiS criam i· um dos ramos, o .esquerdo. um ,RIO, (BraSil �ress) - Tem d:- readq.u�ra a sua capacidadet para Esta fOlha cumprimenta-a n:s·· a de impedir que eles penelrem,
nhas, particularmente (raS }.:-ouco mais grosso que o dirdtD .. 1'el1O ao aproveitamento, no U1:1- o Sel:\'I(O. A recusa do aprovei- peito�ilmente e almeja-lhe a me- no territoriú d'epois. do de!'êln....

.

", ! 'Ckintificamente trata�E!e de ul11 mo estabelecimento em que t;·U- tamento do empregado se equipa-!lI:or estadia em Blumcnau. bal'que.
balhou, ,o empregado asso�!a,r:l1 rará <: :lespedida, injus1�. Tal foi Ido Instituto dos Industnanos a d-eCl$,W da JustIça do frabaHlO,
que, havendo sido aposentado, no despado- de um processo.

0.+ +.+.00·(;).<> +++ e ')® '.�••� ++••_•••••eo 0 +
· 0

Os gu.el'Hheil'o:"" .

l'HHSOS OP09amento deSálarios aosEmpregados
em franca atividude ParticularesConvocados
Moscou, 2 (A. ;N,) - O comi-

té Suplementar da Emissora lo
cal Informa, que os gueriiheii'os
russos da região ne Nilskí des
truíram recentemente dois trens
müi'ares alemães repletos de tTU.�
pas e munições, morrendo elÍl,
consequencia gran(l:.� numero de
oflcíaes e soldados inimigos, .

S··· ..• • ••••• ..0
Foi adiada a visita tlo
Gal. Giraud nos Estados

Unidos

Em reunião realizada a 28 de promotor publico, Luiz da Silva
me.s proximo passado,· no salão Miranda, gerente do .Banco do
nobre da Prefeitura MunidjJal, Brasil; Ernesto SjiQdieck, ihdus
fümm empos�ados' os séguintzs 'trial, Roberto Grossenbacber, co
membros da comissão execútiva merciahte,
(le

. propagan'da fIas' Obrigãiçães Pára secretario, a escolha re·

€1€ Guerra:
.

.

caiu no niO"so prezado co}ega de
Pr�sidel1te: Dr. Afonso Rah: imprensa, Mdl10el Pereira ,J111'.,

pref.eito mun.hÜpal; .. " ,
.. director de

>

pub-lid,d�1de da p, R.
MEMBROS DA..C.ÓMISSAO: - C. 4, Radio Culfura ue Blum.énau.

..
' , ... -. ,

....,. Dr. José Ribeir,;) de Carvalho.

Londres, 2 (A, N,) - Infor
ma-se que foi adiada a visita
que o gaL Gíraud deveria faz'cr
aos Estados Unidos cm prínct
pios deste mes, Não foi ftxa
da ainda a nova data para ai
realização da mesma.

0+++.··· e
Nomeado O Bispo de IJe()�
poldina, em J\'Hl] as Gentes

Q. G. na Ausrralia, :2 (A. N.) 1 te do Pacilico. ocuparam as ilh"ls
- Informa-se ufici�m2nte a�ui I de Troumbtand, ��Ulad;·In11)� h
que as forcas combinadas .aha-, e Nasal nas proximldadss d-2 Sa
das em operações co sul te sudues lomão,
o 0 + 0 0 ®

Coleta de Borracha usada

Dr. Alonso Balsini

0••+�_.+••••+ C!l

Dr. AdersoD Horn
ferro

f!)••·+: 1I' e

Pela
.

nossa: infancia
Sempre que o bebê tiver a

grand·e infelicidade de f.'er criadd
cvm Ieit� d'e váca, é necessàr'n
que a mãe tome rigorosos cuida
dos com a

.

mamadeira em que
lhe é dada esta alimentação zeon

tra. a natureza').

Dr. Arminio Tavares
Assist�nte do P..of� David San-son

Especialista em doenças dos olhos, ouvido!', nariz e garganta,
Consultorio modernamente instalado em caracter permanentê

no.,ta cidade á '.

.
Rua 15 de Novembro. 1393 . (defronte ao Hotel CrRzeu'OJ

Opera.ções. n"';8 Hospitaes

Dispense á alimentsção de suas aves cuidados epeciais.
empregando FARELINHO e TRIOUILHO
do M O I N H O j O I N V I L E, Produtos' su-I
Lpetiores, e () re-sult"ldo Í)

.

satisfará plenamente, ,

" ..

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



Juizo de, Direito da Comarca de Blumemm
- i -"n-- b- -r"'t ..,. -

. :'.;. .....
.

C .1- Edital de - Citação com o Prazo de
.: rra ld açoes .; para

. �Stune�tOS Sessenta .(50) Dias,.

'E � ,�- t - I
.

ma Teixeira. Ele, natural deste .

.' : _

. '-. "

·

. <' .........• .:
g 1i!I' lIiIii'Ii . '.

. ;." Estado, nascido no {lia 29 de O Doutor Oscar Leítão, J,UlZ .de Direito da com�rca. de.: Fa� saber que prefende� ca- novembro de 1922; ,solteiro, ,fer- Blurnenau, .Estado de Santa Catarma, D� torms �a l_e!, etc ...'. sat:'se: Josef Heb�da, e GIsela roviario, domi::'iliado e residente FAZ saber a�s que ,0 pr?sente edital d.a cxtaçao, _��m, PelIl., Ele, natural deste Estad? nesta cidade filho. legitimo 'de o prazo de. seesente (5ü) dies �lr�� �ue, ,por, parte da A\lX�ila-. nascido
. ao� 2 :d�. seifmow a� Raymundo da Aquino Flores e dora Predíal S/A, �epreselltada �e?w. cl�aae, por sua cor-

· 1��4, mec.�m�co_;
< solte!�?, .

�oml' de sua mulher Maria ·M.l.leller �e�pon?e.nte 8 SOCiedade comeH.·.lê1I, �-,IVODl?S� Lt�a., por
c.lhano e, �e5l(.'felhe nesta c!da�e flores. Ela, natural' deste Estada ln�er,?�d.lo de seu ad,:ogado, 0. �r. M(;� Tavar�s � :�maraj,filho legltul10 de Josef,Hebeda [nascida -fIO dia 22 de dezembro fOI dll'lgHJ� a eBt� J:lIZ\I a petícão de t,car segm.B,te. Exmo.
e de SUl mulher Francisca

11'::-1 de 1926, "solteira, de profissão Sr q_�, JUIz dú paelto da Comarca. DIz,! AUxIliadora Pre·
: bedt:; �!a" natural da Alemanha. domestíca, domiciliada e resi- dlal '3/_,_ô... , com sede em PO�iO Alegre) aqu� l,'ep�ese�tada porna�c�da. a()�. 24 de �u:lh� á.e dente ne�ta cidade. filha_ �egí,ti- sua corres�oDdeiJte 3, �o(jle,d3de. Coroeretal Llvom�s �t,d� .•

1 ?:-O•.,dQme$!�{'a, solteira, �wml' ma de RIcardo Manoel I eixerra p�!o aáyogudo que 8;,ta assina (doe. n. 1) com escritório
c.lhada e, reSHie!,ie fi,esta cldad�, e de sua mulher: Palmira Texei l]es�a üJdad� .á .

rua ln de N.ove�l?ro �. 1.30! para onde de
flIhâ ��gltlma ce Wllhelm. ;,Pem ra da Costa. .r

V6l'::l.O ser dlrtgidas todas, a� notlflCaço�� ürnu�d�s da pre-·

:.e de·:sua mulher Anna Pêltl., Apresentaram; V,s documentos exí- sen�e ação,' que se con�t�t?-lO credora hípotecarla de Curt
·

Apresentaram os documentos :::0- <tidos nelo artigo JSD dó 'Codlgú Seh,Hnmelbu!"ch, cúmel'Ci::xrw, e de �ua m.ulhe.r Dna. -?e�ta"�o ;gld-os pelo artigo 180 do Corugo. C· 'I
íJ

b n 1 2 :3 e 4 SchlmmelbUBch, dOlllc.::tlCa, -das unpOrr9nC!fiS segmntí's,
Çíyil sob n ..12, � 4 Si. àI�ern ti- st�lgU!�U íiv::'cor;hecÍmento

.

d� como abaixo ��g!le � a) pOI.' escritura pU?llca lavrada �as
, ver cÜ!nhedm.ento de !exisIJr.al� e

'

"f 'laum impedimento legal ,notas do tabell�o Otto Abry, em 7 d� maIO de 1935, a Us,
'.

gum i�peâim�.nto legal, acuse�o a�:;� :",a;a �s fins �cle "direito: 206 v;20S no !-lvro D. 155.' da quantIa de Hs. !2:370$?OO,para fins de du:efto. E, para oont'i� E
P

ta e 1 e ar este ao,
saldo rio delnto dos suplICados, resulta!:!t') do empreshmo

t<J,r e chegar este'ao·lOOnhecime.ntQ 'nlpar�. CDhtS dr t�ldDgs lavro ({) por éles feito, em COUfOImidade com o contrato de promes.·

. ,
" co 1enmen o e.., ,. (

d
.

f' d ' t .., d'
,(ie todus; lavro o pre!$ente'para t a"'xado no lo 8a e empl'estlIDo Hmf! o entre as pn.r �s em, e JunelfO, .. ' . presen e para ser. II -

d '(d ) I, 't br I . Iser afuado no locrar de costume' d otn publicado pe
e 1933 'oe. n, 2.; 0) por eSCl'1 ura pu wa avr�H 11 nas

publicado. pela im�.rensa, ,�, far, o c s 11 le e -. notas do mesmo tnbe1iào, e,m 5 de setemhro de 1937, a fls.
'Bl�lTJenau, I de juHlO de 1943. B� Imprensai d

.

Ih de 1943 75v, DO. Livro n, t6,1, da impm.>tancia de l1s. 9.87�$OOO, �alàol.
,

VltoIÚlU Braga' um�nau,.; lU o
do d(·blto dos suplicados, resultante do emp!'estul1o feito !l

,
Ofidal. do Registro UvU"" O;:l�tr�no :-((�g� Cidl. eles, de acordo COill o contrato de prome�sa �e �iEpresü: I','

*** item o i e1:>lS lO
. mo culebraclo entre as partes em 10 de JaneH'o de 1933!

E d i t' a I *** (doc. n. 3); c) por escritlH'8 pubHea lavrada tarnbem Das �

,
'.

.

.. notas j4. mencionadas, a fls. '110\", do Livro n. 165. da SOIllIl,; Eaço saber que pret'endem ca-' E d I t a I de Rs. 9:S55$OOV, saldo dos 'empresLimos recebidos pelos
sar-s:; Adernar Bleyer e Rita de

Faço ..aber que pretendem ca. suplicados, contrlitos dt' promessa de cmpresHmü hvraàosCassla de Luz. Ele, natural des' -

: O� Indo f'f e:j'r) d" ]\!f<>[o em 31 de dezembro de i!-'34' 29 de junho de 1935 e 26 de
t E t ti

' .

16 d sar-se. r 3 e r !" L iV.t_ '"
1ef sb o'dna��j�o aos

, .,e e Branca Fiõt de São Tiago. novemb�o de 1938 f(dO.C. n. 4); d) POfj.t'scntnr1a yubl�?a 1��'se en: FO e." 1 comerc!ano, Ele natural deste Est�,do, nas vrad� amda Das re endas notas! no 1 'Iro n. Si), a uSo I., Ifoltt'l!�" �?:�IIla�� e �es�?etl cid; aos 24 de oui.ub'i'{) de 1922 em ü de j!l�hO de, 1931-, a qIl�lltla de Rs. 10:000$000, �UI�():- lJtes a clr�' 1�i.O _,egldmo I solteiro, Professor, domiciliado do emprestlillo felto aos .suplwados, por conta do eon ra o
oe (lrge ar.e leYer e de

e res'den'e em Oc.!ulio Vargas. de lJfGmess!t de empres!imo cel(\brtiltu entre as partes �msua mulher .Adelayde Neves H"m�11ia! filho le;;Ümo de Lui·�',31 de abril de 1933 (doc. n. 5); seIJdo, portanto, o crcdltoBleyer. �la naturéll deste Esta.-I O;�aldoJ Ferreir; de Mello � I total da suplicante, àeclm'ado n�s epcri,turas supra re.le��do: naSCIda a_os 9 de, março d:=- I de sua mu!fl?r Anna Bosco de das, de Rs. 42:103$000. Esse deinto, obrJgal'�m-se os SUpil
.' 1?�4!, domes:lca, so!t��:,. �omt· Meno. Eia, n�turaI deste Estado cantes a I?ll.gar em l)'('estH.ções mensaes mim,mas (h� acordu;çlhaoâ e reSIdente ne.:>.a ·cldaae

·d d; 1 ,). d d. b.· com o esttpulado nos várIOS contl'at.}5 de hlpoteca dentrofilha j"gitima de Amadeu felino nascI a no 'la " e l'zem ,o
d ...

d E t d COi.,' �'" .'.. l'" de 1921. solteira, professora, os prllzo�.e tíO� Juros aI mencrona os. � o OS os
.

.L.

Camp:mlm pl'ln, ...:\yirw:10 na Inü-laterl'a�e da �Ul e de sua mulher Ma·
domic1Had!! e residente' nesta tratos e,:t� cODslgDa�a a clall�uIa �e venClmentD aDteClpf�- , .,' .. '" .,., b

l,la. :Lydta Abreu da Luz, .

'd d rH 1 'f 1 ti'" V;"enft fio de dn'idn, pelo nua eumprlrneml) de qualquer das obrl-j Lonches, 22 (F,,) - blando de largura, decola\'a de el-e_\Ilii-
·

Apresentaralll os docl!mentos ex!- ·OCl1 � oe, d'Q 18S ,egT';I�'oa '"

�

'le"� sua gações assumidas, pGr parte dos suplicados devedores, fJII", j durante uma reunião ela campa- ções e penhascos e podia viajai"·

'd I ,t,_ ISO d '-".;.,1." a\!...., la", � <, ,
f I d ri

.

\ \"
• '

I'):n. ,?S pelO arafF?, o
: ��gp mulher Casrorina Lobo de São ues,:_e caso, pagarãO tal_llüem to, as .as t.e.spezas 0Ú�J. a ex.,;-,' nh� '·,L �as para a 'lfoJ'Ja'" r:!a.;- fomo Os modenJ03 planad@;espor

·
�wII, sob n',li "" 3 e4, S�.a:�üem Tiago. (m��o dos contriltos h�po!ec:�rI08, mcl�181ve l1onnrar.�l.)s �

de zaOd em New Casrle, o .sr. C6Jl- mui',os quilometros, dpl'oveitm�-.' d\;er. �Onhe?llUento de eXIS,lr aI-
Apresentaram '65 docum�ntDs �d'li t!glld(�. P3.:-U garantia (!e; lIDllOrtúnCIa mutuad�, pl'H1clpal, I frey i\-1ander, membro hlwral �to elo-se elas COrI'l'ntes aere:lS :'.gmu Impedlmento legal, acuse -o e"l'g-J'(los pelO al'tl'r:fO' -180 (lo' c-'- Juros 8 (]f:ll1ms onus assumldos, deram os supllc'idos em Parlamento da Grã Bretanha, ele-

O �.� 1 l" .c', l'
·

a f' d di ·t '"Vo
.

""
. '"

'V
... '

t
. .

l'
.

't
' ,

1'" t' ,sr. maIl( cr sa l�nd�Hl. ill1e1 �_par os lilS e relO . .l!i, péJ.r.a d·lgo "I'"il sob no 1 2 3 '" 4 uipO eca a sup Jeante, o seguIU e lIDove· um erreno 81'l darou que, ha lJDUCO mais ou
. -

d �,

.

"f h h
. U VI, " .., ,-,.

t d' • 'à � 1 V',I 1 R t·, Alt " - ment.e que :a lI1\'enCé:O .0 voeC0l115 ar e c, egar ao .con eClmen- Si aIguem tiver conhecim:ento de IH!l (} ne��a ;1< aúe á ,tua CeI. lua amos) SD. 19a, . ?n�, menus uns 100 D1HllOeS de aros" ).

a,,' "
.to ,De todos, lavr-o o presente pa- "t" i

.

"'d' to 1 ,'} fazendo Irefhe com vmte tO) metros, com a dita rua, hilll-\ aparecia {) primeiro pianador do I com qu� o hom,-1�1 �e bIllHl.o� a
" f: d '1 d" I

eXIS Ir a gum lmp� lffien lega, t� '. l' 1 d
'

tA. h d l·. .'I
'. ,

.

O' o qw' e <l0'!)"é\ utlllZa-l·éf ser.,a iX.a o no ogar O CDS-
f' rl d' 't E !iIh o se a03 uemalS a o com err!'!s u!)3 ,{l,r ,üd os ue mundo, um 3mll1ül pre-hls�oíl:O,' SJ pr Pj!' e ,� ! b •

t
... '..

.

bl' .:r' ".. acuse-o para 1118 e, IreI o. -', o· I 1:1 d J J !I'" > •

( 'I") t... I cta a"<" le t"'u'clo' {">C' do 'el'/�
ume e pu lca'Uo p-e!a imprensa. 1 • au o 1.. usa e senao os J.tlllr,OS fi;} quarenm 'f.! me I.'Oeo, qu.e se chamou Pte"orJactvio ' P Ia illlS ( S,. �",. "'\ �

B
. para constar e C.1egar este ao!

.

':-- ,

-

I!, t ",. -
...

,.".. I ':",''. l!1mel1�u, � de Julho de 1943. conhecimento de todos, lavro o
.

erreno. �ste 8dql1I�If1��par ,�{Jllipra,.� ?OIhorme. rUllscd.fau .

E8se animal - continuou o "sr, 'I ser eml:fcgada, al�.ós a b:J1i('�Ta, c.?�·

'", Vlctormo Braga ··t �'d I
io Registro de Imov81lS desta comatca, no Livro Q, u K, Mande-t - 'ura para lodos os 1ms mo melO de -estre1ta aprüxunaeao

"

Oficial.·rlo Registro Givil, • presedu e

p,atra ser allXb'l�( 0'1uO lII- sob n, 8,068, edificado com uma casa de moradia de cons pratico� un; aClOiJlano s�m mo� II entre 10das <�s �acõês, nu;n;a.

*** ; gar ecos ume e pu Irac o pe fi
'''ur•.-o 'l'rI � • i 1-' f't ; ,J Acúnteoe porem qlle .

. .
, _,'

.

.' .", ,', " 1 imnrensa. I.
.• _y3 F:o !, .. 1i ���a.s uell �! o�.�s " • l.>

',�, ,: _; tOl': .Tmha leme e asas de 18 pcs, cüopenH;ao al1llstosa>.
,E fi I t,a I 0ll t d 'Ih d 1�)4'"

del3de 19JI, deL·.'lram os 8upl!r:(ld�s de pa.gar cHi preSdlç(!e.., 0......+��.,."••••�,.��....eh,0•••H'••••••••••• �••+.0.

. v U1T'�:nau: � JU o e �.).

contratu_aes' fi que .se llltvhm ob.l'!gad'os, l�lC,l)rrendo aSSlll!, ;
.

.

..
.

• .....Faç? saber q:re p,retendem ca- �l�tormo BI�ga ".. na sançao jo venmmento anteCIpado da dIVida, est!:!belecl COODere para a VJtOf'13 do Brasil,. sar�se. OSffiUi1GO PIores 5! hace- Oflcml do, Registro CIvIl.
. da. O montante global devido peius supHcadus, por saldo,' ..

e". '

·

0••�••�.�••+•••••�••�.000H·�••••••••••••••�•••0 referente ao principal, juros e llOlllnários de advogado, adquu"lndo Bonus de úuerra!Q esp�r�t? pairsoi!ço do pO:'ifO de..BI�me.... corrCsp{�nd�nte aos váriú3 contratos �ipotee.ários: e toma. e''��-�+<)<f>.4'�H_••••.QU.�000+-t>'',�+••
'

••��•••••�'''''''+.. 1D,Ilau onus uma vez se ev�delltCI�n'a na dos na a,,:v�da üonta, os pagq,rr:eIliü[l Já real�s;!tlos bem co-

O E 11 ti

t ) ,....
"

> ,
.. - ..,;! íeI d � '. i mo 08 adIantamentos recebilfos contra cauçuo, como tU?O I'

'. Ir r o "1 e -. I e r f''\.'.' a ao , uOS uOfUJS e uuerra SI bem (lúileta da nota explicativa anExa (doe. n. 6). se riJG. li VJ.

"�10rimjIla
como abaixo segue, :l1l moeda hoj;� corrente: I cu· I

<. • ,

V �.N, D. J:r
� � �

"

pital mutuado (saldo) Cr$ 3109ti,50. H juros do eH,pita!, da Chl�8�O : Junho •

(INTER'j
"Os planos r.I3.Z1stas fra,cas-L

.

L v L '� mÕfl:, etc, Cr$ 2,673,20, IH honorá1ios corresp. ao total d�. AMEhI!-,M..A'.- A �ort8:-lezs ��ram total,mente. Por flm ()
� 'lido Cr$ 3.376,90. Total: Cr$ 37. J 46.60. Ase.illl, que i' a suph. Europem de HItler nao e mex- mtulioi.' naZIsta perdeu fi pu
cante fUl(>,r citar os suplicaüos, ps l'a dentro rie vinte. e pugnavel" � declarou

Lordl' ciencia, Anhnúu 08 japuneses
quatro horas, conhHhis da citaçãO, 'virem a juizo pagar a Humax, embai;xad�r da Grã

a atacar Pearl Harbor, que,quantia acima referida, ou dar ben� á p�nhnrl1, na fór�a �l'eta[lha. �m �Vashlllgton, fa· no meu parecer, o veredictoda leI, sob pena da lhe serem penhorados oa bens cacos laudo nesta cldadE:- da historia assimü{lrá como
I ró" -", S e'lU garantia. P010 exposto, requer pois, a suplicante, a V. Agora que 08 alIados v.e� -

o maior erro que Hitler e
fi �,maço�s com o nr,

E· r ..,

't . d't I su l' 'ildos CC"8,m a Iy,t"lha da Tumsl"M ri�uü ViGira em. João Pessna Ott nesta cidil.de cam il '�cla. se (Igne mannar c! ar, por � 1 a, os
_

Ii .C,.., 1

t"
(l ••

, 1

� (1.

seus parceiros niuonicos po-Snr. TeUrl�3 Rerbsl, Rua São Paul!.!, 33

�.lsto
estar�m os mesmos em l_ugar, I!H�ert() e nao sabIdO,? �e

T
e�.Q.o preparan�Q pura

deriüID praticar'e em vez
'

1'3 do palz pelo 1)1'870 da lA' e frndo o mesmo. se o pa· a ln' IIsao da Europa, ,: bom re
d

'

t'
.

_.,. - "-: � v: '. 'I
-

h d ..' de procurar erro ar-ll'JS se-.

gamento nao bOJ:ver SIdo reallzaao, nu oferecH os nao 11 cor arnog que �ill� vez eXlgm
d t· l' p. �0�4'.�.�·.1p�.�.*+"••�+.®, e+.���*�.{».+�*�.�H++�® jum sido bens á penhora se nrocerta a esta nos bens d�;i(ls tUlla unha. Magmor. O mundo ��ra ��en.e, :Ju glt°!1 �uv Pn?e"

r.:\' '.
t

t' 'd .• '� "lu' V(J. a L' ho l'I1'tlO'j uia .u"ar 8Imu aneame •o ' G)
< @ o em hipoteca, para pagarnen(o da quan Ui su�ra, acresCI li IIh811.0 JU .�ll, W .. d 'e. •

.:+ :+ ! : das custas da presente execução, develJdú ficar citados os not mexpugnavel, Os ratosl co�tra li RUSSHl, (IS, Estados,:' .A 11l1l0 ..�"�P :: .Empregada : suplicados, desde já, para t'Jdos os demais termos desta demoustmram. qua est�vamos ymdos e. a <?omum�ade de
:. � ....udu .;;::}- �.. '111\ .....d8 • f:ção, nomenudo se·lhes curador á lide. Em casu de COI,tes· enganados. HItler ta��)em se í Povos Bntamcos. E de�g�i+

• :, -: u�lne�IaU;a:: façãD, protel':.ta a suplicante P::,l:' prova testemunhal, por I on:;8.11,ou ao �creàltar que! forma. selou o. seu d�stH:O� Um �ungalow no Bauro.. :: .: periclús, exames e arbitramentos e em geral por todos os llouen3. cúnqmsíar f. Ingla-! concluIU o emb�lxador mgles: da Ponla Agtvla, :: :: Procura-se uma emprega-: meios de prova a:lmHidos em direi,to,que I'e fizerem neces- terra e 08 Estados (mdos. nos Estados UmGos,
,:

,

:: .. da para trabalhos riomesti. + sários. AcoD:panham a pl'eSün�t:, copIa dos documentos a 0:+�++.+++.•++-t++_•.••+.t.+eo ®••• ?+ ••.•+++ _+ e
:.

T' t"l" f-�l DE·" :: cos em easa de familia, :: que [;'1 refere o �i't. 1.4 do cod, d� Processo elvii; Dá.�� a �ortalecirnento da Aioeda 8rasileira"í' :: I,a «. tO��T0, 1:, -:: .. • e81:1, rara 08 efeitos fu:;caes, (.) valor de Cr$ 37.146,50. Blu, I. �
. .."'�� LERtO �U..h.)' a Rua MI ..: R"- �- .... 1 !>.� 'M :: j m�""'u 17 de Junho de 1943. (AB:�.) P.P. Max Tavl)!'es (.i'A 1 \\'a�lllnglon - (lnÜ'l'-All1fr,Ca- r 03 outros pmses amencanos ClI-.. nas·Qer�'- Pt'rl,.., ,''o P"S'C �.e. .!i1 ",üIJ ..-ii�.!l �',•• !.;íj

I
...uO,'" ,

Cf $
,

[1' I I ri: 1 I' d;+.'
I'

1j1� "�'."" ,'i'-
,..; u w, •

�... -: ülar�:.1. p�ob)"e uma est�lmpilhB. ci?tadual nrJ, v�!,or d>J ,l� na) -. A balança comerCíD �l-I \U ga\�� peJo J2pa�'tamen!o e
� �e ,L .SCa.Jzaç.lo. ::! Telefone N. 1313 _:. 200, unis a taxa de Saúde, d(',v�da!llente mutll!sad8.�} DE;::,.j \'oravel ao Bra5�1: com n-:�a,<;: o �o�1(:;rclo. � �xvansao da e�po��.. ê ! fi) 01 PACHO: • "A, p.sga 11 taxa j,![llClIU"llt, como pede, digo, co- ao,; Estados Ul1lUOS, for'a!ec.�ll la(:�w braSIleIra deu ao BranI�.';'.4>�{,9�{>"+"+�+H'�++ �6 ,o;"�,,, v�-4>'H4>�+.q,"H.oI)-++�+".0 mo l'eqUGr, pnbH,c·mdo·se edU'lis, qe citaçün, cüm o prazo I a moeda .bra�ilcir� ê 1�1üll1elef ac�- m(';o� !J3ra, wmprar ouro nos" _, v

de 60 dias, 17·6�Y43. fASE,) 0, LeltaO," E, para C!1ffirfU' a� leral' a Impor;al:E(j c,' prOCllllos Es1auos Umt.'os e Dcul11ular re-

f�{fn.(\\; lIJt R�O"i.n!tA t!.l � d� pnl,i�i {I' determinações legais. t,1� eXi1:"i!ir () pfe�ente edIbl Cflm o

llllanuf<tturac1o,;. q,[I!� t�lltri:}UirCo sen-as para o futuro. O saldo �a-
,

Il. ......�,�wl1Vá. ,\\bI�",U'!i,nl.!.� M� uh':ltu-t prazo de seS5el�ta rôO) dla�, qu� s,erá arlxa�o_ no, ologilr d;1 para 1:'1('.:ul' o p:Wl'i::v Ue \'�da da \ora_\'e� na balança coillcfcul.: ' A V I 5 O costume e publ!cauü pela lffi.[H'dba. pelo qU�I, c.ti1, chama POPUlil(,'2.0 do glande pm.:; sul bra�llelra l'2snlWu. segundo tiiIi' �_ ,',; . ,

�". , ,e requer aos re!EH'Hos devedores Cart SCnlmnH'lbusch e tll11ericano. Essa a (()qclüs:o qu.:'. círculos cml1ercials )or�eis dal'd i:�lSJm f?ddOSj os19"'-"Sítr!'lIgel,�059°dn!ll!r.aga{)st a {)b,!e:1' Cofitdt!lra de
sua mulher llélrta S:;himmelbusch, para que, dentro de 24 se tira dd leitura do uhimü ],'la- compra pelo,; Esta��os Unidos deenthúlue, !tIO êO ae O ola e·_n 050 proxm ...

acor'jl
t � d ·t

-

'rem pag'ir a im<ort""'Ch re' . I -

1'"ri 'h t' '1 I 9/- :4'1 � S
.

d Ra ,,,,'fI J _HH'US, COil U(.as a Cl açao, Vl" c • l.J - úil, , tono SOure as r:,ldCUt''; comer- gWl1ce quantIdade lJe matenas'.,0 com a ror ana!� ce o' J. uO erVlço e ,_gIC. 'o ue .... ·"m"da e "llst"s OU dLH' b"nL' á p':""o'oro ",. ilo'rma da 1,0-1 .,

�'l' ., 1-' ., ..r= '{l";
•• /

vir; u" II; , Q , lU c,,� ""', u. li._ 1 '::.! cm,; entre O,,; t'.sl(ln()S '111\:0-; � }lrll1W3 \'Itm:\ e 2strateglcas,,,-S , ..._nge,fOS.
.

. sob péna de lhe serem penhorados os !lados em garant13, I .

�""-",:�.�",, ... ,

',cJ '-�"""�I licando ambos, desde Jogo, cHados para 09 d!?mais termos IR """!Q"',,,...... • ...__...... -...,..._".

�
.

"1'1'1· tP�� w.f � '1 ·1'daeausa,atéHnt-.l.17pel:W,SdUI3i.DIH10eptlSSadonestaci- DR LICIO PORTESB ";';'.. ,lfiJ,� '. f:k� i ,�.i .. dade de �lum::,!laLl, 8.0,8 d3Z�,;11�e (19) �i:s �o m�� de .Ju, " t
11 � ii ry'

"..
• ,'. ...... • ... 'I:l....

"" nho de mil DO v ecentos e ql,,,reata e tres. �u O:swaldo O. rAédico§ :3 j ft�Ettn�lia� ';;.: .i ,'3Ul, t��nar�ni:t I �óbl':g�, �<';8cre�:�nte .�Tur��eDi.ildoJ n�, eX,�:.ci�ío do c�rg�) DOENÇAS NERVOS.&.S E MENTAES

I
'e·" \"ti.v�'l!·"'.r..td' , __o fi}!:::lj"�r"aOS ue E"cuvao, qbt. o fl� dat!I{\gi!ll'ar, .:,ubsv/tno e eon�e!l.���Ju�v-a lVh..,lç � ..... I Blumemw. em 19 de Junho de HH3. (:\8S.) Oscar Leltao. CLiNICA M,ÉDICA: Coração, Eslomago e Pulmões
f,liritUtifS em neral I �ujz de iJlrú�to, (Sobre estall:pHhllS e,staduais n� '.'[�tor de

I'
CONSL'L'l'AS: 10 às 12 - ;; flS 7

.

t-. '.'
,

.

.

;:;
..
,,"

I Cr$ 6,00, mms a taxa de :-;auJe, deyuJamonte muhlls3IÜI8). GO!lsultorio e H.esiueneia: - EdUí.cic G!lJ:cia-Salas 5 e 12
. . ���) fn�n�,I�S. '��ftud�� COü!érB C.'?ill o. origimil o.ÍÍxauo no lugar do costume, do I I

Rua 15 de Novembro, 139� - ao lado do
U�h Üh.Jfl��U.. stj Ui UlJJ iitt!� qua dou te. .. [-iotel Gruzelro

'. .

O Esc!', Juram.: OSWALDO. G. NOBREGA Fi' ... " ..-o .. ;: .... _ .. h3,
,

". "

.. '
'_

- Fr ternidode do
Foledo Brasil

...

Londres, 2'2 - O mtntstre da Por outro lado, a ,.:S'. E'. C,lS

Produção Aeronauüca, . ."iu Síaf- }nfDl'n!Ou que um pl'D�:Tam3 ';:>�
íord Cripps, acaba de receber ou- pecial, em honra á Fraternidade
tra contrlbulção de ., .000 libras tiO F()h�. do Brasil, será retrans

da Fraternidade do Fole do Bra- mitido amanhã, ás 21 l.oras e

sil, tendo enviado ao presl.Ienre 30 (hora do RIo de Janeiro), O
.�

dessa insiítuícão, no Rio ele Ja- embaixador elo Brasil, sr. Muníz
neiro. a seguinte mensagem: !

de Aragão, enviará uma mensa-

'Queira transmit lr aos mem- gcm especial, nessa ocasi.:'!o, <'.0

bros da Fraternidade do FoI:; os I PO\
o brasileiro.

meus mais calo: <JSD;> agradecímen O sr. Muniz de Aragão que é
lOS por mais esta· remessa d� membro da Fraternidnda Ú} Fole
4.000 libras, que representa não balizou recentemente o ultimo.
só um auxílio, corno também um -Spitfire» doarie á R. A. F. pelos
grande encol'aJamcn:o'.' braslleiros.

•

\, �.tl

�·J;���.:��::}�f�I����

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�ma.is mevimeniado, no mais renhido; no mais
IDp�lgal1ie enceetre de Iodos, os tempos, teremos
.' �.

.:. ..: amanha; o .,tão ·esperado .

�-_" -_'"","-=--=;:;=;:2==-',-,-'-'=-__-=;._.=._=.,.=.,o-'--�=,'="---,-,.=• .,...,.. -=.,.=-•. -,--,.=..

•rasil x Blilmenauenscc' Tudo·' M-elhour:cJu;'�' as ... o

mais espetacular lutibdoSidíimos'anos _. En..
Apareceram 8'S.,A,postas .;iasmo nunca v.sro, VOlt:tade férrea de vencer; L. REiS; Éscreveu Especialmente para ,a Crqnica ES?llríiva d'a Cidil�e• verdadeiro en�oiltro de giganícs ... O juiz.. o futebol blumenauense está únicos quadros ue Blnmenau nua

A prelbnlnilf .,...í Os qüadros, atravessando uma fase aurea. poderiam jogar com tanta íre-

tnalments faltam' poucasl; Sem duvida, a' escolha foí Não merefíno, é claro, sua par- quencia, um contra o outro, e

as, para todo Blumenau [das mais reHz,'s, poís, o re- te técnica, que, sem ser 'das peo- parüdas i�termul1i:ipais eram ra

:or�i'vo. na .maiS vlva e 'lfe,·.ridO j,.Uiz,ié pessoabestante res, não é, entretantc.compara- raso

IS tateusa-rlas emoções se 'conhecl'da corno profundo eu, ve! aquela :q:ue 03 treis ma-ores Hoje, ternos um campeonato
, aglomerad1) cOO estadío téniiednr .rías 'regras do "as-: e mais velhos clubes da cidade disputado por nove clubes, Todos
: Palmeiras, para presencio I socíanoa" tendo.rpor diversas ostentaram em 'épocas recuadas os domingos ha jogos na cidade,
ii. maior e mais o renhida veZ'OB, ocupado. _o cargo de -e cuja lembrança é sempre mo- nos baírrós, e todos eles desper
t de todos os tempos, tra- tecníeo: da seleção eaturíuen- j'ivo de desconsolo para os sau- 'iam.' grande interesse, o que Se

ia entre os pederosos.enn. se. dosístas, como eu, Nem tampou- póde muíto bem avaliar pelas
to� do BRASfL X B.LU�1E' A PRELiMINAR €0 ao seu aspecto são, que isto rendas auferidas.
UENSE, e ternos; nveis, Embora trate se de um en- é outra história. Ainda não está findo o 10 'fur-
em Iavor algum, ) pl'éH'Ó centro .seeuadarío, a prelíml. E' do seu prestlgío junto á nos- no do cútàmcn da L. B. D:.--eas
�hum, cO�3eguiu �espel'tar par,' entre Brasil e Blumenau sa populaçâo,' que eu 'quero Ia- partidas disputadas já renderam
ta a!�ençao no S�110 do nos- .

enfie, também vem c�8mando I-dr, prestigio esse; perdido por cerca de vinte mil cruzei: 03! Re
PUbilCO esportivo e por pa:a sj u�. granue mteresse alguns tempos e hoje reconquis- centemente,' '!Oil\'e um jogo 110

), é de se e.sperllf 9'ue o pOIS,' o Bmmenauense com. .lado de uma fórma excepcional, caml,JO do, BjUl�lenauense e o.n
�po ?O BrasIl.se veja su· �m POnt9, de Y�ntngem sobre com juros alto3, tro no do Bra���, no J1-:êsmo tJlil,
lot8(i� de a�SI�tentesj de-II q

seu 8d�fn;88rlO.e colocado Ha treze anos que vivo 'CU} tendo U�l1 .ré'llcml0 sCl�C2n(Os ,e

rs;&.�"!.is ass�s. l.Ir., n.?v.��ta na pouta d.a ta1_J611l., po. f. cer, Blumenau e :ainda
..
não tinha \i3- o�trD OI1.oc.entüs .

crUZêU'OS! R,c
rut&lí ?e verd.adello, fU:8 to, empregará· todos· o� seus.

to tant;d auilmt:ção; ta:tÚo entu. ceIta de. trezento3 ou quatro'::oên-
01, _:=nLre dOIS CO�J?�d'S r,eeursos ,p�ra ver confIrmada ziasmo pelo balipodo, E dvali- t'Üs Ci'UZ€l�Ô�, �l.Uê all{�ga��le,ntç.,'2:a� na_? medem sac.rIf�C:��, essa p<?slçao, 8? pUflSO qu-e daeles lambem, é logico-.

I
consideraa�' boa, tOJ:.� e llldl�l(

:
.

na� �oupam. é.llergI�=, �. B.ruBI,I. possUIdor. d.e um�
'

.. Poderão contradizer-me, faum- de

parlid.
a de pou.ca !lnp�orjan(n,J bata!,ham . ,com i;,ardo�, IJ1I1ua _ 1?ferfJ81,. mUlto daral do-l11e. retrooeder até os primáL. E, n?te-se que a nda esta aparta-

cJmeçJUOfrfi,pa..adm_ quef:1Z'Jr.aos valentes dA-
"',� t" B"'l' ":>1 a dLSSlma .. ,

' O � >T' e
" c,.ri. '1 t ...... 1-1"

.

d'" I" b" t1\0::; encon 1'0" raSi x' 'u umv '

.. •1,.[ .n�.) ..
ua ua

•...
com .tensores. o aVl-ru ro ,pro'l .- '..

PÓde-""".dFcr lll"'.SJlIO qu" f.O-ião almejados louros' da I curando assim, não só um.,a �a�ense, OC�SlO�s "em, qu:�
a CI-

mo {j ;fue.rn;, :) f�t�ból t��:}Uj
Jria, ,vit:1rÍa sobre o seu grande . l� e d.e�l1 ,pe�o

. e lr�l\,a, U'tP?- conta elo [}.o'·.',·o p é CODversa obri-.

t'd' t',· rem, H'el que aQUI o acon eela .

.
,e'�

- '_
.

ali.aIS uma,· par.l
.

.a en�rer f1v.al, como tambem. o posto
d

.

'.'
'

. '

'gato'I'.I·a en�.,.. ;"a"a na rua nos ca-'1 S! .' ..
"

<> ,,' .;
, uas ou trms vezes por ano, so-

__

." � �, ' '. �lSI X
.

JUilleIlauensv s" de tder.
.. .., .

.... i " ."
• fés, De pannelo com um tnem, 0'.·••

-

•••• (I>... t<••+.q..�•••@{: 0.�.+••**(y+••+••••+....�·
es.e-nt01r' (lomo a' de ama- Apitará essa partIda o po- mente, mesmo porQUt; o", dOIS.. '" ..' .

. C
.

p t" " .... ..i. i nf "
- •

t
' '.

,

' • . '.

p :' . ,

.

", 0•••••••••• ·••••q.� .....�.0 com as faç.<tpha5 dú '.111,oc1I1ho·, oncurso LSpOr IVO t_.hzade {H� [) umcl1aut, IS o
�
e, no. que ,�e �eLre pularTlgl., Ir.; . 'ii entre um ,e joutw cafesmho ou

seu resul�adn p01S lrrtDO P I N G UIM, Sob o alto p2trocinio. da "CASA ATANASIO".

' o: v,.. ,UJ� '. . OSOUADROS
_
.', . «salário mlúÍtrlú' vem sempre a

�

61 .&,e fornaca"apresentação ;i Salvo moeliticf; ção de ulti� I (I melhtll café.' � mSlhor .restaurantel .... ! r 'd
'

"�UAL O CtUBE 1\'\AIS QUERmo DA L. B. l), ?"
u�favorito vf'to-a'igual h' '" .'

'd '..,- . O ponla &os,espnrtIslas! tOna ú )a lpO, 'Ü,
Mais uma apuração, quarta-fei- Casa Atanasio, á Rua 15 de No-,

I d·· d1' �

..
0

.d� . b
ma 'Jft., os

qU.:i
rOil P, lzaL a� II�!11"IF'''lfl'-1i'''�'''lí'''�'lf'''lf'�'t!'l:''l:í'�'T'.. lllm No encontr.o Blumenauens'e x ! (f H I"e e cou ,PQes � arn os fi g"amado a"'81ill �ormCl,lo'" i . ra ultima, e mais um.a vitória elo I \'embro em .rente ao até .:!!I.'. 'i':

"
V". -, o!.,.u C', • •

.
.

Brá';;il' então é lO Inato do diacODJuntos e a igual vonta. .
'. li.: '.

�,

_"': '. '

nosso cencurso. Al)foxima-se ali José).do vencer com, q!_!e. se 3,' BHASiL -: laquatlr!J . ir B I (J'd d
i n�o s�.mcnt� lla cl{la(�e, I?:�l�,tam� data do encerramento e os vo-

sentam' as d nas eqUIPeS'j �li!1�(ll , � O ag ua . ra as l' bem '.'__dl todo:
o ex.n.IUl�l�.l!,1O .d.� t.os, cada vez mais, se aproxi-I Tamb;:m em Rio do Sul. os

>rasil e B1uID \nauen'e po
PiaR 8ch,ramm � ..

'

'. CJ: Blumenau. Nunca fÜI ko <l<.1ClO-
l11al'n da urna. Todos os clubes, coupons pod€m ser adquiridosI 4'.. 'l·. . h. i' - : Machudo - Duqmnim - Borba '" ;,

samente esperado less{; match. Es· 1nos .afif_mar, BP. emp.en.ha.-! P..avan -'favo -!4Ieirel(ls-A1!�P.13tll-FriIZ 11\"·',"" --'�-' '1: , numa corriüa Iouc.a, corrida ele
I
BD Bar e Restamanre Pemla.

h- d' I lU I J!lll tá peior cio que «MmlOlita. Ha
*aman a,. numa ver, aaei- Brasil 20

I1U<id'r!l1
' IEII d1:.,d!"t..oIk. . �w.Jl:._.di. • P'2 reta de chegada, lutam pela dian- , * *'

rota de glO'tlntes num eu
- promessas, feitiços, insonias, IL" tCÍra. Todos qUerem ser ,.o ':;n1<:lis 1 Os coupons .deverão ser preen..

·

- � ""� .

·
. .

-I Arno ND dia 25 p, p., por motivo sadelos, inapetites, gente que es- Iltro mo VlnlentadISsIIDO. f" M D"'-'" d
-, ,

A
' .

q'leri.'llo di' L,. B, D. c. Todos f',ue- if chid,os e, devidamente �ssjnados; ..-. .

....ãUu. -

..fi" e seu amver�arlO, o l'eClO, tá ainda sem saber si irú assis-' u.
_.a .�lS espetacular' pe· , . Uerhert - E\igfU� '- l'iawlon f b m "d r s nt A rem, ma:;, o 1 () lugar, ha �de 'Eer \le' enViados a esta redaçae EOb- o

• d�') uHim os !-lrlOS, visto, Te!�clI·Pedr.inho- Tobias -Jilir-Lazinho 1 ��C�t e�otdoa��um:n�uec:se"eo"" til' o -jo.rro ou nã.o, com medo d€
um só. E est,e lugar almeíarl'()l, j ender'eço :,CONCURSO ESPOR�

entuSlrr "mo rOlna·I1t�,. p ....�J', --,.-,- el::l.
__ _

-
.

'" sair de "'crist'à inchada, d� cam- .

t TI"O f"lI:'ADE I·'ERLl'lllKEI\.TATT",U " .� '-'

f d � '.' t b quem dá, quem �a, ralHe, s;::o, os I .\�_. "'

... ,1 _} � ,�'
.

_,_.

"

u '.''J. ,h -',«'_.''tA dO'" 22 cUmhntollt"'<:' i Bluwenaue.mre 10 t,ílladrtl', ou ros Joga ale", am em, COS
po. E há 1.aInhell1; muito dinhdro .

<
•

• '. ,

v,.l;I.
;:, .... u�v

........
"'.

I
.

. .

tumam fazer anos todos os anos.. \'otos. Ora, adqmrIr \'Oi03 e fa'l \J:;. ,'1:0", q,w v.erem per
O JUIZ·. Waldir( ; apostado,

. eil: Jogo, facil, tambem, ser;! a i miio p_ropria de\'erão ser colo·
'ilra ll:aiol'" bd!ho dessa Pist:t!1'ifei�i:-':���:�6S\'r Por filIar nisto, é oportuno lem

vitória. Depende, unicamente, de; cadcs� n". urna que S� encontra
.

empolgaute tarde espor· .

!co '" Wll1lJ - Bode'" Pie" Abreu brar ü mal que vem causando nos
adq'uirir ° maior numero, o maior; na re(iaç�o.

_. _ .l. ficou reso. lvid-o que a meios esportivos locais esse ne-
numero possh'el, de votos. Te,o: O._s coup,ons m:o assmados nooI; " r' Blumenauem:e'2o quadre' .

.

d te' I l' q
_'tragem rDlHle ODU hllJa goelO e apos a, !wem ti ue

facil,.. : Sel?O accltos,
conhecido desportista 8f. I

U(10 apareceu 8gora; com carát'er as-
'

As apurações deste concurso
Cesa.r Ceara, da Capitíllj' Milton'-����U;rR.aj��gUmh€l' sustador, Não há jogo em. que Esportista de toda a zona da! Sf'r20 feitas todas as. quartas-fei-
Estado. .., \ JOliUinha,,!'l1àrtins-Anjos-Xarope"Bulii não se Yé'ja campear livrem'ê'nte Liga Blumenauense de

_

Despor- i rus, ;is 19 horas, nesta redação,
....4 ..�.. ·+'O··�'� ..�::.*t>0,.:®�+•• (><}4I>.+o+*••�••v•••® as apóstas em dinheiro e até os tos, envie desde já os seus '{'o-I ficando convidado a assistir to�

IJ·I"r. ir 80nO'5.', :de �.' .U.erra,. e contri-.· proprios jogadores d'QS quadros tos! Não perca tempo! Colo(jue 1 do o Dub!ico interessado,
Y \;Jl disputante" apostam. Parec� até imediatamente �a deanteira \l I. O re�ultado das apuraçÕes se.

buir . p.ara a Victoria do Brasil! que exist<� um comité espedal� seu clube prefendo. I rá publicado por esta folha e ies�
mente organizado para tal íim. Além dos ooupons publicados í tará exposto nas vitrines da Ca•.......................@) 0••+.��� .....•••+,�••��+.0

. Ora, é "alJido que o futebóI € nesta pagina, poderá ser adqui- i sa Atanasim,
Unla' Caix'a de: "Aníarctica" um esporte que deixa lTen\)sas rida qualquer quantidade, nest� I' Ao vencedor desse c-ertameJl1i,

vencedor di! "Bi:'a.;Blú� ga�mW.fnte oferecida pelo sr. fliauoêU;ôsta até as pessôas mais calmas. Um, l'edaçãQ ou, gratuitamente, na caberá valioso. premio.
.

.

.' {'«aura-Junior.'. torcedor ou um Jogador,' que ge- Re� III d ..d1 A -

m g8StO de cavalMirH;., cerveja "ANTARCTICA'" a- ralmente não se conforma com; �u .. a �. y(l ,iII'l�pu��.aç-ao
e esportiVidad�,>

...

à

.. i.gnolt.cb.a�do:se ..
ã

.diS•. PÚSiÇãO.'
no a derrota de seu quadro, s'c além

.

A �ltava apuraçao deste con�urso, real�zada_quarta-
melhores encomlOS, o '81'. CaIo Pwgmm. � de ver o �eu clube vencido; p'cr� feIra ultIma, sob a pr.esença de vaflOS esporhstas mteres-
oel da Costa Moura Jr" . der ainda dín-heiJ'o, fica 'inteira-I sado$, acusou o segUInte resultado:
etor, da CompanlHa >An-. .

Em cas.o, d,e. �lnpate essa
mente descontrolado e qua}quall S. D, Blumenauense 343 votosti(��au�i�ta e pessôa' °rerta B�I'a dlvHhda entre 08
çom�a lhe serve ue pretexto para Brasil E. C. 188 "

o benqUIsta entre

'DUgl�lsputan.es. I
Não sei·si I) im�l é d! ouro, bate boca e brigas, E' o que te-

17� "
.

,. d' If' . Si é de pra.ta. ou si é de bronze. A
.

F C uceu ao v�nce'ttor' o .. '0-� sr.:." i\<.ioura, as :'08688· Mas. quem faz força no couro. I'nOS obsen'ado ultimamente nos me;:-lCa,.
de BR_,,?-·BLU, de .8:ua- felHntac;lO.es por esse tao be-l

.'. Não li só oAl"écil'l,sãoollze .. " campos de futeból. Indiscipliné.l O. A. Tupí 129 "

uma C1Hxa da deliCiosa! lo gesto. '. .

I .

--�. dI' d' '1' d! e jogacmêS e III Isnj) ma e E. C. Bandeirantes 128
"

:t+

.••••••.•�•.
+

..

+._......®) -::-

.•
�••••.+••+•••!......+.••el VilaI

•.
° f.am.os,o ....ponta. ,di.reita·,·.

'

Será
.. filmadO' oUra-Dia· do Brusquens; - qu� havJaJ ha a��st�i�::l�ão que apósta 03 S21��' E. C. Concordia 109 "

gU.lldo nos. in!.orm.. ,.OU.
o

H'j torcida e, pr.ovave.lmente, os' p�)U�o, :e tr�nsfen�o, para. 0. ricós crUZeiros e perd_.e, volta-:>tl E. C. Indáial 21 "

O ,�cheer�:r� O graúde goaIs serã.o ton�aà06 em ca· !u�ooen..,ef deIXOU, a�OIa, t!ste contra tudo e contra todos. En'"
. Timboense E. C. 20 "

Bl�"'a�amachã'i

Sfl:rái,tra_j
mara lenho -.' ultImo cl.ube, por n�o ter um tende que o \.luadro tinha forço- .,

�o. par.a. ,'a ·tela; '�Gnâ{}

.....
Mais

uma.
grande

.. realiz.''''.''.-
,:ompanhelfo que

..

o aJudasse na :oamént� de ganhar, que os joga- Amazonas E. C. 10
em fo?alIzadn .a 'grande ção que IDuito servirá para

lmha.,.
.

dotes n�(l Sê -esforçaram, que o Foi anulado um voto sob a assinatura de 'Gustavo Hart:
. .,"

.

'.'
.
&U.'li.• enta.! Ó.

prestigio do ·.n.os�,
'.

.. ,'f5"�<!;
:'.

/f�'"
juiz roubou, que a Liga não pres- mann. por se achar o nome do Clube, ilegiveI.

180 futebol. �7' ,1- _
ta, e por ai af6ra, Dai, os pala- Foram anulados ,5 votos do Amedca f. c., por estarem

\'0.<> ·.0 �' � €> vrões em campo, às ameaças de incompletos.
Vital l'etorB1:!J'Ú n

'�o

�
ágresseo fiOS juizes, o desrespei- �••I!m.__R_IiB__-__•__i'.II_•••_��..

HruHque v,�. '�\_, l�k�\��it�;�$ \��g:u��:�l����!ll�l C'O·o·curs'u [�p·o'r·tl·Yo· uCI·d�de de 81.u··,IR·e'o.·.au, .'.1.. )� E' preciso que isto
..

.acabe de.1 [;} Ua
f ir

lima \'·ez por lOdas, antes qUl\. Sob o alto patrocínio da CA.SA AT.AN
.. A.'810'.

,I ""'I',
.... advenham conseqmmcias hcm�

( mais serias, "Qual o Clube mais querido .da l.B.D�?"
E para tanto, conta-se com a

Dôa vontade dos esportistas blu-

®••:.�••••--:-•••:.>.:.:+:-••if.-•••0 o&H--.-+-.'+-.-+·+-.-.-....-:-.�:+-..�+·••0

falam os 4S"4f(;RACKS"
fi minha confiança na vl:Oriã do'.Já que não se pode apresentar

um faverito para o grande BRA
BLU' de amanhã, procuramos ou

vir a palavra de alguns compo
nentes de ambas as equipes, os

quais prontamente !lOS atenderam

se expressando de diversos mo

dos como segue':
;\VALDIR

O guapo goleiro da S. D, Blu�
menauense, considerado o nr. 1
do Vale do Itajai, expressando a

sua grande vontade de vencer,
assim falou:

. «Entrarei em campo disposto
fi empregar todas as minhas ener

gias para o brilho 'de nossas có::
res, coufíante na vitória»,

ARECro.

nosso «onze....

MIGUEL
A "muralha negra) que é toda

a confiança da grand-e torcida.
«hrasileira-, demonstrou grande
fé no seu team, dizendo:
"Não penso em derrota. - Vou

entrar em campo para ganhar' e
tenho fé de terminar o turno sem' .

ser vencid-o) .

TEVO

o grande esteio -alvl-rubro», BORBA
seguiu seu companheiro de qua- O excelente medío «brasíleíro»,
dro, dizendo: com o otimismo que lhe é pecu-
«Acredito e tenho certeza da lia]', ralatou-nos :

vitória, pois, pelos resultados ve- "Acho que o pano vae 'ser duro
rlíicados, o nosso team não P{)� I e disputadíssimo, mas nunca tive.
dera perder. - Entretanto, íute- tanta certeza da vitória».
MI não têm Jogica,.;) P' tíAN\VILLY

1-\.�._

O· I'· " I li· i O veloz ponteiro do Brasil,'ínte wen.e coaSd'u,or co aia-
IS!

.

T d' 1
'

'"
.� ! rormanuo com evo, a eu la;\l".,.-.

que -blumenauanse-, embora 11éO
d 1 l' '. '

tcnd"
. a a a C1H21!a, aSSIm nos arcn eu;

escondesse o seu ounusmo, de-
Acredí

'

-

I
I

fi cre !tO qUe nao p�r( e1'."11103 e,
c arou:

.. ",... ,__ '1"
E t· t' I . gaJal1to a H.Ofla n <O :'llegnn .D}
" S a e uma par lC·3. em �llc T·. t' .

.

I'-

dI'
. -

'ft
€\'0 es 1\'ê1' no SeU (lã.').

miO se po B (ar OpWIaO, Il013, .;-,n�lO ce�·tez� que será um_ prr.> lo
.

MEI�E-LES ,

"

dlslJutadissmw, onde senw em- O Lombard-eanor nr,i das n�

pregadas iodas 'aS energias pos· saJ canchas, disse-nos o seguin!.
siveis, porém, tenho muil& fé no te:

n03SO conjunto '. ,Embora seja uma partida di-
lCO fiei! para nós, açredLo na vWjrÍa,

O perigo:o extrema direita do IlOis o Brasil possue muito m�is
lider, bastante emocionado, se ex- fibra que o seu adversado. - n,
pressou: I \Valdir que se cuide, poi3, pP:'!�

.

«A luta va'e ser. dura. e ínUHo.1 tendo enviar·lh� algumas \<mnei

(Jura, €l)tr::'tantú, d-epo'.3lto toda xas:).,.

A figura que é o inferno 'do
poderoso ataque «alvi-verde»,
com grande entuzíasmo, Ialon.
«De minha parte não pouparei

esforços e, si o nosso team, nâo.
estiver num dia «negro» a vltóría
será nossa>.

ncertos e lilÍ1!iêzékl:·. :�rn
.aquinas de.. êscr.ever-;

o , .oCo:lculcft, ; etc�, . '- :

"rNe Novembi'�'N�'S6S';:eili,
frente • iUI FOTO-�BHiSili;, .;- .•

Blumenbu' ;.

Disse D Vital: - Com Timbó
Eu não quero n�da mais,

.

Pois. fazendo for-ça; ;lió;
Fico sem torças "vitais"

MANOJARGO.

ÉoClube _

:: .. ".'\

oncertos etlli:,Radios.e
aparelhos , êl�ffiéog. .,.

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

0H"�T�-•••••••T�""�.�"0 x:0.+T'-:-"9�,,��+.,,��,,�+�.-.:it
o e

i Exportadora de Madeiras S. A, ..,ia Stock permanente de: �
• • •

$
.

Madeiras de construção em geral, !� Forros! Soalhos, Molduras, etc. 'A�$ Telefone 1331 �
: B I. U M E NAU 'l' Sa�ta ���arina ;
o @
e ..:...-.-.:.�:.....·�.�.·� •••••• +®xe"��"··,,��<i)���+.�·O���.®

51
que un1 fantasma gigantesco, a droso como o tanger do sino de
porta de um cem it€,:-í<) , tentava Balzebuth.

Tíburcio Pedra Dura, éra um

esbelto rapaz de' seus H anos,
mais ou menus.. porém éra me

droso ou extremo.

OUC Certo tndtvlrluo vira, a mela
noite, um tumulo <1 andar pelas
quietas avenidas do cemiterio, e

que um iO'Vem subira O morro 'do
ccrníterio e lú vlra uma bruxa
sentada ao p'é de um tumulo', a
assobiar n marolita e que 11('5-

te instante duas corujas lhe }:1JU3a
ram 11\'3 ombros.

,.

Um, dos rapazes ouvira .: contar

espancar ti pessoa que fosse en

trar depois da meia noite.
Com tremebundas historias o

Tiburclo tão medroso Ilcou que
até lhe pareceu que estava con
versando com almas penadas.
Cada palavra dos seus audacio
�{)S companheiros era para ° me-

de sua. idade, exatamente quan
do do .outro lado da rua passava
uni coche Iuneore.
A conversa (la iodínha passou

o MELHOR
no lar e (10 bar não deve faltar

fABRICANTES:
hui. Cmn.,e Seguros KNOT SIA.

I Teiegr.: f{NOT -- Caixa 34 - ITAJAÍI .

-

.I��"..L

Imecítatamento Ii ser de couzas

macabras,
.

de cemiterio. fantas
mas, almas do outro mundo, tro
palias de Sazanaz, boitatás, 10-
btshomens, etc. etc.
Naquele ajuntamento de rapa

zes de colégio estava petrifica
do;' o pobre do Tlburclo Pedra: IDura, pois contava-se entre êL,s

a"-.�+·"-.�t+•••++.�.�.•·0
r '; I

I: Caixão funebre
I, �;;;ti1�;;:
I lirdem :

� ;Avenida Rio Bran
co, no. 2. (entreKi.
eckbUsch e () Cor
reio).

.

Laguna lO Tubarão 'co Florian !}o ..

lis -

'

Itajar.. BlInnenau; - J�R"'a ..

guá
'

JoinvHe ' Curitiba
Esta empresa dispõe de cC)1}fortaveis autos ani·

bus, e pócle oferecer aos 81'S. passageírospleDo con-
forto e seguranç.a

'.

AGENCIA Eivl TODOS OS LUGAIU�S
MENCIONADOS·

.

Cargas, passageiros' e
Serviço diario entre

A tl'gtar com

A� LMb�\"J

u>

Patim a ·P{)UCO a palestra 32 es·

friou : iOU:)3 haviam da-lo o seu

quinhão, relatando fatos íantas
magoriros ."

Bem ah], quando já ninguem
falava em iantasmas, o KW]1el
velho morador das bandas elo ce

miterio, como se estivesse ma

duramente a pensar, disse:
� E nós todos temos que ir,

um ri íü para o cemitério ...
Ainda com o cercbro cheio d:� I

Iantasmagorins e de espn Pos d2
aiem-tumulo, reclama o nosso TI·
burcio :

-- Isso qu:: ni}o! En ... l'U ...

anres qUero dar um tiro nos

rníolos do que ir para o ccmüé

I
tio ...

.

E com ga.rgnllwt!<l geral se des
sipou a roda ...

.

I
O �ii:urCi�) Pe��':l Dura, n��ollcom ema de ra\ Llla . . • X

'W·Colic3s do fígado .

T��;ei;;st
..

'

�\<.I 1 Enxaquecas
Máo bahto .'V:i1,

· Flarulencias
Indizesrôes j \,. .� Palpitações
Pesadelos ,li i.o Dyspepsia
Língua suja '�':� Gazes - Azia

.é'.' .,:.....,. ,. !.,};'I;.
", �/

, }�?j-'\ . ,·l.é::'»

Dôres'de' cabeça .;_ Peso no estom:l.go c muitas
, �.l ;,i,l���;��.; outras manifestações as

PUnias do Abbade
com acção all'peta eol:>r� o -ESTOMAGO, FlGADO E {t:TES'tlNOS eilmin":n
ac.cauaa s, (!vitam. ",�b8otllt:unent(!" a p rísã,o do ven t r-c, proporclon::lm, duuú e

" começo, .;>�m .esta.i geral e fazem iJés.app?_rec'..?<: s s enfermidades dof.?"o"� ESTOMA.GO. FICADO " IN'tE�T1NOS ,<"

)res no estomago"

-_, 1'l �

DI

� dai; s 1
. ) lHE DECOMEIID.., �1 !

AHv:iada em Poucos Minutos IEm poucos minutos fi. nova. receita -

MendClco - começa a circular no sangue,
alivianrlo os acessos e os tÜ1HIllPS da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é pOEsiVt:I
dormir hem. respirando liyre e facilmente,
Mendaco alivia·D. Ule!;mo que D mal seja
antirro, porque djs�olve e remoyc o nmcus

qlJB
�

ohstrúe UE "YlftS respiratmias. miuando
fi sua energiH.. arruinando S.H9. t-=�úd('. t'u ..

zendo-l} fi e n tj r-s ü prematm"("lme-!l1e \'81110.
Mendaco tem tido' tanto exjio que se ofe
rece com a !!:!I'antia de <lflr ao pacíento
i"f'spira('�(1 HnT� e fuc.H rapidamente e com
pleto ali',;lO do sofrimento tht asma em pou- I

I cos dias. Peça Mendaco", hoje mesmo, em

Iqualquer f::trmú('iH. A

.0.0.
Ssa gal'unüu. t: a

COnH!A FERIVAS Plicenres OU AnnGAS <;Uil maior proieção.
. >�

...
t iiii @Ui' Mendaeo A�(I;�;:.m

Radio!» e \lalvulas
VICTOR

RCA

os melhores pelos preços menores

CASA DO AMERICANO S/A
Mercado de AUTOMOVEBS

e•••••·.··············€

Não Descuide
Uma Tosse ou

Um Resfriado�
PerigoSRS' enCermidodes que pôem
em perigo a saúde e a vida; come
eam por uma símplea 1óa'ile (IH reM

Criado. Estes males. emhora pereçam
sem itnportaDcia, devem ser tratados
com Iodo o cuidodo para fIIJe não

se aggravem de maneira a causar

sério� aborrecimentos- Toda!'; aa ar..

fecçGcs do apllarelho respirutor-io ..

UIn3 simples grinp�, bronehitu 0i1

resfriado; prr,ósnm de um retaedio

rapido e eíficRZ:_ O-Xarope São João
é o indicado para estes

cnS09. Bt um romerlio
de sabor agradnvel, pera
moços. velhos e CfeanraG.

Blumenau-Santa Catharina

il�=·M«i���;&;r*�=·�,t� TRABALHOS Ehí GRANITO, MARMORE E TERR.ÂZZO .. ARTE �ll� }}WNvr�1fNTAL PARA Ctl7UTERfO E QUALQUER �r.
-1= . ARTIGO DO RAMO .. '.

'

.. ' :�
f; Santa Catarina - BUJIViENAU - Rua: S. PilU;1tC, 23 Ê� lU0:..+.+.�-t-_+·�_�.�++_�<><4>_4-.+.++3'.+.+ra .;.,..'.•;.:.:���,;.:;.:;.!:!::.:;..::.:.;�:;�:;.�.:�:;�!.:.::�:;;�;) 1'j,lSlSiI!'B'II!'!illili!i!.. *&&_!li!i!l!Ii\m_Eim_liIIli!li'.i.'i!i MEB*iiIilWm-_1I niÜ

Xarope �

São João
la". Alvim g. Freilas - SãO Palito

Pr fissi n I
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DOMIN;P.!tO. ... ás 2'1 Uma Super-Produção de grande Intensidade drcnnaüc:a com.
� um final emoolqante e arrehatadar! ..

;B ROA.DWAY GEORGE MONTGOMERlem BARBARA S'fANWYCKeJOEL Me CREAe'm

llliOADWAY - a ,ua que tem seu Rom""ce . , a ara qunndo
O UÇI.t!,��2t.�,!Sd.��:�?S 1 Até a Morte Nos Separeb'nparava os reis dos GGn9'sters •. eram eles os monarcas da FOX

I
Ha emoção, romance e aventura ne&te movim&utado drama

da aR o A DWA Y!
E mais a Con.tinuação da Série de almas em conflito!!

A Famosa via-lactea. Mais alegre, Maia festivo. Màis estonteante li E mais um De-senho Colorido.
"

E mais um Fcx-Iomcl, BESOURO VERDE.
'Entradas: Cr$ 2,50 Balcão Cr$ 1,50,Entradas: Cr$ 2,50 Balcão Cr$.1 ,50 ENTRADAS: Cr $ 2,00 - Balcão Gr i 1,00 I , A' Noite Poltr. Num. Cr$ 3.CO•

. 0 ;••.•••••++•••••.+••••®xe.+.••.;t:•••••.+++..�.<ti.+•.••ex 0�� ••Jt••.•�
+••••_._.�+,••6!X ®.��<O< •.••.+<IlI'*' •• 1>••�.+.>i1>.+.0x®••·•·••••-.+••+.lt'+••••+.0 X 0 +••�•.•:..+••+•••e

®+.�.t>••.••••+.·.·•. ,.;+-:·H·.@ ...."" . .

€)
•
..
<O
..
..
..
..

1:: Um carro para creança:
t tipo luxa (CONGOR) em:

. ..

:'perfeito estado. .: .) C I M E N T O V O r o R A N
. :

I1ª INFO�;:���oNESTA I .. ��mse�preStl}Gk ao��Pr��.�
..
e €)
0++��•••••••��+··•..•.®

Q'BRIEN eMARJORIE RAMBEA Uem

VENDE-SE

AmortiZ.ação. [
CAPLT�L DUPLO. . . .

:SEGUNDO .

de TERCEIRO •.. ' .

J h 1943 QUARTO....... 10.228
UO o .,

QUiNTO........ ,60.804
Agencia para os Estado; do Paraná e Sla. Catarina

Rua 15 de Novembro n: 622 - CURITiBA
C(!rr�SpondeHtes em Biumenau - Laczyftski & raa.

Swee stake a it
o Maior Concurso do Rádio Brasileiro

Um Premio Unico de IO�OOO Cruzeiros, para quem acertar o

'Mês e o Ano do fim das Hostilidades 1,�*H+.+
••+ ..'>+��::::::+:::e

. .,'
'.

�. • ,.:t ., .1 ,D6e de (SiOí�HUH'J'l l
.

S.i
.:
nto.rnzem

seus

a.pa1'61h,o.s pa,ra a Rad,iO MaCIO.nal ao, RIO ue Janel1'ol,�ODAS II' .\ZIA -·MÁ. üH.'nnÀ

t�t$.Pl:"$tA-IH.CUAt
AS SEGUNDAS-FEIRAS às 18,10 horas em ponto e ouçam o famoso Programa dos

I '�� fatlo!:s i

"Tl'igêmeoti Vocalistas'\ afim de se habilitarem a@Prêmioúnicode10.00@ Cl'l.-\.zeirOS1t' 1,..A11.'I�.::_I� ._Àitii_Ô MAIOR PREMIO ATÉ HOJE DI8TRIBUIDO PELO RADIO NO 'BRASIL; D 11��_��=� �

{Serviço especial da (I. A.)
ESTOCOLMO - Despachos de

Berlim informam que milhares
de barcaças de invasão e pe

quenas embarcações' f01'8111 oh
servadas em todos os portos da
Tunísia e da' :Argelia.

DOMINGO - ás 41í2 8 8:

RODOLPHO KANDER
BLUMENAU CAIXA POSTAL, 14

UNICO DISTRIBUIDOR

anco Nacional do Comercio
Pedimos :lOS !1Q�30S clientes o rnvOi de apresentarem 3

este Banco as snas cadernetas de contas correntes devedoras.
credoras e de Depósitos Populares para serem lançados os

juros do semestre findo, na forma do costume.

s

I
t E' i.ndiC;��· nO��'1:;:lSOS de :frs.queza,
palidez, magreza e fastio, :por'J.1.�e em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, L_icitina, Ctli
cerctosfates, pepsina, noz de cala, etc.;
de ação pronta e afie:.:'!: !l05 casos de
fraqueza e neurastenías. vanadiol 1§
indicado para homens, mulheres, erían
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está licencIado psla .'
Saude Pública.

l�r d�rá um tiro ?a cabc�3_ e que j . I\íEXIC? - A Comissão ruve- 'I' (�LC!rrar,eo, ocupar�m as ilhas it?-�
Goebbels e Goering fUg'l'i;O 1"a"1 ni] Amêr:�(H1a an�mc1a qU?, .

a. �1�l1a3 �!<'� Pantelaría, a I\'�2Ita Ui)

ra 'algum pais neutro.
'1 'Co.nfef'21:clfl Juvenil pd� \ 1 0, la)! ;VHbS�]n.ll, ��;.�2���:, Lb,:.�';� 2

... 1 sem r.-alizada nesta capital a :281 LampJO,:e .•Essas Il.,(l.>. p.eL�,l\el'nMOSCOU - I níorma-se que ,OI de julho próximo •. já te:1GO fec�- i 20 terrnor;o m:"iJ'Op,)'l ano ;rtu,-
()Í·'.cl·.alult>11tp (11'''�vJ'\'1'da a Inter- I"" o

f, n' do par:�, )' .'�
., �'- . J_ • 1 ido adesões ele .QllÍI·r!df'·" l·'I'T..

rar o, ú"';v'l!( ,. rre (,I;;.. Pl'!. Vl.',l'"nacional Comunista, com a apre- ;1i; de �';ri�� ;ais�� (la !.;�1e:i'�. I c ias da SU ia. As. opera �j�s d·e
vação da deliberação tomada an- I g:12JTà a'1:;:lo tt;U2l'1CaUaS :'1<:8$'3
teríormente. ARGEL - Os aliados, irLL'n- t;E:C;(>{ rassa::'üm as:::im (h�fid tv:�-

do uma intensa ofensiva no M:-! mente da AfríCfl jilar� a Enjio�n�.
EH·+•• 4»�+++·��+•• +.��.II>"'G J®'H'''''� �.-t>O� iI>\lI>�"'4.�...,.e·••."@W'ashington - O Presidente

Roos�velt revelou que há indi....

cios de que o Eixo pretencl'c usar

gases toxioos e fez seria ad"cr
tencia 'de que represalias ime

MOSKOU - C.ontinuam: inin-
cliatas e violentas seri'o tomadas

tierruptamente as operações em,
contra a pais que desencadear 2S

massa da avia!;ão russa ao 10n-
�a .especie de guerra.

go de roda a frente. A emissora 0•• 4i••
·

+.� �.. {\®cEH,$�$-e{\o+$-4<j.��.e.�i>�,1'+�.e

loc�l, :Hí: .(��e grandes aco�teci. GENEBRA _ As relações ,co- Edital de Citação con1 o Pn.lEo de
me.eto:> e:;t(.� para oconeI a

�re? Vaticai;o e. as autoridades 6 Mqualquer mO.ll,ento. .' IldSClst<rS na Itaha. chegaram .a ,�. _ .

ases
I', .'".'

MONTEVIDEU _ O' governe um I �ma etapa ver�jadeHame111e .en-I. O ��.u,or O�l;ar �eüa()., JUl� ��;. da (il,a :I�1il�.la, ,

a ::!�'ell:�!�:.
?,uaio que rompeu há toem os r.c- lira. As autorÍdades eclesiastIcas de Du·vuo da coma,ca de Bl� hl11t·a:r�&e n� !1!aL"� (�e S.,.,� n��.>��,
fações com 'Vichi; declar:u que! censuram �l�f'rta!nel1te �'politica �enau, �stado de. �anta Catan� qu:", cmr':"!l �I�<. pn.�'l;�,Lm" P,��'h�
as relações amistosas com a' clt' Mussol!m e Instam Junto aos lia;., na forma da leI, etc. caydO de",t,v edlLul, '" Ieq",Cl:I �

França continuarão através do go! fieis para permanecerem ,'ao ía. :,AZ sa�:�' �os que o pl'es'ente que for a bem' de �eus fhr�ú,�.
vern,o pro\isorio de Arael. do dos ideiai3 do PO\'O itaiiano>. edllal de c�taçao com o prazo (�e E para que chegue ao c�lli1em.·

:
b

'1' _ _.

fi meses vIrem ou dele conhecl- mento de todos, rnauHu'U exp'edir
ANAPOLIS - Marylan'd - O A!'l'KARA - Informaçoes 1:- mento ih-erem, que, por e;;te jui- o pres,,=nte, qUe será afixado e

o::H'onel Knox, secretario. �� � :1.'-li dedlgnas �

revelam ��:e o. d:.S:�l�- zo foram arrecadados, arrolados publicado na fórm.a Ela. lei. Da�
rmha. declarou que a !l11CWtl\'ê1 mo cresce ljd Hungnu. O;" LO::;t)!- e entregues ao curador os tens clt):e passal,'o nesta tldade d'e

: . ..,.� está agora com 03 aliados e que' 1,ais estão cheiüs de ferUos e o d'eixados por falecimento d·e Blumenau, aos 14 de maio de
� ,�RflrQi8 bõas futügr?fias . e serviço rapidü? ! os Estados Unidos

ja,' eS,tão pro·'ll��\!(). tem a cOln-icção de que o MARIA CANDIDA HOESCHL, 1943. Eu, João Gomes da Nü,..
i'It: Procurern O : duzindo seis navios pOi' dia. El.'w perdeu a guerra.

. qu·e .él'a brasileira, natural <112 brecra c"cri\'ão () sutscr"'i:i. t:H:u-
: :. LONDRES

Gaspar, solteira, negocianr,e, fi- me;a{l -14 doe' mai� d� 194&.
.. A �A A �)i Gb 'I"� (r! SI' \ ... .

<
- WíUiam Shirer, LONDRES - O aviador brasi· 1] 1 ',. ..J C i P

. .'
,

;. A .I."lll�. � � R V. '. C1HhZ, .. au. iOr do Livro ".DIARIO DE BER
"la eguma ue

. élTr,?S rOCOPlo', (a"s): Oscar Leitãe. Juiz de Di-
�. .. .

leiro Cosme Gomm, de São Pau- HO''''schl 'e Mana LlI1'm-ermann '

(I '1' d
"

.. n �.! '1 k 1i9Ç,
.

UM;) declarou que, q'ual1do ('0',1'"
,�

., •

-' .

�
nnto, nutllsa o um Sj!O esta�

'. i\Ua b ue l'.ove'muw, - v "1If" : " lo, que ha d�z anos serw� na Hoeschl, ]a fa1eClc!rOs, ,e que ia-
, .

"
•
Q.

, ,

. '+ preender que está derrotaria; Bit· RAF, e que 1em tido atllaí},o (I::,s- l€oeu na cidade de Gaspar, on- du�l, do valor de Gr� � 2,00, '5�� �._•.•\t",,,••••��+,••·t_•• t.,,>t®'· ®+-++...�.++ ••.•.••+t,••••••@ tacada nos tombardeios da Aie- de ém domicíliadã e residia no maIS a Taxa .d� Sauct.'e). _Con�
manlJa, acaba de ser (ond�cora. dia 28 de abril do conente ano,

fere com o ongtnal. à�Íxado no

do com a "Medalha àos Sf.m:i(os sem deixar herdeiros presentes

I
lugar do oosttune.

��stjntos), pelos S2US. lnilhantes I ou no�orjamentoe conhecidos pelQ O Escrivão: JOÃO 68MES .DAlelios.
.

• 'que são convidados os SUC€SSo- �OBREGA, " : ,.JJ

o ®
� +

'i EMPREGO i
i Moço inteligente dando � Ilr--:-;-=A"-P'�a' t"�m-Onl'al.. optimas referencias, ofere-: I ' l.l A

:: ce seus presUmas como" I
t auxiliar_de escritorio ou:: A mais

1 .. de baleao. :
.. ..• •

: Informações nast:! redação. >II- Adquiram U1:t.1a apolice da: fiA Pa:h"i:m.onial Lida." e concorram dos Bodalos
_. !. mensais com apenas 5$flOO
e o

®�t�+-+_+�+�+ct-�+�t..�+:.+.••_+.+_+® ��.em ,��lJ1enau: Ã. Tc:,lles..- ...�ua �mazona��.

Rua. Fali,·.;,� ã7,Dli�e;;rul''}.� cmdat ..;.o' rue �H041

perfeita organização de sorteios e colonização .. li' àiJlâLa:,_ :5ÃO PJ\_t'JtO

Sorteios mBnsais - Bonifioação! - Constru.ção! -'.RBsmhf1ls8 j

toda

GARANTiMOS O SFRVIÇO
EWALDO K" M\JI!��{LER

Rua 15 da Novembro, 130? - BLUftlmlAU - 3ta. CATARINA
Telefone 1.249 NOVA YORK ---, Os comenta

risfasfmilitares dâs ·radio. norte�
americanas manteem o publico

S A el,TI con�,tant� tensão,' sugeril1d�
que a lllvasao da Euro'pa esta

, •
.
iminente. i i :Tecelagem Kuehnrich

Blurnenau
Tornamos pubUeo que os portadores {ias Dehelftiures

referente ao primeiro SBmes're de 1943, poderão rti.ceber
pOI' iBdermedio de pessoas de confiança os jurm:, apresen·
tando o CLupon,N' 14. .

Ao mesmo tempo cftmmuniCamo8 que em 30 de junho
do corrente ano foram sorteados as seguintes debentures:

77, 79, L63, 179, 181, 212, 221, .239. 243, 27õ} 303, 305,
355, 400, 513,1517, õ!:}7, 602, 6-12, 655, 657, 757, 766, 795, 786,
797, 829. 884, 892, 916, 929, 930, }lS3, 997.

As meamas poderão ser resg,-itadas em nosso escrito·
rio.

Blumenau. to. de Julho de 1943.
TBcelagf�ill Kuehnrlch S. A.

A. Dir{'loria.

, + €1: e �<t- +••• -(>.�••'.�++•••e

Subscrever 'Bonus de Guerra ·é
dar armas ao Brasil

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

E,D·tT A'L
De ordem rio SOI', Din:,Íor do Curso de Voluntárias

Socorristas (II turma), convoco todas as atunus para com

parecerem dia 6 do corrente, terça feira, ás 9 horas na

séde desta Filial, afim de préstarem- exames finais,
Blumenau, '1 de Julho de 1943,

Luiz Navarro stotz
,

Secretária Geral

DR.. AFFONSO BALSINI

ê da Péle

Consultorio: Rua 4 de Fever2iro nr. � (ao lada da
• red;u�a(j da "CIdade)'

I Puericultura - Regimes aUmentares nera criüuCtls de peito. - Avi.la-
I minnses - Sífilis i:ufantíl e do adulto, - Manchas e feridas em geral,

,

CAi- O n i C a Sõ*c*i-'a�i
,:P'ull ti r ii

.

'li, .

...mr""'="""'........,.""'_........""""...........�"",�'"'.',.,... ..................__""&Ui_c....._a_;x..""_.......__.....-.!

I
Certas cornbinacões 110\'as de I em azul marinho, verde ou bor-

E)' doutrina Católica de tojos

I
mosíera se acha, não raro irn- �./ cores para vestidos de noits - deaux.

, ,(Js tempos que, faTIas (JS fieis são pregnada de incredulidade e de :-
h77? �. � tons claros de verde, cinza e

"

obrizarlos v, ender --'0 CUI' Il'-'['''Sj'U D de mil l'10'1{-," atenta ��, .. .r, �gt7tJr(r//lé)lc�; iole: tirl (1" ala Salas e1l1 tecido de lã

es\oss,e�s. 1 b( ,.:; <t aprcl1 c. C In - 'L G ,�, 'c. ,;, " ._,_,'c:; Lt -

/ VI ,ta par·:'l ,'25 I 0:-; ,g (L

(om casacos amplos em ,'ern-lé' ,

dado e a conservar de memoria ,se contra. a crença do nossoca-· Tons (L� 1'03<1 com azul esfuma-
'I PW' meio dest ri {'Oata aqradecem a 8eU8 parentes n.o ou verde muito vivo" paraintelectual os rudimentos 'da fé to ico pO\'o, faz-se necessario, C;J- ' . .' "L ,I I'

'.'

'. ' ,: çado, com acessórios escuros Clll
.

.

1 I
- 1'. licii

- .

I I11P-'1,'11,a5 (� mocinhas. Pretas, de
(infelismen,.,te,'·pou.cos são os ca- mo o tem declarado II

me�>H'a)1
e anuqos pras atencoes e teucuaçoes enoioaas 11]01' '1 I !'�
'.

l
>.,

1
negros para \'23! !(i:1S (,t' coes-

corte reto, para senhoras, aram-
tolices que' estudam a religião). Igreja, pelos orgams autorísados ocasião (e seu enlace matrimonia . tall. t' jantar. '

.

I P(lllf,úi1,]O riras blusas de seda
17' dever de 'to-lo' conh c "ln

de seus Pontiflces, opõr tríha- JOjO !S,'YGIlBEIBER E ESPOSA branca�.L:"( 'C .. '" nnecercn na á tribuna, cadeira á cadc ira, RI ,r'l' d ,'1') Saias em tons claros, em

[ÜS!'
,,«.

__

,

o mais j50ssiveJ" não' só a dou- 'suinienau, 10 de �u fIO e,' ,'I. D.

trina absotutamenre necessária
jornal á jornal, livro á livro. ............." �,�_... 4 __ ow: W "'OD'" J�"es com mmpri,!,,_' CW3i1C05 em Ricas romhinaç�5e:; de lã e pe-

ilara a salvaç50,'nlas o desenvol.-
Claro está qU@2$saatitude,

Nova ,g�fo'r4ale,z� Voadora,J}'
la ou camurrn em ror escura.

',1['.
As peles manas corno 10li�tra. . . . que devem ter Os ca.cliros, pr.isu- f!l" .

.

ü As saias em tem cinza. s.e imp.useram com SUCCSFO. mia
vimenta de outros. pontos da re-

-, = �

"-' "
., . r.. põe:,gTandé preparo, o que con- \X,'a'óhinl,!'(On __ (Inter-,�\m�,"l;ica- mo a B-:.?D, 'estú s2mlo COllstrui-' ou h��íjê' sáo usadas com II1l1da jaqueta mostarda traz Lol-

, llglho, o, ql:e e.Imposto aos 1105 seffui;'ão sem (·li','I·.·u.1L'la:,I';> ioman-
" I lI' tI'

como uma obrwação.' 1
b

_. _

- -, lt, 11<1) -- As famosas Fortalezas, da com muí.o maior capau,jadé. sucesso com ) US'1S ou j<lquctas, sos (' 0l111rOS em pe e marrou,
,

.'"
b 1 (O por obflga(:ao -estudar o nos- I I

A I
.

1
.

D V.oaclnras Americantl.:;., que h.'�V:- (e b,o!.nbas (' maior rni(� cf::., iI\·i}J. A ri: ·Ive r ....arios I il_,?gllAinfe8,"/11'jJ,'11;l,e8:! 'n,ll,l"!'l' "A lIOII."'f,'.
• grela não ces,sa (e enSinar['w ogma e a nO::;S:l MomL E

ram o terrlOr aos palS�'S do Et... Os (ie alk's da rGlistrun\') M1S su-!
: � � I

. i " _'" r < , ,.

que os christiios. 11.ão devem pou- a parte ruch� ele, -nossa g:ré�nt,e ins- .
'

F hn' "

xO, cruzam agora os c:é'us com a per-Forta!ezus Voado;'a;;

COnSíi", " a.;:eill,. (1)11)"; .J." SitU'e.'· "O !im'. Karl JohallllCg
p.ar"'se ao trabalho de estúdar, trne-se ouvind0 a 'JJalavra. de: I

'

() A 1 f l' B __ �1J11tlÜ)r carga de bombas jama.!s tuem ainda um segredo mililar, ,-.
"

.., ..m"l'....,' J 1.'1,'.'( "l" •• elli.'.,�, ii' e l�'indi"ch.
quanto ,j:03siv-el, d rdif!i�o, mas Deus, de modo j)articular, 111e- . (h(/Ill o lleT d( o li m{lS 1(( iI(� transportada por qu.,7lquf'l' aVia0 I Agora, as Fortalezas decolam. _� � (. ':� /. .,'.r,

_ iI -'lIl'la, Ch-'i't7W. SpetnwlIn e o
llabili.tados'él defe.nclel�a em �o... d.it'ando-a, freo,ucntamlo as i1l(-,

.

I I, I/ir",· C�t1"IIIP'I'>do mundo; A capacidade elas .For- com varias b')IPLlilS sob as !l.58S, I
di �t ') .[, I_i :" "'1' 1" ,�nl', ,No/'herto Gustavo H'illo'dillg,dos os terrenos: Nos tet'npos ho'- las de, catecismo. I O "1' JO'10 I Judiado l

_ taleza" Voadoras foi aumenúlda além das carregarJas nOnI18I,i1en- 7-
.�,.I.

p,'- .�
.

.I.

,,'r.'. 1 l-'
I -

-- A N1I1'!a. Idi Knapllmann e o

diern"os; em qUe a,· pwpr'ia at- Frei ioi7�), l' 110 do �nl' ell1"(ll/e 'I Ué/lal o Sde ;-) para O toneladas, S.CCf-U.hdO I
te no illler;or do aparelho.

." ,_L._.'.'".. -.

.�11J'. Aif'OilSO ,'Ieen,
-- iS, C.... , I '* _�"",2 _illlI_ revelou reCenl!CJ11entc o rrn�ando 0�."++++('+++++++++�+'�+0 lha -l-

Vioj'antesDr.. C A,M A R A. da .:lviação americana, Os aviões () desmbarliue na mm de Rengova
- ,A ,�1'((. D. COi·tf Baalllgai'len"
eg/)t)sa do 8111'. AI'mi BauiiI!laJ'ten. PEDRO REIS

, .'

E 5 P E_C: rA L ; S T A ingleses Lanchas'ers l'2tinhaqlp re Washing1on, 2 (A. N.) - Ü c. Eacontl'a ge nommente em n08-
TR)_T il\íENTO E OPER 'Ct")ES D '8 DOEN(;' c< DR "'ENFIOR • " - O Sil i'. Joiío lfHlubel'to .:)(lda). 1- j i' •

.

.

>i�. ,--' h. '�<,-«" '"" ',J d'Ü:J corei anterior fie capacidélde",pa- de,,:embarque dt' fusilejros );n"a:::5 so meio r: sn1'. Pedro Rei!;) dis_Molestias das meninas e mocas. Distllrbios da idade critica, Per- (UI1r.:iOI1((·n'o da E. F. S, ',),
turbaçõas neur(l-glandulares� OPERAÇÜES da utero, ovarias, ra o transporte de bombas. estadunidensé's Ila ilha de Ren-

_ A Si'ta. Carmen. f/lha do 8/',
tiílta fi(jllj'{f em B7umenau e fu�-

trompas; tumôres. hernias; i'lllendice, etc,

I
Além d·essa mú noticia para O gova, situada mais ou mecos na Hl'nl'i(_]lle Kiege!. ciol1ario Federal aposentado,

DiaterliiocOilgruação - Ondas Curtas. Eixo, foi divulgada lambem ou- metade do caminho de Guaditl- H I
'

71 7
'

OLINICA EM GERAL - .A l�leI,i/la e.(Jll, fi la co .�r, Falecimentos
Coração, púlmões. rins. ap, dige�tivfl,.

I
tra que IlfO contribuirá cel'ta� canal c Bongevll e inclit:n qUe l z S 7. t�

\Tétricas - Ulceras - Doença::; Tropicae'S. m-ente para diminuir os temores os norte-americanos reinici'lrC1ll1
�1l1 c IlIXIl'

ljia {j I
Dr. A 1bino d (' t3ú, Fi] h (')

,

COl-IS.: Rua15 d9Novembro. Ii86 fao lado do HOleIEIíte} nazistas. Uma no'va Fortal-esa a ofensiva contra os japon.:z!s O -"11/'. HmJldino Plzilipp.\'. Victima de um' derrama�
-

f:U�SID;dlUii lim1ulell Luz,23 - Fooe: 1226, _ 13 L li ME NAU Voaclorà, que serà conhecida co- no arquipelag\.) dos Salol11ã{)�. O SJli'. Bll�80 �lzl!vulo, íilho menta, cerebral, !a�eceu. 1!?-1!I!!1ij-1!3l!il1Dll!l__ZiIil_m"_IiIII!!I I!lIR_!lIli!i!'li!ilIB\!Eli!l_"i!l!IIrlllllli!l_"""II!Ii!l'li_�fll'l."""'!E'i:!!.Fiilii!illa:!
do �n)'. rital k:eredo. ., llo:;2Jztal de, H�nlOn.ta em ::1(}

'.:.".,.,'. ;F,,�,ab·r··..I.lo.<.·".-a-,.U.0. P·r·.:o.dutos 'íJ'UI'ml'G'O�s AuxI'll'arunS D""" Ao T ".A. � O RDA. ,mi. D. Rs·ter Rp,1(�u;", digna de �;�n�? o ll�;tre Dr. A_lbmo
.8. U U 11 � �.. D4 � � �

expoxa do 1'11/'. DI'. J!(lw Renal/({'. de. O�1. -'- zlllo, a.gno Jm2 de
Dip[ormulo na 20 anos e cíJiQprática nos principaiS hospitais do Pais. ...:. A Sí'(I. D . .iÍi'W'lIe R, BafJui. Dli'f'1tO !,I.a cidade de En!squ.r.'

<"O.R·A'SITEX· S .. A." HEMORROUli\S. VARIZES WtiAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS /li) e.'posa do snr. L/líz Bagailli.. O extmlo que,ha lnazs ae

U - PERNAS. SUA cuai SEr�l OPERACÃO E SEM nÓR. i\.S
-,

t�-
20 ar/aR fJ:ercw corno raTa

(;"1.'''' .la Á;..nr"e',., em pou"''''s .ll·a"
I • aCimer. v:::;' lJTOeficrnL'ia a 1na{/istratura

.... l!. QU.."... úU U '" Encontl'(on .. 'e em. festa8 Oi! se·
-

b'
.

I
'

T
.

l' . 'PU [lea, era (e ll'tna capQ(l'l-ratamento espcCla Isado, plH' métodos modernos e eficientes, elas gllwteg 7I1,1'f;�': ,dade 'lnvu.l.nm' tendo P.01' 1"'+:,,''''cloen0as de senhoras, criam:a:::, coru(\ão, pulmões, estômago, fío-u- D A f J l. fI ''-i' ....

do, rins, bexiga, intestinos (díselltel:ias, amebiaua, colítes: pri�lo
- o Sili', ,ti'il (In!O . UiI 'es e rias vezes dertlonstrariG se'r·

I
de "entre, et_c.), _diabetes; obesidade, ,r�Ulnatislllos, sífilis, lJ'talária, d� D" Lidia JÚnl.'es. com o -n�t8- pussuidor de uma inleUgen-

0])11a':':<10 (mal da tl�l'ra,l, el'lslpelll, ec;,:ema, etc. CIIl2eI�tO .;',I! um . nu�nlnO, OC01'I'ldo cia p1'f'vile.Qiada,
Diatermia - OZlmí.it�H·mia-E1ectro Coagulação no dw _.J de .}I111:'O, Com sua morte pTematura,

ITOUPAVA -"SÊCA B L U M E NAU
- Do .mi', EugeJlw Haage e (�e abriu-se nos 1rwios juridicos
D. Cla/'([ Haage e.OIn o nas,el' Catarlnenses, uma irrepa-ra-llMiiMJEEiY'&IW2\M ' tAffiP1'FJIF mA. f • k-� t' /- -- /111'11 ,0 li.e nma. rII.r:.nnw, IJCU!'J'lf__ O l:e[ lacuna.

Atestado de C
110 dia 1 do cmTellde. Ao srpultamento qu.e se

ura Casamentos realizou na vlsinha cidade d(?

,Depois de sofrer por mais de 20 - "!IlÍl,ta /í'irtl eOIl-�o1'ciaí'{llll se Brusquc, com,paTecen, grande
anos de homorrõidas. com atroses ned{( Cidade, .�l1l't{1. H'anda Gropp. numero de am'lgos do prll'iJtt"-
padecimentos fisir.'ós e morais. e de dileta {ilha do 8111', Nicado teado e:rtitito, que veio eriden..,

haver gasfo' muito :dinneiro sem o (hopJJ e dI! :?IIa ('spo,�(! D. J;;{.�a cia1' O grâo de apreço e esli-
�e�.or . resu�tado com prePdl'ados "''--'j)\ p I} '11" J,',iíO 'ic'lT,'ibel' 'tna de que era merecedo1' o
mdu:alios, fUI aconselhado· ii t!'ittar- l: I" 1, ," .

'r
�'., .,

me com (I espeCialista dr, A. TlmOR- !W'/)Wt:eut,co eii! ib/8sm'ollduba. faleddo,
DA, médico de reconhecida fama IH! Ao joceln 1)(11' "Cidade di' Blu "OIDADE DE BLlT1IJENAU"
c�ra de �emlirróidas, sem operação, ml'III"!" rtlml')a 1!l11 pl'f)"peru Fu I proflmehmente abalado en-

�a desanimado �'sem espenn,ça. deli ') I via a enlu'ada fomitia os
lIbertar-me, de taG'cruel enfermuiade,! UI (.. .' _

.

...

• _, I'
I

_ .

' .�

iniciei o tratamento' sem ,interromper r H'ye COIIl)'rrV'I/O Jildi'{iI!UiIllJ os 17Zal.'; St fl,·zdos pe;-:;(111le.,.
minhas atividades. e Hei Clim SUl"Preza "... ' ..._. """�"""'_"""'�'M ." ,_......_-

'..... '";'"

e saUsiacão que oh ive, ao cabo dG

S I c- h (ti����m tempo� alta r�d�Cillmente cu- en -10ras, �,en Ofl as 81."

Como dever lIe gratulao, rácllmedo- ,

o ii todos que solfarem desta mesma
moléstia llaril que tenbam climo eu,
a sua cura completa sem necessida
de de !lIletação.
AUÍllriso (l competente, médico dr.

lÃ. Tallol'da. a fazer deste o uso que
.'

A
melhor lhe convier. licando·llte pro

e1,+t++ ..._•••••++....... ,,&@ fundamente agradecido pela CUfa

I. �-e:',A C
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w
e que me·· fez de tão incomodo ma!,!
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: A casa que telll tGdos os·�
.. artigos do :mais baixo �
� ,', �

I:: preç!l ao malS a/to ,:
! : GRANDE SOIlTI!lt�ENTO PARA j

,
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ALFAIATES :

•
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,
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Este tambem se baba por.·uma I: Rua 15 deN",'cm�m 505 �
i==:a.!!w!UD����� .�.++.+�::�':.!:��:++���� l

_��Afil

sabão
e

I

tUM
1Z 10m

fé

..

·;·São Paulo, Rua Marconi n. 124 - j? andar
com escritório em BLU::\fENAU á R.ua lã de Novem·
bro, 462, Caixa POEtaI, 146, Fone 1309, dese,la entrar
"ep:l relações (!omercü1Ís com todas a.s fabricas de pro-
,dutos ql1itnieos do Estado, fabríca.ção de produtos ma

l?ufaturados, oleos, fornecedores de materias 'Primas e

:r;nineri'Js, seja como comprador, se.ia CDmo I'(:'tJres6nta,n-
,te ou agente para os outros Estados.
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Amz&&Ai1i f-'

o QUE SE

Não üeixem de adquirir todas as quintas feiras
( 'en exemp!al' do Jlor�a8 da.$ Mocasi a melhor
e 1113.is barata revista de modas.

1-0-1-3
1-0-1-9 e
1-4-0-8

lhe
•

seraTelefone para entregue
ii domicilio,

IT
I

COSTRA CASfA.

QUEIM fiDS CJl-

Bnos E DEMAIS

lHCCOES DO

Ildad "

roupa

elA.
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