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j
das �na Sicilia �:���ii.:��:�:·:!f:�·::::�:!:�

1''' Argel, 13 (A. N.) - \às- tropas nha �ljada, agor.a, e uma so, ten- da Silva
americanas e canadenses fizerEl�1; do sIdo. r:?n�sollcladas todas as

Palavras de carinho e amizade â �ossa cidade e ii sua gente
junção diante de Ragusa, A .l1- su:s posiçoes.

t Nossa redação teve a grande; q'11e riqui residiu no comando do,

4 generaes Italianos mor os satisfação de receber a visita do 3� B. G
.,Ag!·ad�ce. a tod�s ü�

Londres, 13 (A. N.) - A

,R.'a,-l �'o�1a, ín��rmou que 4 ge.neraes Exmo. Snr. Ten. C�l. Oscar Rosa q'il� ,!he �:odIgah;aJ am._���lzar��:
dia de Argel,

tendO.
Gomo base Italianos ja perderam a vída

n.ai
Nepcmuceno da Silva, ex-Comt, eca.o.�

qUaIS, se IMO Í��"'G l P
,

.

f
-

d D' d' de SI'cI')l'a . do 39 B C .0 prestigiosa fio·u. meneia do tempo, teria prazer.
uma In ormacao a ...iiLO. ,

. '"' . . 'L. 'I:> '" '.,
.

.
. 1_

PI' I t b . ada ra do nosso Exercito. e� despedlr-se. l,JeSSoaul::nte,a.ozzo O am em OCup
. o 'lu tre militar aqui esteve fa�endo-o entretanto, por 1111er-

.

Q. G.. AI. n� Sicília, ;13. '(A.i.1 anunclou que Palozzolo foi ocu- .

em v�sit� de despedida, na ma- medio da. (',Cidade)),. :OJoc�ncl!)N.) - O Alto Comando AIrado, pada., .

<.' ••
'

nhã de sábado, mantendo pro- se��s prestímos ao �lspur de to-

Avanço, apesar dos contrataque IJl11111g0S jangada palestra com os que dos no E.stado M'Í:1I�r do Exer-

Q. G. AI. na Sicil'ia, 13 '(A�I migo, anuncia-se que as forças. aqui mourejam, incentivando «Cí- citO no lf�i;o de Janeiro.

N,) -_ \N:ão obstante os contra- brítanícas continuam em seu

1 dade de Blumenan» a pros.seguir .

0 modo como o Sn1'. Teu, CeI.

ataques desencadeados pelo ini- avanço.
.

.' sem interrupção em sua vida d1e Oscar RiOsa nos falava demons-

A. larme em toda

p.en. insul.a balkanrc.al
jornal hones.to

e iu�to,. de apoio tré(V.� inequivocamente a s�a co�
A' 1 '_ b Ika ica. O «Elxo» decretou {J 'ás autoridades' constituídas e aos 1l1�çao e o pezar que sentia em

Stambul, 13 (1c1.. N-} - O des a. de d T t d ideais de brasílidade e patriotís- deixar Blurnenau e seus numero-

embarque aliado na Sicília cau- «esta o e 81 io» em o a a re-
sós amigos. O dever a cumprir,

sou alarme em toda a península gíão em.capreç()_... ..,.

n1'O. .

.

I
-

S 1 P e o Exmo Sl1r Ten poiem, obriga os militares a clei- i'3 Oi)O 11'tVÍOf; IYtrtidI)'1J'am ( f;'S opel'aeoes IU1 .. lei la el'C01'1' u, . .. '

..

'

,

• '. '" c.. ',< . (.... >. • • CeL Oscar �sa nossas oflcmas xaJ!. atr'ás d�. �i, �id��ê p.or .,'ri-_ r'�Dtida gr�ta para todos 3.S I tarde nO S'21.ninál.Ía de S�.:.[) _

Leo..!
'. Lóndr�s, 13. (A� �.\ ....., N�tik- desembarque na SlcllIa. Esta no·

tipograficas, trocando palavras. daçle, no Blasll mteno, aJl11�a catarinens2s ioí a da nomeaçã-O, I poldQ, no R. G. SuL Ao<s 14-

'1" .(í��s.�. que maui g.e .3.�oo. navl�s tida foi transmitida pela R!adio com os óperaríQs, num: gesto de ct:es íllt;�n�as qUê mu.i:tos deS8]a- tUa 11, de D. laime Camara para anos ficou mfto. Orden)u-se S3-

" ::talla��s de todos os tl.p�s -estao
d A O'al

•. camaradagem que lhe e todo pe.., rIam contmuar a cultIVar perene- ocupar o Arcebispado do Rio de cerdot� em lo dê jan-eiro de ;l�12{J.partIClpando das operaçoes. ;le e
-

rb�

d' A' t cnliar. mente. Janeiro. Em 19 de dez,embro de 1935 foi
Avanç'a-se. em dlreçao e. gngen o

SOlicitou-nos o dIstinto visi-
..

Todos .os (lHe alqui trabalham D. Jaime de Barros' Camara é
d S· t GI· el�ijo bispo de J\!Iossoró, onde

Londres, 13 (A. N.) - Na: dire- que. proce '�u de lc�t a e .,e a. tante que externasseIl)os em nos� mostram'se sensibilizados pela de Santa Catarina, tendo nas�
ticou durante varias anos. Foi sa-

çã.ü de Agrigento estão avan- Agngento e uma �ldade SItua,.. sas colunas a grande saudade geliltileza do nosso ex-CmJe. e ciclo na cidade de São Jose, a a
O'rado em 2 de f-eH'reiro de 1\.n16,

cando as forcas norte-americanas da a cerca ele 40 kllometros da
que leva de Blu1lllenau e de 'sua ex�rnam-lhe a sua graticlso e de julho' de 18�14. Desde cedo b

�()b o cQma�do do gajo Pattou, cOsta sul da Sicília. gente, da qual recebeu gratas e OS'.;\íOtoS ele novos e constantes 'I mostrQU vocaçãü para a 'vida re- sendo t'!2vado a arcebispo de

Repe'id'OS todos os contrataques carinhosas i manifestações de: sucessOs em pról da nossa Pa� ligíosa. Fez o C'.l1"SO ginaELlI na BeJem do Pará em 18 de setem-
. .' .

.
.'

.

.' amizade durante o periodo em; ttie,.· . I cidade natal, ingressando mais bro de lH41 .
.

Q. G. AI. na Sicma, .13 ·'(A.I depols de terem regeMo C0111
0 _._._+_._._•.•_ _+_._+_.�._+..GoG>�.:••+++•••••++."+•••+000.�+.'••+••••••••••••••@PGh.'tt.�•• ,,+•••••��ç <.;'

�,;;te::�:;::,:sq��ã�'a":���:� 1,,"0 tOd�s. �s ataques ,de•.�<r Colação de· gráij da. :la. Turma de Voluntarias Socorristas
do rapidainente' a leste de GeIlÉL pas do "EIxo". ""

'Transcorreram com grande N tarde, na sala de refeiçÕeS D. RJta Azambuja. Ein seguidà Mãe, amparar os que sofr::-lll.

J�úgusa, e Florida tam- Ocupado '. o ,porto de brilhantismo as .wlenidades da do Carlos Gml1es, teve lugar o receberam o seu diploma, sob Acordar emfim daquela ill'imi.l

Íoioi." t lH�n)_. OCU,i)f.t..(.l.as .'

All�usta colação de gráto da 2.a. turma 'Oferecimento de um café, com salvas de palmas, as seguintes d'e gent;; feliz e s�r uHl! Poder.

......... 1:. <J de Voluntarias Socorristas da lauta e rica mesa de doces; senhoras e senhoritas: com o que aprendC::'lTIos � com'
Q. G. At na SlcIJra, 13 (A.

Londres, 13 (A, N.) �. 'A 'í'a- Cruz Vermelha, realizadas no sa- aos Sn1's. Medico;; cio curso e á .Ruth Camara, Mary Lew::i Sa- nossas proprias m[05, alivhr e

N.) -- R\aguia, a 32 Kml· 'do
.....

li-,
dio de Rpma anunciou que o bado p. passado cDllfürme am'- Dirétoria da Cruz Vermelha Era: da, Rita'Azambuja, Julieta Geol'g, acariciar os que precisam de nés,

tOl'aI e íFloridía a 11 Km, a-oêst",
porto de Augusta, na Siciliü, já pIamente noticiamos em nossa silei.ra. Füi uma }'euJ1iã-o intima Traute H!ering, Gizela Scbult, á todos, sem distinçfio de class!)

de Siracusa foram ocupadas por
se encontra em poder das forças edição anterior. e cordeaI em que usaram 'da pa- Elizabeth Klein, Bse Siebert, I'vla- ou raça.

tropas britanicas e canadenses
aliadas. Mais uma pleiade de senhoras lanil .. : a Sra. D. Iracema tilde Longo, Juta Pape, H;lde� Samaritanas é o nosso; n::lllle;l\1.a:l'cha sobre Oatanj(l
®•••�••"'••+:.·.:••••:.":.-+:"0 e senhoritas da nossa s'Ociedad'e de Bem, em nome das SocOl-ris'- garc� Deschamps, Iracema d2 tal qm:l a smnarit:ma da Histo-

Londres, 13 (k N.) - As tl"O- O Rei da Grecia ins- receberam o nóbr.e esblema da tas, o Srír. Dr. Cap. Moacir Azam- Bem, Francisca �alel:mo, A:'enina ria, dfô\"emos ser abJ;\?J'adas e 'tim
pas inglezas, sob o comando do. .

Cruz V·ermelha estandoO·· aO'ora bu:(a em: nome dos medicos, o de Castro; Mafia lecbentlll, Il- pIes. Ha no mumio ,luas CJUSé13
Gal. Montgomery, :marcham na. peclona suas

forças,
aptas e capacÍtpdas para �eá,. Snr. Ten. Cel. Oscar Rosa Ne- da Urbano, Benta Souza da Sil. que nos :eguala a iodos: Cl am:)r

djreção norte, procedendo de Si- Beirut, 13 (A, N.) - O rei da lizar nos feridos de quafguer na- pOll1uceno da Silva retri!Juindo va, Natalia Fortunato de Souza, e 1) wfrimento. COll1D 2nfermei-
"�cusa sobre Catania. Grecia d�L'i.oU '�sta.

cidade depois tureza, os Pdm.eú'os socorros de as homenagens que lhe foram NHda Sch\\'artz e Gertrudes Tar- ras -estaremos s�mpr? em :JltDS
Capturado () galo italiano Davet de ter ll1speclonado as forças urgencia, com abnegação e des� feitas, e' á sua Exma. Família, novski. neSia atmosfera neutra.

Q. G. AI. na Sicilia, 13 (A. N.) uàvaes de seu paiz que a;qui se prendimento. A :mulher blume'" e (J SR!". Dr. Luiz Stotz em 110� O discurso da oradora da turma Enpenhemo.nos para cultivar
� Noticia-se que foi capturado encontram.

.

nauense dá assim, á nossa Patriá me da ;Cruz Vermelha. A Exma. Snra. D. ,R.uth Cama- em nossas aimas �sta força d�
na Sicma o gal. italiano Davet, @+.�.fi••:':"••:•••"".:.�+t.-.!t\€. um pouco 'do seu esforço, pre�

..

A colação de YfiÍU 1'a, em nome de s,uas cOiegas, amar uue transforma tua;)! Se-
cmte. da 2OG,a. divisão costeira Repahdos OS ataques alemães para�do�se. pára os. dias; tutu,. Perante. gl'and�osa assistencia proferiu o seguinte e aplaudido' . .íamos �omprc2nsínls, s_'jamosda !talia. .

B' Ib ros, mc�rtos pela tragedlA: que que Iqtl�Sl enclua a ampla sal.� discur�o: . ! ll1<éÍgas para com o llOSSJ proxi-
@ ..··+++ ..••••••••••••••0 Bill 19 ora COnvulsiona alguns continentes e teat1':1 do C�rl�s Gome�, reah� Aq�u e�tam�s l�e:m.ld�s lli:sta I

m.o e daremos assim mn t'},emplo

PI '88'
I

f"
•

S. Paulo, 13 (A. N.) - :Nsti- ameaça a outros:. .
.

zou-�e a colaçao de grau daS! solemdadv para fesl?jatmos a, da graJ�de 10J'l:-<1 da mulher bra-ela no. a ,ln BnCla cias pl'ocedentes da frente de ba· *** I':;:� ��:;z .. novas e.nfermeiras socorristas

pe-I
formatura da segunda turma dê

sifeira; ,esta qU!� anima 13 eOil-talha, informam que os russos As .solenidaf:les comemoráti'vas la Diretoria (ta Cruz Vermelha Enfermeiras Socorristas de Blu-
Dr Afonsfl Dals'''f· . , .

..l P forta aos nossos hJl11ens, para• v a... repeliram todos os ataques aíe- tiveram inido pela nianhã, iás 8 Brasileira, filial wC ululllenau. menau. Ao Snr. CeL Oscar ROS3
V lt d "

.

{' t·
"

flue el2S cumpram n�1l11::nl2 [Oi11iü an o á lllSIS Ir na eCl1lL'à mães na frente de Bielbora ..As horas, coma,Missa sol.ene em' ação Logo após a abertura da. ses" Nepomuceno da Silva, nosso cs- ..,

'd l·t t t 1 f
. os seus 'dé'\'er.es; que ,educa bra-O a el amen o na ura o 'aZ2� linhas sovieticas cestão mantendo de graças' mandada rezar p-elas sâó pelo Snr. Dr. Afonso Babe, pedal homenageado, aos nossClS

1
.

.'

'sileirament:: :os ,s�us íilhos, pa-mos pe os graves erros que. C03- lOdas suas posiçõe3. ENfermeiras:Socortistas e á qual Presidente, foi pr'estado o com'� presados paraninfos, aos dislin-
t 'b'

.

t'" . ra ne1l2s [)2r[K:tuar as tradicõesumamos o servar na pra ICU 01'1- 0
·

••••••e compareceu grande hume.ro d.e, promisso pelas novas enfermei- tos diretores do curso, Snrs. me- [
,

I
"

,

.
. (O nosso povo.ria'. , Uma unica Pl'éllcúPação preside as pessôas da nossa melhor sacie... ras, que repetiram em conjunto dICaS prof�ssores e Snrs. dlre� .

Nossas criancinhas devem Ser
.

atividades: a guerra dade. .

.

o juramento proferido pela Snr. tores dos H\ospiwis, dedkamD3 Aproveitando o ens21n de �s-

postas ao seio ele 3 em 3 hotas, S. Paulo, 13 (A. N.) - Chegou, @•••+••_ _•••+.+••••eo0+�.:+ ++••••••�••0 as festas de hoje. tal' reunido comn:'l�(;), p2b ulti.
pois o estomago leva l<11ora hoje em tr.em ,espeCial a esta ca� �4'Danco' d',o �r�sl-I S/A" Gratíssimas pela oôa \'oatada I ma vez o Snr. (",I. Oscar Ko,;a
e 4ó minutos a 2 fiaras para es- pital {}. sr. Ministro Marcondes Du. .Ii_1J U e carinho de todos, terminamos NepOmUCêll? da Sil\"é1, n03S8 pr�-
vasíar-se e, al-em disso, de\'e :ter FillJO. S. Excia. foi recebidD na r ,*. d E

-

I' 1
- hoje este curso cheras de bons melro Pr�'Sl?ente e ama! PrE'E'l-

um peqm'l1o repóuso após cada estação pelas mais destacadas fi- 'Uar.lelra e xportaçat.. e mpor açao propositos. Esta inldath.'a da'l
dente de tHonra __ queremos

alimentação. <:;;& nos 'casos de he� guras do mu,ndo' p'Oiitico. Fa- AVISO ln" 51 Cruz V€rm�lha no nosso Paiz foi com as flores desta corbeiHe"
bã" .. haquinhos ou·· prematuros lando ,fi. reporta

.. gern. o sr
..
Ale� Importações dos :IDa.tadas Unidos da Áruerica 011 C'onsequencia da guerra. Isto nos traduzir-lhe :OS ÍlOSSOS agradBci�

� diminuir-s-e as ..·intel'valos. a d " Marco des F 1110 af 1110 vem mostrar que mesmo .os peio. mentos e votos de 'uma feliz exis�-
.

I
.....

x.c
n r,.,",..

.

'.11 •... 1. �

lr •

U_I
'l7Ía Estados .·Unl·dos.' .' ..

Da-se de ca:da vê's um ·seio. . l·t
>

_ res males, trazem beneficios tam� tcneia fóra de Blumenau, 'eu'].
sómenie, durante 2CJ lutnutos a d��l ��ll1;ai: :l�iz;eco��; �n�a .

A ?ar�elra de Ex�ortaç,ão e Impo�'taç.ao do Banco bem. companhia 'de sua Exma, fami-
m�ia hOJ1a. Si a m� der 'os, � preocupação preside as ativida-' �o BrasIl S. A. comUDlca a todos os mter;ssados e� A fibra (le cada um.a de 'nós, lia.

s�os em 'Cad� mama.da -o lJeoe. des: a guerra. De Norte ao Sul lmportação dos Estados Unidos da Amenc!=l, ou VIa adormecida pela beatitude da vi- Termino 'ergUendo um viva á

H.ao! � e��asla c�mple.tameni�� 1'.
estão

. con.jUg.ado.s todos os es- Esta?o Unidos da Amarica) que a
.

partir da,. data.da da brasileira, vida esta feita d:� mulher brasHeira, que esta co.fIca l�d IjelteBnas I:>Jandula.s <. forços das classes produtoras. pubhcacãO deste aviso até 90 de Julho corrente un- uma felicidade incol1sci�nte, foi operando com patriotico entu-quanh au};.. flstam 20 'mmutos J f'
.

'l't' �. d -
".·v.'

....
• • despe.rtada de 'reIJent-e, !Jela éco .

t ,.,.,
:-

' . b'd' '. .- ú·_
aUS Orça: mJ raIes e o;; C1'\.''''. prorrogavelmente receberá pelhdos. de preferencla re- .

smsmo para ornar nossa ratria
!j,'fi#J.'s. e .sa.1 o que .nos, pllm,�. A produçaa se des�lTvplve e se ,'.' .' -

..

'. . .
.

.' 1 d b:rutal de: uma guerra ,:le conti- unida, forte, e l'ésp�itada..
,

,,"Th� n�mtHos:o �ebemama, dOlS, aperfeiç&ai." ." .

fel entes maqumas e ll�ensIllOs agn�o-Las Gstín�dos. a nentes. Inexperientes nesta es-

te:'ços da quanttdade to�al do ®.:......�.....-.:+�..+:<F..+w..+.G> ate�der as suas ?ecessll:tade� no penado de
.

pnmeIro I pede de sü�ri�1:en�os, olhavumos
leIte. e nos restal1�es suga o res- Dssmóralizada a ofensíva alemã de JlJ.�ho de 1943. � 80 d� Junho 19404. .C?DSldera.n:.se I para :odas �:1l(mtlvas de

n
gU2:rato vag�rosamente... .

..

'

..-
.

.'
.

maqulllas e lltenslhos agncolas 08 matenaIS

ClaSSlf!Ca-ll1O 110,:SO palz com ,uma certa lll- Fizeram�se oUyil', após, as pa-

'.
DepOIS do .30 mes. lJede-�.e pas- .TI.a frenta ru,ssa dos' na· ·II·Bta. de pl'O..tucJo"'.· de l'mpOl't..

anao publicada no credt.llrclade ... Aos poucos, vel1- lavras d.a Exmo. Snr. Dr. Af{l1J-
h d 4 4 h

- .l >;J.,.
d d t so Hhhe, distinto paraninb dassal' ao. orano e

.

em'- orqs,.
.

N '1
.

t" .

'

,. '111': d D,' ..

··

OI" 'al da TT'", d
. C flL o se cO,Jrcenar para este

E f
.

iníchuclo-se então a administra- LOllch'es, 13 (A. N.) ,.--, Jufor- �uP_e�len O ao nr o o .�.t10 lOl u umo e
fim, vimos que, como raulheres, n érmeiras Socorristas e d.:)

('� de su�.� de frutas em collle-' ,ma-st: que fO� desmor�Iizad�' a 20-0-�3, sob �s num:!:o� seg:l,n��13:,... '-:,'" r- ') ,... > _
não podiam os continua:' de bra- Exmo, Snr. Ten. CeI lOsrar ,R;o�

nnhas, 11oOs. miervalos elas lT'-RlIla-: j.ofensnra a]ema· na frente .Ort�n- (148, 78_05.05, i 350.98, 13b� ..?o, ,3.?1.�t), {361.00, (;08 cruzados .� e a�Ul €st?nles
sa Nepomuceno da Silva, ilustr2

das. t .�" ,

taL,;, j l' 7BH1.98, 7360, 7368, 7369.98, lo92, '159o, 7750.98, prontas pam ser\'lr ,<1 Patna. _. PresÍ(l�nte de Honra da Cruz Ver.
'

.
.. "

.
.

Dl' d' melha. Ambos os discursos pela.

7801, 7802, 7806, 7807. 7808, 78.'09,.7810, 7814, 7818, _ ent.ro, (.e nos 10 as �xlste uma''', ... .... . '.

TI'
'e a exi!ZuLd.ade de. espaço da presen-.' Oi- .. ArmiuIO avares 7824, 7827., 78.39.. , 7.841, 7844, 7847.'1 7.849, 7859, 7861, Iorça

..

llHenor
.. que.pr. os se ex- �.

"

"4s�istente do Prof. David Sanson '78(.'4 ""'869:. "".8'"'0. '. '"'8:-9' ..

""'88(1 -,' ':'84 78.99.9.8. "'931.!J() pandlI. A Cruz \'elmelha, esta te ediçã:O, publicaremos em nos:o
" . '.. .

'.

.
.

o-al·rrallta.
( J

" " { (
,

( ','" '. "
0 ,. '..'

I �.
Ule'sm.a que acabamos d<> r''''c.eb'''L'' proximo numero.E�pecialistà·:.enl 'doenças dos ollíos, onvidos, nari:.l e b d d t
.... "-. .'

COllsultol1o uiodel:namente instalado cm caracter, permanente

I
.'

'.. Os pe 1 os de preférep.(!la paxa osma erfalti a que cor- ·com 'tanta emoção, nos .l110stra Ap9s'o encerraníl:'llto da sessã-o
�� :'.:/ '< .... '.' ll:e'<ta cidade á" ".

.res.'p.
onelem oa Íll1ll:ú::ros 7355.05.a

' 7 !j{)1.9� .�ô sel'ão CODSid.e- o ·p�·jn�ei.ro Céun!nho a seguir: ter realizou-se br.i.Jhant2 .�soiré dan-
15 ae NOvéolbre. 1393 - (defronte ao Jlotel Cruzeiro) Il'a�los quando destmados a. @mprego dll·et.o na laVOUl'a. o ou·eu.) dê cmá.ar �e enfermos, I sante nos mnpl07 saloes do Car�. .

O'p�ta:çõe$ n()s Hospííaes
._ 1 LUIZ DA SILVIr MIRA.H.D,A.• Gerentu - HERMES BÜCH&LE • Contador de z'elar pOr Cntlncu!has sem los Qomes. .".:.,,: :;,

*'" l' ....l�
,

• .1\ "

Em regosijo pela sua eX,clusão da
ULista' Negra"

Anima.da ehul'rascada oferecida pela firma �arIos Hoepcke S. A.

A exclusão da firma Carlos lizou-se domingo ás 11 horas na

Hoepcke S. A. da «Lista Negra;), rua Dr. Amadeu L�z, compare:
não veio satisfazer apenas {JS ceram nossas autoridades e a",

que nela exercem as suas ativida- figuras mais prestlgiosas do nos

des, mas também a todo o povo. so comercio e índustría. Decor

de Santa Catarina. reu em ambiente agradavel e de

'Firma genuinamente barriga- perfeita camaradage!l1, tendo U!:i:�
verde, que cresceu com o 110SS0 do da palavra o 5111:. �r. Luiz

Estado, desenvolvendo atividades de Freitas Melro. O distinto cau

essenciais ao seu progresso, con- sidlco expressou, em palavras
seguiu grande simpatia de to- sígntíícaüvas e brilhantes, a sa

dos os catarinenses e das nossas tisfação de todos por aquele ato

autoridades. Por isso mesmo a de justiça que V2Í.o dar ,cOQli"
sua exclusão (la «Lista Negra» pleta liberdade d� comercio a es

foi motivo de jubilo geral, dan- ta firma de projeção, no Esta

do ensejo á que aquela firma, em do e no paiz e que tem tra�
nossa cidade, oferecesse aos seus lhado intensamente para o maior

inumeros amigos, uma esplends progresso de Sta, Catarina.

da churrascada, regada com abun A' firma Hoepcke apresenta-

dante bebida. mos nossos agradecimentos e

A esta comemoracão, que rea- nossas cordeais Ielicitaçõas,
0�··�·......+++.+.+••••00 e••••••••+++••••••!'+ ..t0
D. Jaime Camata é o novo Arceblspo

do Rio de Janeiro

***

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Instituto �e
.

�poseDfadoria
Pensões dos Industriá.rios
AVISO AOS EMPREGADORES

(Gumprimfln�o do Decréto-tei No, 5.51l5. de 20;5143).

COM tONOi(�RATiCA NA ESCOLA DE ENPER�\AGEM
OBSTEfRICA DE SANTA CATARIN�.

Miircinelros e
Lus1radores

1 ...,- INICIO DOS DESCONTOS
11 • A partir do mês, corrente, todo salário pago a

empregado, com base superior a Cr$ 250,00 men

sais. Cr$ 12,00 diários ou Cr$1,50 por hora, es
fá sujeito ao desconto para Obrigações de Ouer
ra, na forma da Tabela abaixo:

DOS SALÁRIOS Quota

Mensal
Cr$Mensal

te serviço na
.

Marcenariá.

JohélnneS Rnholf

VENDE-SE

Uma' .maquina de eserpver
portatü marca "Corona" em per-
feito estado.

. .

Tratar a rua São .Paulo, 186.
0.·.··-++�.++++ ..+++++•.+0

'VENDEM�SE
Dois. terrenos edlfieados com

casas situadas em Hamonia.
.

Tratar com o Soro João Paulo
.

Groseh - Rua Piauhy - em
Blunienau.

@.!t.+.:••�.�+:._+.:._...._+�..+:+...+.:.®
I

S!rviços de primeira
. .

ordem
'

Avenida Rio Bran
co, no. 2 (entrext-,
eokbuseh e o Cor.
relo),
A tratar com

A. Lub.ow

. 12 . O desconto illtegraI da Classe será efetuado no

primeiro pagamento relativo ao mês, devendo
nesta ocasião' ser entregue ao associado o valor

.

correspondente em selos.
2 - BASE DE SALÁRIO .

2) '. Entende-se pór "Base de Salário" o salário pelo
qual! foi contratado o serviço do empregado, in
õependentemeníe do que tenha sido auíerldo
'pejo mesmo durante o mes. Ex: O empregado
a Cr$ 260.00':mensais será descontado em Cr$
5,00 por mês) quer tenha percebido salário cor

respondente a poucos dias, quer salário superior a
Cr$ 260,00, por efeito de serviços extraordinários.

22 - No caso de "Tarefeiros" ou "empregados a co
missão", será a "Base de Salário" a média men-

, sal percebida AJO ano anterior.
3 - AQUISIÇÃO DE SeLOS

.

31 . Os selos deverão ser adquiridos pelos emprega
dores com antecipação, no Orgão Local do IÁPI.

32 - Aos empregadtis filiados ao JAPI só poderá ser

entregues selos adquiridos no IAPI� com' o ca
rimbo característico do Instituto.

33 - A aquisição dos' selos se fará em Guia própria
do Instituto (fornecida gratuitamente nos Orgãos
Locais), contra recibo próprio.

,
34 • Aos empregadores é facultado adquirir selos para

as necessidades de um ou mais meses.
4 - REGISTRO J"

41 - ficam os erhpregadores obrigados a manter, Be
gistro de Movimento de Selos, de acõrdo com o

modêlo r.eferido no inciso VII da Portaria no, 66,
de 29/6/43, dos Ministros da Fazenda e do Tra
balho, Indústria e Comércio.

Blumenau, 10/7/43.
NORIVAL PAZZINl " Agente

r
I

A PE R I TI V o

KNO·T
o MELHOR

no lar e nct bar não deve faltar

"�
e EMPRESA INDUSTRIAL GARCIA Sa A.

iJ

Juros sjDebentures
Comunicamos aos portadores de Debentures da E:n

presa Industrtal Garcia (8. A.) que poderão receber os ju
ros correspondentes ao r semestre de 1943, mediante apre
sentação dos respectivos COUpÔé<S n. 7'

Blumenau, I' de julho de 1943
EMPRESA INDUSTRIAL GARCIA S. A.

_ ....
®.....�.�••+.+•••+•••-.+++ ...0 09H·.·••:••:.+.+++...-+0••••-0"

i Comércio Tscnico Industrial J
.. �
! -

'.�....- 'YILIJY eJl1JNSI1N w J�ugenlleil'o �
. ..
: RUA DO CARMO, 5 - 40. ANDAR - SALA 10 :i
. �
... RiO DE JAtUnno '+\
� ...

i Maquinas Eletrlcas - Material EletriC: em Geral - ��..

I: Bombas rotativas e centrífugas. conjugadas a motor ;:
: .

... monofasico ou trífasico - Papel vegetai. éo
e +••+.++.++��··+·.:·+e

DR. LICIO
.

PORTES �
Méclko

IDOENÇAS NERVOSAS E MENTAES '

CUNItA MÉDICA: Coração, Eslomago e Pulmões
CONSTJL'l'AS: 10 ás 12 - a ás 7

II Cousultorío e Resídeucía: - Fd\ii.clo Garclcr-Salas 5 e 12

Rua 15 de Novembro. 1392 - ao lado do

l -= .:lotel �:::'_R_
Prefeitura Municipal de Blumenau

Fornecimento de agua á população
AVI SO

A Prefeitura já está em condições de poder roraecer
agua tratada á população desta cidade; �,.

Para que possam recebe .. la, é necessârío que os pro-"
príetárlcs a solicitem. por requerimento, ao prefeito, obri
gando-se, no mesmo, ao pagamento do numerário respec
tivo.

Maiores informações desejadas a respeito, serão da
das na Diretoria da Fazenda desta Prefeitura.

Chama-se especial atenção, á população, ser termí
namtemente proibido tocar nas ligações das ruas e nos

registros dos passeios, tícando os eontraventores sugeítos
ás penalidades previstas, alêm de lhe ser cortado o tome
cimento d'água
0n.-::.-=-.+:-�+=.:.=.�.:n;,o·�.'-'0x®�ibo�.=.�.�.�<f:.�+:t�••�.:..e
e e

I Exportadora dB Madeiras SI!' ;_,'"
.. �� Stock. permanente de: �
= =
� Madeiras de construção enl geral, e

i' � Forros, Soalhos, Molduras, etc. �

l� w� �:.i Telefone 1337 lei� �: �,
.. B Ia U M E NAU .. Santa Catarina �..--o a'
o••-.-••+....-$....-.�o.�.·.�ç.... €i) xm•.-.<i).....�••• 'i§••l'+ .�•.•.•0'

CArE' c tI
Sempre foi e continua a. ser

L��!é..���,�r�':'
r Bhu!��o �a�tatbárina--I
I Tint��rae ;i��i::sS em �:�:riaes )il-

I Tintas e��� p�r� �rtis!�s s

0••••_•• +•.••••.•_••• _••••_.eo0•••�.....�•••••••_�_••.•+:+:0

Subscrever Bónus de Guerra é
dar armas ao Brasil

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

_
_

- -,

.--�..,.- I 'IemSempreSíock aoMenor Preço d�_Pri}ça.
«ouve e�ro. de

-

�ireito ITigy' arrumou um Habacaxi" para a L, R. D. iOt.., IM "'*...'''' 5i!_�GIft""lIl 'F --

D·
-. -.

Na parIul. TUPlX Cnm:o_!dlat '. "
' A anulação da partida Tupi x Concordia, atrapa.lhará a marcha do N h

-

V·t· L I" S' 1
.

ormngo, tivemos oportu resolucão toda. errada mau. campeonato eM uma lona <. e eco em H�m�nau
nídade de verificar o primei. dou bater um TIRO LIVRE Como já díssémos o juiz' Essa partida, mesmo anu, Dos clubes disputantes do

1'0 erro de direito, neste cam- INDIRETO contra o Conoor. Tigy, cometeu. erro de dírel- Iada, acreditamos não fazer campeonato da L, B. D" o De passagem por esta cidade,

neonato, praticado pelo juiz dia. prcxlrno a area de goal. to' durante o' 'transcurso da: .vantagem ao Tupt, pois, o uni co conjunto que não COD se demorou algumas horas en

NUo Sílvs, '. Errou lamentavelmente o peleja Tupi x COD'coídia, er- (ijoncordia evidentemente pos- seguiu nenhuma vitoria foi tre nós, o conhecido arbitro da

Erro este, devidamente com. sr. Nilo Silva, pois, não ha ro este que influiu díretamen- sue melhor team e dilíéllmen- o segundo quadro do Tupi,

\
f. C. O., Leléco, que também já

Pl'ov�do e que' consistiu do clausula na regra do "asso- te sobre o resultado da peleja. te poderá ser derrotado pe- obtendo apenas, dois empa- 0CUpOU o destacado cargo de

seguinte:
.

eíatíou" qae ordenou a puni- O Tupi protestou junto a lo' team de Gaspar, h3ja visto teso técnico do Avaí.

Num ataque sobre o goal ção de em toque (hands) com Liga contra a. decísão do ar- o:transcurso desse ultimo jo- e.+••'.-.-.+�..+H••••H ..000u·"HC.""+••H."��.U@

do Ooncerdía, é desferido for- um tiro livre indireto.
.

bítro, pleiteando a anulação go, onde os "ríoauleuses" SE; O América .pedirá. uma revisão da tabela
te chute, indo atingir o bra. O tiro livro tndlreto pode da partlda. .

exibiram de uma maneira 8,. .
. .

.

ç<? do med�o Iríneu a daí aos ser. batido quando houver De acordo com a Regula. baixo da critica, muito aquém Segundo �?:!�:�lOS, o Ai}leri"1 ca�1peonat�,. pois, 3g?r� no

pes de �enmllth' que se "sobre pa880" do 'goíerro; mente d'a F C D e de te de suas reais possíbüídades ca f, c., soncuara a L D· D. returno, jngara 5 domingos

h . ç
.

�
-

.

J - -' .. - -" an.,
d uma revisão da tabela

'.

do, ccnsecutivos.
,

ac ava so, Irente ao goal.] quando se trancar o arqueiro da autentícldade dos fatos; ,8 e, ame a assim, os "gasparen-
Quanào este ia assínalar o

I dentro de sua area, sem bola' partida deverá ser anulada, �.es" não obttveram vantagem 0�1>· ••�.i).,,�·.+4t·+·.·.++®0@.'0 •."H"'.�_••+�+*,••�+,*,.@

'�, '.

tento, o juiz !ipita (ao que quando houver jogo, consjde� o que revertera em prejulso D.O placard. . A prlmeira rodada do returno
'\, .::t parece p_ena.lh) ma,s h�uy.e 'I

rado perigosa pelo. j,l1iZ; quan- para o prosseguimento do ::,Tumberu, os dois pontos, .

reclamações e a Indeeiaão do houver procedimento In- campeonato, poís, como é sa- .para este ou par aquele lado, .

Dando !niciO ao rétl�rno da I
.

Tupi x Indaial, .:10 campo

. tomou co.ota. do ,J·uiz. Tig-y coventente dos [ogadores, ete., bldo a L B. D vem lutando em nada. influirá na tabela I L. B .. D., .ere�os domíngo as do Blumenaueuse.
-

.

.

.

� '.' '. ','
•

_

<.
• I seguintes .uattídas: .'

nRO sabia SI darHt penalti" mas nunca um tiro indireto com gra�de dlíículdade para �o campeonar? ! Brasil i Bnndeirantas no CC'I1COfr:i!a x Ameríca. em

bola 3Q art,e no" Iím, uuma lserá marcado por um toque. dar terminado O campeonato 'licEotretanto, a Cesar t) quel d B'1
'

Rl d S 1
�"'-._A:A."'Á"'+· "--+ •

-

-

I':!\ r.::.
-

�'d t
-

_ ,ii· d 'd
'

", de César campo o frlS!. . dO {O U.

I�-':Y''''·''_TYT- " _

, +_.\!.I(; �+•••� +.�...•_+-.. _.._ ..:. enrQ. Q BVl. o prazo. '. ie.· <>. "

. e·H;+++.+.+++.�·.++++"'+.0 00+++·.� ••�••++·••••••�.·.@

I�· ® 0�+'·+_"c·+. ..··_•••.:.+...._·.·_+.+.®00••••+++.�.+.+++++.+••®
Ad' .• B . d G' t

..

ê. 'Quereis bôas fotografias B �erviçu rapido? i o ConGol'dht· derrotou:6 I 1.;. 1'- . ,.'
.' r."" •

F'*- qUlrd' onus e uerra, e con rI-

� Procure o ::;.
o Tnpí .;, IH (bl't):l:�:���'-;_

o .r..lllJ.-
buir para a Vitoria do Brasii!

; t+ N.· r d' t d'
.

t
" 0'*'•• ->+ ++++ 000.+++ ..+++••····.·····.@

� F o 10 AMA D O R (G. Scho)z) e Oidf8od�r:�fre ��P�q�a�r�8esd� ./5At�elejCl Indudial x TlmJo�n- Colocação dos Clubes no Campeonato da L.B.D.
,+' D 15 d N b- 59::: t..... T

-

i - Cd" b :se, ao espera a nos meIOS
C lt·'d d '1"' , � 1 d' f'

.

:+ ,,11& .1 e
..

f,vem ro, 1!1 ;"". ?p;e oncor i8_, COl� e a !e� ortivós daquelas cidades,
úm os re,2U.a os a Utlnll:l lOCa ,i lCafftm aa�lm

o '

'. ':: VitOrIa ao team . de RIO do Íôf brilhantenlente veneida COI [oca.do�, os clubes concor:entes ao camp{jonato da LIga

Wi t
e.�.....�:._••_.�.�+_u..:.._�.._.�._.®;' 0�+.:+_•.:.�+_�.*t•.•.•.:..... _•.•!t�._.�+.e Sul, ;�}Or 3x2, , . pelo R C. Iwjaial por 2xO, a. ?-.:..ume:.laUeD� de DesPú�tos. M' , ..,,�_ '

•

...,..,. . '. '.
.

.

.

O .Jogo deco.rreu um
. tanto, ós. 90' i utos fi't b Cf UEES I�c;gosl· "�tú'l Em· I Del'-I Poute,s. S ,tr<;als

. CO"Curc>o �SpO.rít·vo ··"!;18da,dA de Blum.o.nau·" movImentado, notando-se no Pct' '·t' dmu UILo �l� .. M ,-ett05_ rll'lS p(ltf':;�r(>t(lS Gan.-Per,].! P:!'o-Cou.

. ai '" L.. to: "". ....18········ .' J. ISpU ii os com reI:!. eoUi1-.·
_•.��----==-�=-�..-

Sob o .alto patrocinio da "CASA ATANASIO"� s�gundo tempo franco doml- brio de' forças.
.

Primeiros quadras
16 49 12

"OUAL O CLUBE AtAIS QUERIDO DA L. B. D.?"
. mo do tea� de Ga8pa�. Apitou muito b9m essa pL'f. ?lun�ei1nuense 8 8

.1
.

A atuaçao .da 'pal'Íld� a tida. ú EDr. Benjamim Jorge. Bra81� 8 5 2 12 4 33 17

Mais uma apuração, quarta-feio Casa Atanasio, á Rua 15 de No''; ca.�!50 do sr. NJIo SIlv,a (TI�Y) A preliminar tambcm foi I Ame!W3 8 5 1 2 li 5 35 19

ra ultima, e mais uma vitória do vembro (em fren,t-e ao H9tel S. rOl falha �+ te�e erros� Alem vencida pelo Iuliaial pt,ir 1 xO. IndSH.l:' . .

8 [) 3] O 6 18 14

. nosso concurso. 'Aprox.ima-se a José).· do erro chad? em out!'o lo· A renda ultrapassou aos
Conco�íila 7 3 4 fi 8 16 22

.

data do encerramento; e
-

os "0- I 'f? �

cal Tigy nâo' dever d r ATnaznnas 8 2 2 4 or
• O ?? 27

- v ,., ,
. ... ... ..•. ,.

la a 0'$, 800jOO. �-.
j �-

tos, cada vez mais, �e aproxi� Ta,mbem em Rio do. Sul, os corn�r q�an'd{) a bola bate� ®....++ ..+.+.+-+-++...+�+'*'.0 TUpI
,

7 I 2 4 4 ]0 li 27

mam da urna. Todos os clubes, coupons podem ser adquiridos na bandeIra de canto, e ft· O .'
.,

. �T' " _ .i "I' ,. ��ndelftmte8 8 1 1 fi 3 13 Õ 29

--�i: numa corrida louca,' corrida de 1'10 Bar e Restauranre PerDia.
.

cou dentro do campo, pois,
()nÜnU�l \ lto_LOIJ<J o i l::uboellse 8) 7 2 i 4 15 37

... reta de chegada, lutam pela dian-, *** as banjeirinhas são conside· pa,YS<llltlú Segundos liUiul.ros
teira. Todos querem ser.o "{(mais Os coupons deverãO ser preen.. fadas pontos múrtos. Blumenauense 7 6 1 l2 2 3: 12

,querido da, L� B'� D."». �:rodos iiue:" chido� e,· devict�ente' ássinadós··, No jog{} dos:: .segundos qua. Prosseguindo o campeonato Concordia 7 4 2 1 10 4 ! 7 t 4

rem, ma')', .0",,10 lugar,ha�de.ser�de enviados a esta redação sob o dros venceu aInda o Concor. da ASVI, jogaram lambem, em Brasil 8 5 1 2 Il 5 11 17

um:· só. E espe lugar alm:ejad'(}1, endereço «CONCUESÓ ESPOR: dia púr4x2.
. .. .

Itajaí ,as equipes do _,Paysaojdú, Ietinioi 8 4 \ 3 11 fi 18 23

quem; dá, q:uem garante, st'o os TIVO CIDADE DE BI..UMENAU�; A renda andou perto dos de BlUsque. x Co�rasl', loca,< Am8zonas 1 3 1 �� 7 7 25 12

votos. Ora, adquirir votos é fa� Os votos que vierem por Cr$ 700,00.
.

;
.

. �s.s<\ parltda fIO_dou com a Bandeirantes 8 3 1 4 7 9 15 3!

eH: logo, facH, tambelu', será a ru6:o propria deverão sél' colo. e +-: i> :.:0 ,vltor!a do Paysa�du Y°.r 2xl,. America 8 2 1 5 5 II iQ 31

vitória. Depend,e, unicamente, de carlos na urna que se encontra �'OVO' "Cal'naval'" elo 'j' �of1tmuando aSSim, mVlcto. na Timboense 8 2 5 5 11 11 í 9

adquirir o maior nu;rhero,· o maior na redação.
.

..

B' • •

.

,

.

,

liderança da tabela. Tupí 7 2 5 2. ) 2 10 18
.

O
..

, IUl:)ql.�ellSe .

. . .

NO"'A t I i I' l'd I
numero possível, de votos. T�o s cotIpon's nãO assmados não .

I
1 : - Nesta ..a)ê a ;:;ão !'lf\ úC,1fl me,Ui {1 () rf'!�U -

facil '"
. serão{) aceitos.. Preliatid{) em seu campo, fren· .

Of" R d'
tado da partidn Tupi x CtHJcor"Ía, (l08. QUr\(lífl5) re1tlizéHh

. ':: !
As apurações deste concurs'O te ao Marcilio .Dias, de Haiaí, o. IClna a 10 dia 11/7/43, pois, aguardamos 3. rt\'ch�â{l d·'l L. B. D .

. ,Esporhsta .. de toda a- zona da serão feitas todas as quartas-fei· Brusquense, mais uma vez de- l'JI1e-."
- ..

C� 7 ".4� 0•••++ ++•.••• €10 9.�<It·+•• <)-4>+-e-+-l.>+�{!··+++(!j

LIga Bl�enaU€n�de,Desp..{)r-1 ras, ás 19 horas, nesta redação, monstrou o alto poderio' desell � ,.li. "lU. � Llenbu Coleto!"t-a Estal'�ual rle.- 1.,ll.1JffiC!naU
tos" enyle desde la os seus vo-

I
ficando convidado' a assistir -to... ha f

•

n"

'I
. .. uti �.., ,,- ).P "" !;ffjJ""

tos N O t I C 1
rmo 110S0 CD Jun�o consegwo- Concertos em Radies e

: '..
a perCd emp?

.

o oque i do o publico interessado, do levnr a melhor por 7x2. aparelhos eletricos. E D I T A L

rmedlataplen. te.,
n

..
a d.ea.nt!:ma .... a I.' .

O
. re,.s.ulta" ..

o .d

..
as apura.ç-oes'

..
�"'-' Noft'cl'as o·", ?rusqu�� nos .'n- .' _ I t" T 1 d

. -, 1 1··..,
. I b ·C ".

.

. u,. .

""'- -,
T '" Inpi}!'; o Ht:� aüaeos e . enYtVL�?S e ;JC,;lWJ.S

seu cu e. preJ.el'1do. : ta publIcado. por esta folha e ie� formam que além da alarman4e Concer:os e hmpe",as em

Ar d··
.

.

H
maqumas de escrever. aleoolicas

. em?s coup{)n� ,publicados r tará exposto nas vitrines da Ca. contagem, o Brus:Quens� fez o - calcular. etc.
'nesta pagma, podera ser adqui. : sa Atanasi!9..

.

que bem quiz da: pelota, dando ,

De ordem do Sr. Coletor Estadual, faço publico para

rida �ualquér. qua!ltidade, nestr; I ... Ao vencedor desse bertamem; a presenciar um verdadeiro "car- Rua IS de Novembro N.SSa am conhecimento dos intereSSfilIos que durante o corrente

redaçao ou, gratuitamente, na I caberá valioso premio. naval", onde salientou-sé' o seu
Irsnta �ofOT(HnU\SIL mes procede-se nesta Coletoria Estadual fi cobrf'.llça do

Resultado J'
- -,

A
- endiabrado

.

Irio� formado· pur Blumenau imposto acima mencionado, relativo gt) :J'. semestre do

�\.
'-

:'
.

iiÉG .. puraçao Sarará, Helio e nireeu�i\t'; "Ml!'A1lII fti'_
corrente ano.

:�
.

A..�ona apuração dest'e concurso. realizada quarta. e�.+ :.� �*+�._ ec®••••+.+ +••••0 Os contribuintes que não ,;atisfizeIsm o pagamento
feIra ultIma, sob a.presença de vari.ps esportistas interes- C

. --:

V. d
de suas quotas no corrente mes, poderão faze·lo no IDes

andos, acusou o seg�inte resl;ltado:
- ,'oopere para a .foria o Brasil, de Agosto com a muIta de '20o!o.

8. D.' Blllmenáuense ',426 votos a-dqul·-r----t"nd·o··
-

..•.
_ Bo�us . de· tt:!u'erra f"

Findo esse prazo será inicit!da a Gobranç-a ('xeeutÍva.

'rimboênse E. O. l' . ..... UI . U Coletoria Estadual de Bluilleur.u, em 1 de Julho de

. Brasil, E. C. ��g" 1°++··:+·+·+···
.....+ ...··+:+�·-+·+·e o0 •• *�•• .+:� .._'t9......<>:•••e 1943.

o EscriVãO: SILVIO eRAVES CABRAL

Aroerica. F. O. .t;,�l� li .
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I.Y,'W =m:-H·t:·p:·
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O··-·�:+;O-·�:;·#.:+0S0:+r'+e·.t::+D�:"'��,�;:�S0.. �: 1'. \an��eirantes I ... '.� ,li n;:3fi Hê; d� J;IhO""�v
E. G.-·(jotiGQrdi�k . -i "',.-j;piJ' O .,'..

.

#�.", -, I, Colelori:a FederaL - Não ha
I
cenças ,em Geral

,- 2� s-em!.stl'�.
Imposto a pagar neste mes. IndaIi!l - lmp. PredIal e lem-
Coletmia Estadual - Imp. toriaI - al70 inteiro,

s/Tabaco e seus derivaàos e Be- Timbó _ l111p. T�rritorjal _
bidas - 20 semestre. ano. inteiro ..

--'-, 20' trimestre 50-

PREFEITURAS bre Imp. d.e licença (,GadO Aba-
Blumenau - Não ha impo3to tido,).

ã pagar neste mes;

Gaspar _ Imp_ Predial _ ano Rodeió Imp, Territorial 20

inteiro - 20 semestre sobre Au- sep1e�tre· - hnp, Liüença Ga(lo

tomoveis e Caminhões - 20 se- Abatido.

mestre sobre Gauo Abatido � . Hamonia - Não ha impostos á

20 semestre sobre Taxa de Lim- pagar neste mes.

I peza Publica. RIo do Sul ,- Imp. de Licenças
I Brusque - impos'o sobre Li- .(veiculas 20 semestr�},

.

dos Bandoleiros. A
WILLIAM POWELL e MYRNA LOY

O celebre (:asal de detetives "granfinos" na estupenda comedia da Metro.

Sombra dos Acusados

RODOLPHO
BLUMENAU

KANDER
CAIXA POSTAL, 14I

I
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..:-·'E''�'. '.' TRATAi\1ENT:!;;�:L\�õ�J�t�5Ê�O�8D�SENHORAS 0,+,...;:',' : \1 E N D E - S E :.:...��.�.,,:.I.,fJí'.Molesttas das meninas e moeas. Disturbips dà idade éritica.' Per- v
= ""

turbaCOBS neuflHrlanduJares. OPERAÇOES do utere. ovaries.
. tronmas, tumôre$, hsrnias, apêndice. etc,

'E BL 'U'H E"NAU Diatermocoagulação - Ondas Curtas. .� Um IIoteJ sito nesta cidade, ':0111 _')0 ::
,

.

'

.. ' CLINICA EMGERAL'�
'-

�

. '.
'

. :
.' .. I

CDração. pulmões. rins. ati. digestivo. ::,' quartos mobifiados, optíma {l'eL.>,uef.;ja,l\Io- :.:
. . Varices - Ulceras' - DoençasTropicaes... .-:,:.f1

.
.

.'

.. CONS,: Rua 15 de Novembro.ll86 (ao lado do Hotel Elite) : tiYO de mudança do propríetario. Tnfor, �

E.. I 1uf
.

RESID.: Rua Amadeu Luz. 23 - Fone: 1226. - B L U M E NAU .

S I r e a d�. vI�d"'a.l. e,ftu'lnra travessía, O.
luizo de Direito da Comarca de Blumenau! m(E[:���:oe�:('�::,�� wm-, l'tna 1;) de SOL, �

. Era no (tempo em que os ma- 1'1. _ '.... J l;j
rínheíros não 'tinham bússola pa- mar é 'O mundo: mar ás vezes Edital de citação com o praso de !

.
:.

ra dirigir-se através dos mares calmo, 'mas 'geralmente agitado 60 d"
e.. til' e.....

.sem caminho ... no tempo em e muitas vezes sacudido por ter-
" Ias �):.,,++++,••+.+,._+-.:._.++••+GlO 0+++.+·H.·.+'++ ....++,,+<Z>�·é�

que não se imaginava síquer o riveis tempestades. O Doutor Oscar Leitão, Juiz de zo de vinte e quatro horas, "de- C r o n III c a o C la fi
maravilhoso «sextante» moderno Milhares de 'embarcações sul- Direito da Comarca de Blume- pois de citado, Sê proceda a pe- I
que determina la -'. posição exa- cam este luar. nau, Estado de Santa Catarina; nhora em seus bens, tantos quan- A

. .

I
' ,

ta do navio no seio da ímensida- Muitas, sem destino marcado,
na fórma da lei, etc .. , tos bastem para o pagamento

I
nlversanas Viajantes

de. .'. no (tempo em que não brí- d-eslizam sem 'rumo, ao acaso dos
'FAZ saber a Cure Schnnmêl- pedido, acrescido dos

.juros
e �us-

- A Sl'a� Elsa O!.f.l1,gel') eS�iOS{1 D�S�rV1BliRGA�O�t MEOm_ROS FIUm

Ihavam, como hoje, os milhares ventos, das vagas, a mercê das busch, comerciário, atualmente tas da presente execução. Re- elo lim', OS'IOat,zo Olmger. seounda retra, ultima, es-

de faróes indicando os perigosos correntes ignoradas; andam va-
residindo em lugar incerto c não quer também a suplicante, que ] - C? 8121'. Victm' Hermann, teve nesta cidade, o sr, De-

abrolhos ou as enseadas seguras. gando, perdidas; e quando so- sabido, que por parte da Socíe- a citação seja felta por edital - () Sn1', José Sieenando de Souza sembaroodor Dr. 1l1edei'l'os

Naquele tempo os astros do brevem uma tempestade inespe-
dade Comercial Lívoníus Ltda, "isto achar-se, como S8 deixou Dia 1;'; Filho, ilustre Presidente da

céu eram o uníco indicador da rada, rapída, é a morte atroz,' por intermédio de seu advogado dit-o acima, o suplicante Ióra do - O snl' . José da Veiqa, tele Su.prema Côrte de Apelaçti»
rota a seguir. Durante fi noite a sem recur)so, 'dos passageiros le

dr. Max Tavares d' Amaral foi território brasileiro, em lugar in- grllfi.,tt{, em, Rio. �Yegrin7w; do Estado,
.

«estrela .do 'm(11») era a amiga é da tripulação. dirigida a este Juba a peÚção ,certo e não sabido, devendo-se- - O snr. ,Hercl,lw, n,�eke, ,qe1'e'n- DR. OTHOri D'CA
a bõa 'conselheira do aventureíro que 00111: o respectívo despacho lhe nomear curador a lide> se o te do Bane» Inca iu'.<ra cidade e Ap()� ll'g .,'

.

.

Não olharam para. o alto; o
'

. _

\ ,,' � J
.._

relacionada em 11011-
. LJ , ", eu-a pennanencza

marujo d'antanho. 'E, quando a céo estrelado 'os deixava índífe-
seguem transcritos. Petição: suplicado n�o. atender ao. �haI:lf.i- pessoa mUlTO em nosso meio, viajou, ante-

tempestade: roncava, quando as rentes ou lhes falava uma lin-
«Exmo. Sr. Dr. JUi27 de Direito me:1Ío. Clt<:torw, As notííicacôes so meio, ontem, para Flot iaaopolis. o

pesadas vagas sacudiam as rus- guagem que não entendiam,
da Comarca. Diz a Sociedade Co.. e Inumações decorrentes desta

- A 8111'ta. Ilse, filha do S/1)'. S11.;', dr, Othon D'ça, distinto

tícas náos fdos nossos avós, quan- mercíal Lívoníus Ltda. por seu execução, deverão ser enviadas Leopoldo lVei"e, jurista {J brilhante intelectual
..3 d Pobres! .' dv' d

.

f'
.

.

d (}'
- O 8JlJ'. A 1'101180 Jacobsf./z .

. ..LU cerra, as e sombrias nuven."
. " ., . . a voga -o Il1 Ta asSIna o d,gc.. a sup Icante, estabelecida nesta. I, cl1tarinense.

vinham, em :turbilhões inf,erna-es, ,Nós ChTistãos 'embarcados na nr. 1), que sendo credora üe cidade a 'ma 15 de Novembro
- A l1�enina I:'llcema, (ilha do

encher de terror os mais valentes nao segura que é a Igreja, 'co- �urt s.chimmelbU�Ch, mm,erCiA-1 n,o 714, o.u ao advogado signat'á"l
8111', A�fo1l80 Tlme�IIWl1ns,

mareantes. .. SÓ a aparição I
nhecemos o !termo da nossa via- no, atualmente fOla do palZ em no da presenm. com escri.tórb a NaClmentos

,d'uma estrela, 'n'lU11a racha do I gcm; confiamos 'no piloto que, lugar incerto e não �abÍ(lo, da mesma rua. nO 1.301. AC!(Il11pa-. Encontram se em fe.�t{(s 08 st!.

c�ç.tel1ebros:o, .era capaz de re5-1 de punho� firmes,. segura o I�lle; q�antía 'de Cr. $ 2.700,00 (doiS! nham a {fres-ente as copias dos!gziil1tes laTeS;'
.. ' "

tItmr-lhes a esperan,ça" a ,cora-,
sabemos que, onentado, gUIado mIl e setenta cruZieÍros), confor"" documentos a que se rieff:'re o ari. J - Do <�1Ü', ��:hiil'Oel Jj;}m'C1I8 e de

;gemo A !estrela era a salvacão do pela «ESTRELA DO MAR', êl.e me faz certo com a inclusa nota 14 do Cod. de Procestio, ;PrÜ(- D, Ame Freitas Marcus com o

marinheiro..
.

.

nos levará para a calma enseada promissória, emitIda pelo sup1k testa-se descl,e logo digo, desde nacimento d� 11m menino, OC01'ri-

Essa lembrança do papel au-
da :eferpidade 'feliz. Sim, virã;q caàn, na mOeda entã� corrente; ja, cas'o haja conte'stação, pe-. do no dia. [) elo C01'rente. Falecimentos

:xilíador idas estrelas nos tc>m:. as tempesti:j:des; ia lião em sua venCIda em 5 de maio de 1940,. la produção de prova test-ém1U-
- Do SnJ'. Robel'to [{aesinel' e

pos idos, nos dá .melhor a enteiu'- rota, atra_:ressar,á zonas de den- por isso que emitida seUl datà nhaI e em geral por toda a es-
de D. [rene l(aestnel' com o na·

der. porque 'Os poetas christãós sa cerraçao; mas, no meio dos de vencimento, no mesmo dia e pede de prova 'em direito admi- cimento de u.m menino} ocorrido

cosfumaram saudar a Vircrem maiores perigos Ie atravez da mez do ano de 1939 (Lú rir,' tida, que se fizer necessária. Biu- -no dia 12 do conente.
,

:Marlã «ESTRELA DO MAR» "'que noite escura, �la avânça cantan- 2044, d� 31 d: dezembro ,de IH 18; menau, 2 de julho de HW3. (as)
- Do sn�\ Oswal�o SeI!mult e

.

derrama nas .almas, luz, confia'n- do «.4ve Mans Slela:,. art. 21), e nao paga ate a pTe� �1:ax Tavares d'Amaral. (Inttti::- d� D Echta Schmult, com o 11(1.-

ça .18 'coragem.
r .1 H'ei ]oiiD. sente. data (de. nr. 2), qué' f.a;- llsados Ulll séio est\1dUal de dOIS czmento .de f!.ma 11lelttnaj ocorri·

z'er 'cJtar {) referido devedOI' pa- cruzeirOS mais a taxa de saúde.)
do no. dta lD do cmTenre,

D A T A B O R
ra dentro do pmso de vinte;� Despacho: "H. hoje, A, e pàga a NOIvados

. r.. .' D A q�atro, hora�,. contadas da: cifÍl.:. taxa judiciaria, como requer,
- Dia 20 do mes passado con·

Dipllllnado ha 20 anos e com prática nos principais hospitais do Pais. ç.ao, VIr a ]ll1Z0 pag;a't' a ·quan-. marcando o pras:o de 00 dias pa- tratou. nupcias na vi.�ilZha cidade

liElt10RHóIDAS, VARIZES (VÊIAS DILATADAS) B ÚLCBRAS DAS tm s_upra mencionada, acresdda ra o edital. 9-7-43 (as,) 0, LeiL de Gaspar a gentil 8111'ia. Dida

PERNAS, SUA CURA SEM OPERACÃO R SEM DOR. dos Juros e custas, ou vir ,trazer tão.») Em virtude do que é :expê- Hostins e o MJ'. Rodolfo Silva

Cura da Ganorréa em poucos dias
bens a penhora, sob pena "de se d.ido o _prese.nte edhal pelo qual comerciante na pmça de Floria

T;ratamento especialisad<_>, por métodos modernos e eficientes das I proceder esta em bens dQ supU:"
.

crta
.

o u-evedor Curt Schinúne- nopolis.
� Com apenas a meseg de idade

doenças de s�nh�ras, �rlanças! coraç.ão, pulmões, estômago, figa- cados que forem encontrados,
• busch para na fÓl'ma da petição Casamentos faleceu 110 dia 9 do COl'l'ClIte a

do, rms, beXIga, I?ltes"ll1os (dl?entenas. amebiana, coUtes, prisão tantos quantos nas:tem para o in- supra transcrita pagar a di\'ida _ Na
menina Marlene de Souza) fillw

I
de ventre, etc.), dIabetes; obeSIdade, reumatismos sífilis malária teo'ral

data de hoje cont1'Clem da 8111', EretWl10 de Souza,
opilação (mal da terra), erisipela, eczen::a, etc,'

•

.

'"
: pagamentro pedido. Assim, .mencionada com as despeza" matrimonio li- snl'ta, Judith Pin- .

Diarermia _ Ozonotermia-Electro C I
- lIG��elt(l-same?-'H� requer a' V. legais, sob as penas da lei, ci- heil'o e o snr, Luiz ScliloBsma I - Com t a110 de idade fa7eceM

oagu aça.o

I EXCIa a suplICante, se digne man.. tado para todos os demais ter- chel'. Ao jovem par ('Cidade de domingo o menino -,-�fal'io j}/i.:hel,
(TOUPAVA - SÊCA -:- B L U M E li A U

I
dar lexpedir contra o suplicado mOs e atos do prooesso. até fi- Blumenall" almeja 11m feliz e 18on, filho do 8111', Paulo J1Iidll?l-

1.����IJI--��--�-IIII----- aI o competente mandado de penho- na!. Dado e passado nésta ci- pJ'ospero futuro. 80n.

e.,+,+.of."1i:.++++.+�._"�••• :+-0 o@+,.�+-+-+�"',.�.•�+,.+.:+++++0 ra executiva, pelo qual slendo o dade ele Blumenau, aos close dias

I',
kM �

� L u s. t r a d o r e s
.: supli�a,do dta�o para vir pagar do mes :de julho de mil nO\'-ccen- �I� ::: em �u�zo a

r
llllportancia acillJa tos e quarenta e tres, Eu, João.

� .. r·efel'lda, ou dar bens a penhora Gomes da Nobrcaa, Escrivão (J,

::. precisam·se bons lustradores na Casa de Moveis :. e o não fazendo 'dentro do. pra: escrevi. Blumena:' em 12 de 'jn-
\.: Rossmarck Ltda. '; 0.r.+T.-�+-+- _ _ _

_ _ lh� de 19�3, (as,) Oscar Leitão.

� RUA DR. AMADEU. 11 ! ,_ " �"T·+�.,+��••e JUIZ de Du·eito. (Inutilisado um
.

S
,�_, " , , , , _ . ' _ , _, ,_ '_ , _, _ .

0 � p d � sel� estadual :ele d,�is cr�zleiros
0:t..,+�"'+':+_+-"_.,+,"'+_._.,+_._.,H:.eO ®"_.++'.'+��+::.+�+::'''':''+�''::.''+�+:.0 : e ras � mais a taxa de saude). Confere

+' Prec'I-OS88 ;.! com o {lrlginal afixado no lugar
:- � elo costume, ,do que dou fé, '1
: � _

O Escr.: JOÃO GOMES DA
.. ComI)l'e sua IJfOI)ria �' NOBREGA.
• � gemm ___

.: gemma na mão do ::
'+ -C d '.
:� J.ornece

.

01'. .-
+ •
.. -

..

:: REPRESENTACOES WILLE ....! I

: Rua 15 de Nov.• 352 (Bd. Sochel'l t
e Blumeuau é
0+++�.,+�.::t_�.++.:·O�••*--�0

a Liquidaqãei

l'lNR. RAULum HORN FERRO
. Ante·ontem, l'egr8ssou d
FloríanojJo{is;,o 5"n1', Eaulirw
H_orn PeiTO, alto funcionaria
do Gabinet� ..de Seguran(:a, .•.

/.

Ordem Potllwa e Social do t'

Estado.

- Dig 8 do CO)'},imte f'o.lt'cen com
a idade de /J anos e /J meses (I

menino _Manoel Gome!? filho do
8n1', Pral7cÍlieo Gomei;.'
- Com 8 anos de idade faleceu
dia ,9 do corrente o menino Da
niel Leopoldo RodJ'igues) filho do
[Im', Leopoldo Sab:adol' Rodl'igueíl,
-- Com 2tl anos de irlcule fale-
era na sexta feira no Hospital Z. '<li
Santa 1mbel (I 8111', Luiz Tibul'-"_"
cio da Silveira.

Ewaldo K- MueUer
RUA 15 - 1301

. A.OENTE-AUTORISADO

P"

OD IN Este tambem se baba por uma

hrf; colherinha do PUDIM MEDEIROS

,� rrãb�iGãdBProdü�ir�-ia-rBS
\� • j "BRASITEX SR AQ'�

Rua Marconi fio 124 - 5? andar .;'4

1 tablétte - 30 centavos

PERMENTO FLEISCHMANN

São Paulo,
,
com escl'jtório em BLLBIEN i\_li á Rua 15 de Novell1-

bro, 462, Caixa Postal, 14G, Fone 130\), deseja entrar
em relações <!omereiais com todas as fabricas de pro
dutos químicos do Estado, fabrica.ção de produtos ma

nufatul'aclo8, oleos� fornecedores de materiui;; ,')rimas e

mineri'}s, seja como comprador, seja como I\>1!resentau�
I te ou agente para os outros Estados.

.�
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