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ve na seds do arcebispado, 00' O Seminário, que COO""ut" sua
tem. D. Jayme Camara, ex-arca- maior preocupação, dera-lhe a

-{ ld.o �. 0'. das ForcasvAlíadas aparelhos e aviadores estaduní- 0•••••+:••+.+ eo@+"+.+.+.+++•••+:+.+++••e
bispo do Pará e recem-eleíto 31'- consolação de preparar sete na-�';'Afnca, 19 (D. P.) ---, Nossas' deuses, tendo sido os pilotos me- UDl.a casa. bancaria.: que está se cebíspo do Riu de Janeiro, ron- vos sacerdotes. Alguns dias an-'

.. poderosas forças de bornbardeí-. ticulosamente preparados com an im-pondo á confia�.ça do publico cedeu uma entrevista ao repor- tes de sua transíereacía, Jã fõraros norte-americanos, com bases . tecedencía para que o ataque se
. ter. De inicio, declarou o ilustre reaberto e instalado por d. Lus-na África do Norte ,Frilll�S'a·e no fizesse com toda a precisão. Da Após a transformação por que num: total de 579.000 cruzeiros. prelado ter recebido a noticia de tosa; e coube-lhe outrossim r.o�Egito, convergiram hoje. sobre mesma fonte sabe-se que 'os ob- passou em Março do. corrente Seus deposttos cresceram em sua transíerencía para a arqui-H'oma e atacaram ii cidade eter- jetívos visados foram unlramen- ano, (I Banco Popular e Agrícola 28'LQOO cruzeiros,' revelando li diocese do ;R'io de Janeiro, tranna, convertida pelo Eixo em ob- te objetivos militares tais como do Vale do Itajaí vem Se ímpon- coqit�mça que adquiriu de .2utão! ouilla e r-esignadamente, pois 'já[etivo militar para os aliados. enormes depositas de abastecí- do, cada ves mais fá conftança pará-·çá. P,lg0U cheques de Con- respondera as consultas préviasO bombardeio foi feito com bom- mentes e munições, oficinas e e á ccnsíderação do publico blu- tas. Correntes num total de Cr. ela Nunciatura. Apostolica,. venbas de alto poder explosivo, du- ferrovias. Foram lançadas 300 menauense e dos munícípios vizi- $ 83,�.{)5B,60 e emitiu cheques so- do em tudo os desígnios da Pr(),rante duas horas e meia. Adian- toneladas de bombas de alto po- nhos. Possuindo em sua adminis- bre �s djfpámtes praças do paiz vídencia e a vontade ínapelavelta-se que as «Fortalezas-Vnado- der explosivo sobre esses. objeti- tração. nomes prestígíosos no nos- nUnl;l "valor de Cl;. $-&:15.000,00. de Deu". Ao abrir o telegramaras» sem 'escolta, iniciaram o ata:" vos. Como se sabe, as autorida- so comercio e industría, esta c:a- Esle intenso movimento ban- definitivo, recolheu-se }JOl' al- Assim. d. Jayme Camara, CQí1ti

que a 'Roma as 11,13 horas, hora des italianas tinham se negado sa bancaria aumenta acelerada- cario bem revela a transforma- zuns momentos a capela do sau
llUOU a atribuir a outros OS bons

, .

�

resultados colhidos nos 1 � mesesde verãe da capital Italiana. terminantemente a 'retirar 'claque- mente o seu conceito de firma ção :PDr que passou � dispensa palacío e, em ferv orosa prece,O
'.

f" 1 I' J bieti .,.
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I' O hli de sua p'armanencía a 'frent� das meIOS o icíaís sa lentaram a capital os ,0 [etivos militares honesta, laboriosa e de responsa- qua quer comentarío. pu lGO entregou-se completamente a
que soe trata de uma incursão le- em questão � declarar l{oil1a CO-; hilirlade. com isso vê corroborada a con- vontade da Senhor. arquidiocese de Belem. Termt-
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di i nou dizendo que tinha arandesva a a c' feit-o unicamente por lho CH a e a erta. Basta que se comparem os da- fiança que vem ispensanc o <1&
.

O arcebispo eleito do Rio li? �
.

.

pianos a executar, porem, a"@······+ ..··�+..· 00 0••••••••••••1++••••••+0 dos relativos ao seu balanço, que BanCO Popular e Agrícola 'do Va- Janeiro respondeu 3S hOlU311!1-
A S·j"'cl""I."a esta sendo dl""Vl'-dl;"'dn publicamos na edição de hoje, Ie ,(:};o Itajai em sua nova Ias::, ge.ns que' lh::- foram p'p'�stadas, maIor diHculdadt' {iU� s� J'�.f3 d-�;.

J. ' lU! numa das paginas internas, para 'ContinUll11du a' lh� dispensar o num almoço oferecido p'210 pr'c- parava. era a faJta de sacer�oL':s,
em d·u�s par�es que se aprecie· a intenSIdade '8 o. melhor conceito. De noss,3. parL�, lado de Marajó" no recinto do a,�lgustl�S(l probJenn qu� lrop,a-
u.i

vulto aclmiravel dos seus n-ego- aIniejam�)s n' sua dir::otoria, qu,," Seminúrio Metropolitano, rererin- ma .en:mr um pudr.? pill'a cada
'.,

N., York; 19 (D. P.) - Noticias a apenas dnco quilometras de cios. é composta pelDs Snrs. Osvaldo do-se a sua
-

atuacão 11'0 curto 'I pélJ'oqmü.
.

.
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� .:ocedentes da Sicilia dizem que Cahlllia. Desde Março do corrente ano, Mi()�UrnaiH1, DiretOl'-Presich�nt:', perivdo <:lU que esteve a frente: D. Jayme ainda não (j,esignou'. �. defesas do (/eixo'> estão se des- ,.,C:
F--,- -

quando assulhi1l a sua direção Américo StamB1, Diretor-G:::m:mti:' da arquidiocese de Be.lem do Pa- o dia de sua partida. Pretendifl
moronando ante os tremendos Argel, 19. (D. P.) - NQticÍas_ a atual diretoria, teve {) Banco. e HiéliD Duarte Pereira, eh2fe da rã Com humildade, salientou ql.l� ir primeiro a Fmtaleza, afim de.
gv!pes aliados que ameaçam di� procedentes da Sicilia dizem que

I Popular
e Agl'irota do. Vale dO' c-ón�bilirlade, nons e inL'nsos wmente um conjunto. d� cil'cuns- fazer. um Têtiro espiJ�tual e (Hs�

vidir à 11h\1 ,em 'duas partes e cor� o Quartel Genel"dl it!'iliano que se Itajai um aumento de negocios suc.essos. tailCÍas favoraveis havia corDa- por r12 al,guus di3s iJ� cruma pamencOlltrava sediado em Messiná
_IIIIIIIIliliiii"_'".._.·IIIIIII__IIIiIIIIIIIIIII!..III!iIII..IIII!IlIIi_!!!!iIllI:1IIIilIi!IIIIilIIII_g.:iilll...._lI'.IIII!hl!1li_� do de êxito sua r.ápida admhis- o estudo ue importantes qU,�s'"tar. àS comunicações com a -to-

..f·Ol· a!!O><,d transfel'l'do {)·ar.a· a Cl' - t
-

At "1
.
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..na de Enna. . �
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'D'R AFFONS·.ri BALSI1IS.81 . raç"o. roulU ao seu (lg'ÚO tões. iEPüis dsita!'á a sUa anllJa;dade peninsular de Rleggio Ca- ...... Y!
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I ant�cess;)r os traba.lho3 d:; plan- diocese de Moss'Ü�:9� de ond2 i}lli:O Oitavo Exercito est\í :agora 'labria.'
.

Médico E'specicdis(CI em Doenças de Crianças tio da semente. D. An10nb de a Natal e .Recif�..Da capital Plê�"� � e da Pét. AI
.

L
.•,*.... +••••'....+•••••+.••••••+�J 0···+···+·+++·.·.·••••@COn.s·.u.l.t·o·:·r.'"O.Rua{i de Fever!iro ur. ? (ao lado da ineid3 ustosa, fri-SDU, cJmlJn2- namoucana seguirá para Q .Rifo"Sangrentos combates em topi'o

'

de "," radaCiiD"da "CIdade) .' I endera os problenms vitais da perm::mece.ndn algmls dias. '!!ll1''

C
. Puéricultura -.-Regimes.alimentârss liafaiJ:rianeas: de peito. ,.. Avita-; "arquidiocese a lançara as ba&es C<lsa de SU)} progenitora, antes d.e

.

atarua mi�s -'.sunis"infintil e d� adulto. _;tI�l!:chalii_é Feridas em geraL I solidas de �un grandioso edUci-o I fomar pOSSB soJen:!.,
...,

.

I.De ��"�êBag�;AHada'1ia"5iF,,;'mãí;;$ que i'h�fei1d�rn"CiÍfuhUL Stlb '. c'.. ,.' . .•...
-. �,( ,'. . .
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. 0 <;••••.••••••••••eO (ê) e

���-1!�1���:/q� A�o���:r� '�:t���a aGO���:�:ntet:a::��'::!:�� ManifBsto � .Dir.igido, .. �,pelti'..... :·I:S1,. EnvaIdo Lodi aos Industriais de todo' o 'Brasil-yat-àlissüa aproximam-se de En-, numa enorme fornalha; notando- .

�. ,na, o balL�arte n�zista mais in};.. se. que' o. respleendor' das chamas RJo, 15 (A. N.) � O sr. Euval� nar CJ.ualquer inter.e�s: I�e�':mle as c�tcgoria economica ou P�'o:�s- seja um elemento eo�s:) e �ti\;,oportante chi intéridr da ilha; Oú�. .
.

. do Lbdi; pr,esidente da Confede- autondades :elo l'tIllllstcrn do sJOnat em favor da. assonnr;ao ele tralJal]-,o da profi!>são. O �íDS�,tras noticias 'dizem que à lést:; !da, :raI se türnan:lo cada v<õz maiS.
ração Nacional da _1ndJlstl'ia. di- Trabalho; Ii1Chistria e Com�rcío legalmente reconhecida com:) sin- w apelo _ a Conf'edefaç[o Na-Sicilia

..

o Oitavo Exercito

britanii-j m.
tenso. AGr�dlta-s� que a .captu- ri<7iu ,aús !industriais do Brótsil no que;s'e· refere aos' ils!mnL)s eh dicato J"€JJ.l'esentativo da ,Jn.2SlTIJ donal da Industria sentindo aco ,esta emp'enhado em sangren::' ra de G-atama sem anunnada a o

h

serruinte manifesto: (Necessi- 'l€gislação,' social trabaillistél Se'- categoria. O grayame re;.:ai aSoÍll repn:;:;:,entação J'I1Bntnl tk's"a ne�tos combates com ós Halo,:'a12" qualquer niómento. dade
b

da, sindicalização _'O go:' n50 pôr -intermédio do aparelln cle modo genérico e amplo s:Jbre üess,idade � 'querendo a s�u turno0··········+····.·...·.00 0+.,. ..�••+.'.+..++_+.+.++.+G vemo :está cmp'enhado firmemen- de classe resp'ccti\'o. Ainda Te- qualquer inclh iduo ou empr'2sa deu'l1\ 01\'",1' lÚIS elas;;",3 que reuA idéa da invasão'; da SiciUa nasceu te em que todas idS classes se 01'- centemé:lte aos Sindicatos kli que êxerça uma tar·efa incluida ne e cutml,�na '(")i1 tud!:J <] t:err;"

C
'.

B gallizem sindicalmeht·e de modo atribuid:a a _fac�tldade de re('e�el" no pla�lO _

organico de athi:laclc.s tório dD !�ais como enlidaéh:� TI1'l."'f na « asa,. ranca,.)
que assumam ,no _pais o papel dos s�us aSSDclàr!oS as rel�ço�:s eT•prohsso2s ap�ovado P2l:l 121. xima das atíddadcS t'I'.odutorasc.

Washington, 'l6 (A. N.) -

iFa-IHa
foi resolvida CU!. ,!.Cas'l que lhes atribúe a Carta Magna da lel d()s 2/3 para encammba- Nmguem podem excmar-se as da induOltriu :) espHto aS'So���ati ..laudo. á in.lP. rensa.

O
.

sr. StinSO'!1 H.muca.}, quandv do. enCoiltro de da R':epublica. Oom esse objetív-u las a repartição competeníe den- incidemí:ts
_

do imposto síndical \0 _ deseja �' faz um \'eem:ent�declarou que a invasão da Sid- Roosevelt e ChurchlI. .

o decreto-lei 5.199 de 16 de la- tI'O do prazo legal. Esse traba· com eXü2çao apenas das pes� e p3trioli.-:o apel.;} a lod.o_; :.}$ h..:@·········
_•.+.000······++•••••+++•••++0 neiro de 1943 criou. a Gomis\.. lho foi !ex-êcutad'Ü com �i1tusias- soas ü1tegrantes das classes im- dustriaÍs d,) Brd.�il, qnatqu,,:r qu�Palermo Messina e Nap.oÍis b,om- são Tecniea de Oüel1tação Sill� mu e acendr,,1.do espirita publi- pedidas pOl' lei de Se reuniicm seja D mis:::,r que executem. A)
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d clicai suho:rdinada diretamente ao co pelas ren!id(lcJ.\:;s sindicaL> nu- em sindicato. E sem a quitação ."7" para qUe sê inscrevam Bem {l!D4ar ea as pe a, aVIação· a la a miuistí:'{Ldo Trabalho; Industrtl ma demonstração -ele solidari-c- desse tributo as empf2Sl:G e P5- lUora n03 S3US rcSIJ;C'ctinn sindiLondres, 15 (A. N.) - A radio, Messina e Nap,oli3 foram ontem: e COlTI�rcio com afinal�dade pIe- dade e Cooperaç&Q com o go\"u- tabelecimBntos por f;)rça (J.D man- catos; B) _ dando sanpw emde Roma COillUÍJicou officialmen- i:;ombardeadas pela aviação,alia- cipua de promo�er () d,eWl1\'ol,'i- no. � i.mp-osto sindical alem .de dan2cnto le��l expresso l:ã_? P2- igualdade d<.' condie,:Õ0s pr::�f<:w?nte que as cidades de Palerma, "da.
.

menta do 'espiritô sindical e _ di:- cünsütmr um recurso da maJí}r demo adqUIrir nas repartlço:.'s IH I da ao trabalhad:or sindi�-alizafb0···.·.····., 00®•••�+:+§.·.�.: ·.�••*-•• (.;> !vulgar, � ori'firit�çã{) gover.na:neu* i�l�JOrta:lcia. pir?, ? �atrit_no.l1i:) cais �o� selos � 'os 1��r;Js. �I� qUi.: I �o;; s.erdços d"; Sl:�i 'f�n�Ef'éS:l. Fi'-i0,fncontrada grande mina de carvão em S. Pariló .tal relahvo a, VIda agn�nllatIva·e c!cl;-. entIdades smdlcab fOI 1!:,,- nece::,slt�l�l p_ald 'O 'cXernCI! das .:J de) ulho dê JH4i.t _ \..O'lt;(l1�ra�
S 'p '1' 1- (A

.

N ) .1:" 1 t d d' d·· iprestar dOS Si�idicatos toda a co- titudo espe.cialmenle. com.o fun ,suas atInda.aes. O SI.'. preE'ld<,nte çEo Nacional da IndustrLl _ Eu'"
. au 'O,::> • 1. - ·ir a an-I ra a uma grau e mma· e car-

d .D bl ddo an «Diario da Noite) o sr. la... vão e que este .minerio esta 8'en'; laboração que fDr -

julgada ne- de ínerem�ntaq1Ü.pals o S.lst'�n�a .a ;,.�e�u .lca, �m 1sc1:rso �ro- "aId'O Lodi, presidente',.
cob Andi, residente em Cerquij ,do aprov'eitado com bom resut- ;cesslária. Por 'Outro ladro o ilustre qlW constItue ho]'e o prll10plOJ 1l1111Glac.0at.eJl1 1 de Maro ultlm:) 0<6<••••••••••••••••• 4> ...0
Iha, município de Ticté,' díss� 'tado nas looomo.tivas da Soro� ')p.inistro Mal'condes>;Filho tem basil�r-. da ..CO�lStitu�S�.? ;12 10 fez senti:,: a neoes��dade in:?eri_? EnforCDU�t!1 numa a, rVOFeque nesfa localidade foi encon-' . cabana. procurado com destacado iil:- de No\·emblO de Lb/. Ap'csar sa de qu� as claSSeS sem 'CAceçao t 11

@_· ..····+·····••••..•"'.eq 0+•••••••••�.••+ +e t'l?resse levar �vante a tarefa da di: facultativa a sindicalização, busquem (quanto antes reunir.,s�
.

Sabado de manhã foi notifi.Acidente fato.' f com um ope.rario da sindicalização estah�lecendo uma estú 'dE)ITÍvi1strada de maneira nos sindicatus respectivos para
cada a policia de que no logarsérie dê sanções indiretas c' com completa a conw,niencia tia agre- �llle estes possam. desempenhar Sierau, no Garcia 'enforcara-seEletro Aco

'

a<{uele desideratulll. 'são v.árias míaçüo de todos os element:Js ele fielmente a contento a gnúlde ta-
um homem; O snr.

-

ccmis'3arioDomina0 á 11.0,Ue ás 23 boras quei�aduras �enel"alizadas do 3° as portarias .. de seu Ministério uma categüria economica ou pro- refa que lhes cab'e na propria rI I'
. .'

Pi1ra o local,
�

=
.' '. ..

. .

'1'" .' . ,'d d P�t d 'E
' ..

'" 'do ue po ICIa segUIuquandO fundia peças na Electra grau. Por ordem da direção foi dando ao. SindIcato a represen- fi:sl-on�. u.a. respz.cil<�-� a:sc:C1�- 'J a. '.

o
. .-�:S a _o_ I

o lreguuç a
onde erwonlrou no. .matoAltona Ltda., acídentou;'se iinediatamenre internado nó HlD5� tação ef:etiya dos elementos da: ça�) de �lasse. Dal a mstrtUl�ao cOncJh�çao da:; .c.asses e ida �o- ! proximo á estrada um homemimente o operario U1J'erato pital 13· Izab:el, ondG V'BlO a fa ... �ma ,catego1"ia 'nos" processos sin- _(k�ss� Jtn�uto que na forma �h ��era?üo no 111�IS a�lp�� sentld� I suspenso por ema ara de couTravasso. Na ocasião em que ,�l'e leeer as 5 fi 30 horas dá Í11anhã. gula.res em ,a.nda:m�f!to .na.Qu,ela I k.'L :'

.•
deVido por todos qU�llt.)S dh[erça�lo no.� nl1peJatlvos. d.<l ro, numa arvore 11 beira de um-deramavaü metal líquido na br� Em pezar pejo infausto aconteci- Secretaria de Estado. Assjm nin- partJcll,1ern de lima det�nl1mada econo�nm ;-lla�IOI�al. Eln

... cons�E- pricipicio.ma perdBu o equiliblio caimlü so- menta a firma Electro Af;D' AI� guem ppde requerer ou Pl'Opug- ..' quencm nao ": 80 1.:!11 dUêltO l11dS •

• • • ••bre ü recipiente que continha In:�': tona encerrou oportunamente "
.

- ,.... Fando a faca _
um dever prnnordmI de todo o f O SUICida for reconnecldo

tal fundido. Ouvindo os seus gd· seus serviços d'lITBnte .

o dia de � ..:t'•••:+'•••'.+:9••:+:••:':•••@ Sabaél� a tarde divêrsos tra' b.l'a_s!leirO inscl'ev�e�-se' no �eu I como �alter L�cas, com 2?_tos os colegas .o acudiram ime'" segunda feira e lodôs acompanha 1:0
P d'

.. !; balhadores do serviço de cons- smdlcato e parilClpar da nda I anos de idade" VIUVO com 2 fi-
diatamente, ! retirando·o com I rum seu�colega aultirna 111Orada;:: '. e tas .. trilção da Estrada de ferro á agr2míativa, colaborar com os IlhOS menores. Em virtude do's
-'i.t+_··+·····•••+ eaS ®: Pre/l'1l"osas":: Gaspar -entraram no armazem ",€US companheiros na

obra. CO-I�issabores por

qUo
e

passoa.
va �át""'Parabens O·, Dr Prefe�to MunMc·p I': ..., :: do Snr. Fulvio Emenderfer situ- mum d� modo a que;) orgão re- Unha 3 Avezes , s�rn. Sllce,so

'..
. c. •

a
. �.. I

; .

I � a· +'
:+ a,do em .,'\guadas proximo a Bel- pr.�sentativo de cada categloria tentado por termo a Vlda..' Ideia., feJidoi ,sem duvida àlgu- ,Certas ('asas üomen:;iai.s.J'Í! m&n- : C _:'. � h'

,

d' b
.

"Õ' .:.. A +, ,._�._.. :+_.III'O ®+••".'_•.•+++.•
,

••••++.�.oma, a do 51". Dr. Prefeito Muni- davam irrigar <1_ baldes ,d'agua:.. onlgre sua 1)I'opl'la .. c !õr. 01;1 e qUlzeram o ngar o ..-;I...

YY.Sv,,.,
.V-.
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'"'I .... .

d
....

J • -

d proprie.tàrio a vender'lhes mer' A uec S"III as'" p-ep�"a' ...cipal,. mandando irrigar as r�as as frentes de seus

,estabelecimeu-I+
genuua

..
lia JURO

.

O - • "__
.

..... II' .... '..'IIIIIl
da CIdade. '. , .. fiw'n8cedo· l' .! cado:ias' por ".fia,do". N?o con·

. .

. ., tos para salyar suas mercado- ,
..

,
... , . J ...• :,. segUindo, �eu mfento 3 opera- ES"to'c'olmo. 1.0 (D. P.) _

ex arrastada para, tom."ar parte nes-Ja a maIs nll1gUl:>�n era dado .' . l' _. " "... .

nas
.

y
.

.' '. N'" . ,. .+ I rios á�:e·d. ir.am Q .dcnó da. ca�a Ministro da Guerr.1 suéco decla- ta guerra, e acr�sc-el1tou qUe atransít<:J..,t� nela rua, sem levar um
.

."

:; REPRES.EN'i"A.C...Ol.S.. WILL.E
" t.l pr,)duzmdo. ·.lhe d,.versas_lesões á rou hOJ'e pda radio que a Suécia Suécia está prep'ilráda, para faZ;'!l'�lÇO: a.g.�nal"iz, para evi.tar {jl.�é I' Pa�'�bells puis aoe• gv.V;er.uad;:H + '..

j
f d

.. ., t
.

d' t t .
.

fosse sufocado pelo tern\0et po da CIdade. :'r'" 'Rua 15 dê NO.V. '352(:&.·d.SOCher} :. aca,.- s�.n 0 0

la. 0., .'':fle
la

a.
men e não tem certeza de que nã'ú s�rá fHmte a qualquer ameaça.. "

..
'

... . .. . ..
, BI

I..
"

.

... comumcadq a poliCia que tomou

I
é . ��nilU

.'

@ as necessarias providencias. . Dr .. Arminio Tavares.®++••+H;·+···..�+t· ..• ·+.0 00· • .. ••••++ 0 Assistente doP"é)f.DaYidSarisonOs criadores mais 'adiantados- utilizam CC)lU espe- Especialista em 'doenças dos olhos, ouvidos, nariz e gargantR.
cialid�de -�F:;A'_,'t;? E.L. � l)ara'� engortla de,: setls '. Consultorio moderuamenteÚlsiâíadoem caraet{l!.' peiml'!nente

I
FI '" .

llê:;ta cidade ã' ,", - ..

porcoa. Fat;a 'o mesmo, preferíndot� <porém, o produto . Rua IS de NovemhrQ. 1393 - (defronte !!� Hof<'lI Cruzêir.o}

...........-_-_-_-----------1----.· , .d O . MOI·' N H
.. o. -J O, I, J..i V I L f .. "fi L 111 I'.� .lU II r;'re,7a:cõel;l nos H:I�riia6s 1 J." i H !li

mear dois couegos e sagrar um
bispo. A peregrinação eucaristí
oa a Manaus, que foi a maior tl

mais prolongada procíssêo que
se f22 no mundo, fora idealizada
pelo bispo do Amazonas, d. :0":0
da Mata Andrada Amaral.
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wnh�lmlne Os�'':�- Banco Popular e Agrícola do Vale do Itajaf'l
Parteira Diplomade ...

... ..': �1atrlz em Blumenau.. \ '"

·COJrLLONG!'PRÂ'ríCA NJ,\CSCOLA DE t:NffRM.�6E.M. CO.pUniS...obscrito· (
Cr$ 560&800,00

\

.oasrfTRlcA QE .SANTA CATARINA:
. ces 3BO.060,OO

. . A.gêncüis instaladaa em Indaíal, Gaspar, e Harnôuia
RUA BAHIi\>'64· íI1üu;lava Seca) - TELEFONE, 1316

d J I d 1943
'

l..�tc1. �=::er �� do dia
.

., �an::te·l.
. Balanço O��l t�n�����:ãft���ia��c�:a�: A�ôn��!O e ·

®�•••••••••+'''•••••••••® oe e
.......

..

.
..

'

s
.. t· A'f::IVO ..

PASSIVO
�.... V E N DAS t Reallsavel a Curto e alongo Prazo Não Exigivel
·l" .

. Éstação Agro�Pecu'áriá i'Rio 'l\f6rto", In- .:
Trtulos Descontados

.

628,525,90 Capital subscrito
t;�'

'.

daial tem á venda frangos e :frahgas da raça
I : Contas Correntes Devedoras Garantidas 22.329,20 Capital à subscrever

,it,·, Rhode ls1and, Mârrecos de Pekím, fêmeas t Corre:;��ndentes no País. 3L362·�2 682.216,00
Exizivel aCurto e a Longo Prazo

.' �.....puras e sei�ciÍ:)nada8, ao ,preço de Or$25,00, por ::' lmobillzado "-'"

:+ . .

li, d d· .. .

I
. Depósitos

:. Unidade. Ovos para incubação
.

as raças cita- as : Móveis &: Utensílios 30.368,00· Sem juros l.426,60
•

;::, ao preço de:15 óvos por 01'$12·,00 e dusía por : Almoxarifado
'- ; ,t151.10 33.419,\0 Com juros 197.414,60

l Cr$ 10;00;, embalagem e.fréte por conta di) com- : Disponivel Imediâtamente
.

---

Com aviso 32.073,00

;.; : prador. (J'ompJ:"as,podel'ão ser feitas na Estação : 108 O A Prazo fixo 85.805,50
-€> "

rr· i: Bl·
.

BI·' .. Caixa, em moeda corrente .868,3 Limitadas 132.645,10
'+ •.. .ou na 'j}ipogl'aüa rumenauense, em . umenau, 0· Idem,

.

nas Agendas 43.398.90 .

E
. . 5000000 499.364,80

€t... ...•...
' .

Idem, nos.' Bao.cos da Pra,.;l
. 5444.80 157.712,@OLimltadas spwalS �

0+-+.••.•* ..+ ........�+••••••eO{®•••+.�++.....
·

•••••••••® .

'C' Correspondentes no País 32.059.'20
.e....,. ..�_+. .,.,..�� �••_•.••®t�$•••+•••+••.•+.+•• i-+....0 Contas de'Compensação Juros ao Capital
�., .

.. . � Títulos 'a Cobrar .

.

205.250.50 I Dividendo, saldo não procurado
.. .. .. Títulos a Cobrar Caucionados 84.894.00

-: P rO' eur .iI-se: Idem, de Conta-de Terceiros, .Interior 352.34�,� 642A.89,40IContas de Compensação
.. ! Contas ..Transitór.. j:,as I Títulos a Cobrar de conta própria

· .$'.. Um auxiliar para ioja. de fazendas e ar- :- Diversas�Contas
' I

40 175.60 e de terceiros interior
i

...

:' marinhos, com varejo e atacado. Pede-se apl'e�· : 1.556,012,1°1
.: sentar-se somente qnem possua

:

competeaeia : _'------.������:_ .

.r: nesse ramo, bemcomodiversos anos de pratica.

ti
Blumenau, io de Julho de lH?E43L'IO DU:\RTE nERP'RA

..
... .. .. AMÉRICa STAMM OSWALDO· MOELLMANN fi i-�' �

!' -

.

Paga-se bom ordenado e bôà. gratificaçãoanu- -: Diretor-Gerente Diretor Presidente Cheíe de Contabilidade.

: al. - Informações na. rua' 15 de Novembro, 1526. : I OBSERVAÇÃO: Pagamos no Periodo da atual Diretoria. Cheques de. Cvnta.s Cor�nte.s na importancia de Cr$ 831.053.60

é é t Emitimos Cheques sobre as diferentes Praças do PaIS, na Importância de e-s 3.95.087,79.

0.�+."••:':••"•••"•••+•••®O·€H +•••••••'+••••••el '® �•••••:u.+:•• +�..�.ex0••: ·�:••+'.•-+:.��.�+.�..+�® ®+,
·

e oe••+ +••+.·••••••:+�

:,�
0 OIi) .,. H.•••••

�.: I Exportadora .

".•.
·

•.8. ladairag S. 1 r I Comércio T6CnÍCO · Industrial t"
.. Auxiliar de Escritorio y

- WILT<Y JENSEN - EugenheÍlo 4!

� .. :: Slock permanente de: ; t RUA BD CARMO. 5 - 40. ANDAR - SALA 10 �
:'.. . Prócura se um, com bqstante pt'atica,

.

especial- :. i r�adeiras de construção em g.eral; : i R i 9 JJ g J A ii E I li o �
1+: mente cotrespondencia e conheciroeutôs de lnglez. :: ,� +, �
.'+. LOGAR DE FUTURO pará m<lço ativo, Ofertas, ... Forros, Soall1'ps, Mo.ldurais, etc. �.. .,

...(:.
.

mencionándo idade, referencias,· cargos ocupados} :: !: Maf.luinas .Eletricas - Material EJetrico em Geral - S
.i!' p·�.etensões, etc; para 'a redação deste jornal, a .. .. T-'iie·�·o··n·e 1337 .... Bombas rotativas e cél1trifugas. C0!11'ugadas a motor .'
.. :. • _li J; � .. ..:

.. ,+ "AV·XrUAR· 25". •.
.. .

. •.
.

� ... .�

:' : ;. 8 !. U M EN" U .. Santa 'Catarina � 0 mOl1ofasico ou trifasico - Papel vegetal. <:)

',;
.

..

E> ��.+ ·�.:.••••••,.t..,.��@x0*•••••••••••.� � 0 e.+-:.••+ '
_ ��•••.••+00 e+••+••�.+.o @

.0 @O® !" SC.· ..h··..
· lNac"IOna· I de Papel· JUIZO de Duedo d.a Comarce de Blu.mena.. l.t® i t..H,.0c€H· • , • _••••e ompan Ia ,

.

.

.

Ed't I d C't
_. d

Y

O!'m '·0 JoC"�
.• ..

.

...
.

,.. I OI e t açao o reu t( p� _'.

� L IA S t r a d o r e s !
, e Celu.lose Cândido ou OHmpio Herculano

;.
. : ..

. s o Dt'lutor Oscar Leitão, Juiz de ser qualificado e interrogado.
\! Precisam se bons lustradores na Casa de Moveis : Realizou-se sabado retrasado, I· P�ulo. e ,Ranm� :Bar�0sa cl� .

Direito da Comarca de BIume- acerca da mesma causa crime, fi�

:. Rossmarck Lida. ..

J
dia 10, nos salões do Clube Co-

I GlOrglO, md?s�nal, gara mte� nau Estado de Santa Catarina, cando desele logo citado para)

,i::, RUA DR. AMADEU, II : merei.al, na C.apitaI paulista, a! g�'ar a C�m��sao I?corporq�:.r�, i na forma da lei, etc... todos os demais termos do mes'"

e 01 solemdade da mstftlaçao da Com- SIS, dr. Flolluno �unes PeLtr�,! FAZ SABER ao réu OLlMPIO mo processo, sob pena de re\"e�

0 + (900+.··· •••••.••++••••.+.0: panhia Nacional de Paipel e oe-l ex-c:>:lsul do B�as��<> em ",Ch�'1g,��� 1 JOSE' CANDIDO, ou Olimpio lia. E para que cheguê ao canhe-

II, E
. . In10se, p�rante numerOsa e se·' preswente da uOCl:du.ck f hm 1 I Herculano, com 1,� an01 de id.a- cimento de todos, mandou passar

.. I A Procura ....se léta assistencia, .! nense de Combust�Y�lS e pr,�'l de, filho de Herculano José Cail- o. presente ,edital que serú afix{t�

.'UI d
·

! UmMunioípio da Va- ,- .... �
Os trabalhos foraI? pre�idid0311es�o� do \c�mer�:o lnternaCJ�: I dido, e a qw�m mais inter1e:sar dQ !)O Joga:' do costume e ?utr.,-

. n tjl�"l d R' Tt
• I

A'"
Um (Tiirí��tu no hal' j pelo prof. Spencer Vampre e se-

I
nal. sr. OS\\la_Go G. Aranl:a" e, i (Jo"sa que pelo 1)l'.:�Sente edital de IGual teor OEll'a ser 'mbhcado

· Q� ln fi lfllllJol OU
I

d' , D' " As"·cnoos'
' . "" � t

_. • � ._
J.U U IJ - P ti

•

• !l T 'I
.

lo.
cretariados pe10 sr. Carlos. Ser�; !retOl: o�s, 1,U��S - _);

a: i com o pruso de quinze dias, con- na imprensa, na forma da lei,

-::--_ ...
-

•..

� H")i( d., I �a Duarte. Sentaram-se_, ameia, I dJ�e:ol d::_ Ag.e,1�.:: ,�GA �.;��.; i tados da primeira publicação na

I
Dado e passado ��sta cida�e de

Nas L1Vl'fi, las 0··++············......+:0 I a mesa, os, srs. dr: AdalDe�·to �lo
I �:«no ,�111dn{:a<��:�!ld.e:, (i�:�':'��.1 imprensa, está sendo. citado. para Blumenau, �üs VInte e seIS de

VENDE-SE I Vale, presld..=:nte da PrunCl1Clil da Umao j0!l1�I�15tI�L' Bws_ ...L
.' I COillrmrecer neste JUIZO, a-fun-de Junho de nul nO\·eC2ntos e qua-'

€1 ····_ • 0 C F dndo Ge-ulIo ela C03t \ dl-
Uma maquina de escrever I apit�Jização, como represel1tan- :;fn.. � ,

-.' '.'C, _. 'U ._�' �u-! se n.'r [Jmcessar e julgar pelo renta e ires, Eu, Friederico K'i."

portatH marca "Oorona" em per,
J te do ll1terv2ntOr feder�1 do Ama- rc.OI lia. Ra�::l DH�,_?,_ h su,,� __

.

crime previsto no art, 217 do Có- lian, escrivão o ,escreyl. (Ass.)·
feito estado I ZOJlilS, dr. Alvaro MaIa, dr. Er-I 1.0: e Lmz 1i",!l�13.ny F�tlo, lLuU::.

'dioQ Penal, de que é acullado 'e Oscar L-eitão. _ CERTIFICO

Tratar a ;ua São Paulo, 186. nesto liulln Talay, eonsul �(), I tr:al c cOl-r;...{;rcv:ny�, Peara .nll�,l:l- ! diqe se defender, e intimado a que o .edital origbal é ü" L;uai
UI'ur,·nal·' g""n'''r'II "\ss .."

Bra"rl.'
blOS do l. {lJJsdno onst1 tI, o, , 'I d � rI·r t" f· r f'· , h' I .

@····4>�··�++·�···....� ....

-t.@11
5li, ... (...' .n. LO

•

� ,

, • ..! A
.

" dI" Men��' comparecer na sa a a'.:> un"l.::n- evr e OI (\ lxmw lO]e no ugiU

r � -do 5Rfi Rfi
dr. Jorg,e Martll1s, engenhell'o e :,1'5 .• COlO.1C�. mel�:-?

__

� _l:;. cias deste Juizu, no edFirio til}

I
do wstume, do que dou fé, Data

'\Ir� .!t. UU,V'lj' capItalí'sta; sr. Martins Pontes, da í ses, eng'enh<=l.f? mUIt!i1. e. It'lHe
fôro, no dia 10 de Agosto próxí- supra.

'

I, Jlmta Comercial; dr. SalvadOl' I da E�cola Ml�ltar e TeCl1ICOa do
mo vindouro, ás 10 horas, para O Escrivão: Frcr[elüO gUi:m.

Vende'se uma Mo:ocyc1eta Gomodo, banquBiro; 'dr. AdoIío" ExercIto NaCIOnal; ,drs. scar _

.

Wanderer, (Motor Sac.bs) 21/4! Na!dy Filho, �dvog.ado e capi...'; Fer�'�ira de So.uza Pl��\ '��lge� Edital de Protesto Edital de Protesto
•

lt tahsta' 51'. Eneas SolbihH han-' nlJeHo, banqueno e Lapl,UJlsta,

t
.

Para comprar um p,iano em H. P. em perfeIto estado de queiro' e lavrador e outra's ;}er- Mariano de Oliveira Wendel, en- OUo AbrY, primeiro tabelião Otto Abry, primeiro tabelião
bom �stado. conservação. Tratar com. Adayr sonalidades de relevo...

•

genheiro, eX-t,<ecretário da Ag!i- cJa Comarc� de Blurnenau. na da Comarca de Blumenau, na

Oferta com marca e preço á Silva em Jndaíaf.
.

I

.

Foram,· ainda; e1eitós; os se- c,u!tm:a e ,ex-I:el�te d,a Esco[a P_?- torma da leI, etc..
_

fôrma da lei, etc.
Ervin' Proehnow.

,

.
.

®+.� �++ :.0 II gui�1tes dii'�toT{:s para '.diriC1."ÍJ' R.
htecnlca da U,lllw'rS1d�de de Sao ;�z., sabe:, que eXIste e;,n s\:� Faz saber, que existe em seu

Trombudo Oentral .. Precisa-se . Socledade: - s1's, dt. Spencer Paulo;'AntOnIO Sevenno Coelt.o, c.a.!o.l!�, afIm de ser prot_sta�" cartório, afim de ser protestada

e+++·+···,.··.•·...•.+�.0 .. Íl •. •....
.. I Vampl'é, jlu'i3ta e catedrático da eng<€mh-eiro e fazendeiro em Ube-

!
po. tal � de pagamento, �o dia por falia de pagamellto, no dia

.

- JI,.ar.cmslfos, Ser,ventes e Moças

i F.áputda.Je (.1<: Direito da

.....
Univer- raba; Alfredo 'W.". Lutz, f!ngenhei-

de: v�I�Cllni'n,O, um.,�
Nora P:ü. do vencimento, uma Nota Pro-

ifiJJDftDTut"'lr .rmfiUHl"'&rlá1 .. . .·para pmtura.. 'd d dt> S:-· p.. [ . _ 1 ... J "!\ . " 1\1'1' "'_ mlssona, nO valor oe Novec:.n missona, no vaíci' de Oilo mil
H,lnnl iUi! t ,um.uuu ftyRij, fabrica de Brinquedos E, NElff r: in �,'"

dO dUU 0, ,dr. P�n�,o 10 7 .org'e . ugu�to .

ar ll1S, S';l ! tos cruzeiros (Cr. $900,00) emi- e tem cfuzeirns fGr. $8. tO(I,�:p
... DO ttHl Rua São Paulo N°. 286·f. I t:�; ar ,e ��dvogal·' o do MH1lS� gRcnJelr.o e Pfropnetano elcnc :�o! tida por Zozímo Peixot� em emitida por José Galíotti �

, •..... >. . .

.
. !tou

.

ava Sêca.. I �I,O (U}, 'l,3Zel1f a; dr.;, Ad�lfo oque,. p�ra ormaren� o nl�:,) ....·, favor do Banco ponnlar e Ãcrd- favQl" do Banco Popular., A.gri-
· P.,reclsa·de empregado. Ordena' ..

p
.. ·l\ardy FIlho, advogad,o e caJ)lta� lho Tec11lco; 5rs, Joan BatIsta 1

ola d n 1_ d f'!.:·' "',:1'_
d· ··C $350 ,.

C ;f··500 ....0
. fM!kI;' ...� fJi!Yl�Il" .

N
. .

". I C' E
c o v3:: o �Wlal e ",(1,1 cola do Vde d(1 Ittlj[,í e avali-

';;
o r

.

11, f,,;':'" ,:0 meI�saIS,

I
.... ... .. ... I ,i�;;a. �r.,. �,stor Albert? .de Mé�- Pew=:ra, eX-dlY.etor:a ;<llxa co�. zada por Jose Oallolti. E como zada por francisca AngeH Gal"

·.·
..• ·.1...•.

;r

....
r

..a.,..
taro a Ii..ua.,.sD;d�.N.ove.mbro., .. O.fICH1

..

a

.•.

Ra.dlo 1 cc.�lo, (�."og<4dO edro L.UC.JillJO
Rt-

nOfl1IC.él. F.<l'd.eWl d,t.

sôo.
P�u10,. o emitente e avalista residem loHi. E como o emílente e ava-

.: ;�5-Q�. das' 13 as l� �o�a� .

cam
.... �,.. ;,.... . lYe��o 't �1�_O, ad,,''Ügado.e fazen- fazendet_;0' banfl:lelfo e pre�:en- fóra désta Co·marca, palo pro- lista residem fóra dé'ifa Comar-

.{S,�r'-,PedroS. N�C.Jm.�n.o. .. TeCnlCiíl Zen:db ,d�IH}:. ��,���:n�m?r?s .d.o..�?ns:- te d� CO�11pa�':w de A:11la.'2�s sente os in�jmo do respectivojca, pelo presente os intimo do
\./.'... , .

-

. .

. lLú
,

... lll,CkO, ....neas SOlbIa'I, ld� Germ", JmagUjn, Salvado]. Com�- Drotesto. rêSpeclivo prC<tPS!Ll.
;". .

.;A ;J.�AfÃ. I.··
Concertos em Radies e Vra((Jl' e ballQ.ueiro; j.(JS,� Pe� do, ban.queiW; Eug0!lio Augus*

.

Blumenau, em 19 de julh0 t Blumenau, em .19 de julb,Q_
.

. iU'� ,

apCll:elhos eletrico$.· reira Tü..oc.o, membro dá Intc'r- to Monteiro d,,� Barros, ex-depu- de 1943. de 1943. �.
'

�'
. t :,A_Jd Concertos e limpezas em I ventoria Fed.eral do Banco Fnll1- tado federal, presià'ente da Na- atia Abcy . Tabelião, I Oito Abrv • Tabelião

;, .... ,�...'
..

-_ . .1 ..... mo:au�nQs de escrsvei'. I (:s e Italiano para a Alllerka d.o vegnção. S.anta ,. C_at,üriná e coro- �mffi�B3�mea:Jgffi83ffi.m�l1'�t6e..1iEfIif15Eí!�
.:i

• .:� � • ';i'�·.?;:r.:./. '§l

I
-

calcular. ele.
... I ::;�ll e membro do Banco do Cce- nel C�Ilo� Frc�,:nco Obl:rla:e�- � ffi

.. ... '.

Rua<�!n�: �:��������� em· , j .�i��•.t:t.r!�f:�él..
���; �q��.:.�:rS���� ������ldJ�'e�����������tec��p!���� I. .

..6, ii ��
�r d,�. m

mumenau ·1 Mar!lUS P'�ntt$, membro. da JUll- Parque �auhstano.. para o Con-,

I
.. 11 ..1 O II 'E1!lE. U ��

I t<l Comereml do Estado de São, selho FIscal. i!iiiili!üli'''''''+ pi !·_�iri?l����. �a
iiiltWiõ!i!"'!iIl!"'miiIi;�fl'Ilj'Iflf<7ll!l,l.�·•!l!I!IIII-I!g··1 ,CJ? •••+�·+�•••.•+._ +••eo 0++••:t , e

� (r1\JArlO Caixa Postal llr. 36 - [mi. reig. fluido �

r� Qnornis bõas f!�!�!�! ! �9rvíço rapido ( I � DeSPQ��o:��:r:e�:�o:�� ·P0rtos I
! f· ri.J o·.. .&.1.:4 A· ..0.. O n : ! naClonOIS e extnJngelfOS �...

' v I. ar. .1".1 .& (O. SchoJz) .. �
�.

..
... 71�

: . Rua 15 dó No"wbro. 596 t ; TrapIche.. e Armm"<1;IU PrQprlOs I��._+.§.�,,� ..�.�.,.�<t.:t":tj>+�(i)n �)J.�� ...'t•• 't,'t.�.t..�,,_.+<to+hâ�S3�fIf.ijfB*'.Fffil'.BtB�tEl.{�::f xBFE63t8�fI�Jj���f.EF.BW63m

. _. il. f

21 "'-7 • 43
IR ..

R • eXiIfi•

560,800,00
180,740.00 380.060,00

2J,3S,70· 533.462,70

:VENDEM-SE
Dois terrer;os edificados com

casas situadas em Hamonia.
Tratar com o Soro João Paulo

Gi'osch - Rua pjflL'hy - em

Blumenau.
®····�············•.·+e

PRÔCURA-SE
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Sangue
com MARIA TAMA "'(O e' VICENTE OROM A. ,

U' .. L.f'_ h
.

d 1. A ?A'O D Um caso amoroso (amorosissllno!) de um 1uiz de saías ••• !!,

ma. sunume omenagem ao malor os sentimentos uumunos: O .tu
.

J;I.. Deve ter muita gente interessada em saber perfeitamente o que O'co:e.tece

,.

ATRAEa."'lTE 11
.

EMPOLGANTE!! 1 quando Eva consente ••.•

.. Entradas: Cr$ 2,00 Balcão Cr$1,OO .'.'
Entradas: Cr$ 2,00 Balcão Cr$ 1,00

�:j,.,+.•".•+ ..+•••_ � ":t_..ex@�+ :+..+,•.•.u,.+.•.+lf...* ex. 0:+..�+..�_.._••§. _ t lf.:�._..8&�
o

�
•

••·0 xe ·•.••:..0 x 0 .:.•.•I+.:••+.•,t:$
�.,. .

' -

,

UM POEMA DE AMOR E DE DOR!l

Quarta - feira Aman�ã Quinta -feira · ás B:

e Amor
ROSALIND RUSSELL WALTER PIDGE'ON e EDWARD ARNOLD

na grandiosa Comedia da ME T liO

Quando - Eva Cons.ente

II II1111
1III1 �. Nlcll'ii'Maado Diretamente pela Fa��ica do

11,11 CIMENTO V 01' ORA N

i
Facíl vitoria do Brasil - Por 8xl. tombou (). encontro }'iaçfio x Te:;: o Iudaíal derrotou o �I �:_�iiDiiiiii:

Fazendo o seu pnmetroIo- numa jogadaO r�1f;:�\e:·dei, eelageiu ,:rupi Colocação dosClubes no Campeonato daLJtD"
go do returno, o bi-campeão I xou Juca Hem ação. O tento Terminou. com o placar!} Preliando no campo do Com os resultados da ultima rodada ficaram assim
teve R?' Bande.irB;Qtes um ado, de p.0nra do Bandeírantes foi de 4xOt favúravel 11 Fiaçãt:) Blumenauenae, o Indatal cou- colocados, os clubes cencorrentes ao campeonato da Liga.
versarro fraqmSS!IDO, conse-Iessínalade por Pacheco, fi partida realizada, dnmingó� seguiu levar a melhor sobre Blumeuaueuse de Despúrt<\Js:
guindo 'uma facUvitoria, am- Apreciando o conjunto do entre os quadros das, secçõe.á o Tupi, pelo apertado escore

....."".,.,

CLUBES
"'....

moo.l:JOgos. YitO·t E��L�;'�7�1. '"aIs

plíada .por larga margem de Brasil, notamos grandes ia- de fiação x Tecelagem, da de 3x2. fei�R ri��'!����!ró - ��;,;..
goals.

.

lhas. por exemplo, a ala di- Ciso Bering. . No jogo dos .segundos qua- Primeiros qu.adros
Por.nl 'Venceu o Brasil e relta que nada fez de apro- Grande numero de opel'â-- dros venceu o Tupi por 2xO. Blumenaueuse

poderia ser aJnda mais, caso veítavel; Jair, tambem ex- rios daquela grande empre. Cr$ 608,00 foi a renda ve- Brasil
os &eUB jogadores se smpre- treou muito mal, como half. za. afluiu ao local da pugna. rífícada, alias, multo boa. fn:..!air11
g.assem a fund.o, pois, sénho- Os demais estiveram bem, ®•••++••

·

,.Ef A atuação do sr, Arnaldo Amerieu
las }'lbsolutos do gramado, salientando-se Doquínha, que O Lauro Mueller perdeu Silva.. foi falha.. Coucordta

quast que. durante .

os noven- mais uma vez foi o' dono do
e disistiu de camIlo···· 9t�•••••��•••+��9�$�+�.0 Amazonas

ta minutos, os "alvl-verdes" campo; Augusro, Borba e M�lÍ' . CIp t\ j:'ay;:;:.HIÜU eLUP;l,- Tupí
prgeUratam

.

mais o. jogo de reles que foram os conatru- Jogando em Brusque, Iren- Ti:nboense

passes e fiutfiS do que o ar- tores do placard e os que te ao poderoso esquadrão do u.n't�rn Bandeiraates

'�1','
'

..-........
remBSSO ao .Rl'CO, a não ser brimh.ram a assíatencla com B�usquense, o Lauro Muellet , (i p�rtida r��liz8d� em Ib SS!5lliU!OS quadros

'
. .1c B0rbaflua, extreando na pon- jogadas perleítas. fOi derrotadó por. 2xO, e.lIi l8.1, e:mr� o Ulp, locai e o I Blumenauense 7 6 1 12 2 31 12

ta e��lerd8, qulz experímen- O Bandeirantes teve em poucos minutos d�J:>go!. PO!!f, Paysandú, de Brusque, ter-! Coucordía 8 5 2 1 12 4 20 15

lar a. t-orç.a d.QSSeus. à.OiS .p.és Correa e. RüdoU:o os seuslo q.U.l:ld.ro.de. IteJ61.naa
....•.
s

....e.
minou com o resultado d8jBraSU 9 6 t 2 13 5 34 19

e por quatro vezes, com pe. melhores homems. cODjor�orr com. uma de'Cls,ão lx�... . ",
.

,_, .. _

Indalal 9 4 1 4- II 7 18 25

lot8�oS inclÍveis, burlou a A prelemínar fol tambem dQ a�bltro, e retl�ou·se �e, cam e .......i)+e. ••.�.,,���+-tíl'0$i.••�01 Amazonas 7 3 1 �J 7 7 25" 12

V.i.gu.a.,.n.C I.·a d? J.uca '

.

.

vencida pe.J.oBraSil, pela con. P? fICando aS'�lmt .. suJelto.a·

...•,:l Camit'bão Ch0v!"otet I B?,H.deirantC's '9 3 1 5 7 1 i 17 34
MeIreles que porlaria ter tagem de 3x2. rJgor?sas penalldades, t . .1 .., , j � Tlmboeu5e 8 2 1 5 5 il 11 Hl

atingido a uma boa soma de Serviu. de arbitro dessas Fellzmente ef!l Blumenl!ui Vefl'llde..�e I Tupí 8 1 2 5 4 12 12 18'

teni:o&t. pre:í'el'iu não maltratar pa�tidas, �tuando bem, (j sr.,�ste ano, o pl.lblwo t!3Dl 8581-8'. Com pouco uso, equipado AmNica
.

9 2.
_

t 6 5.!3. 20 34

ê �olelro. marcando �pen.as Joao Carvalho.
".

i�ldo os novent!l mm�tos de
para viagem ]l.Ioto::, a Q;�solina, J NOTA: -.- Ne!;ta tanf)1l1 üao se acha mclmd;) o re·sul-

tr

..e.l.s... 9 ..

outl'� �.oal. fOI. I.elto! ...
A r"en.da foí bôas. sendo d.e

Jogo qu.
e para ISSOpll",OU., .•

'

•..tipo 42.. trat.a.se c.cm Waldemar I tf!.dl) da parHd.a Tl.l.Pí x Conc':mHf1, (1os. Y..uadres) .
r.eaHz3dnpelo. Velho' .Augusto, que, Cr$ ",81,00.

., __.. 0���+,!'••+.+••�•••••+.+.·0 Ortigari, (CmHih2i10S). dia 11 /7/43, pniR, aguardült)of' .5 dd�i8�i', rh L. �. D
. .fJ �.+•••+ +.+-++ �e

..

oe••••� •.+ +.•.••.� ®. DJÍlell vJ.torUt d.o .{)OU- ;1:\.... ..

. �•.
' I II��

-

. �-"""'lW""'!wn

""�lr . i<" f·' 'IC·d··d··«· BI"
'

..

'

" -I''''"'''''···�·+·
..·+···- .<e��$,,® I

'tJOHi!urSO
..
LSpOr ...1VO i a

..
e de" '. umenau COl'dht li -!f � l� I jl AP, E R I T I V O

.0.-:- Sob, 0.. alto P2t.rocinio da "CASA ATANASIO"
..

Em �io do Sul realizou·�e fl�Jv�n r'k�n!��lr� !f;,1... "QUAL O CLUBE MAiS QUERIDO DA L. B. D.1" .

a partIda COl1cordia x Ame. fJ�Uh��.: ,�;l���iJ" \1i i� tl!
..Esportista de toda a zona da I enviados a esta redação sob o rica. Após. ��venta min�tos 1!!!�!_�&�-'k!i,..':�!."""X5 I� i I:
Liga Blumenauense de Despor- endere<t; {(CONCURSO ESPOR.. 1�.a6tantt: equlh?rados. ,a vitO' S3rviços d� prírrwrra i1; I �i O f'I;o1 F � H n R
}9S, envie desde já os seus VO� TIVO CIDADE nEBLUMENAU�. rIa 8GI'.l'lU ao CouC()rdla por ordelli :� i ql

t � --.... 9 'l.,.,.. •

!6S! .N.ãíO perca

...

te

....

mpot �oloqu<e .?S

VO. t�s que Vje.rem..
PO

.. f. lxo.,.ten.to,con.segUidO de

um. a. it:.:.1 �i
..
no lar e no h.ar. n.a.-,n..'" ch�\·e faltar!

ImedIatamentel:a deant-eIra o. lTIáQ propna deverão ser cokJ pena mH�l1:'la, = .

A varrida lUo HLdl- i� j �; Pi\l:I .ti" ..
-

.. �. . I
seu clube prefendo. {'adas na urna que se encontra .

A preümluariermluou Cfim cc, no. 2 (entre Ki- ,�I �, li li (' 'i:'urL"lh�ü�'"'p"'T O"'"
"..,. ti;

'IAléIn

..
·.d?.S oo.·.upo.n.s.,

PU

..

b

..

licado

..
s

..

;a

r.eda.!;.ãO..... _ .

.

� a.�itúrja.·.do.. co.ncor.dia. V.OI' eek.hu..S'"'.'h
e {} C:if· !.r.:.�.,.'I. �.::.

tin

..
:L. ",

.

.>om.ã. e., ue.g�.r.o. s.'
l\i.l'l

..

� H

..
�.··.í�L .1.'tI.esta pagma, poder� ser adqm- �s cou�ons nao assmados DilO 3xN"1' ..

". rciC!)., ird �I Idcftf.: Kr�IOT _.- f'ai;,-a 34 - Hl.PI .!
nda t'jualquer quantidade, neste! serao aceItos.

.

1 I) SIlva ap;.wu rpguia. A tnii'if' {.\0Ul :�� �:__ ____::"
•

•.__....�__ . _ _:�:_._�I
./ redaçã'ô ou •. gratuitamente, nal As .apurações deste. concurso ment€l essas par.Idas. j1}; t� ". '::'.' !�. ���,-";;.��,,,,���,"""_I

Casa Atanasio, á Rua 15 de 'No- \ serão_feitas todas as quartas-f�i- '.' ,A�l'ent1a 3tjd{)U perto dos!. .

H' ��It}�J. :,� i Pnrn11 ri I\!hla mqX! 11 K�l1stlQn U1rm °111111vembro (e!1l freute ao Hotel S. ras, as 19 hOTas, nesta redaçao, 01$/00,00.. 1 e.....+�...� .. :)++..+H,- )�+t\!1 i �JU.u"lJ�uAL- 1 Ui til" l...td L{J1! Uul UO UU

,1C)sé).
. ..

' ��a�lop���i�da��e:es:����ir to� {rM��m,Õ:;;�";t���"';�i���l� A V I S O
Tambem em Rio do Sul. os Oresultado das apurações se. i; TD 11 , D

.

r. l)�p:J Achun-se á disPLlSição dos Sim', adon;s!as d<:t,ta !J.ocieda·
c·ou.po».·s....!Jo-.l",.m.. ser ad-qu·.!'rl·d:.cl:'.,.. ra'

.."'U·.'I.l·,.,,,,.rl.o·po·r.·esta.f"'llla··.e· s-
"
..',.=. I\ABi'K�.HOS EM_6.R.A.. NnO,fVl.�. ,\M.O.. RE fT..c.RRr,AZ,{,?�. 41,11. e,'o" f .,. _., '

..,' 1 � T' <- I, d '

.....
.
u",. ,

. 1:' U � . v -
•

{nO UM ." C' I !� t '.!� [1", e'",cr"on0 ::no nu ,t:;.;lU' ,eslO ,:·a"o, (Os ocumen,os

l�O Bar e RestaUlanre Parola. ! tará expo�to nas vitrines da Ca. Jr
N ENIA�:;I�� D� �����. E QUJU.Qb. .:.R

Ú :3xigidos LO art. 99 do decr�to' N' .26::'7 e refEf�!1tes ao !;la'

. .
.

*** ! sa AtanaSI@. ):. \' .. '"

,.1

:1
lanço gera! eI1cerrndo a 30 rle Junho d2ne ano

Os COUpDns deverã6 ser ,preenJ. Ao venoedor desse OOrta...'TI'eID :f� Santa Catarina - BLUMENAU - Rua S. Paulo, 23 � Blumell.1U,]3 de Julho de !ú43.
chid0S e, devidamente assinados I caberá valioso p·remio. .��·����.!.!.�:c!:�:.;.:.::.!;.:..::=;�.:.:!::.�..::,::.:.�:".:,�:�::...�!:.::::.';r'�."',":'ê�':':,'-'�:: I �TOAO KARSTgN

. ".
'.'

." 1�:m�Jí!iij '-"" '. .

..

ResLlltado da, Apl.iracâo ,tI
.

.

'.
'

'

'..

."
, .. � ro,,- !<�••••9+.��••++4;+++4>�'.'{'.''? o0"'�'ll>��.;;o$H.�+;�.+�u+ +.a

A lOa. úpUft:l.ção dNJftd a;J.,neurso, re&Hzud'á quarta. I� Radlos e \falvulas RCJJ5i. I Adquif.lr Bonus a:a �ue�ra, e c:,ntn-
feira uHims. sob �,<pl'_es0n.9a de \:wios esporHztas interes- VIC T -o R bUlr para a V ftona .ao BrasIl!
sados, acusou o gegumte re:,ultado:", 0+4' .....,++..+++.+.+.+._++...�®O®++•••••+.+.+�+++.....+@

S. D. Blumenauense 454 votos
os :tneLitores pelos preços menores

r.'" fI�,.. 1\
,.�

'1\mhoeuse E,.C. 401 " CAS'A DO AIViERICANO S/A f...U JInIQt>gQ/U4.... I
.A rne:"ica F. C. 375 I!

Mé,esdo de AUTOMCVEU; �"
"tt I /;' -1l-

Brasil E. C. 201 " Jmie.qE. o. Bandeirantei!l 201 "

",f�- •

Amazonas E, C. lGI "
"�

04 A-.-. Tup·.i. 129 "

ImpoBto de. Tahaeos e derivados e lH'hid;,s
E. C. Concordia IOf! "

'. <.�lcoolieHs
.

I
E. C. Inllaia� 21" I .. D� ordem lloSr.: CO�BtOt EStfldüuI, faço publico 1181'() I-__um

I
cüohetnmento 'dos inter.essfldos q,le durante: o corrente

P' [
•

U·�·J J J Dl H f mes procede-se u.esta Coletoria Estaüual. fi cobrança do

bDOeUTSO tsportlvo
..

'

tlnluO Ue Dlum8aDU .� (h��:�tJ!�e ��::!a mencionado, relativo BO 2'. semestre do

Sob o alto patrocillio da C�SA ATANASIO I. Qs contribuintes que não aatisfizerem o pagíOffi('nto
de suas quotas no corrente mes, poderào faze-lo no li ee

ftOual Q Clube nl.tiis q.uerido da l.B.C.?" de Agosto oom a :multa de ].00/0.
Findo esse .prazo será iniciada !lJ. cobrança ('xecutiva,

. Coletoria Estadual de mumonau, em 1 dt} JUH1tl de
1943.

I __� q,2;;!lão� !!010_��---,�s..___1"
I.'. Â V If S O !il.'

I
Alem dOS

.... 1'.adhJ8 G.Nlltlll"ill..
Elet

.. T".lC·.)5ehn.mos toda I
I

..

e qualquer outra marca para conccrt4) L

GARANTIMOS O SFRVIÇO Sempre ·foi e co·ntinua a ser

. �WALDO K. MUJi.:t.LER ll(� C fJJ p" S·' M'··' ·t·Rna15dB wovmnbru'���f�;':'��; �a:���A. rl_�Ou� .··.,�m .. ·15 ura

II
l�
•�'�-55··���

RODOLPHO KANDER

•

BLUM'ENA.U CAIXA POSTAL, 14
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CAPITAL>)'

Grande LiquidaçãoAprove te a

·@+: n.+: 0ó@f

:(
Dr. C A tA A R A
ESPECIALISTA

TRATAlIEN'rO.E OPER.AÇÜES DAs DOENÇAS DE SENHORAS
Moll$lias das meninas e mOf?lls. Disturbi2s da idade critica. Per
turbações neur(HrIandulares. OPERAÇOES de . uféro. ovarios.

.
. . trompas, tumêres, hernias. apendice. ate.

ENAU Diatermocoagulação • Ondas Curtas.
'.. . CLINICA EM GERAL

,

I
Coração, pulmões. rins, ilP. digestivo.

I. Varicês • IDceras - Doenças Tropicaes.

����������������������!"!II.�� CaNS.: Rua 15 de Novembro. I. ISS (ao lado do Hotel Elite)
RUA 15 - 1307

Meú -, 'amigo� O' Brederodes .. ....

.

.

RESl!l.:-BuaAmadeuLnz,23 - Fone: 1226. - B L U IIi E NAU

1............,;;;;O;';;;__�iíiíiõiiiõ�iiiiiiiiiiii__....iiiiiiií___..Aa_E_:.iiiíiíTEie-A_uiBiiTO_RiiiiiõfomSA_i}.....O;;;__.
..A�ab

..

o dereceher sua grata :mões,.E '."
o resultado éra avi- Os melhore.s alunos_.das ".ossas escoolas IC

II

mISSIVa, a qual encheu-me de dente. L-ogo ao transpor a porta: INSTITUTO DE EDUCACAO SAGRADA F'AMILiA r o n I c a
satisfação. da entrada, deparei com uma íer- Nossa enquete através as es- 2° lugar: Elisabeth Scholz

,. •

.. Concorda em parte com o-ve- radura com 6 C1'8\'03 dependura- colas de Blumenau afim 'de (0- 00 lugar: Gilka Heusi Anlversarlos menta de um ·menino, ocorrido

lhO amigo, tsso éi somente em da na bandeirola. Na sala de vi- lher os nomes dos tres melhores '.
3°· ANO FUNDAMENTAL SE.. Fazem ano.8 Hoje

no dia li do corrente,
-

.
.

UNDA'RIO - Da sra. D. Fw. Hilda Plaut:
parte . ", sita, um quadro do Sagrado Co- alunos, teve entre as famitías C 1 - A sra. D. Luisa Sad«;

. . .' .

I H I: lb com o nacimenie de uma menina
. Eu cá para mím, com os meus ração de Jesus. Mais em baixo, locais e entre os senhores pro- 1° ugar: erta nO e Dia 22
8 E J'

_, ocorrido no dia 20 do corrente.
I) anos, não cançarei dê dizer um elefante de gesso, com uma íessores, a melhor acolhida ;e 2° lugar; J mor Kamm GDILHERME 110HENDORPF
que, geralÍll,ent<e, não. é talento enorme tromba. Um pé 'de arruda

f
cativante simpatia, Este interesse ;30 lugar: Leony Sanches

• Vê transcorrer amanhã., dia 22) Casamentos
que faIti! ao nosso povo, e, tra- estava plantado dentro de um; I bem demonstra o conceito que 2° ANO FUNDAMENTAL SE- mais um ano de etcistenciu o nos- Contraem mupcias hoje:
tendo-se em parficular' da sua; vaso, ao lado direito da sala" formulamos no primeiro arti;o, CUNDA'RIO 80 prezado companheiro de ira-

- A snrta., Gisela Peiti e o 8121',

formação religiosa, o
_

que lhe' Dna. Flfina. apresenta-me rí-, animando-nos a Incentivar cada. 1° lugar: Valburga rixff bulho Guilherme r. Hohendort'[, Jose! Hebeder,

f�lia é c�l"tur�; Sob �sse ponto de sonho a sua .modesta prole: t�- vês mais o amor e a dedicação �'JO lugar: Astrid Klelne Aiuxiliando ti atlminietracõo de - A surta, Rifa de Cassi« da,

VIsta, nao sao muitos os que f dos os trez filhos com urna <fH I nos livros pelos nossos escola- 3° lugar: Joana Freygang. "Didade de Blumenau ". d('�ilOn.�. Luz e o snr, Ademar Bia,ljcl'.
possuem conhecimentos nítidos ga» dependurada no pescoço, EUI res.

. 10 ANO FUNDAMENTAL SE-j trou em curto pe/'iodo ,�ell ('::pi)'i- Falecimentos
das príncipaes verdades da fé "á, com meus botões, notei logo Escolhemos 110je o lnstituto de GUNDA'HIO to atino e honesto e conquisic« a - Com .']7 (mos de idade fale.
� .. reina mesmo tal' ou qual con- que Dna, Fifina, não éra relígío- Educação Sagrada Família, em lo lugar: Sígrid Schrader gimpatia e a amizade de todos ceu 1/0 Hospita]. 2. Catarina a

fusão nó. espirito'die_ nossa gen- se, coitada, ... era sim, s u pe r s cujos bancos escolares se ilSS'2i1" 2° lugar: Helga R, Weicf,ert 08 daqui de casa, 8m. Catarin« Tietlt no dia 19
te. E esse íenomeno neigati�'üt t i c i Os a. tarn varias centenas de meminas ;30 lugar: Etha Hiendlmayer. Ao festejar mais um anirersa. do corrente.

encentra-se; por vezes, em pes-- E da nossa melhor socletlade. S,lb CURSO PRIMARIa 'rio almejemoe.Ihe 08 m aiore» SlI. - Em consequencia de um aci-
111 quantas casas ele pZ:S50ós· f

SOas dotadoas de não pequena a direção das Rvdmas. In115s 1° ANO A: Ilca Strauch, !Jone Fol- CfIiSOS e as melluire« [clicidade«, dente d.e trabalho [aleceu se,(fl! JI-que S8 dizem catolícas, n30 ha-
. I' -

ííustraçãó nas ciencias humanas. da Divina Providencia, est� bri- ter, Walmor Wahldick. Hidra com um gránde abraço de todos da "eira () Mlr. Libi?l'lílo Tranrs-
. . vetá os pés de arrudas e os d�.. I'

L:embr()�me ainda muito bem, fantes dê tromba i,.. da? Ihante educandario está esplen- Htorst Fey, 01:1 seus companheiros da re!lm;üo 80 que t'ontaw 43 (/1108 de id{/de.
quando certa vez f�i convidad:).

V.él.
didamellt� aparelhado, com ma- 1° ANO B: Aida. Duetsch, Ivo e da.) oji'állrts. - S((bado foi encol1t/'{(do enfo/'-

a almoçar éffi casa de certa fa..! Não me l{'l!lbr� b2m agora si teria I dídaiico de primeird 0(- Oling:er, Matilde Koest-er e Ruth: - O I<n1'. Lindo!fo Baificna lI6/', cado o .ml', Walteí' Luéas que
milia da- melhor sociedade Ca..; foi São Francisco de SalIes que, dem e com magnificos campos Silva, residente em ltajaí; tinha 2[1 l11l0g.

doca.
.

no intuito de acentúar a COflC2p� de esporte.· Desde o cativante '. 20 ANO A: Margot Mueller, Dia 2.']
_

- Aprís longa e pertinaz enfer-
O que vi, meu amigo Br2dero- çãO. religiosa e sua ,pratica, dbs�" jardim da infancia. com mais de Marília' Dalva Ht3usi: BeBa Holz� - O 9111'. TV..Fení1el' e su.a Mlh).Li;a; I midade faleceI!. dOmÚlf!() n Snra.

de;;;, diljxou.;,me com os poucos'
mars ou menos: '<e dever nosso, uma centenas de criancinhns d'e mann, Miriam Folter, Merc::cles N

. G"I'fl'llc[ Kleine, e·'1J08a do $111'.

cab�Ios arrepiados_ conhecer, amar ,e servir a Deus, 3 a fi anos, até as classes mais Kuhn. aClmentos Rlldolfo Iaeine, naÚ" l{egel. A e8-

Imag:ine� que
.

a Dna. Fifina,. como êle quer q:Ie seja conhe�i-' j adiantadas, r.ecebe-s3 aH DUmas 2° ANO B: Dieter Sichert, W�r- Enco71tram',�e t!nl festas os se, tinta deiJ�a pl'enteados (,"poso, trei8

(se nito. me • engano, assim se. d:o, amado e serVIdo; 'embora naa ensinamentos culturais e morais, ner Siebert, Vitor Flesch. ,q1(intec� lm'es: filllo.'? (' trôg filha8.
t O I

-

E .... - Do snT. A1'fur Babe Júnior e �_!IiilIIm_m__E_g__imchamava�a
..
···Dna. da casa, E.spo" S111?1m s .tOl.1S0 açoes. .SSJS, I As notas .das ultimas prova::;, .0° ANO: llca Hahn, R·enate !!!

De d t b
. .... de D, Cha1'lote Rabe com o nar.:i·

sa, mui .,:virtuosa,) _ éra zeladora: us as IS n ue a quem quer, realizadas em junho, classifica- 'Klueger, Mima 'R'u?digt'l', Li,; ia,
d A t I d O quan.do .queI_' e como quer. Fóra mm os Sef!Ul'ntes alllnrlS C')nl0 (J,�_ IMedeirüs.

mento de uma. menina, oCO/Tido
o pos _o O a, ração, pertencia: de se O t +

�.
� c ., no dia. 17 do corrente que rece-

a· Or·dom III era d·" Apo�tolad""
s c· nOSl ü, <'BremoS a .éiU- 111pII'or"s d'" ca'la �las�·e· 40 ANO L' S' h 1\....

•
,

.

"
..

.,. ,. v :s 'v> • C".. .".. � �. < " -, : la anc es, �vJ.lnal11 be1'<Í o nome dE Ilona l1Jul'ún;
d.as-Mães ;Christãs, não perdia' perstlçüo e outras OOUZ:lS mal3, 5° ANO FUNDAMENTAL SE .. WoUStein, Carmelita lVHchels, Ma- _ Do 8111', .Max PreistJi,q e de D.
missa um unico

. ma. Mas ..• tÍ" Sempre as ordens o amigo em OUNDA,RIO
I t.,ilia Dirce Kreibich. Gisela Prei.'isig com o nacimcnto

11ha um verdàdeÍro horror aosl Christo. -

.
1 ° lugar: Erika Martins � • ' de um menino) ocoí'rido no dia 1['1

sennqes; rlãõ -gostava de s-er� \ ::' ! ," Frei 10ã.]. 2° lugar: Ione Borges dos Reis 'G_::>3 �\N� A: Ter�s��a �1l21;d.e, do corrente.

�--!IIl-IiI!II!---�••m I._Ií-_aill'1l!l_R_"1!.II
3° lugar: Ester dos Anjos,�

JdUela orres lê lfdn a, �Ja
Do Si', Ri/aTia Piazel'a. e de IIiii

BJa. GMl' ..... 40 ANO FUNDAMENTAL SE-
Kellenmmn.

T· A B O R D A
D. Hechr:ig Piaze1'a com o naci-lliliilillmltêJ4'l!;.'líkik@w..ii4.....QliMw"".. i!il!!!i!!'lICUNDA'RIO 5° ANO B; Alice Bertoli, Ester

1° lugar: I1uzia 'de Quadra Jacobsen, Carmen Chedid.
a" --fi M "i'-b 5 h

FERMENTO FLEISCHMANN
1 tablétte ... 30 centavos'

Soei

Exija Leite
•

'S.
JI

Biplowado ba 20 �anDS e com prática nos principais hospitais do País.
HEMORRÓIDAS. VARIZES (VÊIAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS

PERNAS. SUA CURA SEM OPERAÇÃO E SEM DÓR.

ENTO ±AGRADECICura da Gouprréa em POUCOS dias
Tl'ata.lne�to espBcialisado, por métodos modernos e eficientes das
doenip.s de s�nb.o}'as, �.dan9as.' coraç.ão, pulmi?es, estômago, fíga
do, nns, beXIga, mtestlUos (dlselltenas, amebIalla, coUtes, prisão

I
de ventre, etc.), diabetes; obesidade, reumatismos, sífilis, malária

. _
_ opilação (mal da terra). erisipela, eczema, etc,

'

. Diiltermia - Ozonotermia-Electro Coagulação
.' .ITQUPlíVA�SÊCA • B L UM E N li U

!���

VÍuya Snra. Clara Gl'Opp e Filhas
Rudolfo J(leine e lamiNa enlutados pelo (a

lecimento de sua esposa, mele, sogra e avó
agradece171 as manifestações de pe.zal' pelo

falecimento do seu úwsquecivel marido e pai
Gertrud Kleine GERMANO GROPP

I
C07n a idade de 48 anos, ocorido no dia 18

de fullw, p'J'Otimdamente penhorados agradecem
aos 3n1'8. Drs . .Antonio Hajizer e Renato Camara
e as i1"mtis do Hospital Santa Catarina e a todas
as l)essoas qlie a aC01npanharam no dolm'oso t'tem

se, que envim'am flO'1�e8 c que a acornpa'nllrí'fam
á 1.dtirna morada.

falecido no dia 14-7-1.943.

CONTRA CUPIl,
QlIEDA ílllS CA

BELOS f DEMAiS

ftHCÇOES DO

.......__11·-

r
;:)

v

o sabão
" •

E iali ade"Ir em D �

li
Clt WETIH INDUSTRIAL JOINVIlU (Marca Registrada)

tegido da roupa porque lava bcilRlente e com rapidsz t)
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