
ovos espons8veis pela Guerra
�it:tl} Londres,' 20 (A N) - O minis ..
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'\,',

tro das ·inf�rmaçõ�s �da Inglaterra Cap .. Antonio Carlos. ftiourão Ratton (Já saiu da Capital Federal o Fogo

declarou o seguinte: Nossos planos
Desde ontem que se encontra

I
Oi Sr. Capltão Mourãu RaU{J\1, Simbolico.

"

•
em Blumenàu o sr. Cap, Antonio veio acompnuharlo de seu o Iícla I

são bombardear; incendiar e dis- Mourão Ratton, ilu".'tre Sec�'eiUrio
I
de Gabi,n:.'tl' �te. J�Ü)a.l C{)UiinL� S. Pau'o, 20 (A, N.) - A's pri- á noite, seguindo para '6 Rio'

• I c: P "I E tad dever > e" I I h meíras horas da manhã de hoje, Grande do Sul dia seguinte 'IJe:-

truir sem p' ladade com todos na cegurança ,U0 ica 1"0 'S ano. ·e !;Ç.L é, S ;;wr ".OjC pe a num a

i v � .... OS -

ra cid I I J"I coníorme telegrama da A!!ência la manhã, atravessando a parte
S. Excla, veia a esta rldade em pu '-< ,1. 'I, Ué e ('2 osnv: e, c �

meios a noc;s� disposiçã o
Nacional, procedente do Rio, saiu do Sul do Estado de S;. Paul'al

.

'>7
'

Q I ! ",ao povo vísíta de cortesia ao Exmo(. Sr. Em llgeuo contato que tivemos daquela capital, com destino á do Paraná, de Sta. Catarina e do

responsavel . pela declaração desta Tte. CeI. Adernar Villela (:os com S, Excía. sentimos que sua S, PmÚJ, o fogo símbolíco-, cu- Rio Grande do Sul. Grandes fes-

guerra
Santos, ao qual o prendem grau- gt'and�' Si1tisfr:(�-\) cm visitar 1103- JO archote foi aceso na Bahia e t��üs estão sendo preparados nes

.

.. des laços de amízarle. sa ci';aJe. ;"' ., ta capital para decoís de 'nl11'�1
que >,cm curregac O 'em uma gran- u, , J .-""' U <V"'

0••••+•••••••+••+++•••®í)e+++.......·+·H;�++��.<$>� ..�+0 ®+.�.+••••�••+.�oe>-...++.0 oe••<1>",??-&(t+�+���H+�.�+�0 de plOva de ravesamento por at- nhã, sendo a chegada do Iogp

Será iniciada a construcão do novo
Dr eLucia Corrêa Gapimado um importante CBn- h"-.bs brasileiros até o Rio Grande

[Simlolico
parte das comemora-

"'t Encontra-se nesta cidade a pas- tro da rezisteTInia alemã do SuL O' archote deverá chegar ções do primeiro aniversario da

Hospital Munl1)��,piOO�
a esta tapilal depois de amanhã entrada tl« Brasil na guerra: "

i Q lU "'"'� lIJ.! seio, o Sr. Dr. Ludo Corrêa, mui- S. Paulo, ;20 (A, N.) --:- As fOL'�

'! 'A construção do novo Hospi- nanceiros necessaríos, contribuin- tp�J 1?�gnOI De!e�aldO Reg.i�n�l ddD ças russas que abrem caminl.o .�'_'''''M'''''

I'tal Municipal, em substituição eo do a Prefeitura Municipal mm
01,) icia uo 1J1Slll 10 mUl1lUIJl.O e para 13 riausk através das matas I

velho edífícío onde funcionou vultosa Iruportancía.
Joínvile. e d03 pnntanos conseguiram cap- j C tei d M t

.

t
por longos anos esta velha e tra- Esta campanha, entretanto, que

Ao distinto causídíco, deseja- hum um Importante centro de ar eiras e o orrs as para

dicional casa de assístencía pu- teve logo o apip'io e 'a simpatia:
n.os feliz permanencia entre nós. resistcncía alemã nas emedía-

I
fisslonaí e amadores

blica, vae ser iniciada na proxi- do 111)S50 comercio, industria e
e�••+�.+·••+++.+••�"+��+0 ções daquela cidade. pro ISSlonalS

-t'�.,ma semana, obedecendo á planta populaçêo em geraL está apenas �A defBza do sul da Italia 1 ®.+"'"{>G��·H·�"�<!>�H��4�"•.tdE! Teneui{J Hubbe avisa os interessados que encarrega-se do

r:"'! aprovada . pelo Departamento de em seu inicio, aguardando-se no- "'�onfi8da a �eis ,1.1'vi{10�e�Ll alD� Retrocederam 33 k1. as encaminhar li Repartiçdo competente, requerimentos para ii obtEm-

.

Saude do Estado ' vas doações e auxílios. Neste II w U II li forças (10 Eixo na Cala ii cãe da CartBira Nacional da �fotorista. euio prazo termi-
, .

.

mãs
c,- '- .._, A 1 <:' f.I na no dia :$1 de dezembro do corrente ano.

���!��1:���������t�:S; ��sr;�\;�:'�v::;�::E:00��'���� dnA�7,�I, d:'o r\!Í;"�')5C�'�I:e;.��� g"!;��;\��d��:���"bUO,,;j�"�;:: ',I A�em:&a��\::wo m;O�i!ec:e�u:!lf�r�: d:v:�::�. a4062�scritoriB da

mais necessitados, que sempr<c
ve tamb-em pensar um pouco no rrvticiu irradiada pOi' uma emí5�. as �{l, \05 do Eixo retrocederam """'-=""""'......""""_....._"""".....__....._....._-_.....__..........."""''''''''''....._*lI

encontraram no Hospital MunJ.-
nOSEI) Hospital Muni: ipaL de tão �ora desta capital, foi. conHada a"""

,. =",,,,,,",,,,,"m _
., >$ ?!W

.

I 'h'
nobres tradi(;ües e que está aguar seis diFis,ues alemã'es.

CIpa a aco, ,�da e D socorro nas dl' O altoanao ��a l�ai\)l' colaboração oe ®++•••+....++.+••••.•••·+0 r.-+_+4?�-:)+ ..H('�"._+.+._��++.+t;'IJ
B

5ua.s n:ol-estias e �o.enças, proàif.. um auxllw etlcaz. Suas elevadas N E .I' •

\;I
...:iJ

- �

. ga�:z�ao I:vr bondos�s irmãs de finalídad'es, que \'jsam uma as�
OVO e nerg!Co·�pelo ya, 11».-

c�l1�ade.e.po,r medlco :Ie.reco:'". sistenda caridosa wos mais in.. !prel"!isi3l. Russa e1ift:' 'fQltr'ol da Aber-
nnecrda capaw:1ade !J[o[Issr<JiJal. felizes fazem C01'l que +lt}'los ... d "".J � � _.(:.

.

'p
_

,1, - I!.ura aJ. \Jlel'!-"'UnOa lfi.: 'i"e nlil e'
o'. ar<).",j'l.,{Onstruçr.ü do novo 1103 olhem cüm carinho para esta no(. •

.

�".
. >

_

.

pital, quê será um mo"demo é coin bre campanha que é o"enuina� Mosc,ou conSIdera qu� o d�partamento da açao

.. fQi:'tavel edirido, foi feita uma mente blumenauense e �ue PO�1 AlIada não se ,prende a l"uotrvOs militares

campanha em' nosm meio, com is!':O mesmo, deve 51e1' amparada IMoscou, 10 (R.) _ Um orgão" gassê a Al�manln a retirar 'da

.

o fim de conseguir os recursos fi� por Blullloenau. í da impmnS':l russa fazendo 110- frellt� russa 60 divi,,'ões germa-

®-$-.++.+••+"+.+++•••+(>�0 0��.:��+��+��.$<�$",• .g,�io"4;eO vamente um, apelo para a ater- nicasi e outras :�O dos demais

AS8Ínalando O aniversario da Intenso o bombardeio tl�ra de: segun�a frente, di� qu-t; lllcmbrDs. do 'e�xo>. .

'"t d d B '1 1"1"' t' r
esta so 'po,dena E'Cl' constd'erab O 'aludIdo artigo fOl tmnbem

eH ra a o raSl na guerra.
con�_a a cos.a 1ta !ana da aherta quando os aliados em:- publicado [leio '<Pwn!a I com o

S'erãu l�vadas_ a efeito grl'mdes ma- Prente da Cicilia, 20 (A. N.) _ prcendeso,em uma ação em qUê, que a camnanl1:l 'em prol "da at-er-

mfBsta.ç�es em toda paiz
., O' tombardeio contra a costa ita- envolves:õem pela meno:3 50 dr!

I
i_ura ria sL'gllnda frente na Eu-

'I
S. Paulo: -O (A. �')�.- D; ·to,-, liana nas ultimas horas foi can- vis!3es alel11,ãs -e 20 dh is'õe3 dos> l"'ll�a aS"_:ill1C cm'ater oIíebl. �(m

,.,.
(as as part�sr do Bra:>!1 chegam, sideraco como um 'dos lllalS in,. parses vass:alos.. antor nuo lllo'::ura disfarçar Pi

� te!eg�ail1aS ll�.mma�do wbre a.s: tem03.
Na Siciii(-l, os alemães estão cl,;cepção c a in i�açi1o, origina,

F glEln �es mamfestaçoes qu� as.s1-:' ®++••+"+:••••"+".."++�+·�$-·.+".0 empenhando duas divL�ces :e os das pela d13mOrét das fon:as an

na�ar,o � passagem do pnmelfO � f
. .

K k ita:i:mos apenas algumas, obser- glo-norte�(!mericallds. Peb "li

a�lversano da entrada do Era... }iS orças naZistas" Bill iar -OV va o jOl'l1al. meira vez, desd'8 qUe se (01;12-
SI na guerra. _

t iniciaram sua retirada UM DOS MAIS ENERGICOS I (UIl ii falar em abertura dQ s,c-

®�.++��a.· ••+·.�.+•.+...e APELOS ATE' AGORA FEITOS. gunda Ú'ente, os russos manifes-

Ultunado a Dsmo das forças s. Paulo, 20 (A. N.) "_ Segun- �OSCOll, 10 (U. P.) � 'A publi- I, iam cí11egorícameme 2'OS ;];b(105

. gsrmanicas em Karkov do calcul>os feitos o numero' dos caça0 !iA Guerra e as Classes que estes lléio cUl1ipriram as so-

,
.

.

soldados que formam o exercito Trabalhadoras'), autorizada pelo.1 lc'nes promessas feitas a Molol- H d T d D

,

S. Paulo, 20 (A. N.) - As f{)r� nazista já derrotado ('111 Karkov governo rusm, formula um dos f: lOV em jmllJo de 1941, "S:egui,., smportantes Decisões o itular a f' asta

ças russas esteo ultimando o cer- é de 300 mil. � mais enérgicos apelos até élC"Onl I dllS pelos pronuncíanh�nios 'd�
cu das forças" genl1anicas que se Essa força já está iniciando 'a fei�os, pedindo a abertura d: se- 1 Casablanca e das promessas 'd'2
encontram em Kal\kov." sua retirada. gunda frente,' coincidindo com Eoosevelt e CJmfclliU.

. _, '---��4*HM""""'l1l.,"",,� jft
n cl'upla vitóri.:1 alcançada pelos Este artigo ext-elbriza clara;-

Dr. Rubens Wallbach exercitas russos em OreI e Bi-e!- m,,:nte a susp'eita das autoiUades

. .

M E D ! C IJ
gorod. I ussa5 dt) que o atraso na ater'·

ESpetl_!lüsta em molestias do COl'ill:;âil e V«:1:;;03.
O referido orgfo. que indireta-llUra ela sc'gunda frente não �

,.,
Arterm-ascle�·ose. hipertensão. fUil'tina do Faliu. mente atenua a impOl'iancÍ'l. da ()evido a raz':Jes téc;1icas e m[-

SLtõTROClUmWGHAFIA; VARISES E ULtE8liS DR PEf11'iA I J S l' \1
ailo. rins. e�tllma�(), illtes'IInlls. I c3mpan.1Il"

(a � icíl1a, diz qw� altares. 1 udindo as operaçC'CR

e 2 as li horas. - Rua l5 de NllV. 687, segunda tr;:míc deveria ser e::'l'- eh:' desembarque cm grande esca.-

�����i!!!ll:lI:Ql�!I!2!�Ai;iItRo�d�a_C�asa Prasdm:bno - Bíumemm. Gutada em tal eScala que O�)l i- JI1 na Africa (' na :::icUia e 20 de�
u ����'ltiiiZ''''-�1l cHaia do roderio alemB.o, o arA.

figo dá a enten,der que existem;
["aiões politicas que 'entravam a

fonnaçffo da segunda. frente. Faz;

IB ISS E M A N A R I 0IEdições Matutinas

Às Quarbls e dOS Sabedos

ITA.JAI!

ANO XIX NUMERO 96
Fn

comando aliado resolveu
vadir a Europa

in ..

Lundres, ao (A. N.) _ Todos monstrall) claramente que o al:0,

; os movimentos efetuados petas, comando aliado resolveu invndir

I tropas nestes ultimos dias de.. a Europa. :

, 0�<l'*�.����••�•••+ ••.�+.•.000 �••••• 0

Novo bombardeio da esquadra aliada

contra o continente na Calabria.

Argel,20 (A. N.) _ Anuncia�se tra o continente italiano. 0'1 p0n_
oficialmente que a !esquadra alia- to: visado foi SCflléa na peninsu'-
da realizou no,"o tombard�:o CO.1 la da Calabria. .'
t:}61>++.+••••++."•• <>•• ·.+@ oe ++-.:+." @

O general Gaspar Dutra DonfBr�llGiou nom membros da defesa
amerICana

Washington, 20 (A'. N.) -"o tontem com membros da comip:
minist!o ele guerra do Bra's�1 ge� ção conjunta de defesa am:"rica':

neral Gaspar Dutra (onferencio� na.. : . .. "

0{>�.+� ......�+++_++.�.....+"+.eo0+".".·+.+".·•••••••'f...��.�.@

Ministério do Trabalbo

Rio, - O minisho do Trabalho, ou imçorte em 'collcorrencia a "!iI'l'l�
em processo submetido a sua. atividade ao ramo de negocio ex..

apreciaç'ão, decidiu: 10 - nf.ol piorado, pelo seu -empregad:or�;
pode o empregador transferir ar� 4° =- Desde que os contratos in..

bitrariamente o horário do seu; dividuais de trabalho sãl() toma�

empregado de diurno para nOb dos iwladam:el'ite em relaç'ão a

turno ou vice-versa, semi'o CO�l-' cada uma elas relaQues de em,·
sen{jmen�o, já que tal roàt- pregados, devem as partes con ...

dHicaç,ão CIOnstitue alteração de tratantes separadament.e entre si,
clausula essencial elo própriO con cumprir as leis de proíeç'ão ,f!_o tra
trato de trabalho: 2° - decorrer balho"); 50 � A firma que aSsinoll(
a prerrogativa legal de estab$- a carteira profissional estará
lidade unicamente do fa�or tenlw obrigada ao cumprimento dos

P), desde que o empregado trà� dispositi\'os da priul:eira legislaj_"1
balhou de modo efetivo 'para: ção de proteção e previd:e.nela do.

ti;mpo que o governo russo afir'"
_ uma mesma empresa For mais de trabalho de conformidade cOm aS!

ma que a guerra IJoderia ter ter- 1'0. anos, tornou-se estm'el pC-' condiç;ões do contrato con1' eh..
minado em 1943 Ol! qU'3, possi· "t''''

.

r"l) e eSte emprego; ;:)0 _ a 'car... rCalíZeldo desde qU;() a atividade'
I vclmente, pod-er,-se-ia ter-lhe" f'·tell'a pro lsswnal deve wnetir a do empregado não se transforl11'i1!

'I posto fim em Hj.�3, sempr,e cl'ue a' s'l
-

I! 'd dI uaçi.tO rea (a V1 a ,o tJ'al�aiha- e;nl concorrel.leia desl€al ao �tm
Grã Bretanha, os Es!ar!os Unic'05Jl,' d SI' .

ar. e e e presta serviços a pri�llitivo empregadop'.
c a Russia emprcendessl'm uma' mais de um empregador com aS'

ação ní[lida e coordênutla. NT,:cu' t
. e++••••••'++"."":......... A:"·.A' ..

·

"A'JI.'�
< u cara �ristlcilS tipIcas de contrato.

"."'.".. ,..�

falta desta, 'os russos atribuen� 1 t b 1'-ele ra a l10, C01npete a €stc apo.", "0 gravatá: ahri....a entre as ""._
1crrninantemente aos a�iar!os o, ta'l' a t· I

-

"'.,'"

, c sua cal' eIra, (e vez que Ilao as folhas mOS=litOG iransmis30'
prolongamento dCSllCCtessál'ío do I!' I' I

., .,
,...'

conflito.
_lu. {�! a gUl11{1 que prOtolOa (j res de malaria.Destwi-los é abria

! '�xercicio de mais um f:m}ncgoJ, gação de fados os que se pr �

.

.
(IA abertura da segunda frente, desde que não acarrC'te prejuizo:s cupom com a sua saudo '"

eo

l1C'tc. illlO J' �. ,
. .. I II

'" '" com
- �-� ...

_

.( 1Z o re.,ellLO artigo. ao prunltl\"() contrato (r: traba 10a de seus vizinhoa''. .

_ SIg'11l11Cana, dadas as atuais

I
,��-�_.�" '!;;:;JI(�.E-=qxo=-5f;rIlI""_ '" •

(irG�Il2'tal1ci;:3 fm'orm"eis, que à !\i-�- D�==;:-;';;-O"MSO'''' �� ;tL--S
Mi

((lahsE:� a.ntl.naú�ta �stú disrÍ()s� �
_. -=n. �Ir_lr II"" UM INI

ta a elnmna!' a ttwnm hitIerist8(! m MeE:hcil) ..,.speeu:dasta em Doenças de Crianças
e que não to!-erará, a continuucqo, I � /F'O Bt. H

e da Péle
•

da.guerra nell1! fn.rú l1'k'1is Sâ�;i.� � \,.,OnSl.,h "ono: ua 4 de �:::�i;r0.;,.nf;Cr.. {�D,ladO da

.. '0 1 ' �... • li R','
II 1.1.. .!.!iiuíill

,lei s cO.ossaisc. �i Jr'!lenCDuuri!:. 6!J}mel' i:Uln.entüreSllüra crianças de peito � l!.vitad

e"••+{'+++,++++:.H'++++++€l � mm<Jses - S!!.lis in.antll e do adulto. � ManChas. e Fendas em geral.
. Barlim ,bomballdeada. ,"

��-mw-wt!!!!t ; � Pi 1m

Dispense á alimenÍ!lção de suas aves cuidadas epecÍais.
empregando PARELINHO e TRIGUILHO
do. PA O I N ti O J O I N V I L E, Produtos su

penores, e o resultado o satisfará plenamente,

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



Casamentos1I� �L :;l;J..�t?;).Ql�t1kti"dJH y.1:\ �.�yU�,�·,·
.
� � WI-fb '�.' .,Ei
!f.� � li! � 'ii.... �

{"''FaçG saber que. proteuden1 ca- Faço saber que perante fi 'sr.
sar se: Aifrrdo 5�efeld e Jn!1M1' Oficial do Registro Civil de
na Lange, Ele, natul'i.l{ deste Es- Hansa, MUl1idpio 'da Comarca
lado, nascido no dia 8 de no- de J�ragll.á, habilitam-se para @'

vambro .oe �920, solteiro, lavra- SGr Henriqae Passold e Elisa-

dor, domiCtliado e residente no i betha Hàsse. Ele, solteiro, deu
Iogar Velha, neste Distrito, filho I tista domicilíado e residente

legitimo de Paulo Seeíeld e dQ! neste cidade, filho legitimo de

sua m!1!her Ida Seefeld. EIs, na-l Henriq�v Passold e de sua rnu

tural deste Estado, nascida no l'Iher Ida Kaeslnor, natural deste
dia ,9 de junhu de 19! 8, soltei - Eslado, nascido 110 dia 13 de

ra, de profissão domestica, de)" maio de ) 922. Ela, natura! des
mkiliad;: e residente no Jogar te Estado nascida no dia 25 de

Velha, l1esie Distrito, filha legi dezenbro de 1921, solteira de
tima de Henrique I�ange e de prcíiS:OllO domestica, domiciliada
sua mulher Else Lat12'e. ' Fc. residente em Hansa, filha le

;

.

J\nre�entaI'am os'· (10cmut!nt.og i gitirna de Ricardo Hasse e de

't':xJgidos pelo artigo 180 do Co" ma rr.�!:!Flr l\:hria \Xfeilel' Hasse.
diR:o Civii; r,ob no. 1, 2, f; 4. Apresentaram OlJ documentos exí

Si alguel11 tiver conhecimento ele Q)dos pelo artigo 180 do toâlg!(l
'f':'d�tir alguiu impedimento lerra!, Civil sob ms- 1, 2, e - 4.

acuse-o para fins de diraito:-' B, Si aIguem tiver coniiecÍmento de

para constar e coeg-ar este ao

1
existir algum impedimentQ legal,

l'onhechnento de :oelos, lavro o
acuse o para Ol! fins de �direito.

presente para ser afixado no lu- E. p.ara com:tar e dwgar este &0
gfÍr ue costum: e puhlkado pela (x_mhecime13.to de to:los, lavro {}

i.mpl'�n3a> .' I": . q_, presente pma �er aflxado no 10-

Biumemm, 18 de ;g0S!O de 11}B. Igar. do costume e pubIic�do pe�

Vktorino Braga i
. .(1 uu'j)renoo. ,� . "

.rt)ficifil d� Regi�tro b�vfI.
. Blum�mlU: lO D'e agosto de } 943

.

*)�*
_
'Yl�tormo Br�ga .:' �.;,

,

I.:" d 51 &' ,"
PI efIGIal do RegIsfro CIvIl. •

�4!I \9� il ® � S!. f?)�'+<t>Ht»'ii>��+�.4>.���*�.e.�f}.0

Faço s-abe17 que pretendem ca- J?,M G
sar se: Leodóro Henriaue Quln> (/1.híf 4."j<'J.<�� ,

tino I:' Erica Krufgêr.' Ele,- n/i
turaI deste ES�·.ado, nascido 11(1

dia 5 de maio de H315, solteiro,
aHairde, domiciliado e residente
nésfe cidade, filho. lef{iHmo ri.'

.

João Hemfque Quintino e dg
sua mulher. Ambrosia Luciano
QuinHno. Ela, naimai det>t� Es
taco, nascida .110 dia 8 de 110-

v!"rnt>i'o de 1923; l'oIteira, dr:"
profissão domestica,

domicilbld31e residente m:sta cidade. fm1.�,
� iegml1il,:1 de WHhelm KrueR'er
e

.
.de suá mulher Maria Í<mfger'j�,pr'isentaram ;:JS documerrtos exj·

�idoêl poel'o artigo 180 do Codigo
. giwll N)b n. 1, 2,3 e 4 !?i alguenlti

.

V�j cOip'16ecJment@ de exlsí�r -aJ..

gum imp�dimento iegal,
'

acuse,.;o

para fins/de direito, :8, 'ptua üOflS
tal' � chegar este'�o'1aC\nhecimento
'de'terllOs. lavro o' presente �p-ara
ser afixado no logar ue costume
publicado peje: Imprensa. .;

Bl!1merwU;-19 de agosto de 1943,
\litor!no Braga

.

OHcJaJ do Registro Civii
'

0••��+9��+��<l><)��iI'.���·��0
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PerigOgfHI eftfcrmidnde� �e pôem
em perigo 3. saúdo e a vida; come-

.

Cam por uma slmpje._q tw.e Oll res

friado. Eetee ronlcs. embora pareçam

.am importanciaj dévQ:ID se, tratados

com todo-" éuidado Pllf_;l' eplB 000

ttC nggrnVém do mnneira a caUSf.!r .

sérios aborre.::imentos.. T"J:dul'3 as nr ...

€ooções do; BPpa.eIbo r""pirataria.
nma ti",plas grippe. bro""hite oU

re�fiiador.. _preeÍf'Bm doa um remedia

<üpido ".e�;"az_ O ('-ar�0'fe 8[0 João

a o- i12dioado paTa este!}.

Procura. coh;cação como

auxiliar de eAcrHorio.
Inf!1rmaçõrg Ilf'S!a Redação.

eaaos. E· 'nm .re�io
de sabor a�.ndavet., J'IIa�a ','-.
mo-;oo, velhos e erçaneR.&

il sífilis ataca t-odo o

organismo
lati. Alvim & frellas _;_ São Paulo

t) r'ígado, o Baço, o Coração,
.

� E5!ômngo, 08 Pulmões, e a

Pele Produz HÔfes ll(1)l Of'::;OR,
Ri':'Uillatismo, C6gu{'�!'rr, Que
da do Cabelo AnemIa, !t:wr·
tOil'; e raz OH individuo!! reLio
ta�. Consulte Q médico c h'me
.@ p o P. II I a r depurativo

o! �. -" ••

;.; ]riJ'1ços na prln�fHra
(lt'flem

Avenida Hio Bran
::i', r:o. 2 fentre Ki
edü}!ls(�h 'e () Cor
�,:i,,).

'--t
[uizo de Direito da Comarca de' Blumenau

Edital de Citação
o Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da Comarca de ..,

Blumenau, Estado de Santa Catarina, na fôrma da lei, etc. ..
,

f.�Z saber aos que o presente edital virem ou dele conhe
cimento tiverem que por parte de ROLANO HERBERT MUEL·

LER-HERINO, brasileiro, solteiro, industrial, por intermédio de

Reci!e - seu procurador advogado dr. Max Tavares d'Amaral, 'com escri-
torto nesta cidade, foi dirigida a es[c_Juizo a petição que segue

transcrita com seu despacho. Pli.:TIÇAO: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de �
Direito ela Comarca. Roland Herbert Mueller,Heril)g, brasileiro,
industrial, alualmeníe residente 113 cidade de São Paulo, por seu

procurador e advogado infra assir!ado (doc.- n. 1), com escritório
A "COMPANHIA NACTONAL DE PAPEL E CELULOSE" nesta cidade de Blurnenau, à rua 15 de Novembro n. 1301, para

é (I maior erspreendimento particular até hoje; Iançarlo no Brasil onde rleverão ser dirigidas as intimações e notificações de lei,
\-tais de quatrocentas pessõas, enir� barqu"i:'cJs, industriais, fl,�de "venia" psra expôr e em séguida requerer a V. Excia. o

fazendeiros, comerciantes e persol1alidade3 di': alta representação que abaixo se lê: 1') que o suplicante é portador de quinhentos
assinaram o manifesto de apresentação da Companhia, subscre e oitenta e oito (588) ações ordinárias "ao portador' da Ernpre
vendo quantia superior a Cr.·$ 10 OOO,OO{),OO CD::!:?: milhões de za Força e Luz Santa Catarina S/A. no valor de mil cruzeiros
cruzeiros]. '.

( 1 s ) t)Cr' 1.000,00 cada uma. 2') Que essas ações tem os seauintes �
-

-

Diversas fàbr1cas de pap,nl e celulose situadas em Sfmb números. 461 a 690 230- 1586 fi 1685 100--4$45 a 4899 55. \

Catarina,' Paraná e São Paulo e imensas áreas de j!inhEfllis cuia 4QSO a 4Ü89 10, õeOl ri 6830 30- 8310 a 8329 20- 8493 a 8592
relação [a foi amplamente notíc'ada, as inaram compromissos ctt' 100- 10753 a 10793 4t- t 1557 ti 11558 2. 'tot.al: 588 (doc' n. 2).
incorporação ,num montante superior H Cr.$ J 00.000000,00 (cem 3') Que dessas ações, as de números 46� a 6830 (quatrocentos
milhões de cruzeiros,'. )e sessenta e um a seis mil oitocentos e trinta são da emissão

Mais de 140 jornais, revistas e estações de rádios, inclui ,je 20 de julho de 1935 e as de numeras 8310 a 11558 (oito
vos f�randes jornais das capitais brasileiras, il1scrc'!�ram '"p "1_1rnr.' '1 � � d 'I' L. ",'

•

)J� , mi tresen.os e ez a onze OH qUll11lenlos €> Clncoenta e OIto
<!ck:nisti:1s fundad(lfeS, cujo, quota mínima é d:: Cr,$ 10.000,00 ,,?io d3 emissão de 30 d.e julbo de 1938 (dor. n. 2). 4') Que na
(dez mil cruzeircs). .

. sua qualidade de acfo!1isfa, portador das ações supra deserdas,
Com a ga,anlh de U!11 imf:DSO lastro" a idonel(lGc!: fln "IJ�,·. I

.

álI. ... - t'Jmotl parte na ti tJma assembleia geral ordin ria, reaHsada em

diretoria, o apoio da qU3si totu!idacie da impn.:-nsa, 's favores 27 de março de 19·13, com elas tendo votado em hildas as ma

que a lei autorga à indu�!ria do papel E.' as im'?nSi'5 DGssibilida r;::rias Irazida.,; à discussão e dl'libéracão dos- acionistas. (doc. n.
des que o hegocio oferece em lódo ° terrHó:ia sU(éfmel'icano, 2). 5') Que como titular dessas ações, recebeu o suplicante. em

a Companhia Nacional d2 Papel e C::fulQs: rEsolverá mais um �5 de jtmho p. findo, os dividendos referentes ao exercício de
imporfante problema bra�il·.'iro.. (l proporcionará aos seus acionis· 19,12 (doc. n. 2). 6') Que finalmente. na sua qualidade de pro�
tas ampI9. compensaç:lo e o empreg,o elos seus cap�tais. priefa; ia e de!endor das ações em apreço, requereu, em 27 dfl

A pedido serão remetidos prospétos e esíatLltos.
.

®"'�.4'+••.•••�+.�..+<l>���e .®.���+.�'t>.<)(>��{.>�'Í''''''''����.'
março do ano em curso, conversão destas. em ações ordinaria3

_, nomÍ1,(ltlvas (doc. n. J).. 7').. Que esse peàido foi processado re-

I· � r,
�n��I:'ns' ;J;.,i·" �g�'�o���'Th !.i�,:::r;;0:�,�,f;i :tu1mmente, estando agora somente a aguardar a entrega das

.�IHliHi..j,WU� u. '<i� lI",�";)J..:,.. �:;: .!rllii!.\ii �k U�\��lL�J�, ações descdtas, para á sua conversão. (doc. 11. 3). 8') Que 30

D",n�, 'e�� "'01ifl� <\ (y·1!1{:"'"'>;'�'�'1.l"Th quen::r preenchl3r essa uWma formalidade, Verificou o suplicante
� lü ! " +)< ,; b1!,..,. d' �, R'<'i i u

'",. � "'. r.>'<l .
- � -

1 ." 'd
-

I d I

! .

"'" ".,::",. '<;"',11 ;,,"_�'i \;f,,[;; '.;,-� . .t;;','.,.< ':r;J� que as ZÇ02S 13vmm uesapareci o, lU gan, o e e que as mesmas

COLETORIA FEDERAL - Pa- INDAIA7 I � J. 1 r
. se ienh:lm ex:ravi;;'do. Pelo exposto. jusrHicada a propriedade das.

,_,
- mpÜSLO ce

_,aPl-! -_ I � t (.4 o 2 3; f 'd

I galTIento do 1-ITII',ost·... S'O'IJI'''' "p."'n·- t�ç;;o e Ta R'" açot's, pe OS GOCum::n os anexo:; ,-,ces. n s. e I orneel os
'"

.

� u - ... u (. - (xas .oc:ovmnas. I
. ., d

.

d"t I b I �.da (la. quota)_
.

� TIMBO' � Nã. I. ._, ' pe a propn3 so�:e��. (J emlssor.a �s H U OS, o que as a P?nl·.

I'
COLETORIA ESTADUAL·":'" t "

o 1� It11pOS.O ttlndarnentar e Just!fl�ar o pedIdo Visto não se poder pretenaer, ,

OUROüDAa Ia paggr. ;
,

se justifique o extravio dos mesmos, por um meio qualquer de
Industrias e Profissõ'es (iIo se- E O - _0 sem��stre do uno

prov<l, por isso que, conforme nos ensina Carvalho Santos "se •

mestre).
PREFEITURAS

. � ". posto de licença üe veiculos, pa" ria demasia q;íí:rer e quo ele (r;;querentê) provasse desde logo,
ra 05 contribuintes taxaC;03 n sua assertiva (de que os titulos haviam sido extraviados ou furo

BLUMENAU - Taxas liodo� quantia superior a Cr. $ 100,ÜJ. ía�io8) - Pratica do Processo Civil, vol. I pago 338 - respei�
viarias (Ano inteiro). HAMONIA � Imposto de In- rosamente requer a V. Excia., nos teimaS do art. 336 § unico
GASPAR � Imposto 'Ferrito- dustrias e Profissões (:30 8€meS� do Cod. de Processo. <:e digne: a) mandar notif:car a soci�dade

riaI (1 () semestre). . tre). . Empreza Força e Luz Santa Catarina SIA. com sêde nesta cida-
BRUSQUE � Taxas RocJovia� I RIO DO SUL - impos�o d'c -In� de, na pe8sõa de SêU representante legal, para que não pague

rias e imposto Pl'edial (20 semes-I àustri<!s e ProIissô'es (20 t:emíiS- mais neflnnm dividendo referente a essas ações, nem as receba
tre). . 1re). para a respectiva conversão, a não &er apmsentadas pelo reque-

i'ir,"_"",rm"",!"",_,,,,,,,,,,,,�",,�,,,,*-,,,,,,,,=l!'l'_�,"'<=><--"".b,�""""""'"c�ia rente. ou mediante ordem explessa do dr. Juiz de Direito; b)
ª

A P E ii I T j V O i','� I
manda" cibr por ertital. possivei terceiro dete,ltor interessado,
pC', i:,sG que 'ião se conhece !Jem se sabe se existe dctenlor

m I dos titulas eX:"3vbdos, para qUê no prazo de freis mezes, ale- '"
�.' gue o que fór a bem de seu áirçjto. de acordo com o estatuido

f m no art. 337, § io. do m�ncionado Cod. de Processo. Requer fi·

.

O M' E L H O R

If,
ti:llmente. o suplicante, nos termos do art. 341 da citada lei ju·

'1 ""'�. a.' ta -

ti d;ciaria, que decorrido o prazo da citação, sem contestação, ou

I
no I:;H 'V no u�H" nao eve .e�d*��· . I d'

, �. -

d '1 ., d. - - � ..ÁI ... ""11, JUlga .a lmproceoente eSla, senm as açoes escrLélS JUlga as ea-

fPj.JmGIU'i'fES: duc&:;; ordenando-se à deví.'dora Empreza Força e Luz Santa Ca-

Ind. Com. e Se�;.t�1rOS Kt·.iO·T SI �
_

� !arin;; S/A .. que !lJsse outras, em substituição às reclamadas.

I �
... 1il � PL � Para oS efeitos fiscaes dá-se à presente o valor de mil cruzeiros

�1 Teicgr.: KNOT - Caixa 34 - Hl\jAi �
�

(Cr"; 1.000,00). Nestes te'lTIOS P. e E. deferimento. :RJumenau. 16

�1�;;�i;;;;i;;;;;;�"";="'''''!';!'''''''''''''''_'==-'''FO",n","", � de Af.?:!)3!O de 1943. (asa}: p.p. Max Tavares d'Àmaral. (Sohre:f;
.�����\!l&\i'�:r���mr��&'f,:'i'�l'2�:;::�:tdt'ii!\�3*i:;!.';-M2,-.,iLí:.11::i:�;i::íg;,,:i2�;:)I_'.:,'.',; �m}l, ;;;:�!81_Dn�,�rp'<!A�!:;oduaR! 111,.1 :alOAf deCCr$ 2,00. mais a taxa de."

. ;:'<1\1,.10'. L.::::: •. '\'_'_[1 : • 10}(,!... Omo roquer, paga a taxa,
A � �I!t a"� .� � f,;"t';tj ., r,:;. ," o � P"I' BI 211 d t

i�H! t";
fi';J ti �� ��1 �� �� �1 �S ���!1ii��:? í.�s:j.r:. Ó���:)�;itã��DJ'��' de JV:�����' E.emp'ara al�ei1g���e�

'" t� f:;' 111 1"1 t:}, � lt;)
.. ii,\í. li1 �':,�] fjt� í" :fi [.f,U'� ao conhec:mento de todos e nimluem em tempo algum

U ,� �i @ �l � �� �� �0: nossa ale2'ar hmorrmcia, maneio nassar-o presente edital para
Ii_ <"'--i H Ii!. "". fi;! �,'í . - - I'

liZiêl1 ''.;;;, -.;;,'1." ��!;ii !� ser publicado na fÔíma da lei, pelo qual ficam citados os ter-

ttt cf:iros interessados ou Passiveis defentores das ações referidas

SemP �"'e lO; 'e'- é�n n 1�;n {j � ,� ..,. o, v ir] na petição transcrHa, a·fim de que no prasso de tres (3) meses
$ a 1 � '<,,<' >", •• , ',,' c" ",,' ··v. O � u' >; �,] contado na forma da lei, venham a Juizo pleitear os direitos

I que tiverem consonnte a lei. Dado e passado nés!a cídade de

Ii.�, -"...__,.

tõ Jl ,;� Blur.1ênatl, acs vinte d;as dt) mês de âgO�.to de míl li.ovecentü5� p ,," r" ..;IR":> �<1o!'.1;(��>,,:t';l l:
t F J n d "'Y- Eh' �] � � �'" � � � � ...� rJ e qwu'cn;1 '� Ires . .::U, !}ão uomes a noorega, sCílvão, () es·

t",,,,, _��",.,,M, �,[;,.,d,.... ,,,.;;.� �.";' f!.� I cJ'\vi .•Bltmy:;�au, em �� de agosto de 1?43. (ass.) Oscar .Leilão.
.

.
.'

8 .Jmz oe D!n:�!to. ([nut!!lsada uma estamprlha es;aduaJ de Cr$ 2,00
At'i!,�,}à��t":.l!c";"f'� .··'·;?;!��l"7;;t""3':�ZS'ZÇ,;;'E'::&-Zc\\':'E5H,) I mais CJ ii:lxa de saúde). Confere C,Jffi o origim:1 afiXado no lu-

8���="'='-�""�'3"'''''i;'''::'::'''_''''''-"''''''';'''!=n ,,�,- dF; ro<:'lp"1" do que dou fé
.

B n lã IJD" n l'i-. '��.:,; ;,': "(}J ;;\''1 rl !b'"
'- _.' v,_,"�,

O Escr. JOÃÓ GOMES DA NOBREGA

�I� Itw i-� \!L � (Y' f�;�,. Elo .1. I '�� ",.d � li e(>.o.:<)�Qe><t' .....�?��.·.�.,.�ó�.�p.o.�... ·��.-.-�tn":··p-�::e·+g··:A·G�I�·O<}··@·m1i'"I�nW"@!!.l1I�n -- ?:�.','::.:,.r.:;c, � J'� ��4m1!.l���·,n, ,,�'''', �-' ��.
-�,

...... iU1 !iI...Jlt�BIlU l!Ulí ., <

"""I
,! -'.lU.. �.,.,nd[ I:!j,fl t�� 'V!['�� 'Mi 'iU�' R.r f'll .

� !ill.'
., {,j,h

R ....�:>� i-
�.

I
; Hh8S e v(;:n� i::c_

.

I Rio, - Vari\)s sindicatos dos lencia ou concordata consHtuirá'

. I trabalha(j!ores de São Paulo. d, i·1 crédito privilegiado a totnlidadi

,
para pultu(;}'·, �·r í ': :::'€'3' Il

1 rigiram-se ao l1ünistlO do Tra- dos salários, devida ao em-

n T' ���� � le(!'ll',;", �- l, ;:�.��\"; �r,�,i7�f:':"�'" I I balh_o: pleiteanco pr{)\'i(k�?c�as ,LO pre�ado e um.terço .d�s Íl?den�d,c'

II i Ilh�@u.tlrA m��q{:,:; :'s':; �:i;}� J �i;' ���ty.� � ! s,�nt�?o de ::erem resgl1aJ'oa:·03 cs z�çoes � que t;v:er lhrelto <e cre1:(-.
I .

.�" n i OIf€110S dos empregados, em ca� .dltO Qlllrografano, os resíant·;:s

,�. .' un=.;"'!!;..,"'""'.,.."'p.,,""""'_,>"''''''. ".-� .,-·.�.._.�""""r''''''''''-c=--'''''''�'''�=,�.=� I
"O de falenl'ia O n1inistro deu o dois ternfos

'II��-���,;;·'"��;�?�'�:����:���·����,·-.���·:'4�'�F�"�1 � í ����i���r ��f:�c��l�ot�;:��i�r�;��� doP��án�::iat�eg�l�l�alel1C�a�:�
I � W' ,e. �-} ,� 1;0 foi objehJ d� cuidadoso eXél- facultado aos contratantes tornar

Ar ..li
,,1 d

- -

1 f'
--

I
''''liCJU �1l0� �.IHU@S GCllH'�â1l� -i}»'1.·t��c .",�eHi!il'����3 hH�a 't) me por parte a (O'111SS ..,O que !e a- sem e elLo a reSClsao c o contra;to

D mi � q!l!::'ilqlil!e1l". O1lllh'�q mtM'Clll tl21:1'ta ce���c'f!"'to � torou o projeto du consolidaç&ü do trabalho e consequente ,in'"
.

q:'" Cr"n I' r-.""\ � das leis do trabalho, cujas llOI'� denizaç3:o desde que o emprega..
-

Gl�.f(ANTH\IJOS O u":T\ V ; �_�G' " 'mas 11 respeito se harmonizam dor pagu� no mbimp a ll1etad�
,.,....,.� [!:, n ,:,.,. �'l'q 1!t .. !!. ': , �'T' p ; (�n� i(}utr� S

. r�g:'a3 .' inclu,idas no dos salários que seriam de:ido:>!í1_ ,&1ifj .L �LJL,;rO 1f'2. '" 1-11. "'_) h.-::-'" � �",,' "'-." ,'''.

,,_ � I lJwJeto cU l'?l ([e ralenu L I ao empregado durante o l11ter..

Rua 15 de Novembro, 1307 a BLUrliENAil . ';ta. CA'rtrifHA ti I Assim (��5PÕe ,u conWl�'_!a_çz;o,' l'egno·'). .

.

T R lt,· r1l' t ')t!o p I.no
s�u artigo +f9: ,'Os dll'CITOS AdemaIS estabeleceu o art. 778

•.

lê e. 'l" "e _��".:_ .

,

É� oriundos,d� existel1l�ia. (�O (D1.1t1'8� I que� terf.o prefl0re:lcia. en: tüC�i'\.s
"',:....",."e'.",•••____......"'""""""'__,=�....'7.�"""'-�,<"'''''''''''<===c-""'="""""=�"'" lS to de trao(liho SUbsl3tlrao no ca-I ,;s ,ases processmlB (10 dISP01Itt�

��=,,:""
.."'=���.':';"='''''''''''''''''''=-.;:.�'''''' .•

''''''"'�k,Ftl;J
so de falencia, cWlcordata 'Ou diS-, \'0 cuja decis�o {j':er de ser ·exe.

R IC' � ;:�; ,y�� i\'�""'e:::"t="�"'� ] - J
-. .l-. •

,:_j

O '" � h"'1 ��?,,] i.=i[ � j.-�, '''''?>
. 50luÇi'.O Oil empresa. , cutaaa perante o JUIZO de faleno "'T

""!li L"p �ü � il ').,,� ê t. ... �oe.;r.... , , •• 'I
'-

'. _ , ,.
. Paragrafo pnmeHo - Na fa- (ia".

MeGICU �
DOE'NÇA:'

�
� t"!ER\lOS!-\'s I�� i\1Er,rr :).E�Y If.

CLiNiC" 11,J![lÓPICA·. �
R IV_tLi� Coraçfj,o. Es.:ntn:!VJ) e lJuh-:-lÔ;��,"

CONSULTAS: 10 ,is 12 - ii :'" i �m !:onRuHorjl) 1! Re:;ídencia: • E&:ic;o G'lrck;-';·l!n..: fi �'1:' �I Rua 15 de Novembro, D�'2 ._- ;10 hi·) elo �

b. �_���m!

. .

Companhia Nacional da· Papnl
. .

(Em 01;ganizClção)
Rua 1I\2fconi, 124 - 30 anda!' - fane 4-81 �g
'Caixa Postal, l83.j\ .,-- End, Telegr.: "CHPA"

SAO'PAULO
Rio de laneil:'o - Be!o Horíaonte -

Baia - Porto AJeg!'e
CAPl1'lU.. : - Cr$ 390.!}lJ6:��O.OO rrrr;Ze!�tL\S .mi�h5�s �e Cn1züircs} 011 t:ç�es

{le Cr$ 1.000,00 (ilifd cnr;1írsfaS). '!l(l�"'.'1Z�'s a v�st;d mil em !l1Iª�.·O
fumtils i!e 2� %, [fi') trüS mcsss.

E�crit6riGs :

��}����>&l!���et�����3"Zi.!&��i%.?&�.IJl.mi$iilQ4t�

� Dr" Ar»n-inio 'f'avares

� ASesRSfle:!l'llte> do P�·'<lJ;f. !llLta'iJid 5-anson

�� Especi:tlista em doenças dos olhos; ouvidos, nariz e garganta.
�1 Consultol'io modernamente instalado em caracter permanentQ
�l neHta cidade á

tl Rui'! 15 de i1ovembro. 1393 - (defronte ao Hote! Cruzeiro)
� Operações 110S Hospitcté5
����&•• 'J����:$ml?l'mw:�"3'fí'dWfiM�P;

de

."t,.

:>1'�.. '

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



765 votos

Amazonas li' C. 5f14 "

-'-' .

F. C. 502
"

América

'I'unbocnse E� C. "t0 t "

Bn>bil E. í; iJbO "

v.

E. C. Band (á! autcs
"A ,'-' ,;
0\'d

C. A. 'I'upí 228 ,.

E.C. Ccncordia 109
"

E. C. Indaial
0" ,.

0�.J

portan: ir} aprecí l\'ci que, anexa

as do :\7:::2S j/: LO rseguidns Cf2 CO,..

mercío .2 ela Industra de Blurne
nau, porle :5.: dar inicio eJ,1 (0\1,;

trucão da Sede. r..];:{) dU\1!�1!11,)S
que dentro ·1.: pou. o t:.l1!'J ('5:C'
[a coucluido o 1110r'cst'J L unga ...

1 rw, satislazendo um d03 lr�;o",
n-s dCS2}O"; (:05 socíos do Clu-

Concertos ;;11'\ 1l0dios e

apor";>!ijc': ",h.ltôcol1.

Co..tJ.cetloz e H!. lpe:"'CS em

Ii1(;,aa;âlr:J8 de escrever,
...

CCd:::1!<tr. �:Co

Rue 15 do ;�inn:;TI},";::o i�, S6G fZr::

Ü'Gnfc c.� rD.-rU ..E�iI:.ãi;

as: oe'LI .Ics (.!.Lle
28pO �tL\ da ru-

que íor

distanria

QU8fB!S bôas futografias O Ser\'ieU rallÍüe �
Procure o.

(i SchÜ'!z)
5q6
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Um. Premio', Unioo de H).OOO Cruzeiros, para' quem acertar. o
.

. Mês e o Ano do fim das Hostilídades
1Sintonizern eeus aparelhos para a !lJl��U� Nalti@�al do R.io de Janeiro, rrODAS IAS �EGUNDAS-FIDIRAS ás 19,10 .horas em ponto e ouçam o famoso Programa dos �

HTrig@meo� Vocalistas", afim de 8e habilitarem ao Prêmio único de 10.000 Cruzeiros,'
O MAIOR PREMIO ATÉ HOJE DISTRIBUIDO PELO !tADIO NO Bll.ASIL.

'2

3

l
I

liJl indicado nos, C2.Sü� de fraqueza,
palidez, magreza e fastio, porque em
suá fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Licítina, Gli
cerorostatos, pepsina, noz (l,e cola, etc.
de ação oronta e eficaz nós casos de
fraqueza "e neurastenias. Vanadíol é
indicado para homens, mulheres, crían
ças, eend o' sua rórznula conaeclua neles
grandes médicos e está lícencíado -pela

- Saúde Pública.

. Escriptorio

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



Os ceraeões da caridad.e no
" "31'

reino compaixão
AOS Confrades das Conferencias de São Vicente

de PêU�O
almas. '

.Díz o Apostolo São Paulo: :Si
eu falasse a Iinguagem dos ho
mens e dos An�<J5, tivesse o dom

homem é t!Om, segundo li 'mediJ\:l 'das cíenrías e das prníertas, pm;
,em que esquece a pro'llria Ül{lhri-ISUisse uma Fé capaz de transtor
dualidade (; S':': sacrifica a bem' tal' as montanhas, e a coragem
d{l proxímo,

.'

de entregar o meu corpo ás c11([
Esse é, principalmente, o vi- mas; si eu não exercesse a carí..

centino sincero e verdadeiro. dade, não sena mais do que um

O desinteresse é o seu tracall.o metal sonante e um Symbolo pes"i

carateristico, Ele começa p or soante),
orientar '1S peiisamentos e os .'0'1':11- O dicípulc é tom quando se

timentos em favor do próximo. parece COm o mestre, Ora Jesus
Essa benevolencía, então, dita as Cristo, em quem nossa Fé adora

palavras de simpatia e ordena 03 a encarnação do próprio Deus,
atos de dedicação. Com zelo pe- velou rodas as suas grandezas,
lo seu apostolado, com a abnega- para só manifestar a Caridade.
ção e a dedicação pela sua obra, Ele ocultou a sua gloria,
ele pratica a generosidade, a pu- não fez ostentação da sua cíen
(lenda, a con'c;escendenda, a ter- da, quíz apenas ser bom, ,:Vin,·
nura, a humlldade, a benevolen- de a mim - disse Ele - 'Aquele
cía, a amabilidade, a benefícen- que vier a mím não será repeli
ela, a indulgencia, o perdEo as 'do í. E, de fato, nunca repeliu
injurLis, numa palavra; a cari� ninguem, abriu os braços a t·o'dos,
dade sob suas multiplas fmmas. aos pequer�os, aos pobres, UiJlO

O confrade vicentino é l11oJes� pecadores, a todos os despreza
to e h llnli!cle, não brIlha c'omo o, dos e que no fundo sofreram reM

genio, nem faz caridade ruídos::i ',pulsa. Ele, qU,e podia deslum·
cowÍD a ííJantropb; pratica o tem braI', quiz unLamente ser amado,

ocul:amen.te, na sombra e no si� I Aos �eus dici,pu!o� não ordenou
1enc1O, e JSW basta para conten� ousac.l\)s empreendnnento3, flO
ta-lo, rem que se amassem, e fossem
f Não é semelhante a essas pbn� mansos e misericordiosos; e des
tas trepadeiras que sobem a se modo fizeram a conquista do
'grandes alturas e lá nos cüros mundÓi. ,Amue-vos ,UilS aos ou

orgultosamente se ostentam; não, tros; Eu \ os envio como o\'elhas
ê!c é, antes, semelbanie a essas no meio .dos Jobos,).
ervas dos camros, que preferem Eis o espdhD para os vicenti-
a fecundidade dos vales Eómbrios nos se mirar�m,
'e que são mais nutriel1tes que os E' preciso abrir a nDSs-a alma
cedrm5 do Libano. A caridade vi� á Caridade, como a nór aos pri
centina é à relva do mundo {OS- meirios bei�os do Sül, como os rc

pij;i,túal onde as ovelhas dle bentos de uma ar:\,'ore ao !lalito
Cristo pastam tranquilamente, morno da primaveira, Respire'
sob as vistas do pasto(. O' con� ,IDOS a caridade com delkbs, co
frade vicentino não procura, pro:� mo aspiramos o ar puro viviN-

,

adlniraçEo, mas inspirar o conte que os fOSSOS pulm,ões re-
de Deus e conquistar as clamam. Frei Jo('(O',.

•

0;
Este também se baba por tuna

colhertnha do 'PUDIM MEDEIROS
11);_ Di������ru����

E'preciso i�cab(,rCOlil!SSO
Já por varias vezes estampa- Outro assunto de ímportancln, Aniversarias

I }/(('ôPtll t!1lOS hojemos em nossas paginas, reclama- é que quanuo alguem quer entrar I- O «nr. llo,':;t Scheidel//ftlltc,
cões sobre o pessimo habito (IUe em uma fila que g2ralmenk SÓ

'J 1.
- A. sra, lJ. Isolde Herinq L: ma-

existe em Bíumenau, no que se está ocupada nas pontas, os que
i'ltl, diqn« esp,J!;(I do Dr. 11][(;1'

refere ao n03SO cinema. já se acham sentados, não s;� k�
v 1'(1(171":8 de Ainarot, i/listre n/II-
Blumenau possue uma bela e vantarem para dar passagem, pro sidico em nosso [oro,roníortavel casa de [:085<1 passar.

- O SI/r, JVaitei' Pueiier, conter-
aparelho projector, E' mais uma provn de gran- ciante nesta pi'a�'(I.
a 'desejar. de falta de ed ucação. O· ,.., i" f." 1�

- -- rnent.no ll(! ..!, uno (,O sru',
() que porém, já ha muito vem, Parti isso recomendamos s,:i� F'-'\ 1-' Guido Kae'''lnei'.

irritando aos habitues, é que cer- mente, que, os que
.'

entrarem
J 7' t ' .

- O sn.r, ,(i,1U "íCII, !,{l/CIOIW.
tas pessoas sem educação, i:en� n'uma fila e os ocupantes das

rio da Eniprez« Industrial. Gm"
levarem em conta que os que \/':0, cadeiras das pontas não 58 le- da.
ao cinema pagaram para assistlr vantam para dar passagem, pio- Dia :;,']
a película até o fim, ao julgarem curem () mais pcssivr l piza!' nos

_ 11 ffj'(f, D, lU liO!
já no final a Jita, levantam-se e pés do,s que estão sentados, ,ligna espoM do .';IU.
saem do cinema como quem, vai Naturalmente, I) que piza, de- (lampo«
tirar o pae 'da forca. ' ,verá sempre côrtesmcnte [i L,d i r

_ Li 8]'l1, D,
Ainda na quinta-feira passada, inumen.1s desculpas ri •.. wn\(- ler.

estram no palco do Cine Busch num pisando,
_ O menino Adir,oll}

ti admiravel cantor patricio, Vi� Estall:os certo:; ql!�; uma p:,'S- ,m', J08,:> l'ieil'U.

\
. ' --

C€11te CelD"tl·J�O.
"

sDa emtürü mal educada s�nd�J '-*-h -�"_6 I'\Cu
I ::;, 'i" Com a idade de }! anos, till:>-

Quando Vicente Cdestil:o anUl1 pisada p'fl' VHrl3S Yez!�s em s:u::;
Nacimentos 'ceu bontenl, na cidade de Brw"�

dou aü publico que iria cautar calos, IOn�!}�tlmente apH'nd'f'i'Ú 1'1
' ,

R' fEncontram -"c (//,/ /',:"t"8 os W!' que, {} sr, l€oC!omno C!.S, Ull�(Terrã Virgem>, cançJo patrloti� que deverú s" JC\<llllar ljlUllC:O - .

I I Alf IJ" !t1nti's lm',",': CÍü!l;WlU ap05E'nt::lüo ca alH <"-'-
ca, foi um Deus nos acuda. PoUr aIguem qU3 pas3ar. Si n,':o fôr

. - Do s!ii', JoiíL, Ji-oM Lê de D. ga. de Santos, -:�

C{l se ouviu, porque os mal edü... por eclucaç:':tJ, St:rú r4)r <1.l11or DOS
'[, Luiúl K(Jhl CO)]! (I naâmcnfo de l-\_ sua mol'tl' causou pro lfnl'cados se levantaram como Cél:OS ' , ,

1 ! I, '

1'f I 1 ' IlIIl iilr!ilÍJIO, !)l'I)ITido /lO dia J8 V) pezar amuem em ])OS3il eH '}-
não quizessem ,:mvlr tão (lm!Cm (f'H:!rOS n;(nnH'llU'F 1 'I

. ,

, ,in COj·j'':lltr!. (e, rOIS, (eh::n aql1l mumero" pa�cançã,o. aOs retnrdatêll ios (tlW {) cinem:!
rentes muito bemquis�os em l1D::'-

Fal"'JI10S 'm,'ti·s tare!e COI',l \!]',' começü as 8 e qU<1!HÍU se Che.�'1 _' no 8111', Rwlolju H'icdekelu' e .

t
.

1-'
•

..., • .' - '
- EO melO, en re os qUaIS o s'eu 1-;

cente Celestil�o, e llOtamos que ti atrazaú>, niio se dcYlc) procurar de D, Cacildi: TV i,;dâ..e!il' mm ° lho Luiz Reis, secretario da L. B.:
1;OS::;.o patricio, sentiu-se chocado justamente entmi' em uma fi!:! iwc{meilto de 1I/il iJlOiÍi/O, (iciJ/'l'i· D. e [!BW prezado colatoradur:,
com a atitude de alguns elemen. que tem uma unica C([d;'ira vmLl do no dia ln do corrente, A' fami!ia enlutaeb, os noss'Ji

e esta ]·ustamentc bem r:o meío - ,
.

tos apressados D 7 '}f f- l D s"ntIco.s pczames,,

,.

'de uma fUa de çoltronns, qmmdo
- o SI11·. .Jose _[I ln e (e •

Ha quem diga que a preS3íl é existem outros lugares que o re� I Elsa Hah:l com o ,naci/.'leJlt� d� 0�<t>��<w��++�����,.$>+++"'o$'�e
motivada pelo facto de que os tm;datarío muit i) bem.

.

poderb uma 'llte11liW) ocol'1'ala /10 dw jU
que moram longe, quererem to,- ocupar.

.

elo COi'rente.
mal' assento nos omnibus. s-,-,o pequenas cousas que caui..
Nada mail> facil para terminar

sam má impf2ssE'o para os que
com isso do que uma ordem ;de vem 'de fóra e :ouvem llue Biumeo
quem de direito, para que os om...

nau é ul1la cidudG ci\·i1isada L'
nibu5 permaceçam, de l:ortas fe� cuios habitl1nt�s recebermn edu
chadas até o final da sessão cine� caçi:'o.
11l,atj)grtlpca. Nfio S€l"á meta cluzi':l ele lnal
Uma vez terminilda a sessfo, edncados, que vÍúl dp.pôr cünt,'u Rio, - Ao Wl2 se apumu, as Índepcnclel1rla. Essas cédulas, as

deverão os que querem tomar o llússa gente. primeiras cédulas da lJo\·a mo':_>-· de maior valor do nosso pDdr[ío
omníbus. formar em cordãrJ e s(J E se os remetli(ls acima a,.on-I

do nac:onal a apJreC3rem s'.ío as monetário, úe\ erRo entrar em,

ent'::o sedio aberta as portas ta(�os não surtirem dei'os, 'C;l� :lt_; 5!YJ cruzeiros t' mi: Cn!L'2iros, circulação antes do fim do rrr,o.

elos omnibus para transçortax Çl- t:o ... só a polici,l, A eld G.lhe cuias '-:f:�('n;103 cara�,:ris(i�D3 s;::o pois já estão sendo fabricada:;;
da qual ao seu destino. ! zelar p'elo bom nom� ela éidad01

ii pl'imeÍc:I miSS,i no E.r,l',j1 �' él: nOs Eslé',dos Unj('os.
Esse mal de se levantarem all- e �ocegtJ do:s que \'<10 ,'o cil1cll1[1, e�<f+�9�-V"'47<1>��+$-���+.;;{>�0 a0""""+'��v�+<>�++,���+.+§�*�

te!> 'de terminar a sessfo, l'em qUf; para se diwrtixcn1 e nEiQ pJ.l"a Siê psf � t\ t:�J�'�O �H1? RD ti �lfW � A
P3!/ #,r--

! '1d'�'" ! '" �',,_. l:UYft$' ��\!}.�0J!i.ru �'" j.JAs .�acabar. ,irritnrem. - , _.-,

Il" E - 6
• ,

i!I!!!I!I<' $S. !iiiiii#!�- i1"'i2a&ili�'·-li""'"''''''=,!�'''''z=1l'-'N���7!;� Carteira Cs8 �}{portaçao e �mportação
D Ir.. C A, !rwt A R A I O Banco do Brasil S. A. 3"isa aos j'lteressados em im-

E JS P E e � A L � S "r A _', poriação de procedencia Norte Ameiicana (,U Via Estados Uni-
TRATAMENTO E OPERAÇÕES D,\S DOENÇAS D 8 SENHOI�_\_S � dos, que está recebendo, até 31 do correnle mês, impronogavelMolesUas das meninas fi mo:;;as. Dislurbi!ls da id�Eie criHca. Per- � mente, "Ped!do:o de Preferencia" para o 4' trimestre àêsfe ano,turbações neuro-glimnulares. OPERAÇÕES !lo ll�erí1, nViu'lllS, Ú félalivos e materiais que, sob outías que não as classes "FerrotrompilS, tllmtirm;, hemidS. apeudh-:®. etc. <

.." "P rl U' " "

Dia1ermllcOagulãe[i9 - Ondas Curias, � e Aço�Sem{'manu,atmas e 'rouuto'il de Sina, constem da
CLINWA E;;l GERAL � I Lisia de Produtos de Importação" publicada no Suplemento do

Coração. pilllm:}�s. í·i.!s. SE!: ����,�;!!�� ri II n' 1. Só do "Diario Ofickl" da União, de 11 de agosto fluente.\TarIces - Ulcen" • Díl6Ui:àS dO!>1'"('�,,,. ,,' .!lvi<;a ai!1d� (111" d"'l'{ro d. m�smo príFO recebl?rá <'Pedi-CONS.: Rua 15 de Novamtrn.!.1186 (ao ltulº [�a HiJtí!]�ma}. �! dn� do P'ef�l;en�ia; �pJrxra� � l' �rim�"trp de· 19-14 r;kren'es aRESID.: !bla Amadau Lnz.23 • f!HW: 1226, - a L l5 xli]R NAU �i�" :-. I .�.l �',,_
-

.

c>._
• .' ,� ..

• W +1it ±!tF'iffi@iiiiiiAA*W'ZfT:�-.:�7'�,;;':;:-�,ll;:0'����.i:: rnatenalS S0l) as classes f-erro e AçOS Seml,manufaluras e
ln d-'

.

Ir'
"

,n ,u.p .. ll� lfll, idO lhOS de ,_�sma.

I tiCH.�CUl .J!OOS I Blumenau, 17 de agosto de 1943.
Tendo sido nomeaclo gerúntZ'!! BANCO DO BRASIL - Blumeilau '

I
da filial do Banco Tnco em La", I LUIZ DA SILVA MiRANDA HERMES BUECHELE ·

gUl1a, deixa a sub-g'er(:J1(l:i da ,I 02.t'n!e" ",.., ", _

Contador
"

filial local!) Sl1l', Cotrli"b Lnos_ I E1H���v�{HH.;'�()<v<e-�<!>����,ót9oGH.<t>$Ó�9+$��+.+�<$+�.�$+0
N- 1 l l l' 1 ! �fTh �� �,..,-,,;'f,t ,2. Cl'��"'�í?' :$n �-"�"t'� �� fl'5)mgJllI!!m�1fj, w� l�ol cnG'� Lcsj}el.E·-s� (!'� .�n;s I' �;. e$�,'Fli1!f��� p!airHrn=",��.,!) ��j iJ,l;i�� \lJI 'ilrll'lP lit::lHllMlllne"'"
mmgos, CllVEt por mel!) tlesH

I ��"'<""r.m �"'''1i'';llli;;:" n"''í'0'':S 'Id§Ci"f)' It!'� �ua",./il�fi'ltfl'i:il'l:l'l!}'� MI"""
,

1" g!1"�-s�:;h'l! Mài2l!.;Jt;:;) '!4'HLa�!",;:.· W-�� �� v-�[t�vl�ijrhVa�ii�� ti��4folha sua d2speullü a 10,.105 ,JS I 8
�. - "f'" ...ri K'» ,L!]11igos c clientes. .

f a�M:':SiçlP�O Q�S �OilH�-mS �e �uewra e

I! Fabrica da Produtos Quimicos Âuxiliares
"BRASiTEX Sg AD"

São Paulo, Rua Marconi i. 124 '" 5? andar
'com escritório em BLUMEN.AU á Rua 15 de Novem

bro, 4:62, Caixa Postal, 146, Fone 1309, deseja entrar
em relacões comeruiais com todas as fabricas de pro
dutos quimícos do Estado, fabricação de produtos ma

nufaturados, óleos fornecedores de materias prlmas e

mineríos, seja como comprador. seja como n,:,,·pl'esentan,
te ou azente para os outros Estados.

b

0�9�?�<>.oI}�+�-V<!>+,'H�++H'00 0,+,•.++:H,.<��.,�'Ó��,�<$+,,+,+.®

C � I
, Falecimentos

Eli:i(1 Ziq· Ontem faleceu mm 6 meses dá
idade o menino Olimpio Michel,:

{ilho do fill�o do Snr. Hclmuth M icheI.

Com 70 anos de idade Iuleceu
dia 8 (:0'corrente na Garcia o

Snr. Alwin "Schwabe.

Terça feira falehm o menino
Alfonso HOI)l, filho do Snr. Ger
mano Horn, que contava 3 anos

de vida.

Dia 1!) C]U corrente íaleceu (OH';
45 anos de Idade o Snr. Ricardo
Krepskí. t .

-_.__.q

Camp08,
A7íi'cdo

Quinta feira faleceu li Snrta]
Hílda Dias, que contava 16 aHO"

de idade,

Ewaldo K .. Muener
RUi! 15 - 1307

AGfNTE-AUTORISJ!.DO

"Acumulando agua entra CiS

suas folhas 08 gl'ovatás (bro:r.ne=
- Do 811;', Rudol{o EIl!lcl1Wi'dt Haceas) tornam-se fócos de mos
e ele D. Helga Engelhal'dt com quitOElo .I"-irrcmque-os sisfemcdka�
o llacÍ1nento de ll1n meílÚltl, or:or-I mev.lg, auxili.ando a campanha
ciclo no dill .19 do cOi'rente. contra a malaria em Blumenau".
e••••••• o••••••• e••••• 0DS••••••o••••••••••••••e

Circulação d� cédulas de 500 e mi! cruzeiros
A .. TABORDA

Diplomado lia 21] i!miS fi ccm priiUca nos prim,:ipais hosl!itais do Pais.
HEMORRÓIDAS, VARIZES (�IAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS

PEIUIAS, SUA CURA SEM OPERACÃO E SEM nOR
Cura da GOIlOrréa em JIIlUf:OS dias

Tratamento especialisado, por métodos modernos e eficientes, das
doenças de senhoras, crianças, coração, pulmões, estômago, fírra.
do, rins, bexígl'!, intestinos (disenterias, mnebíal1u, colites, pl'i;;'io
de ventre, etc.), diabetes; obesidade, reumatismos, sífilis, malária,

opilação (mal da terra.', erisipela, eczema, etc,

Diatermia - (!zmul[crmia-Eieciro CoalZulação
ITOÚPAVA-SÊCA • B L U IIi E N A ti

FLEISCHM!NN
1 tablétte ... 30 centavos

o sabão

m
CIA. WETIEL UfOUSTH IAl

o tecido da roupa

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




