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etros lo processo 50"

oma-bre otorped
.:
ea."".mente dos na-

._•. _._��.__._.,.,..-+-'-._+ o .-+-.-+-'-.-4'-�..",.+-.�. vtosbrasileiros

Dentro de 90 dias a invasâo
---- Londres � \Vashington. "o alto

LO;ldres, 27 (A. P.) - .Goeb» comando alemão seria Irrespon
bels'l)r�disse que a Ü1V:lSÜO aliar savel em gráu muito .eíevado se

da HitEuropa se .daría dentro de deixasse de preparar para .a In
novéuta dias, adiantando: a grau vasão, somente por supor que
de k,peculação que se Iaz em l a mesma seja patranha do ini

tonj', da invasão constitue .uma jnígo. Enfrentaremos c;e.isivamen

guelH\ de nervos dirigida por I te a invasão quando €la vier».

+-,-+-;-:+--:+-:+_-:+-+-:+-{. -.� O +-+-""_+--+-*-+"""+.-+.-+

gAQV�����:i�adp'� I����,�:�!:'.,.Z"
J!t'j ptfTl'Hl!l"O

Washington, 27 (A, P.) -

·NU." O secretario da Guerra do!
ma sumul:.! da guerra nas pri!l- EE. UU. declarou tambem que'
cipai" fl'eIltes de batalha, o se� 1.0 tem:nte-genera! George EJ�..

cretario da Gu-::rra dos Estados l nêy, comaodant<:: das forças
Unidos" sr. Henry Stims'')l1, no.... , aéreas aliadas do Sudoeste da
tidou qUe os cwribates .estão I Paciiioo, 'em' sua récente visita a

I
-

t t
send') b<ehl sucedidos para DS' Washingt'on, '<expressou nec.essi·

m·preSSl0nan. P"O pspe :
..1" aliadDs. Esta sumula foi forne- tal' de mais chom�ns .e unidades:

_ \.. \... 1& dda a imprensa numa entrevista
coletiva com (JS jornalistas .d<e nos proximos meses'). 05r. Stim..

cuIo d.·a Cr.em·
."

aC'a-o
\XiashingtJII. O sr. Stimson iufor- sou disse Ver nisto uma indica�

.mo!.! que os japoneses estão s� ção do que 08 japonceses estã'(�

, frendo colapso ao nort� de No\'a retürçando s�upoderio aéreo na·

G
."

f
' quela frente e se tü�nando m,ai$

S T 1"11 ">"{ (A P)' O"
.

"'Ilta 11-() Plldcx''''n SI'I' ;'._lf"111·- lume e eDn o{�SSí)U que a.granütean c 1 é<., ._ .'
_. \'es� nU\l: a .� eH - - L. _, agressivlos,

petaculo da .cJ'�mação dos cor- Iicados. ofensiva nu;s:! parece C0111-e1' uma

pos retirados das ruinas d,� San O controle dos mortos é difi- séria tentativa de suspend!el' .0:

Juan é impr.cssionante. A pira cil, porquanto grande numero de longo cercü de Leningrado. Na

se levanta como circulas de tI in- cr,�ntes, (lbed.ererk10 íl senümeri,. frente italiana, infmnúm o se-.

ta metros de diametro. COI11 uma tos l\�Jigiosos, cons<�guel11 ar- cretario está sendo efetuado um

chama incessante qtte vai Dedu- rancar ,os parentes da cremilf;àD, progresso substancial no cami-!
.' !Ü;.r) de Roma. Izíndo a medtda qn� escasseiam sepultando-os em terras rurais.

I O sr. Stims;:m retusou-s-e a I
'os c.orpos 1Um{j�lOS que a muno ._._.•�._._._.�A._.__.

I'
."., [omeiutar a br�ve invasão .da

te�eac;�:�dO em quandD che- ProílJida a mascara' no Gamaval Europa, djzendo simplesment�
ganr os caminhões, trazendo iJ que ciG, n presidente Roose-.

carga humana. Pessoas das fa- RiJ,27 (A. N.) - O CheI� tk� I velt .� outrüs autoridades c.onfe"

milias dos mortos acompanham p·JliGia carioca. baixuu hojê uma I renciarmll com o genpral Eisen
{JS corpos. Mas é graind'e o nume� pJrtaria pro.ibindo o 'uso di:! mas:.- hmver, 0111 Wasbi.ngton, mome\1-

.ro dos cadaver'�s nãu identifj,... (,IraS durante ) Carnaval t)'�m .[0

I
tuo; antes de]!' voar para o R\ei;..

cados. Um destacamento de po-
'mo � participnção Jos suditns no .!lni.do, aUm: dô dirigjr a in-,

lida faz o servi(;o de whtrol'2 do eIXO, _
vasao.

·e toma as impl1essÕ'es digitais,
sem averiguar outros (lados. Os

lugares que circundam () sitio
'Onde se realiza tão macabra ope
ração são habitado.s por densa

população operaria, a qual se

ve (lbrigada a suportar o tre
mendo espetacnlo e os miasmas
espalhados pelo ar, hem com� a

c'ontemplar as ruinas da necro

pole,
Os primeims mortos tinham

Rio,27 (A •. N.) - A Cruz V:e-r� sido dep{lsitados 'na morgue, po
melha Brasildra continua ell- rêm, quando a atmosfera se ror
viando auxilio as vitnn0s do, IlOU irrespiravel, obrigand:[) os
terr'�l11oto de

..
San Juan. HiJ}i;:), ,enf�rmos a abandonar o 'Cstabe

seguirá par3. I3w:nos Aires, .des- kcimento; a dir-eção adotou a

tínauos li Cruz Vermr-õlha
.

Ar- decisão tI(; total extincã.o dos ca

gc:1tinu, llJais tr2s volumes, ..sei1: dav'er�s. Quando foi' fieita ·esta
do 2.('C')11 atadu.ras g Úl1l Lom J':.m

I mudança, foram trunsfoeri�los da .Mo�cou, 27 (A. P.) - Em ordem

pas,. morgue '\:lO6 cadav"!res, dÜ5 quais do dia o Marechal Stalin anunciou

nunci d A Completa
libert ção de Lenin rado

norte da Russia. sMdo desf.e.h
chada agora a ofem,iva direteJ
contra os Estada;3 Baltiros.

s
Argel,27 (A. P.) - A'radíodo

Cairo Informa que as tropas alia
l,·gas depois da captura de 'Velle-
-""'"1h na Via Appía.. inlcíararn ai

marcha direta sobre Roma, CI

dade da qual dista apenas 28
qullornetros:

*** te de batalha na Italia anunciam
Zurích, 27 (A. P.) - Estão se que dois ataques reaíisados PIe'-

produzindo violentos choques los alemães contra as posições
'nas ruas de Roma entre solda- aliadas én Orsogua foram re..

dos é11emb:��s e [J211riOt21S ítalía\.. pelidos pelas tropas anglo a'mei
nos. E' o que anuncia o .Basler- riranas naquele setor,
uachríchten». A süuação nu cí- ***

***
i � .;

dade de Roma é das mais gfil.�! Q. G. Allado Argel, 27 (A. P.) IQ. G. Aliado, Argel, 27. (A. -'- A suleste de Litoria, segundo
P.) - Despachos vindos da íreu-

""

***
. "

os ultimas despachos foram tra-
te italiana anunciam que dentro O. G. Aliad», Arg1;;1, 27' IA. vnrlos combates entre as forças
de 24 botas haverá sensacionais P.) � Segundo noticias recebi- aliadas e a divisão «Her�TI0.IUl1i
surpresa relacionadas com O das neste Q,lUlrtl'l General, os Goering-I
avanço aliado sobre Roma. alemães estão destruindo certos ***

*** edilicíos da cidade de Romar e Londres, 27 (A. P.) .� A radio
Londres, 27 (A. P.) - A radio cavam trincheiras nas mas da de Berlim admite que a situação

de Bari anuncia que as topas cidade. Os alemães íambern dos nazistas é muito séria na'

norte americanas ocuparam' a ci- levantam Iortüícacões nos POlI' Italla e que os aliados estão na-

dade
.
de Cassino, hentem após tus estrategicos. quele setor da guerra, comi ViBJ4

tremenda luta a arma branca con *** vel superioridade nos ares no,

tra as forças nazistas. A cidade Q, G. Aliado, Argel, 27 (A. que diz respeito aos aviões de
de Cassino é a chave de R·O:I11�U P,).� Despachos vindos da Iren- caça.

+-+:-:+:-+-+--+.-+-+.-'-+-+ +-:+-+-+-+-+-+-+-+-+ 0+-+-+--"+-'+--.+-+-+-+-+

Belém, 27 (A. N.) .

Marcou

grande acontecimento a instala

ção do Governo do Territorio
do .A'mupá. O novo govel'l1U Ca-

B..r.:a··Sl··Iei Senten"""- pitão Jnnary Nunes, foi recemuo

S LA"""'" oom grande '�ntusiasmo, seguin�
do desta capital nun1\�rosa 001-

M
..

V
.

t d
missão da qual fazia parte o

se .' al� .. on· ·a· e SnJ'. Lameir,o Bitencourt, Secre-,
.... .....JJI tal'iQ Geral do Estado para re-!

A
-

d J. d I
-

t pI'dSf:'1!tar o Coronel Magalhã,es
.

repercussao a rUptura as re açoes en re Bru:ptL A cerimol1i!:l reali§ou-§l�

noatf\r-;o Munitipaldaddade d�2r

a,,, A-rgentif18 e c.,() <J'Eixo"
.

�fÚ:g!' ��Ü�in�úl������at�����'
-27 (A: N.) '-- o min�.s�ro. ato do rompimento de Iseu p:íiz Alemanha � o Japão' declal'Oll: meiw ato do Capitão Janary fOÍi

svaldo Aranha fez a seguinte com o eixo ao ,Sr. Osvaldo Ara,� «Foi um ato expontaneo � d1;rno. I
:mandar prooeder limpeza no

declaração ao v:.espertino ,D Glo- nha. Entm os dois Bstad.istas fn"; A Argentina rompeu l.ivremente antigo forte completamente aban

!Jo» a proposito do r6mfJjmen� ram trocadas pal.avras (b .COI'f- com o eixo e nâo ,coag,id� por I do.nadO o qual c.onStitUia. ver,.

d A·
. djaUdade e n�aosil'{)- outras nacões'>.· �ao.dra relíquia histmicél.to a

. rgentll1::l com os ,pa.u5s �.' �
,.

do eixo: «Creio qu� iodos os bra *** .-.-.•-.-•.-.�.�.-:+-.x.-.-+�.-.-.-.-.-.-+

sildros sem exoepção sentem-se São Salvador, 27 �A. N.)
mais a vontade c mais .felizes Toda a imprensa d,esta capital
pela posição do Bras,iÍ na luta realça a signiiicaçã.o para a uni.

dos povos ao saber que os [!l<- elade continental do ato da ,go

g-entinos estào. ao nosso 1::1.(1:) vemo argentino rompendo suas

(orno bons vis.inhos, bons ir� relações diplomaticas com os

mãos e bons soldados 'da ,bôai paízes do üxo.

causa;,. \ .

***
*** I São Salvador, 27 (A. N.) � O.

Rio, 27 (A. N.) - O· Ej.n.taixa� Consul da AI'gentina Snr. Loren;�
dor Arge'ntino General Rawson zo Rovazzamo falando á Ímpl'en
(ompar�O€u hoje ao Itamar,aty.] sa sobre a �titude do gover;no
para cOlmfnicar. oHcialm::nte o de Sf:'U paiz romp,e:�ldo com ,a'

Os

Transgrediu
gêneros

tabela dea

.Moscou,2'7 (A. P.) _. U{;n co.
municado esp'�fbl as�illael J pt�
lo General Govorov e outros g''2-
nerai_s anunüia a cU,m,pleta li..

bertaçuD d�� L-eningr.l.do, com re

captura de :mais 60 ald:':tl.,s e cir
dadc�;; viSiii1has C� a espulsfL) ,das
;<forças nazistas a ,10 milhas .ao

j;Jngo de toda ü Ir:wte.

�:

com 0111 menlbro da CO"
missão Mucp. de Preços

gr2clío a tabela do üssurar, .v-eu
dendo essa mercadoria a .,pr�ço
excessivo a um dos,membros ,da
propria Comissão Municipal d�
Preços d� uma ·cidadt> do int\.3;-t
riar paulista.

Rio, 27 (A. N.) -'- .Fo,i d.enun,
dado aO Tr,ibunal de S�g�lranç'a
Nacional, o comerciante José

. ...ij
.

.Ibeiro de Melü, �íitabelel.idO .em

�ão Paulo. O denunciado 1rans- I

_V�liosaemminG!;a.dzeIAU...XILIOf;, zinco 'tu
.

,"L

Guiabá, (A. N.) � NiQ lugar as vit.imas de San
d�. .'I1ominado «(Ranchão'" localisa- JUãndo na Serra da Chapau-a, Jl�sta

capital, foi encontrada uma :�xur
berante jazida. de mJnerb d2
zinoo. Remetida as amostras pa
ra

.

o Laboratorio de Produção
Mineral doMinisterio da Agri
cultura, as analises r<�a1i6adas!
constatara;mquea referida amos

ira contem 80°/;, d�
.

'!.bh:!hdw)

(ZillOO).

Do

Rio, 27 (A. N.) - O P!'esJ.d;::h..-í
te cio Tribunal Marítimo .Admí-'
nistrativo, Ahnirante Mt1r.i:o de
Oliveira Sampaio, dístríbuío ao'

juiz Capitão de Ma!� e .Guerra,'
Raul R. A\munes Braga. paM�
relatar o processo l'Cf.erqll�e a:

todos os torpedeamentos dos na

vios mercantes brasílelros tOl"r
pedeados por submarinos dos
inimigos, conforme é do conhé
cimento publico. O CInte. Rei
meo Braga, após demorado €"5':'
tudo das peças dos autos a��c
sentou seu relatorío que. é ,um]
trabalho longo e conl,i>l-eto a{j
Tribunal Maidtímo Adrnínístrati
\ 0, que em sessão secreta erm

presença dê todos os seus .jlii;..;
zes, tomou conhecimento desse
importante trabalho. O rélatorlo
acentua prãncipalmente os pre

juizos sofridos pela Marinha Mer
cante Nacional, em consequers
cia d{lS torped�ament{)'S p'el-oo na�

zistas.

Berna, 27 (A. P.) - Noticias

PlOccdel1t�s. ele Vichy anunL.üm Iter sido resolvido pelo governo
de; Laval a evacuação da linha
costeira du Mcdíterraneo dada
a p0ssiL i!idadçs de uma invasão

pelas tropas aliadas,

Colapso Japonês Ao Norte
Da Nova Guine

Ainda sübre 11 frente italiana,
ele �nfol'mt}u que OS combat'es
ali. desde (lS des'embarques em:

Salleuo, estão até agora custan...

do aos Estados Unidos as seguin
tes baixas; 2.985 mortos; . •

12.504 feridos <;! 3.7'21 perdidos.
Com refeI,eneia aos bombardeios

desfechados pelas forças aéreás
aliadas em t{';rritorio do Reich,
tJ sr. Stimson disse: ·:,Nãb acre..

dito que a produção das fabri
cas de Brunswick, Oschersleb.en
e Halderladt possam funcio�ar
dentro de alguns !1lCS'i!S),

d tomada dê' Krasnograrb<:>Ísk
que �'stá situada a 20 ·lllIi.r.ha�
a;J sul ele Leningrado.

M%cou, 27 (A. P:)
..

- Despa� I
cIns vltldos da frent� de batalhai
anuncirrm que atingiram ao auge
os violentos combates pela possoe
da ferrovia Moscou-Leningrado,

Londres, 27 (A. P.) -; bercíi,
àe' 250 anil nazistas qije se .en-;
coniram conoentrados ao sul de
Leningrado, �stão 'em viq_de ce!'':'
co, dados os movimentos das'
tropas soviéticas, que avançá:in�
a suest� daquela cidade e óeste
Novürog. ,'. _ •..._'

lVloscou, 27 (A. P.) - .A.uun

cia-s'e que os exercitos irrompe,
ram em toda <J. frente alemã no

�-$-"-"',-+�+-.•=�-,,-. O .•-*--�-_.�-�_:.--.,--$-.-9 O .-+-.-.�.-.-..�+.-.<t>.�'" O .-.-'+'-.--.-.-.="-�.-+ O .-$;-.-+-.•-�-.==-•.-.-. O +-.-.-�-+"-.-.t:=.•-:-�-"

i .ad;Bra -iimui nI
i

mamarar
guerra, praticamente>. O rliplo
mata brasileira aí1'ibm: est:� fato
a distancia e as vagarosas i:omu
nicaçõ,es que separ(\m ;) BrasU
-da Inglaterra, além de qui! os

ingIeses 'Cstão COm quas::: C:.�m

por cento de suas ·atE'.l]çõ�s vol�,
tadas para a invasão da Europa.
O oemhaixadOl' descr,eveu ti po
sição estratégica dü Brasil �

disse que os ((nazistas tê:m seus

.olhos vmazes fixos cm il;1ssa

grand.e base aérea de-Natal, co...

'mo caheça de pU-lte para un\[1
invasão da America pelns ar?s".

O�nsict.erou Nat'll wmo ·,tal
vez a 'inaior base aérea do mu.i:1-
do", Depoi,s de filiar sohre (IS Opf:

raçÕ;lS de forças aéreas e navais iNações Unidas, J;) Brasil ná«pou.
do Brasil no Atlantico Sul e dos pará esbrços afim de :,\'er sua;

prep�rathos da Força Expedi� bandeira tremular uma vez mais
danaria Brasildra, o sr. Monjz vit:n:!.osamente nas batalhas quo

d: Aragão dec�arQu: ('N.�_ .pOSi�·1 d.everão ser travada.s prQximar
(;ao que &5SUIDm, iH) lado das mente'};. ,.

.. ,
�� -,

. .,- '. • ,- • ', •.• ," __ -.1"' __ ;""", • '
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Registro Civil
�iabiHtações para Casamentos

An unclos nesta Secção c-s 0,40 li linha,
- Minlmo 5"O_� f.çur:b"';\!' �rot�ndem "": I, Fa\�a� !.tp:ll��" '""

C·a- p�r-8 Ir p'r'=o' cu�-r'a- ... s�e��--""'111-·-'w-v�·�-en�dwe-�:-s=e
....

�I �a;t-�.e�1�,�.�itu�!�tz�:8re �t���'�:ii:: ;j{�:Íli� �:�11�:. �r!:1_ om a e I tado, nasu�o aos 29 d� Julho natural deste Estado. nascido
4 a._. ri'''' -, _....-� • .. ...... _._.,... ",&_OO, � - -- �- =-- mdel'C'11'191.�?;oaeflUraedsl�)dr;'Us�elten�Y�g��r aos 17 de Abril de, 19�2�1J>:rdo�-

- ,..
....u "...- fessor, solteiro, UOffiWI UI o

Compramos n[otOl'es ele- procura·se um meco ou" Vende-se 120 �UlllêlS de ZI!,!CO Fortaleza, deste Dístrtto, !IUW e resldente nesta cidade, fi.
-1" -, ", ',«' ", ,;») v� ra'p8� que trabalhe

_

sob
. {H�� usadas. Informações: Oito \Xillle legitimo de Fernando K!!lzke lho de .Júão Leal de MeirellesL 1(,0:""5, U�<ldo�,� de .... :--0 .

mlssa� ..
- Infol'maçoes Ordt- ----- e de sua mulher Ana Khtzke.

e de D. I\i1ariu Auvusta Mél-em bom estado. Ofertas no Phlllpps - Rua Ams zonas, Vende-se canos 3/4. Tratar na E.la. natural d€st� Estll�o, .nas- relles. Ela, natural' deste Es-
á Comp. e Ind. 'Valter 72 -- Te!., 1128.

."

Farmácia Central, fone, 1029. cída a�s 24 d,e �u:hO úe. 1 ??4, tado, nascida a08 16 de abril
.� "l. • Ç;:I

. --'-.
-�- domestica, sorterre, domicltla. de 19"" domestica solteiraSchrnidt �:/A.. Perdeusaum molhe com 5 Vende.se uma Instalação da e. re�id�nte e.cp Itoui?�va, domi�iliadB a �eEhíente nest�

1··
'.

'.
. T!;

I c.have.s, gratIfIca.se. a que
.. m.·

para QLEO SASSAfRAZ (10 deste D.ístrtto. fIlha Iegitima
nirt.ade filha de D 1, dele®+-.u •••.�+H.H +_•• +�� f) entregar na fabrica. de kilfJS por dia). - 'JOINVILl� dê Ricard.o Kath e de sua Ü;ulk'é.

. "-

l
"C
IN. f' b' Chocolate Saturno. . Caixa Postai, 64. mulher EIsa Rath.

III _ '.fll'.�ft �UU� fD . ...._+·_+,_--A.:_+·�"·_Á_L_...__.·••.&...•.
=-_.. Apresenta1ram-,

o,3 docu._mentOi!l ex]- Apresentaram O� documentos"ti .MiU un� ti .... Y V T ...- V" Vende se uma Fabrica com O .r-d''''''' "d 1 1 lRO I Cj
�_, A T ·E N ç A- O Irl.d?s peio artlg.o �8 do:uv�... exigr OS pe o art go 'L CO O·d

) "E - """""""'_

I
. bom movimento (Capítal 60 Civil sob nrs. I, 2, 3 e 4. digo Cívíi, sob llO 1. 2 e 4. 'Si

J S3rviços ãe primeira

11
Anunciem neste díarío. �o�t()s). - !nrormações: H. SI alguenr tiver conhecímento de alguém tiver conhecímeuto de

ordem .-+-+,-.;0+-,+-+-+-+-,,.:,,_+ felChmann - .JO�NVILE -

existir algum impedimento legai, existir algum impedimento legal," R.na. iVh.reChal Florlauo N. 75'1 acuse {) para os fins de 'dlreíto. acuse o para os fins de direito.
i Avenlda Rio Bran FlACOS • ..

.

. _�. .'. . ! E, para constar e chegar este ao. E. para constar e chegar ao COd
co, no. 2 (entre Xi.' � ...-.--•.,....+._+-+-*-+-+-. conhecimento de todos, lavro o nhecímento de todos, lavro o pre..

eckbuscn e o Corb � presente para ser .affxado no

10-1 sente para ser afixado no logiH'reio). I fi..._� "Arrancar e destruir gra- gar do costume e publicado pe- do costume e publicado pela ím-
A tratar com "SIL=� vatás é concorrer para o la Imprensa.

.

I
prensa. . ..

' , l,
A Laabow I .. --" desanarccirnento da ma- Blul11enau,215 de janeiro 1944 Blumenau '2.7 de janeiro de t944.

•

. �·,T... 1.:'I"la4 eUl Blumeuau". Víetoríno Braga' � ,

........:.._._-'• ..:.,...•_ •.,._.�._+.c....+ �'i'jf••·�-*���*���·t�nl!>�(l<t�e· oe< n <-- ... .!l�
Ondal tio RegIstro ChH.· Victoril!o BHtgt!

��====--=.. =.. �,=-=�._.- '0_ .. == '""'"'"
-- * ** .�. OndaI dn R:!'gldro Civil. !. j

I Edital
I FavO saber que 'fJretéml€lH ca··1 @*<f•••• �••:+=.§.�)�n.®

7.. andar - Fone 2-'1047 IStir-se: Abelardo Souza e Ma·
.

--'---��-- .---.--.-----.- .. ��-

I
ria I.uiza Cardoso. Ele, natuo -==o-_""""

A mais perfeita org-anização de sorteios c coloni ..:ação �c:"J:'oY;:"''.;��:� SÃO P.liULO ral deste Estado, nüacido aos M' i f 11 .O� .A Smnnsais Sm1teÍos . Bonificaoao! . GonaLl'unãO I - Reembolso I 118 de Fevereim de J920, pro-I ! .....
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'te.§§Of, �o1teiro, domiC.HiaJo e tIAdquiram uma apolicl!I da "A Patrilnonial Udcr." e concomnn GOl> SQrlêi·:m reéidente U€8ta cidade, nUlO-

meIlsme com C!penas 5$000 'legitimo de Alvaro Coteoro· I
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solteml, aon�lCl.
TODAS DEVEM USAR·

"

. hada e reSidente nesta CIja-1 A sífilis ataca todo oOs Pálidos, Depaupel'ocl,os,:

III
· I Amortização de 31 de Deze�nbro de 1943 de, IHha legitima de Otaviano organismoEsgotados.AnêmicoS'.Mães. Fluxo Se'datlna j .

.

'. ,Henrique Cardoso e de sua

mu-,.que ·criam. Mo:grQs/. Cricm-
I

oe ': No Sorteio dI} Amortização rccrliz;a:do na séde do: Companhia: ·com lher Th�resa Baixo Cardoso. O Figatln. () Buço, o Coração,çae raquiticàs. receberão a:
.
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I
o Estômago, os Pulmões, e atonificação geral do .'. I

Ir

.

a assistens.'ia. do Fiscal F.edll;�I, na presença e .porto: oras Apresentaram 03 àoc.umenlOS I Pele Produz Dôres nos OSSÚtl,organismo com o ... (Ol! p:EGUI.A�OR .VIEI�RA) de mulas e do publico, foram as seguintes exigidos pelo artigo 180 do Co· I Reumatismo, Csgl1eíra. Que-

S· ··A· N·.. O ··U.·..[ �� .O,.·l
I· A Mmher Evitara Dores Cornbina.cões Sorteadas.: digo Civil, sob nO. I, 2,3 c 4'1 r8�.d�o���lf� t!?ctf�ó �Li��r�� I llHvia As Cóticas Uterinas '" Si alguem tiver conhecimento de,

I 1
.fi

P L A N O «Ap existir alg·um impedimento legal, I o j'l OpU li r uepuratIvu.
Empr�giHe ('om v.antagem ,

Ip.a1rad·· C°daInba_.tel' �s nr;;rgl,Uo)dfil'-
U P f

acuse-o patra finSjde direitto. E,

l'
� 1} i "5:.. 1-.... n1l!�1'11 a' es S ülllÇ oes J)� •

K T ..KJ'" . H . fi Il.J'" V O' H �
.

para con5 ar e c legar es e 3Q L.!l � A fl ';J! I,�
cas das senhüras 11'\.� conhecimento de todos, lavro oT d = in01611sivo ao organü;l1lo A-E: Calmante e ragu.a or

presente para ser albado no lu- grlJdavel eomo Um Ikôr. Aprodeséns funções O·' O' PJa y K JfI� i ' '1'\ Y K K U KJ" d t bU do la I vado como auxiliar 110 tl'a·-fLUXO SEQATINA
.

l'f'Jl.J! .
'
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f��r��s��s ume e pu ca' pc
.

tamentQ da smus o Reumn-
nela sua COlllpl'ovadd. eficácia SI 26 d'

.

:l 1944 matismo {h mesma· origem,é muito receitada. Deve ser P L A NO· «Bn I
umenau e ]ant!lfO (e pelo D. N. S. P., sob u nr.2li,

usada com côuílaça ! Victorino Braga de HJ16.
Do Lu cc> 6.'.) Do 1.0 ao 12 ..) ! Oficial do RegIstro Civil. '
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q Enxaquecas
Mão bélhtô� ."
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,� ; Flatulencias
IndigestôesJ :- Palpitações
PeSâdelo5 f;��.� 1 Dyspepsia
,I..,íngua suja" :�i,i.i Gazes -. Azia
2.' -.,�. - ·t.

,
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DÔres ,de, cabeça , .rHl;,.��tqm4gq e muitas

::�t:�'ft"'�:·é�:�i'i •.�;(�. ourtas, manifestaÇ-Õesas.:, .. '" <

Pilulas do, Abbade oss
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Tela 1099 .. C;-Po�hll 51

Dr. Aebilles Balflini
Dirétor�RespónsaYel
Dr; . AIfGllSlJ' Billsini
Diretor-Proprietario
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. Oficina .�Propria
Rua 4 .de fevereiro, 1
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Asshiáturas
AU1Ull : .: Cl'$,60,OO
}:)eniesüal. (;1'$ 35,00
CoiOllial -

Cy$ 20,00
:-. N-umef(,S',

A ..�,.; 1 �o

.

� .

CI'$' fi <>0..:1 t UAiS .'. ." 'ti,;)
Atrázado o-s 0,50

" Colaboraçõps recebidas não
serão devolvidas e· fica sua pu'
blleação a sriterio da direção.
- í'Cidad� de Blumenau" não

se responsabiliza 'por 'conceitos
emitidos

_ e� artigo:; assinados.
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OITO EI.E&lENTOS -TOlUGQS:
ABSENIATO, VANADATO.
FÓSFORO.·CALCrO ·:E1'C.

Tônioo_ do' Gérebro
Tônino dos MÚSDQlos

Lic. D. N. S. P. N:, 199.; de 1921
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Consumidor!
Exija Lêite

r

Hão De�(uide �,

Uma Iosse ou
Um Resfriado
r"'''�O"!l8 eIÚermldnde. -que pÕem
9� perigo a Imúda 0 8." "ide, -.,come ..

t-�m por nmtl aimple3 t6sse oOq rea; ...

Inada. Estea males, emlwra pareçam

$0\ import.aD.da, devem t!� ttatndoR
1Wl$ todo ti cuidado para que não

IM: Ç'gray6�� de maneira _� cê.?!sr
J;ÃriOl! aborrecimentos. T "!da& as af..

!'iI1!l!:Ól'Jl do appare!ha [""pIratariu,
..ma '�imple3 grippe. brcnchit.e ou

reafriado, precisam do um remf!d�ci -

capido e efficaz. O Xarope São .r (.Ião
S '!lO' indicada para estea

"UOB�
.

E� um remediQ
d" �abo. agradaval. parn
<.ocos,; velhos e creancaa,

Xar!Ope .

:SioJoão
Uh. Alvím 8. .Frelias - SJo Palilo

XSJ.- n

j-',"
. ,

: ,�._. J,

28 " I • 44
.

PatritTIonia.l Ltda�U Rua fBlip3 de Olivuira 21

J De pessoas têm usuclo o"un
bem resultado o popu1<.rf

clepmutivo

914

fLUXO SEDATINA
Encontra-se JID tmia parte
Ue, D. N. S. P. U' (i7 de 1!)15

executado

Um desejo tnanifestado

Ur1 pedido

BOTAS 'e DO
. Para Militares

afaInadas luarcas ti A AS

I

I
I
I

E' L"ldicado nos casos iraqu<!zl!,
palidez, magreza e fastio, !lorque em

sua fórmula entram substâncias tais
como Vana.dato de sódio, Licitina. UH
cerofosfatcs, pepsina, noz de cola, etc.,
de ação pl:onta e eficaz nos casos de
fraqueza e neura;_:tenias. Vanadiol é
indicado para homens, mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes m'}dicos e está licenciado pela
Sau.(l� Public�l.

das
Unicos depositarias an1

'Slumenau e 11ajaí
Casas L usr �-;

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Corúec;úr
.;

bc

.. nn, ..S.ig.ul.·fi.ea.1lhor.. ESC.i.JJh.ür as core.s
cllHUl'l espaço de 15 3. 20 minutos,

começar em pequeno, adqul tazu1> verde, bi�ige e não o sendo então abertos.
rindo dIguns (2 nu 3) núcleos vermelho, e pintar as varias Logo as abelhas comecarão
ou fámBias de abelhas com ,cnixas em cores dil erentes, li sair para trabalho e, depois'

�ma rainha. preferivelmente' de !:Jodo fi não ter duas de terem leito uma inspeção
tia raça italiana e po.las em colmeias vizinhas da mesma do lugar irão á prccura de
colmeias raclounís, de quadros cor. Asslm 88 colmeias po- pelem. ---- dos C!l�l as prcpcias _

peruas 'I para que �ewa b eb a e faça
moveis. . derão fic&r bem per tu urna Espera se uma hora e, Como li finalidade prtnel- nu em tuoubauorns. Urna pe -, seu pe sseto. .

As abelhas puras da ruça das outras, bastando um pal- então, cuídadosamente se pal na criação de per ús é a rua pode PÔI' de 15 fi i7 o-I Carla perua pode criar fa.
Italiana são, .sem duvida, as IDO de vão. faz a traaleruucía dos uúcle- produção de carne, é pr-eciso vos e o ntnh» 6er/i, ldh; no I cilmente ate 20 peruzínhos e
melhores produtoras' e as Ter prontos; com as Tolhas

I
os (quadros com os Iavos e qUB todos os ovos s!·jaw Ier Pi Ó.prin solo �\ Iorrado co.n II pnrtsao é

CO!T.'
-euiente cho-

meno€! irritadiças. de cera alveulada, alguns 88 abelhas! para as respec- teis (', perisso nã : se deve palha. A iucubucãu dura 28 careut vári;u; peruas ao mes
As eolrueías racionais teem -iuadros, tanto para os ní- Uvas colmeias. Põen-se dar mais que 15 Ierueas pa dias. . mi) tempo. Nascldos os pe-

3 vantagem de pf'rmitir um UhDS tomo para 98111elgueir361 tambem I quadro de ninho e- ra um macho. QIHdJdo plan- Antes d.� uor uma perual ruzlnhos podem-se comple
manejo simples e €ão estuda-l No dia que chf'garem OS! t de melgueíra, daqueles que

1
te! Iur maior i:' cr.nvlniente a chocar, é 'preciso llmpá la I·tii�' OH. IOl;_'� daí: melhores

das para. fllcHitaf e proteger I núcle Oi3 comprados. eles
I jà foram preparados, e derxa ter dois machos, que serão dos pa easitas, tratai.do a com I eI'lt:delras. 'Hndo·lhss os pe-

o trabalho das abelhas. serão levados ptlf1i o lugar fie o alvado (Vão de entrada soltos alternadamente torlos
um pó inseticida. Acontece, ruzinhos

..
suplementares da

Admi:ir primeirO/H" colmei- das eolureias euli delxados I das abvlhas fi peuas com 08. dias com as peruae. l\U:1C3 tsmbern, que as vezes, .du- mesma wade .,que os seus
as, escolher o lugar para ti cada um 1;1.0 lado rlü sUllluma, erbertura d'-l 1 ou 2 se deve deixar junios os düis rai.lte a incubaciJo. a perua

e dura�tB fi !10�LI:\ parat que
ilJshllação e fazei' OB pilares t:olmebJ, para CÍ<.:lSCSllSar pO.r I centiruetro6. machüB porque a lu ta entre ainda porá um ou I�utro ovo.

os acene mjl�B Üw!lmeu.e. As
ou a arruaçãoparsrecebe las eleS será inevHavel e som(lü- POTisso �(Jnvem m�H(HU' os penIa� que ficarEm 8l"m cria
de modo

.. que cIiiS fiquem """""-"""""",,§lV L2YLiL!i.U. • .....0_ mE "'e"" ''''0 .. """ te o vencedl>! pisará !iS fe- oves deitados a chueaf afim poiÍerao ...'cebpl'. llOVO& OVO!?,
c�nn tl. frente para este ou,1 A PER' I T I V'O meas' e�\got&Ddo se, o que: de 80pn "ar .,�tps Donros pos-' pari'. chuúal', pG!:'t as peruas
alUda para. norte liRB UlUlCH .' ..' .....

I .

.

baixará li fertilidade dos o turl'G�'--'l-::",p.
,3 - t th

l'esit-;l:em facílIneuL:l fi, dT:lBS
para 0;8. outros.lados. . ! T VOS.

" .. I> vu,_.

incub1içõt's z.;eguid!H:;,
Na frel:ltú das colméias,

.

As perUflS, qmwdo Dão se DuraiJ[l>':] if1CIÚ)3Çilo é pu:. A. üwulJação artWcial �ó
haverá lO metros de espaço as deixa chociir põt;m i1ié CÍíiO cuidar d'I P(H'llil, pois il- !dove SH '�r;Jprégada em

.

ca-
livre, sem arvores' ou qual O M E L H O � 40 ou 50 ovos num liDO, priL- tfi det,.! fiJnnil�·e dedica ao s!. u í sus dH gnwde necessidade,
quer outra obstruçái). afim '"

.

.

cipi{i!1dn a postura. eu:. se· I' mi:.-.ter qu� !1(0 s.j l::\sqlH�Ct� I pl}i� o�, H�b!.ütador. taDto da
de permitir 8S abelhas a1 r.lQ Ia r e no ba r não deve falta r teillbl'ü e, as vezes, eill [igOS- d� CÚHl7!'. A.s8im, t;.�·rl1 pn��· jinO.�U�I��'l _?OlliO da e.r!ação
c8Dçarem võo e regressarem to. I e!so retHa ia de. DHih·.' G.O I artilleull fia0 serão mUlto aa·
tl�m dificuldadê.

.

fAlnuCAtt'fE5: O", ovos podem ber irjcuba, menos uma vez íOUí)8 os dias tistütorlos.
NoS pilares ou nos r;és da Ind. -Com. e Seguros KNOT SIA.

armação ú'(;'ttinada à receber Tf'I·egr··..· .·K.·NOT· .

- Caixa 34 - lI".] �I'as colmeias. será arrumado - L f< fi I
um dIS'positiyo -quál{j'uer, ·:eo',. .� ......__ 1<ô ..,....,_g ...s;!Pijorl'SiiGOJi(i'f ti· N '"9 '-"ii4iIiE&a!9!"1·s ')"'iQ!,§!?�!

fil) uma tira de chapa eID , =Ó==-====-�===�".�'==���='�O"
�má de luGíl invel'tldf'; OjJ

. =��===�=

l�'titro,. para evihr a intromis. Dr. Ornellas Junior
'são d�s

.. fo!:migas que. f:'ão
grandes inim:gasdas abélhas.
As C° ,hne i.a.s.. se. rão ex. t.er •.�or-I'mente {Jinfadas com' tinta a

óleo para conservá las me�.
=.....,...···""" ..=e""'2·�.........--�'==�_......"""""'="'=<=_���� 1i

_ �!J.{�rir'nei!'o h:§ar. c ordem. porque ?

,,",,_: :; ':';ri'ô desot"dem ncda se c.Onstroi!

GETULIO '(AJlGA5
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ARAUTO'"

Cirurgião - Dentista
Diplcmadi) pela Universidade de São Paulo

CON�ULTAS DlIHUAS -das 8 ás 11 • das 14 iÍs l1.�O • das 19.30 às 21
CONSULTOIUQ. á RUA BOM RETIRO. 14 -- B tUM E NAU

frutificação do Abacateiro
MuÍts gente se queixl' de nos

.. urna.' vari.eu.ade.de.' ea.da.lmo.�e.r.. -.·a.fecuu.dt.ÇãO. que nos
que tem abacatéirlJs muito uma dessas clnsses, de modo dara abundancia do fruw!;,
bem l,mltivado8 e helli aJn- a term(jS abertas ao mesmo g' preciso, então· auan'do
)Jados, mas que nã.o produ. tempo

.. flores. mU'3culInas e' plantarmos abacate� no po
zem fruto!!:. femininas, afim -de quo os mar, não'. esquecerrnús de

insetos púhmizadofús; indo possuir plantas das duas ela!!'Quai3i B.empl'S isto �w devu 1 fi ri
-

á falta de variedades ade.
tas _ores (f.' uina planta pu- ses, conforme o tempo em I. T3 ao de outra, possam pro· que abrem as suas Horu;.

Iquadas B fomeê0doraa !lo
polc:m mi fecundar as fio,

�::- (; ��c�t�i��d�'Od:� ��; �C�A'f�(';#iMMMM#ic'
�_!!!!JlI!_����!

mas ..nas ou femininas e
.'
'.

.

.

f'" 'A!õlaf t3 abrem a1ternadamen.
.

.

. .'.
.

te,' rante ·poucas borRa do .' '. �� ..
dia. Algumas variedades u·

"""'"

lH'?m 8S masculinas pela
manhã 5 a&i.femininas á !a .. ·

� e ou\ras :variedades ahrem
�ver88Iil6nte_" ,

.

. ASôíru, :para conseglürmoâ
ti. fecuunnção ne-c.s8fiU:ría para'
uma boa frutificação. será
preciso p08.sUil'mof3 ao

.
me·

Sempre foi e continúa a ser

O Melhor I
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CrÍ
,

erus

�ma Companhia Caíarinense fará agora o sou Seguro
"8 A N T A

C i\. P I Y .L\ L �. Cr$ 4.000.000,00
Séde á Praça 15 de Novembro, 9 ,. 1� andar

f D o r i iA n :ó I} «) I i 5 Sania Catarina

Caix<l Postal, 100 TelefoneI 1421
. Endereço Telegrafico: CRUlSEGUROS

Agente local: COMPANHIA COMERCIAL SCHRADER
S·'

. � '. CtJRlTi�A RIO DE JANBIROnCl1rS31S e l'Agenclas. s fi o P li U L IJ - P o H T o A L E G H B
AGENTlm EM TODAS AS cmADES DO ESTADO

$-<t'-.-.-'+��-t·�+-+- .. e �-:-�:"-.-.--+.--,*,- .=.+.- .•.-+ o+-+-+--'+-+-+-+-+-+-+

CR U zn
GERAIS

'Opér[�, em S�guu."O[; co��;tTa Fogoi' Tr�!·�§-:po1."'te§
Marítimos e

...

I'erre§tres e Acidentes Pe§§oah.\

A 'Cobrança de Tarifas Sobre a

Manteigil
de agmdo de 1943. da üobran I dos B manteiga de leite, os

ça dos direitos fi taXtH'; adua. queijos de qua.lquer tipo, de
Íleiras ql.rf' ir,eidcm 8ohr� 9, procedeneia eBt!aDr�Bi;'a, ela
manteiga !ie leU!..', GÍl1lj§iHc[t, gifica.ça.o no art. 107 (classe
da no artigo 100 (c1assl3 �V) IV) da magma tarifa das sI
da aluaI tarifa das alland(; fandegas.
gaBo Art. 3.0 - O pressute de·
ArL 2.0 - Dentro do pra- ereto· lei entrará tJlIl vigo! na

lO' da prorrogação, referido nAta da pubiica.ç:ão.
no artigo ant8l'Ío r gozarão Art. 4.0 - Rsv(lglim.ss as

de identicos favores atribui disposiçõl'S em coutnhiü".

--�....;.;.....

Rio, __ Prorrogando o pra·
zo de suspensão de cobrança
de tarifas s, bre a mauteigú
de teLe, o p!'esidente da Re
pubHcti' �lissinúu o beguinte
decreto lei:
'ArL I:u. - Fiua JH'üf!'úgá

do por seIS meses, o prazo
da suspe/Js&o estabelecida
no decreto·lei n· 5.713, de �

n I

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.luizo de Direito da Comarca de Blumenau
. , Edital de Revisão dos Jurados

i 16a- Delegacia Regional do Trabalho
Florianopolis, S. c .

Podaria n' 15, de 27 de Dezembro de 1943
o Doutor Oscar Leilão . juiz ;?e Direito da COmarca dr ches � cornerciuno: Fritz FI"I:'if:lg' : cnl1wtdali'J; Dr. Gil Fausto O DELEGADO REGIONAL, do Ministério do 'ríal'laJho,

Blurnenau, Estado de Santa Catarina, 113 Iorrna da Lei, etc , . de Souza - engenhoir>; Gi! Aurélio Rnchadel - ferroviario; Gui- Indústria e Comércio. no Estado de Santa Cdtarina. no uso das
Faz sxber a todos os interessados e aos que ó presente do Kaestner - dentista; Guilherme Jensen • conicrclario: Gui- atrlbuíções que lhe são conferidas em virtude das leis e regu

edital. virem. ou dele conhecimento tiverem, que, de acordo com Iherrne Pawlowski -Iunior - cornerciario: Gustavo Starnrn - co- lamentos em vigor:
o art. 439, ,§ único. do Codigo de Processo Penal. e, em virtude merciario; Hanz Baumgarfen - fotografo; Heir-z Schrader - co- HESOLVE: designar o Banco Industria c CO'1'crcio de ���Il'
de não haver sido apresentada qualquer reclamação sobre' a ex· rnercíario: Heitor Ferraz, bancaria; Hellrnuíh Hacklaender - íun- 'I ta Catarina S. A. (Matriz e Filiais), para recolher o Imposto Sin
clusão e inclusão de [Tomes da lista geral publicada e afixada no danado publico; Henrique Schmldt • cornerciario; Herbert Bie- dica], devido por todos os empregadores, de c�tlformi�ad� com

lugar de 'Costume, em 30 de Novembro de 1943, fica ratificada () ging - funcionaria pubticc; Herbert Fritxche . íerroviario: Her-] o disposto no art. 586 da Consolidação das LeIS do I'rabalho,
a

-

lista.. de Revisão dos [uradns abaixo organizada rir bert Wi1le�ke : con:erciario.; Hercilio Decke . bane:;rio; Hercílio I d_evcndo, para �ol1�ecirr:ento dos in�tere�s?�Jos, ter ampl.� p��1i
conformidade com. o art. 439, elo C. P. P., cujos cidadãos foram Wagner - runcmnano publico. Herrnann Lang Filho· comer-: cidade, por mero ue Edital, que seta publicado no ,org,�o ofieíal
alistados nara servirem no próximo ano de 1944:

.

daria: Humberto João Sada.
- íerruvinrio:

.

.Inez Maria da Veiga 1 do Estado e nos de.mais jornais d�sla capital e do interior.
BLUMENAU: AC3il Guimarães . bancário; Dr. Achíles professora; logo WCiIgang rlering - industrial; 10;10 Durval Muel-

. Hegistre-se e Publique-se.
Balsini . advogado; Acris!o M. da Costa » comerciário: Adhe- ler - comerciaria: João Petters JUDiar • industrial; -Ioão Serapíão Florianopolis, 27 de Dezembro de 1 �Lr�.
mar Fuchs - comerciário; Adolpn Alfons Herbert Penkuhn ,fcr Rochadel - bancaria; João Uoaldo Sada- ferroviário, Julio de Bor- ERNANi DE OLIVEIRA - Delegado Regional.
roviario; Adolfo Schrnalz - comerctãrio: Adolfo Sulter - comer- ba· ferroviario; Julio Pueítcr' comercíario; Leopoldo Dias Ba ***.

eiário.; AdOlfO. Woilsfein .

ComErc.iá'jO; Moo.lSO L. 0. live.1ra '

CO·.I
lista - ferroviar�o;. Leopoldo Co I. in

. -

COI1!t?rCiar.io;. Leopoldo I Portada li' 16 de 27 de Dezembro de 1943
rnerciârio; Afamo Sander - comerciário; Agen Guerreiro - Ierro • Schrnidt, comerciario; Leopoldo Weíse, ccmerclarlo: Dr. Luiz. de

Iviário: Alberto Soares - comerciário; Alberto Bornchein - comer- Freitas Melro, advogado: Dr. Luiz Nava.o Stotz; advorrado: O DELEGADO REOION!\L do Mini,;terio do Trabalho.
eiâtlo; Alcides Garcia -' comerciário; Alex Huscher - bancário; Luiz na Silva Miranda, bancai io; Luiz Reis, ferroviario; Mario

I Industriá e Comercio, no Estado de Santa Catarina. usando das
Alfredo Buechele Juninr - funcionário Publico; Alfredo Cam: Antero Sada, Ierroviario; J'Vlario .da Cosia Melio cornerciario; atribuicões oue lhe silo conferidas em virtude das leis � regula- �.pos - cornerciãrio; Allrr do Teodoro Laux - íerroviaric: Aloisio Martillho Cardoso da Veiga. fHroviario; Martin Volles, comer-I rnentos em vigor e, tendo em vista a inexislencia de Sindicatos
Michels - comerciaria; Aloys de Zutrer· cornerciávio: Alvin Leítz dado: Max Altenburg, 'comerciado; Max Haertel. comerciario; I de Agentes o� Trabalhadores Aulonornos e Profissionais Libe-
Ice - comerciário; Amedro Sfamm ' bancário; A ndr é Sada - ban lVlax Sutter, comerciado; O!'. lVhx Tavares d'Amaral, advogado; IraiS:cário; Antonio Candido de Figuéiredo - comerciário; 4.ntnnio Eu Max Vitor rlering, ind'ustrial; Neisoh Luz. funcionaria publico;. RESOLVE: fixar em vinte cruzeinls {Cr. S 20,00), a· im'
sébio Reinert comerci?rib; Aritonio Maria Cardoso da Veiga - N�c;t?,r Seara r!�usi. feltQviario; Nicolau Cardoso. comerci3r�o: porfancia correspondente ao Imposto Sindical, devido ti entida·
ferroviario; Dr.. Anfonio Vítorino Avila filho - engenheiro; Dr� t;tlcaclO Seara Heusi, ferroviarin; Norberto Seara H1'?llsi, ferrOVia· de Sindieal de grau superior e fundo Sr.eial Sindical pelDs A·
Arão Rebelo - advogado; Adoswaldo GHimarães - bancárir,; riO; Orlan.do Tava�es: fürroviari�); Ottc tlenillgs, industrial; _Oito g-én!es i.1l1 Trabalhadores Autonomos e Profissionais Liberais do
Arlindo Soutinho - cLlmerciário; Dr. Arm:mdro Odebrecht . mé- Laczynskl, comer Clarto; O-cal' ,\dôlfo Tavares. ferroviario; Oscar Estaco d,) Santa Catarina.
dico; '.1\rmi Baumf!arten comerciaria; Arno De!IiI1[�' - com' r �n�diger Filho, comerciado; 0, w,jldo Arh!i Moellmann, comer Registre se e Cumpra"se,
ciário; Arno Gaertner - comerciario; An:oldo Kirst'oH - comercia· cJarJ?; Dr. O;;\�a'�o Neves Espindola, lilC'dic,,; CHIo Sprengd Florial1opolis, 27 de Dezembro de 1943.
rio; Dr. Afonso Barsini - medico; Ar1ur Krug-. comerciaria; Ar <]�mor: com�rC:'ilno; Paulo Haicr; cO!1H.:!rchric;; Pedro l,E'a! dn ERNAN! Dr: OLIVE1RA-·- Ddegado Regional.
tm �loellmaníl - comerciario; Artm Rabe Jnnior � comerciado; Silva, _tc:rovlano; Pedro P;lCl!('CO, ferr:wim·io. Pelier \}.'hlnel', .. * *

.

�r�ur Ruediger . ,comf?reiario; �ugust.o r-i?d�leitl1cr - comercia ferrovl�r:{): ,R.olf Bruno Or.nc.,,,.,, ináu�fr:a.�. f.��li(. �d.lJclr:lcJ,{, E··.·� O" I T A Lno, Augusto ,Tose de Souza Filho - terrOVlar!ll: Augusto 'eh. J banc,mo, R,ltll Adolfn Dcckl', COt11erCHIi'J\l, [,:1111 knl,nsa (l('
_

.

Fey" comerCiaria; Axel Deecke - comerciado; Bemàrdo Clasen· Lima, j:er�ovi:1rio; Raui Schal:Jf:nier. h;:flC;'lri(�; r�cinoldo Si"hert,
comerciario; Bertholrlo Coelho - ferrovirtriG; Bruno Hildebrand, f'OmerClarlú; Rodolfo 'Kh'ine. emllerciario; I�c,b�'rlu Oil1ssenbacher, Pelo !)resf.'ute editai, forno púhlico, pai a conhecimento dos
funcionaria peblico; Bruno. Kellerma!111 . "!lfaiate; Bruno Latlx . eon:erciario; Rod�lfo R\1crl;f�'uer Junior, comerciado; Sady ii1lert·s�"jdoc. f�ue. ilJ forma do art . .586 da Consolidação das Lei5
ferroviario; Cant(,Bor Estevão da Silvrl • ferrnviario; CllrlOS Ger· GUImarães, bancano; S211! Carloe Duque, ermerci:nio; Theophilo; do Tr:Jbalho, aprovada pelo Decrelo loi n' 5)52 de t � 5-4�,
mar � comerciario; C2rlOS Hemique Reiser Silveira· fCírovíario; B. Zadrozny. industrial. Ubirafan Leal, farmacenticn: Lítio para fin') do recolhimento do T1\lPOSTO SINDICAL, devidoCassio ,'Viedeiros - comerciarilli Dr. Celso Sales - engenheiro; Schadrack, com�rciari{1; \Valtcr W. Bcrncr, indu<:.!ria!; Walter

II por
fodos os elilpregadores, empregados, agentes ou trabalha·

�I.a�d.io. Buechele - funcionaria, r�u?lico.�.Curt Probst -

. con;er- r�aufe, _fa��acé�lico; Walter l\b,'r'el·,. eO;;le:ci;;ri(�; Walt.er, Puetlor, do.res autouomos.1' prorissionaís Iíb(.'r�i�,
.

dcstt:� �stado, desig(,Jarro, Cur! Stoeterau - comerCJarliJ. De[lll1o de Souza Mlguels . c._.merc!ar�o, '\!alter S!rauch, comercrana; '\\'erm.'r Eberhard, I n('l, para as local!dades onde nào o:rstJrem agencléIs do Banco
comerciario; Domin1!os Manuel de Borba - comerciari(1; Dr, Ed comerclano; WilIy Belz, comerciaria; Willy Sievcrl, comerciado; I do Brasil S· A., o Banco Induslria e Comercio de Santa Cata�
gar Barreto - advogado; Ed1lar Bernhard! - comerciaria; Edgar \X!alfer Franke, com8rciario. '. rina S. A. (Malriz e Filiais}. Não existindo na loealidade agenFerraz'- funcionaria publico; Edmundo da Sliva P\lzes - ferrcvia- OASl'A R: - João Luiz 13eduschi. comerciari(j; Julio Schr2111111, das de um ou oufro Banco, () recolhimento deverá ser feito na
tio; Elza Paulina Lau:� - ferroviario; Elo)' Oliveira - comerciaria:' comerciaria; Rodolfo O[l('nH!�:r, comorciario: l\IASSAHANDUnA sua agencia ou filial mais próxima. O recolhimento do ImpostoElpidio Silva· ferrovíario; - Emílio Alexand!E: Sada - ferroviario; Envin ,vlanzke, comcrciaric: Nicolau Passold, rOl11crd:uio. Sindical dos empregadores detuar·sc'á 110 mês dê Jalteiro de
Erkh.,Baumgarten • ferroviario; Erich K?rm�mn· dentista; Erich Thomas Radwanski, come, ciarin; RiO DO TESTO: - Am') I cada ano e nos empregados será desc('I1fado 110 mês de Mar·
Kiein. - comerciante; Ernesto Henrique Nienslaed, comerCiaria; Wêege comerciario; Leopoldo Blaese,comereiario; Victor Wf'ege, ço e recolhido em Abril, anualmente. Chamo a aten(;:ão dos inErnesto Stodieck - çomerciariOi Eurico Borges dos Reis . en· comerciario. E Em cumprimento \� di"posto 110 art. 440, do (teressadns para a fiel observancia das disposições da CansoU
genheiro; Eurico Fontes· comerciário; Erwino Lemcke - alfaiate mencionadc Código de Processo Pel1al, mandou passar o I dação das Leis ào Trabalho. publicada no Diario Ondal da Uni·
Ewaido Benthien - comerciaria; Ewaldo Bernhárdt . comerciaria; presente edital que ser,} afixado no local do costume e! ão, de 9 de Agosto da corrente ano, esclarecendo' que, o não
f:w�l�o Jensenl\; comerciado; �w.aldFo �oster lv:ueller: .com�r p_u bl1cado na imprensa, ,na, fOH11:1 da lei. Dadu e passado nesta cumprimento. dO,..disl?osto na. ref�rida C'J!1solidação dentro d? .:--�Clano, Ew:aJdo 'lund . comere/Ef10; el!y J-Iermg· !flaustnal, CIdade de Blumenau, JCS 23 de dezembro do ano rie 1943. Eu" pr2Z0 legal, Implicara na apllcaçao das multas de dez a dez mil
Felix Paulo Laux - ferroviario; Felix: Ulrich S!eiflv3üh - i11dus· lui% Scliramm. escrivão, ,) escrevi. Assinado Oscar Leitão, I cruzeiros (Cr. $ iO,ao a Oro $ 10,000,00). segundo a natureza
fria!; Felix \X1i!Ierdillg . industriai; Ferdinand Klein - ferroviario; Juiz de Direito.

.

da inl'ração e as condir,'ões economicas do infrator, sem prejui'Ffávio Ferraz" bancado; Frederíco Guilherme i:luch ,Tunior -

, Confere com,) orioinal. zo da ação criminal e das penalidades previstas 110 art. 55a da
. comerciário; Frederico Kreíschmar - comen:iário; Fí�derico San- 1 Blumenau. 23 de'" dez.embro de 1 94�t . Consolidação (Secçcio VIII). Para os profissionais liberais a pc-
.. i\li!lii5éi!!iiilillii",N"Wfªí'Jill!iil!jMí@iW�btfflt;;t��.\1�1,"ai;\i;;�"",j.>tt� I O Escrí:;:ão: LUIZ SCliR,�l\'Bt.. ., ._._",., ! nalidade c?nsist!rá _na suspensã� �o t'xercic.io profiss�onnl, al�.. ..

"·'.I"""':::'::�-��
- ...

�-'_"""""::-.="'--"''':::.:'''''''':",,"='::':::�i�!a necessana qUltaçao, As repartIçoes fedenus. estadoals e lllUnt-
Radies 'e 'falvulas RCA � v. -m � �

..
:� Ia:. eipaj� �ão co.ncederão regi:,tro ou funeiona.me.nto ati renüvaçã?

.... 1J1 III � T O.·· .�. a !l �'j �J�

II:
da �trv!dade. aos estabelec:mentLls de empregadores e H,!S escfl�

y !li � �
.. �. _,

.

I ,: tonos e corgensres dos trabalhadores ]J0l' conta proprJ3. semAJf"U

to. (.�§. r:.�dH)!iA 'i�t'.iH�i'�ll F,aCí'!"!�.�
'

.

.jI�A4iiHilE��H�. hH�".1 que sejam exibidas as provas de quitação do !n�posto Sindical,os melhores pelos preços menores (� quahpu("I' outra nuu'un I;all'a cm!C('�'ij4�
! ressalvado (1 caso do emfJ�'6gador ou trab:lihador por eonla pro�CASA 0·0· A�Ií!I=RIICAN'O S/A r-·ARP"NTI!\J!OS ' sr,--q' !lf""'O .,' pria q.ue inicie sua atividacle.

_ .

,; ..
.

.'

.

IV! ,,,- :01 .,#.. . " ""\ \:)lo , ....\, ! IVI Ü i_I '\ � Iy .,J

ii
jJara os empregadores e emp�E'g3dos será observado o

Mer(ãdc de AUTCMOVEIS

Ed"yALD<{ H� LF:T,��?��rLk]�·�T�.�DnH� /1. rliSPo�1:�r�������1i��:d�d�Ç:(De�:���� ��1-19StJ�I:ãO L

.�-.�1:!!i!líl·m%Bm__.::w_"*R!i!'�...m�1!\2iJ&ilMSiMililH'&iI�jMim l!Sft!$l J iilZ1&ik Rna 15 B t,uvembro, 13u7 . B ,Ul'ltlll:í.U· JUS. Gli ,i,\.nlH1:! ERNANI DE OLIVEIRA-Delegado Hegional.
J u izo

.

de· Di re i to da Co- ! Telefone 1.249
.. ---ill ��-+••-.-t-"".-"-.-."�·•• +�.-.-+-"'0 xC!H·-��"'.+" •••••+91f•• 't·.H0

marca dC'> 81 umenau
...

p
.....

fo. lIlf' '-;�---�i .

Edital de citação'-'de Herdeiros com o
re" Bltnra ly.mmmpal ue �mlIlBnau

" Coletoria Estadual de Bluill8nau
prazD de .30 dias

I
Caixa de Esmolas aos Indigentes de Blumenau

'I E D I T A L
o Doutor Oscar Leitão, Juiz ��e Direito da Cornarca de Balancete da Receita e Despesa referente (!!Ipm,10 :-1 T,ibaeDK I' dt'.ri'-iHloR \' lwhi,la� ,tknülicH.sBlumenau, Estado rie Santa Cat�rma, na f�rma da. lei, �t,c: ao mes de Novembro 194� I Dt' ordem d.) sr. Coletor Estadual, �aQo publico paraF��Z sab:,l" que por este JUIZO e" cart�rlO do 2 Orlei,? -:.... i

�, -

·-·-r���""""'"""""'·1 eonht:'l'lmento dos interessados que durante I) correu tede Orfaos Cl:.r� seus termoR o arrolamentO dos bens ,deI' HlstorlCo i DEBITO � l'HEúITO ílif'S pr0cede·se nesta ColetorÍu Estaúual ti cobranca do imoxa�o� por .�::lIecn�ento?e CARLOS ZIi\t1�ERMANN,. e como I
__ �_ "_'M_ !���.��_�_ posto Ilelma lm�ncionado, !'('latívo ao l' semestre· do cor-o mventaflante Lnba aeclarado que r;>sldp. na CIdade de I S ld 1 � t· ! �

2 ',," 1" I ren"e "m'R· I J' h" .�. Jj''h·R]\.T 'NDO JOS""" Z M a o (O IneS an erwt' -" i ,8 .. ..),' I;
,," '.

.10 f e aneJro o _fueIrO ... .:.:J 1'"<.-;' t:.I Ii MER· 11/1 i I d t
. � I

1 ';l'" O I ()s I'flhtrlb'l:nf,,� '111" 0:10 CU1j'R""7e""'111 o p�g<>m"n'o dr>1\; N
,. , ",', . l'l'lens. p.rl'eca( a{ a uran o o mí'i--�'I I

.cl:J,), o .J�U. l ""''L", v ( l3ul, .0 .... ,L� a u. "'! u,,iA! N, fIlhO do mventa.rado, pelo presente cIta-o. paffl,

I C t'b'
-

I d {'1 \T' : S'!'{lS !/uota': no ('Or""'lt" '1"'" T)O�OI';íO �;:;ZP 1[) no IDe'" dI., \y, ·r.t C· m d' �t· ri. ;' - ou rI Ulçao nlcnsa a ,ruz 'EH'·· :':"" '.
u .'- 'o. <co .• ,ç", f·,

1(<, '. l.u - LU.", ".no prazo de (rIu a 3-, .as, a fHi! !r \.Ati nr ...melra publlca- 11 1"1' 1 I DI t,
') ')) I'i

,.""" ri' lrtl (" J I" .• lU 'til... II" 'J{lCl fl :'.,.,._.. -", me la '11'1. oe 'lnlen'lU' '1'i)ti L,-,�' '- .• " ,. , •• ". c." •

çao ue.s.te, Vlr acompanhar I) arrvlam�I!t.o em todos os seus p
.

"1"'" a. ��' T' ,

Findo E'f.1Np !l"H'7{J """rlr .1·Dj·CI··l'l'l " ('rJhr"�lnn e"'l>cufl'V", "p r" 30"0 ao coora' or sua. COmlssun; lJQ,'in' . U'_. 1'0 �'C U. . {. I ,. _.< .. al ....o &t:' O.term�g e atos, ate partL11a e s�r:�ellça. mal, 50!}
.

as penas p ';:; r. 1 �(:"rl. ,

..,

740,80 � I CO!(.lLoria Estadual de Blurnenau, em 4 de Janeiro deda leIo-Dado e pat-lsado nesta .c�aade oe Blumenau, aos 24. abo � ,-,ar (:8 " �l _\.pC ,...� ... . �. 11911.de janei�o de 1944. Eu, João Osrnes d_a Nübre�a., escrivã�, Idem, �?em, � M'�f�,,:I L,�re�o 192,no !., I O E!:ierivüo
, :o"escrevl. (ass.) OSCAR LEITAO,-jU.lz de D.lr.elto, (Inutl, Idem, �dem, <. I

.. Je_e.'.',I,.O �.ISth. 163,60 r.
Id"'m dem li Ajher o , ....oa:r" "I"' fi·' , SfLVrO CAHRA 1.1. 'lIoodo Um $êlo estadual de Cr. $ 2,OU e mars a Taxa de \ ".. ,� I,:. J\. "..".. <:-� (; '),,_.il � !

....
, .. :.S.a.• úde). "Co-ui'ere com o origina1. afixa.do .no loglu do cos-IIdem, �d:�n�, ? H�nmuO.l :Jaf!lle!�., � 1;\3,:':0 I II e�?(t.+·�.-�.-*'-�-.-t.·íCo-�-�·��·'.·�*0 tl®�+4>i!l4��.&:��:.4-'f4i."��.-""e:"lume. O EscrIvão; João Gomes da Nobrega. Idem, ld.n" ,1 JÜuO. Dt�Ival Mlh.:be!l 12!Çju �.,. .

.

\ Pago pas"al�crn a ll1rilgentt�s y 211,rJI' I ! (;;jf i.�.',. P�i:ttI"",���)���!:l.1 L'lidn_'�, Co:npra de Selos para I'NJi!)ü � 0,70 I .
'-"' -_ >iAl � '!l�g'S� �!lBU .I I!llll�

""_c , •

""2]'.' 'i Salrio
ycririetulo ner:;te mês I :.':fl1.20,

.

��..a3 feUpe de Oihf�ira 21 _- �ft PaulO... - '=

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

I
I1 ],\1<:118 Pedoi.iu Orgcmi.zcrção de Sorteio e Golonizacão• S O l\'í A: Cr:H 4.11f),W

.

'lAI6.·l{) 50rteiosmensaj,S'- Bonificação i Construções 1 Reemholso:---;;,.;..;....;...;....................__........_ •

\
����:;-g.!!JS'!;��.i'x: ... '"""""'.�·l�r�� I� PI· Blumenau, 7 de Jnllciro de IB44. I (Aufcrizada e Fiscalizada pelo Governo Federal)

. nOTHclO Cunha. VISTO ,,_o A. Pfd)t� I Cmic, Pal1mte N. 151 - Deçr.eto N. 1'll!75 de �3 de metio 1917.

T"sovn,iro ·j·".'l''':l.-l"!.!l,, • I RC3uHadD clt;) Sorí8Ío .Realizado om 25 rlé Janeiro de 194ft.
,... .' .

. .I _ .. '."� ,_

I ·1' Premio 12503 - no valor Cr $ 50.000,00
a.'*:*ill\i4-+* ...... 'f>ii'�-&(>�..,.++.®üri).;,,',.,: ;',.7'<'ij.f�<;;'>�',,"'3<?<l';t""'�·i";�H·!;.� I 2'" H25fH --

" Cr $ 6.000,QO
� .� ::r" 92509 - Cr $ 5.000,00i&i . ", 4"" 02509 - ;{ Cr $ 4.000,00� n···' f'

.�. ., .j
� 5' (! 12509 --- « Gr$ 3.000,00� "nerBlS Ucas ütograilas 8 E,Hl'VlGO raplUD; �B Todos os muJos que contiverem a milhar 25119 terüo difeiiu

-

188 �B a um pr amio no valo!." de Cr $ 1.000,00
.

� Procure o � 1 Todos os mulas que co:t;tiverem a centena 50S terão direito cr Ul't'

I �.:\ �..
I. premIO no vo. lor de Cr. $ 200.00

� foto Ar.-jADOR fG. Scholz) !>UI .A'�
I EB 'fB Todos os mUIOS que conliva::em o final 09. terão direito a isonção

m .� ,
de duas mensalidades."""'''''_�-'-'-'-_''''''--l Rua 15 dé Novêlnhro. 596 .t;J

IS3. Adquham sem perca de tempo. um.::r apoUce da '

�. . � i "A PcrlrimoniaI Ltder".
""- m..

0�.'9• .t>••
·

•• "4>.�.·��:4}.;}';{''!'i0 O@��4i�"·"'-4"�.<l>"�.�·�{>+�.��1$ I l'\gente em Blumsnuu - A. TELLES - Rua: Amazonas, 36
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Hen'ry Fondá+Eucille BaU e Barton Jfac Lane - .... em, -

� ... *'fiiDti" ps"
-

:zwwm?fl:'f'j"OIP"'ri'!!!!""_""i��**n:'<.f!l';j!&ri"#!bahC5!!i}p;;' ..�

Um Romance Eternecedorl

A historia catioante de uma mulher (me não aoredita»
va no amo)' e que 80 mcutecconlieccú�qtlaJldo não mais

podia amar.: - Como complemento, um recente·
- FOX JORNAL -

Balcao'l!;50 'e 1JOO

•

.

Orquldec de
�.lt, Uma comedia para todos os sabores! Dois velhos amigos foram pescar, e .

que pescaria! Uma, belíssima loura que com a sua ingenuidade tudo complica .

,

R'
.

-

d I.

-- Ir a, mals nao po er:-
NO PROGHAMA.�-',A continuação da simpatica-serie: Fla$�h Gordon,.

Platea 2,00 c 1)00 -- Balcão 1100

Conrad Veidt e Bonita Granville -� em:

Baseado no imortal roruanee de
Ethel Vance "EBÜape", o 2" em

tiragem no mundo.

Uma sl�p9r máxima produção da Metro, repleta de aventuras, romance, trage
dia, amor e beleza, unanimemente louvada pela critica mundial!

Precos:- ás 430 hs Platéa 300 e :2 00 - Balcão :2 00 e 1 50
1 ;.'

-

" t'

A's 8115 hs, - Platéa Num, 4,00 Balcão 2,00 e 1,50

.Será eleita hoje a nova Diretoria

[II da Liga Blumenauense de
I Desportosi 11 �....,y � i .

Ill! sün.i efl:tlHHb, hoje H3 21) I! elei9HU. dà lluva diretoria, que
i t

, ' -

L' i'
, .'

� noras. na ::'€'110 oa 19a devera reger os seus uesunos
li, Blumenaeuse ÜG Futebol, a I nu biênio 194445.

" »Ó, -" •

�---- I no
.

Cempeonato Brasileiro,
São Paulo, 27 - Da jornais I comandando o ataque da se

locáis e cariocas nutíeiam ! Ieção carioca.
com destaql.le � noticia de j Segundo adiantam, I) S.
que o p&.lmeirss está dispos- Cristovão, clúbe a que está
to f;1. gastar a quantia de 300 I radicado o ramoso centro ii.

mil cruzeiros para. (!(}Dseguir I
vante) não tHub'1l'l.rã em ce

o concurso. de" , .. J.ú,ão ._p�nt._o, á.e. -Io por aquela vultosa quan-
que teve magmbca eXlb!(jao tía.

_ .

!iJ) _••��*.� ® Q��"';ç.��.$Wie.�).2,.t(;;i_�*'''""'<!I'.;'ll> l!! ®

Tecelagenl N;uehnrich S. A'IBLUMENAU .

IiAt;\ '.. A V 'I S O ..

Acham-se á disposição dps snrs, acionistas, na sede

social, os documentos a qus se refere o art. 99 do De
creto-lei D.· 2.627 de 26 de Setembro de 1940,

Blumenau, 24 de ,JaneIro de 1944,
.

A DIUE'rORTA
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C
DEBLU

E
NAU Aos geógrafos do Comsejhrr

Nacional de G;�ograHa o Gover
no Cata.rinense irá diapensar to�
das as atençües necessarins aíírrr
de se!' coroada de exi LJ a mls�
são trazi.da pelos citados cí'2ln�Eeonomía ristas,
Esta atitude do Interventor Na

reli Hamos está agradando P[';O�
Iundarnente os meios estudiosos
do Estado. , '

I DR.. AFFONSO BALSINI
Mêdiço Especialista em Doanças de Crianças

. e da Péle

Consultoria: Rua li de �:�:���Od:�:c1d��ladl) da

I_puericultura - Regimes alimentares para crianças de poittl - Avita·

_

míneses - SífUis infalllil e do adulto.- Manchas e Peridas em geral.
w

Maio!" sortimento em::

Perfumarias, Especialidades fal'úmcímbtas,
Drogas e Produtos Chimicos.

LABORATORIO DE ANAl.ISES

PA R l\ F E R I D A Si,
ECZEMAS,'
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,'
fRIEIRAS,

LE�!. ti,H�; S/ � ...•

Papelaria "MElIM"
I Livros didáticos - Comerei

j ais - Religiosos - Infantis -

I etc. - Brinquedos - Revistas

I ,

e �Jorn1'liS ._ figurinos.
.

Ill)ecçoes de atacado e varejo, ,

I Preços Fixos ! Iniciamos neste mês a cobrança das assinaturas dos nossos

I Rua Carlos .Gomes, 53 - Teleínne. 20! prezados assinantes.

r
Caixa Postal. 10 -- RIO DO SUl" I Pedimos, pois, inteira atenção ao nosso encarrezado Sr;

"�L_'_ MQ"""""" ... ===._"'=_"
'0 T T O \V I L L E.

.. to.

Aos nossos assinantes

-

o sabão
"

gem E I
elA. W(TZU INDUSTRIAL JOIHVIUf

cialidad "

iM.arca Registrada)

3: roupa brauQuissima
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