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DIARIO

Assinaturas:

t{umero;

:M A T1U T I NO
(anual :- Cr. s 60.00
(Semestral &r.$ 35,00
(Caluniai Cr.$ 2n,oo
(Avulso 0,90
(Atrazad.o 0,50

na deserdem nada .�ê conBtroi!

�ETULIO VARGAS

VILE DO iTlual!
��__-m -=��__-=__

==---�.=--=------------�=--==-���--=-�==

Blumenau - Quaria�leira 12_d�e·,....á....b",.;..ri_l...;,a_e..........19.....4_4 �_._."_,_�""".,...,__..._.,,._�_.__��_�_�...;I�I��.;........::an::;o:....;;;;X;;;;,X�__",.,."._N_Ú_m_e_rO_15_6

çies
Ca acho

alistas

Is tropas japonesas perderam
cerca de 10 mil soldados

Não sei seu nome. E' um

homem que na -matínê sem

pre vem seguido de duas

creanças, e com elas .íaz o

côro entusiástico aplaudindo;
as aventuras elo galã [do fil
me em seria. Ri, ri que nem\
menino feliz quando I()' «mo

clnho» desmascara o bandí-

-1
"

do; torce, torce que íE;TI1 me

nino feliz,. quando ío «mo

cinho'} disputando é 'ameaça
do pelo chefe doibando mal-

feitor. l

Vê-lo numa poltrona. �do
.cinema, tem-se um, e vê-lo

pedalando na bicicleta ve

lha, tem-se outro. Num.ré o

homem da plebe á [braços
com o pêíJJ' e a responsabili
dade da vida. N;üutro, é um

llléfi.Íno grande ;;c;>quec!do
que vende energia por hora

á preço taxado, na .labuta

diária da fabrica que ( vê

crescer com muito do seu

suor. Num, tem as rugas -do'
cansaço, tem a curvatura da

humildade. Noutro é o Ifeli

zardo da matínê infantil, é

o iludido que pensa numa

sorte e num destino escrito.

Gosta tanto de .fllmes em se- (

ries, que as vezes vê em SG
nhos os seus patrões icomo

os homens do bando do Rei

Ming, maquinando como su

gar á verdade. E ele mesmo

lutando des'esperadamente,!
como zalã á moda de Flasch

Gordo�. Porém sozínho, sem
a gurisada na platéa. Houve
um tempo que contava mui

tos desses sonhos, o Iultimo

contou-o para «seu
'

Karl»,
um dos pançudos da quota
dos dividendos. Porém «seu

'

Karl» enfarruscou 'O senho .e

lhe disse que, 'sonhos- assim
I

são ímpropríos para, 'Ü�

rartos. Que não sonhasse

mais. Porém se tais sonhos
lhe fossem como doença, pro
curasse tambem adoecer 'de
amenesia. Não sabe por que

dês desse dia mais ainda an

típatísa «seu Karl», e sempre

que sonha com ele 10 vê in

tegrado no sequíto 'do Rei'

Ming, com asas e raspeto de
�

I

morcego.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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[Distribuição de 51 de Março de 1944
Santa Cat

Aprovado pelo Snr. Fiscal Federal em Porto Alegre

PLANO «(Á» 45� Distribuição
®•••+

-

••:'H,'U.�•• -$- ••*-.®
• e

,i A Capital i
. .

-

.

-

� :
§ A

-.

casa que tem todos os .:
L\TUlBQ Cr$ 0,30. I artíges do mai.s baixo : :',,;' PLANIO· (B») 38� DistribuiçãoAtra';:iado Ol"$ 0,50 .�

.

preÇo ae nais alta .i' l
I

..

. I' GRAnDE SORTIMENTO rARA; COM!r. No. 4125 - Victor l\lfepsky Blumenau saldo Cr$ 4.000,00
-: Cólabor�ções re�ebidas nã9j � !l L F A L\ T E S : » » 4150 - Victo.r.K�PSky Blumenau parte :» 7.000;00

s�rao_devolv!(ja� e fica. su� pu' : :I ,.' : l} »4206 - Franz NiNsche Blumenau saldo »fi.OIJO,OO Sorteio
bllcaçao a CTlteno da direção- � Rua 15 de Novembro 505" » .}} 5570 - Alfredo )'�uschle Serra Alta (Ex S. Bento) »10.000,00 »

"C' Iad d ·BI· ,,- � • 4535 AlI' d

�
B

-

000 00-

.

!Ga e e umenau n<1('�. " Fone 1107. ..». » - Ire o
.

' .. reul lumenau "1l ti. ,
»

se responsabillza por conceitos �. e » ». 4521 � Al1gust' eschner Blumenau parte » 12.000,00 »

emitidos em' artigo:; assinados-; 9.++ '.: · 0 » » 4395 - Contr. d empréstimo Blumenau saldo » 9.000,00 Serle I
» » 4109 - Oontr. de, emprestimo P. Alegre » 40.000,00 »

» » 4511 �

Herbert�uander Brusque parte »1,500,00 »

l' »5046 - H. Wille.r ing Blumenau saldo »7.500,00 Serie II
l} »50 I Ó - Alfredo p:ul Blumenau parte "0.500,00 »

I» »5739 - Fredy Wl}thholz Blumenau saldo l> 12,000,.CO Serie III

I}} » 5638 -_ Ralph n\OSS Blumenau parte » 12.500,00 »

Rescisões regulan:enla!es: �05p, 501,0, 578? Cr$ t 2.2! 1,00 •

Total dlstrIbuld� ate hOJe neste Estado Cr $ 9.797.500,00 a 682 prestamistas

. SDci6�a Comercial livonius ltda., - Correspondentes
0".,•••:+'."•••• t_ _,H, ��Xe :•••••+,••_+G)x $++••+ ++.� +.++ ++0x 0.+++ .., +++••••••++0

.�;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;m;;__;;;;;;;;;;;;;;;�;m;;;;;;� Contr.. No. 79 - Aloisio M1chelsPor Pontos com juros cf, Dedreto-Lei N. 4.171:
r. f 1\T ':>1::9 n' d·

-, .•
BI ldoJon.r.- ��. �J- _. vO!1H'. ,e!emprestImo umenau sa O

}} }) 426 -- Sociedade ?\íiradores Joinvíle parte

Rf:scisõ,�s Jregulamentares cf Decreto-Lei 4.171 (30%)
101/4234, 1001/4230, 1S4'ji235, 228/4227, 604/4233, 272/4242;
1021/4246, 337/J231; �039/4259, 29114247, 291/4255, 1066/4268

tI

Blumsnau parte Cr$ 2.500,00

Pontos

Antiguidade Preícla.

l) 12.500,00
lt 11.500,00

l' Preícia.
15.094

c-s 11.383,80

Antiguidade Prefoia.

Prefcia.

Irotor Q, Scuôe
.

é
Um Oeuer

Prefcia.
9683

9665,5
Prelcia
fi 338

Preícia.
fi 832,7

Massagem elos musculos e rheu
inatismo nervoso por aparelhos

_.1110del'DOS-
Extração de: calos sem dor e

unhas €GCraVadf's.
- Secreção do i

Eu'or -

-BANHO DE LUZ E DE AGUA

Procure o filassagista e' Calis1a
(�iflos Backmeyer

.RUA 15 DE NOVEMBRO; 991, SO'
brado-sBlumenau..Horas de Consul
tas: das 10 ás 12 hs. - das H ts

.

18 e das 19 ás 22.
.

Atende Chamado em casa do Cliente

Obtenha o Maximo com Menos
Trabalho use Cê1."a Marvel

para.o §eu Lar

����:j�e-se I r·Êip�;t;d�;;"'d;·®M�·d�i;;;·�tI··i
Um Piano. Em bom vende.se �. Casas Te�re.; Stock nermeneete de: :

_____ nos, sítios e Colónías. +. r .

_
oft>;

Um ,o/toior a Oazolina. Para ---- :. Madeiras de construcâo em ge· :
um Bote [até 10 cavalos d.e vende.se um Motor "Stemens' ,t. ral, Forros, Soalhos, Molduras ,i.Baixa :.Rotação. de 2 fIP., com 2.800 rpm. ;:

t
..

----

iPelo preço de Cr. $ 2.500,00. : e c. �
Um Terreno. Ou chlio da�' Um& Gaita de Mão. marca + .

.
.+ ..

SR dentro do perimétl'O 11a "Musicator", com 120 baixos : Telefone: l3ca1·L ::
'

cida.d�, "
Preço: Cr$ 4.000,00. .� B L U M E NAU .. Santa Cat!irÍ!tl?J' t

[ Dmgl! se â Gereum!l ue8ta lrifú-rmações: Victor Germer i'W' 'f"•••••
'

••••••••++ ....e o r.- .......�••+�••••••+-•••• ,He
Folha. � -

. �"",Y. ,.,_ .

Meça de�oa família procura ver:���� e�i����:�o Z;?a��
IR 0·"'·"-0'"pa s''''''''· de=lll9&I:==t·

........,bSlb_"""

emprego no escritorio. Favor
dirigir se ao escrHorio da "Pro"

. tetora", Rua 15 de Novembro 1 maquina de Escrever marca

No. 366, telefone 1455. "AdIer" portatil em bom estado.
.-' .� _._......._ii:w"'"'Ij;;,__....._.__........ ".,_........J.""'....�"""...=.P."""�·ii..

Confeção Esmerada;
Moxb.1.10 Brilho � .Minimo. �\'abalho .

Rendi.mento sem Igual . Sec.atl';l.dcde Rapld·:z
Higienisa . o Amblente

A Cêra Manel é FornE!cld� Nas SegUintes Sores
LARANJA - F...MARELA -' VERMELHA INCOLOR

A CÊ:RA MARVEI. novo produto da fabrica "TI�TAS YPI

RANGA", a maior organização d,! ramo ·.t;a f\:merlca do Sul

é manufaturada com matédas. pnmas pUl'lSS1mas e obedece

a: uma fórmula módema de od<:f agl'udavel,. pcrrem. de
,

efeito latel aos lOSElto�.

Calças
Blusas fazenda de Bôa Qualidade

Padrões Escolhidos

Para Passeio e Serviço
Á Preços Convidativos

NA

Com,lnd. e WALTER SCHMIDT S/A.
Rua 1S de: Novembr@, 1495

- W 6J&O iiô .,���

A V I, S
..

o ry1ELHOR
no lar e no bar nãO' deve f�ftar

.

. fAIilUC1UITES:
!nd. Com. e Seguros KNOT Sllt
Tdegt.: KNOT - Caixa 34 - ITAJAi

..__........ -- ...-""'----,..�w... .....&4 w:qo_"_- ....

AfONSO ODEBRECHT
Con'i(;dcu· ..J.\luário

DIplomado pêla AClldemia de Comercio do mI) de Jauciro.
Com longa pratica pl'oficional,

A C E I T A - Escritas Avulsas. Balanços e Offnmisacões Comerclais.
"

Rua 15 dQ Hl)vemb�N�..�464
- fO�.!.':"�� - Nesta Ci�ilrte ,- .......1Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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81�·'J._ t1J �S ,CJ

radio e
Linda Batista, Grande Otello; rvlesque
no hilariante filme

j
.

. --;T-':--------- .. -.- -----"----

�-;;,.'
Rc�lator: jOSEJ_lOPES OE OUVEIRA dltl

���'�':���l:>,:",:••-:,�����..: ...>_���n'f�::'?':;�
.

Toni �!'O'l:,l- :.�,,�.;.l'''��·O_ ii r � 1 iJ � 5 � fi � '1 e���
"'" a..,,�_,,'l, -1 "",,.,,J.�.&�.... JL'

SEmi real'zauo no proxinv�i fl(imiug'o, dlfi ifj, no (�::�á<!iG
do O. E. Ollrupico, o Torneio �nlf5ir.1 tio Caml;(' • .:i1s10 do
corroute i:!JO. :'f'

-

J

E' fO�'3 do' dílvid;-l ql1(� es!:l:. u�;:;lnILt i�.�t�hõi!fi�icu FIe,!�.
!tará grn:r:rie sucesso, purs ter,�i�os OCLlGiãü de conhecer os
valores I1:JVOS que os clubes nf�lidoG upl'e�i::,rbrüo para ü
certame de 1944. ,

.

i' I
Ame chã vü!t�·)renlns ao aS$l�:ltn {�lõ:ZH�"{�O ;1(J:1C:<ô�s mais I�I:�fc:,"!l ']<1-"::

a v _.. �'.�'-
>

• ,,:-.>"; ,,_, '-c>.(." I\_Jr,� ... I. ',t 3·... .�I�;�

Il.:" ...ul" , ..di;:.
. ri 1'. ,'c 1

t--"��-$=-;$-�' �.-?--•.._+� -0"'::-. -.-4'----",�-�--+-+.-.-. ..,.-� I."
• � t

1ft) 'ii"

t Ifit..,[g.;1 � ��! i� t� iJ:'. ;:rv� ri,!:!0'Gtc2_" é o .prorluto Ida zestão
." '·'·?liI:'rJ"."� ,'ti· I'� �

1';1 I,,; <:;,.t.li ,;;; >ll,s' �y,.;. bastante Iat oriosa de l.omeus 'de
'I Iíbra e capacrdade .de realízaçãorijtla�a do enmuee. 1

zt'_g_, l:i�-,tç& fi"3td1ndo;;;,'
.

'I
corro O:; srs. Reinaldo Píau, Ar-

,
_ •• ' c'. '"

r.olrio Haeriel, \Valt2r Staedele,
! Erico Haertel, Guilherme Haer-
tel ,i outros.

.

Situad-o em um local bastante
aprazível, o I:O�O campo do Gua
rani está construido de molde a

- +-'+--+-" - 1> I oferecer bastante comodidade

I á .assístencia.
r $ii >&"'1 An S"'h Felicitamos aos díngentes dO:
�� ,""" I" 'o í� '" 1:>, ,4S�;" • 1 ". , 1- 1�;,;i1 � i!l { .. ;.: ,,�w� I qE€1'l(,O gremlO cc. toupava

"� 1 :i',:�ort<:) por . mais 'essa grandiosa
j0g0S Ü<" doação co esporte , blumenau-

Conf-Ol111G havíamos noticiado,
realizou-se domingo ultimo
a Inauguração ela práçn de

desportos (:0 Guarani F. 'C., si
tuado no baír.o ce Itounava ;\;'01'
te.

-

, J
'

t ,

A Inauguração {:O estádio do

qrerido grêmio 'alvi-uegrov é
uma brilhante vitória :Ó� seus ([Ii.-

Ri�) -:--'F�irit:n cs �(lgurj,.f.e8 't-t<:) l'"�-.t,;p'lhi{lqi;E [{rts.

"

. " ..
_� t � "'. lo: ...... a.; � _ 01·_, ..... � .� � .......

l3eguud.). J. odadJ: d J Ti.!raeio :'t1L:niclnal:
,

Vasco da Ganra 2 x Car.lto do iUo
BtH1SllCNl;;;O 3 X S. Cri�,tovão 2
América 6 x BUllgÚ 2
l'í"lum);.\ense 2 x Madureinl 2
B:;ttlogo ,4 3{ flarnftígo 2

ense.

dos quadros do -Aimoré e' do
Guarani. Depois de uma 'partida
bastante interessante, sniu ven

redor o Aímoré por '3 a 2, con
quistando belí sslma taça.
Na tarte datarde'foi rra i:a :'0

o torneie 'entre os 'quadros prhl
cípaís, partíoipando o Aimoré,
São LOUl'8nçO; {' 'Guarani. I

A primeira partida reuniu o

Aimoré f' o SEo Lourenço.: De"
r.oís de otO "minutos 'arduamente
disputados, saiu vítoríosc o 'Ai
more pj,' 2 a :t. Os tentos do ven

ceder íoram marcados 'por Bola
o o do vencido por Passold.

Os quadros jogaram assim for
rnados ;
AIMORE: - Vínóti: Boía (MJo

lo) e Alfredínho , Borges, Baur
mel' e rolão; 'José, Mlojo (13 aia),
Augusto, Te:o e Paulino.

S. LOURENÇO: - Oscar; 'Alex
e Frederíro ; Sina. .João lê Pau
lo ; Alvaro, Honório, , Passold,
Mauro e Arno'. ;

.'

Para a disputa Jinal 'entraram
em! C'a'l11ç.jo o.lA in�{),rê e -o �Guarani,
tendo o ·esquadrão :de BoJa en

trad.o em campo ,co�n a cOnsti,
tui-ç<io da partida ,anterior. O
Guarani apresentou a seguinte
'equipe:

Magro; StaedeJe e SChranU1l';
Sagui, Max e Nelson; Lazita,
Lucio, Cirilo, Corrêa ,e Kli;tz}<:.'e.

DCI:ois de uma partidaibastan
disputada saiu wilcedor 'o 'Gua
rani por 2\8 '1, ponfos cona�üstaJ
dos por Klitzke '-e C\O)'rêa. O.

goal do Aimoré foi marcado por
Augusto.

,Apitou ambas as ,partidas \o SJ'.

Arl\old,) Silva. com bôa atuação.
A renda f-oi fraquissima, 'tendo

atingido sóment3 a 418 éruzdr-os.

1

Ssnia.�h;s para' Jnvanm
�.a �·"i'''..'�;::;:,%���_���'''''''''''''''I� ---------------------------------------

a sabél:
.

iiveh, CoÍ!ve,
nabo amrm:lo, Cn!.iv,;; man
kig3, -Repolho Brul1swick
e Beterraba Ee:kendorf
Vende-se pelo preço
Cr$ 2,00 0- pacote na
T • .' '''''

'

".

'JLI! \�ill�1�}1H; (� i 1 r�O�lr'H fItt
Blrnúell<!.,uBn8t��S. .A.

S�cção Sementes
Rua 15 de Novembro, 819

Livros didáticos - Cílmerci ..
'1!." - HeligiuB<lS - Ininnlia-
etc. -- Brinf!UPÔOB - Revistas,

.

e JOfl)t,{s '-' figurinos. I
Secções de atacado e varejo i

.

",,_ ,
. .' PrgC!ls Pixos 'IRua Carlos 6om"s, 53 - 1'eli3iona,:W

I���!�:!�:�_-:�:�:.O�_�:��.�.?��� .... I
!

Radio Oficina
de feQ��e 8�''n't(,)!i�\vit;:m

nUA 15 DE NOVEMBRO, 913-1\
Ofi:1eCe .os s�us Si.'rv:çüs em Concertos e Rerormas de

Qualqllei Marca de Ractiüs. Inclusive Refrigeração em geral.
Maxirna Presteza - Serviços Garantidos.

Té.:nico Rcspons:avd: FELiPE BAR'rOSOWITZ
---�._-------'---'-

ais
�lar ii

uni jogador
lolalogo
"pIaye}'}) em apveço' é Demos
theu'i!s, qu� prooed'e ti (! Natal�,
onde atuava em ':varias 'posições,
send� c-onsid'erauo o (mell'iD!' ata
cante d:o norte Ido paii.

Q-�-.-�--i>-.-.::.=:--.-_9-- .. Ü+-.-.E3.-.._ •..;;..+_�-.-+
Por 120 mU cr;szemres O Safilios

. comprou
es �asses' de dois Jogadores porfenhosi BOAI I

.

Santos, 10 - Os 'dIrigentes 'do

ii - fAÇA SEU PEDIDO 1 ta!1!?3,�' �:' ,c�:�s�guira� 03 pas

,f.1 _ T,eldon.e 1048 __ s uo" !o""ac{), c.1l 'argentmos Be-
li nirez Careres e �Soler,

'-'_....._........"._"""".___=.....
i 'EC EDOH:PORN tJun�[1rlli atucant.esI s,cndo qiw IQ

atua tambem C<>l'110 árrédio-. A inl�

pr.ellsa paulisÚ'i. n�'rrando ro f:1-
to, diz que ú (�)Uhe(\W<? %rêlmO
praiano fez ótimo 'negocw' con�

tratAndo est-es dOÍ$ j-O',gador-es'.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Le�bre.se que os
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DEtER O patrimonio de Blu- SNR. HUOu SOCHER - fes-
- Dia 9 do .oorrl'nte faleceu

LUUENAU 1 9 � ,i i' tejou no dia 10 do corrente
cem 1 mes e 13 dias a ment-..

1"'.1
... !'I luenau. o seu aniversario o Snr. Hu.

na Adíaamar Contl, filha do
.

...
--- ___.__�--���........._� t-.-.•-+-_�-.-+E'-..-.-. go Socher, propr.i�ta�io Sd& Snr. Nilton Comi.

--,----.-----�-'---.--.-"-.--- conceituada "Contei ana 0-
_ Com 1 ano e sete mêses

eher", faleceu dia 9 do corrente a
Fizeram anos ontem menina �aria das Nevea Sun-

- O Snr. Manoel dos Anjos
. DItos.- A Snra. D. JacoIDIDa. a -

_ Ontem faleceu com 49 1.1-
íovo residente em Ascura t a o Snr: J -;CIi..
_ O' SD1'. Reinaldo Rechen- nos e se e mesa nr: oa.�

Hüarío da Veiga. .

bel g _ Cem treís meses de idade
fazem anos hoje: faleceu ontem o menino Wil�

- A Snra. D. otília Ruediger son Evaristo, filho do Snr.a
_ A distinta Snrta. steía Bal- Arnoldo José Evaristo.
sini, filha do Snr. Conrado
Balslní +-.-.-""""'.--.-..-.-�-.-".
- O Snr. Edmundo dos San-
tos
- O Snr. Dr. Edgar Barreto
Aos distintos aníversarían

tes "A Cidade de Blumenau",
.

-

almeja 08 mais SInceros vo

tos de felicidade.
*** �.

Nascimentos

__

o
o" --- -. - . -

•

_.

..

-

•...._.-�.•�- T 'A;: -_..- -E" T 'r.-r. -:r ".A "E .",- -� ."
--

.•
- -� A: .".. ".:-.�

..

--x:. '-.". �. -Ã' x_-...�--À:_:__'E_::_.A-��i,-"-·.-.-.-�'-=.-.--f-.":""-.--<f_�....--+-�'+-'C'-:..-.-- '.-"';_-+"e;;;j•.��.....:,,_'+:_._�-V'" '\:..--.:-,..- ....--.,-...-""- -.T.-,...-,,..-,,.-v-,,...... - +....
- -. -. -_...,-:"I':-:'I'_-v"""""".--.:-.....

- ....- .....-". _:v.. .YC "'" .. V

..

'

SENHORA! Suas compras não estarão completas si faltar o Fermento MedeirQí:i. Tenha também em sua casa o , <Ncar de Bauniltta e os
.. ...

� - -.-
.

Pós para Pudins Medeiros.. - _". --

Produtos MEDEIROS são �O:..:B::..:;.S..;...'"------------;"i
i Sobremesa Deliciosa ?

MEDEIROS
----------�---

. __L'

De pessoas têm usado com
bom resultado o popular.

depurativo

Poderão ser COn-!1 Dr. Or�ellas Junior
cedidos a tltu lo Cirurgião _ Dentista

precario novos

for-I
Diplomado pela Universidade de São Paulo

neciment,:s :=te for- CONSULTAS mARlA� - das 8,ás 11 - das 14 ás 11.30 - das 19.30 iÍsl21

ca eletnca I
CONSULTORIO a RUA BOM RETIRO. 14 - B LU M E N A

Rio: 5 - Comunica-nos a

Agencia f':laCi?naJ:. Registro Civil O Processo contra
"Para cienora de quaisquer

I
.. _ s

outras empresas Í.gUaImente Habilitações para organizão"A firma Izaias Tgnacio de interessadas no assunto, pu- casamentos
.

��\�eg�DÇ:I��S 8Ne.�g.�derreag���. blicamos boja o seguinte ofi-, E d i I a I 'i
. "Somos a liados"

CIO (n.o 431 Sem de 30 de I _.. f
.autos do processo em que março), dirigido pelo chefe F«ç? sa�er qne pretendem ca-

Rio, 6 _ EIIl prosseguímen-contende com Joaquim Ber- Seção de Comunicação do sarse- BERTOLDQ OERfv\A- to ao Inquéríto instaurado.. nardo, pede providencias a Conselho Nacional de Aguas NO BUEROER e VERON,ICA para li apuração do fato defim de que o presidente da e energia eietrtca, a Compa- MARIA MANDE�. Ele natural lHl:OSO de. que são acusados
t.a Junta aguarde o julga- nhía Auxiliar de Empresas deste Estado" nacldo_ aos 27 .de varies diretores e corretores
mento do mandato de segu. Eletricas Brasileiras: març.o. �e 1923, tec�lao, SOIiC;ll'O da organização "Somos alia-
rança impetrado pela mesma "Cabe me transmitir ao co- d.omlcllla?o e r.��ldente nesta dos", foram ouvidos no Car-
firma"; nhecimento dessa Companhia CIdade, filho legitimo de Leo- torto da Policia os cidadãos
"As d

. -

d f' .. que o sr presidente deste poldo Buerger e de sua mu -

Amadeu Peres Bartoli. Aníbal€mEoes e imnvas � .

ih A B r Ela natural r

dos órgãos da Justíca do Tra· Conselho, despachando a prt- er Ena duerge. 'd' ..... 2'9 Xavier e Felicio Marzllia,
,

lho ã dem s meíra de uma serie que se deste lsta o, naSCI a acs Na proxlma semana serãomO�n doDs? p�"emd ser

reexa.! vem' tornand'o nu luero'sas de de março de 1922, domestica, ld
.

I1 a exvi o que esta- .

'lt -

d
..

li d ld t Inqnírl as maIS a g:ImaB pes-
.

p
•. ,petições para a . ligação de s� eIra,. omleI.1a a e r.e�l en e

soas envolvidas no processo,?�I.eee _o ArtIgo. �36 da Con·; força por empresas Jassocia. nt:sta Cidade, filha legltlmf! de esrando as autorHades em�olIdacao. Adn;,ltIr no caso das a essa mesma Companhia Nicoláo Madel e de sua mulhe, deligencias para esciareci-em exame, o maudato de _se- concordou com a Divisão Ana Mande!. F mento completo do caso.
guraDça, eq.uivaleIÍa a esta- Técnica deste órgão em que Ap�se.ntaram 01 â'ÔcuFle_rlto·sie:d�_l:)elecer maIS uma. f?rma d� I seja a C. A. E. F. B. esclare- O'�d?s pelQ artlg_o 180 do.' CQdr�r�curso, onde a LeI e expIl- cida de que o estudo do "PIa CIVIl, sob n.l, 2, e 4. SI algpem

ICl:.a,
e

expressame.nte supri- DO do

�acio.
namento" por ela tiver

�Onhe?m.
ento de eXistl.r

•.,.
aI-.mm -o recurso. Em face do submetido ao C. N. A. E. E. gum: ImpedImento legal, acu�e o

exposto, e do que consta nos não impede novos forneci- para os fins de direito. B, _para
pres13ntes atos, indefiro o mentos, os quais poderão tão constar e chegar ao conhecin1�n- !

pedido e determino o argui- somente condiúÍonados a CR- to de todos, lavro o 'present'é'��a-
vamenta dó processo"�· pacidade do sistema'" ra seI1 afixado no lagar "do' iiml'

.

costume e publicado pela ít:lJ;-
Blumenau, 6 de Abril 1944.-.-'-�-•.-.--.'--".�.-.•-. D�--':-.=.-.•----'.:-"-"'--+-. Victorlno Brag1t

:ElLINGER & (IA °EaId í'etst; Cf.fi. �

Faço saber que -pretendem: ca·
sar·se Hugo Lath e Emilia
Pofah!. Ele. nl.itural deste Eg
tI:do, nascido, aos 29 de abril
de 19161 carpinteiro, solteiro,
domicilíaio e residente em

Fortaleza, deste Distrito, rilho
legitimo' rie RugI) Loth e de
sua mulher Elise Loth. Ela,
natural deste Estado, naseida
aos 21 de maio de 1923, do
mestica, solteira, domiciliada
e residente em ltoupava, des-
te Distrito; filba legitima de
Martin Pofahl e de sua, mu- I nu.A 15 NOVEMBRO. 819lher Ana Porabl. f

.

Apresentaram os _do'cU1llentas 0:<l+:••�.-..:..+:•••�.�..I.=.�.I.:.e
Qj,dos pelo artlgq 180' do ICodfgo
Civil sob nrs. 1, 2, 3 e 4 � II!l!IIII_IIIIIIIIIiIIIIIII 1g
Si alguent tiver conhecimento de
existir algu.m impedimento legal,
acuse o para os fins de 'direito.
8, para constar e chegaI: este 'ao
conhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no la
gar do costurije e publicado. pe-
imprensa.

'

Victorino B·rag1t
Oficial do Registro CIvIL :

Conselho Nacional
do Trabalho

Rio, õ - O Presidente do
Conselho Nacional do Traba
lho, proferiu o seguinte des·
pacho:

.

-.-:.- e -

Willy Kautz

NOIVOS

8srviço FunBrario
Completo tPronto. ..

Decente
fONE t168

Elixir 914

Milhões

Enc::míram-se em festas os

seguintes lares:
- Do Snr. Adolfo Persuha, e

de sua esposa D. Maria do
Carmo Persuhn, com o nas

cimento de uma menina, o·

corrido dia 8 do corrente
- Do Soro Walter Marquardt,
e de sua esposa ID. Irmgard
Marquardt, com o nascImen
to de uma menIna, :ocorrido
dia 9 do corrente.

***
Casamentos inofensivo ao organismo A-

grudavel como um licôr. Apro
Contraem nupcias hoje:

1
vado como auxiliar no tra·.

- a Snrta. Edith Buerger e tamento da SifUis e Re'!1lna- _,

o Snr. Helmut Kaestner matiamo da mesma orIgem, .....

_ a Snrta. Paula CoelhO GOs' ��11l_l�6. N. S. r" sob o nr.26,

mes e o Snr. Artur CarIo
!.- ......_

Schneider .

1-
a Snrta. Adele Klitzke

-
é o .-+-+-+-._-+-+"",,+-+-f

snr. Curt Wachholz
- a Snrta. Francisca Regia c Cnnsuml·doro Snr. Venceslau Kracik 11

RUA SÃO PAULO, 18' - a Snrta. Leonida Uorth e

EXijO � MantAl'na fRIGO�D
lo Snr. Franojsco Kr ueger I " .. II Ii

0 ••••••••-.:.,H:if�·O:••+:.=..G Viaj�nte�*.. .. i _.J - r Exista Qualidade que fôr
Aveia nara PlantacãO LUIZ NEVES Ma� na"' ft O' FRIGoA?J. �

Encontra se entre nos o 101 II U H
--------------------

Snr. Luiz Neves, viajante
para o Estado de S. Catari é)••�••••- 0
na, dos afamados produtos
da The Sidney Ross Company
do Brasil.

.*** �j
Falecimentos
Com sete anos de iJade ia

leceu dia 7 do corrente a

menina Regina Raduenz, filha
do Snr. Alberto Raduenz.
- Dia 8 do corrente faleceu

\o Soro Bertoldo Wloch, que

con��';! ����: �el Id�,t:� fa A A·g·lJjF
-

·"n""'IT.1aleceu dia 7 do corrente ome-. Onino Nestor Luebke, filho do ''.
,

snrc��e���:b�e25 dias fa- ��·a�·.r�l!.s�iii
.

leceu domingo, o menino Ma- -!
DoeI de Souzo e Silva, mi' o II

Aliviada em Poucos Minutos

A sífilis ataca todo o

organismo
o Fígado, o Baço, o Coração.
o Estômago, 08 Pulmões, e a

Pele Produz nôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que
da do Cabelo Anemia, e Abor·
tso. Consulte l) médico e tome
o p o P IJ I a r depurativo

Elixir 914

Rua 15 de Novembro, 588 �- FONE, 1201
-----------------

Maior estoque �e perfumarias
-E-

Cosmeticos

A QUALQUER HORA

F. KREUZER

Sementes

iA venda na

Tipografia e Livraria
Blumenauense S. A.

Sec�ão
Oficina RADIO fUNKE

A.tende todos os serviços de

Radios receptores

Izaltina Perei'l'a
Serviços Hapidos e Garantidos

ITELEFONE. 1395
Rua 7 de Setemhro, 13

Consumidor!
Blwnenau" /) de Abi'ü de 1944 Exija Leite

I Dr .. A ...

Diplomado ba 20 anos e com prática 11DS principais hospitais do País.
HEMORRÓIDAS. VARiZBS eVÊiAS DILAT1HJAS) E ÚLCERAS DAS

PEIUIAS. SUA CURA SEM OPERACÃO E SEM nOR.

Frigor
TA 8·0 R DA

Cura da Gonorréa em POUCOS dias·
. Tratamento especiaIisado, por modernos métodos e eficientes, das
doenças de senhoras, crianç.as, coração, pulmões, estômago, fíga
do, rins, bexiga, intestinos (disenterías, amebíana, colites. prisão
de ventre. etc.), diahetes; ob-esidade, reumatismos, sífilis, malária..

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

Diatermia - Ozonofermia-E!ectro Coagulação·
ITOUPAVA - StCA B L li M E NAU

Em poucos minutos a nova receita -

Mendaco - começa a circular no sangue.
aliviando os acessos e os ataques da asma

ou bronquite. Em pouco tempo é p'ossivel
dormir bem. respu'anão livre e faCllmcnte.
Menda�o alivia·o, meSlllO que o mal seja
antigo. porque dissolve e remove o .mucu9
que obslrõe Ii� 'l'i1l8 rcspiratoriüs. IDmando
a sua energia. arruinando sua saude, fa
zendo-o se n t i r - fi e prematuramente \'el�c.
Mendato tem tido muto �xito que se ole
rece com a garantia de .dar ao lJaciente
7espiração H'ne e facll rapidamente e com

pleto alhi" do sofrilllen!" da .asma em pou
cos mag, Pe�a Mandacoi bOJo mesmo, em

qualquer farmúcla. A possa garantia é II

1U!l. maior prote�·uo. ,� -

Men fla'eo Á�a�:,,�:�.

o Sabão

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




