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ü{o na Rumanía violava perma- que seguiremos será a «democra- .Não lutaremos mais zo lado elas ie a Eumanía considera-se nação
nentemente a vontade do paiz ela» qu-e MS traz garantia de Ii- nações do eixo, e foram termina- unida. De hoie em diante quere-

herdade publica (õ direito de ('i'- das as hostelidades contra a'mos ser senhores de n0SSOS desti
dadão, Retiramo-r.os da guerra. União Sovlétíca. Bo}e em dian- nos.
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o povo alemão I �� priemiro lugar. �.
.� . .

� Diario Matuti�o . � I. quéda de Paris
.
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0- • I �:r"em, Píir�ue na de

_

anual o-s 60,00 I
(

. Lendres,::::;!J (A. Po) _ A erms- �?r.�etn nilut\ se tons semestral Cr$ 35.00 I Mant-evidéo: 25 (A .. P.)
- FlOr

, so-a de Moscou lançou Ul:l1 apc-.
tron

"! t' 'i ir • "
avulso Cr$ U,30 r declarado f eriado o día de ontem

lo ao. povo .aIel:1.ãO convidando 1_=--ID"��Xl�Il"".....,?.!a� D m I� lf.'. W T.· f!�4 � '3 A .u..
pela libertação de Paris,' percor-

.

a, .render�s3 ID1em3..iamente oUI i4 D L �. lo'f.l .i� rr� a rendo pejas ru�s da cidade .os
prosseguir a luta em seu flPo-"

'.

-. grupos conduzlndo a bandeíra:

prío solo até a sua completa des- O CIItf!;í1utca das aspiiraçõés do VtHe do ltei.Clã uruguaya e a das Nações U!ni-

truição: �,...".,.,_ ••�.ua�w ,�_.,.",.,....,._....... & das .

.

BÜiMRr.iAU '=-·Sahada. 26 da' Jlgostade 19y4 - 'O.r. A.chilles B.alsiní Diretor Hesponaavcl
'
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Londres, 25 (SIF) _ Os chefes
do .. grupo da Resistencia, ope
rafido a oeste da França, Ianca-:
ram o. seguinte apelo atravez

uma irradiação em francas da
BBC: «Oficiais, sub olicíats sol
dados da região de Oeste, é pre
ciso; por todos os meios, apres
sar a derrota das exércitos hit

Ieristas, atuando com maior vio
lencia na sua retaguarda.. Ne
nhum. soldado inimigo, nenhum

caminhão, nenhuma motocicleta
deve trafegar em nossas estra- I

das, 'Wenhum trem deve rodar so

ore nossos trilhos. Nenhuma po
síção hiim.iga deve f!i'Cal' descan
sada. E' preciso perseguí-los. Já
uíspomos agora de um armameu
:10 respeitável. A metralha das

Forças Francesas do Interior de
Vê pipocar 'em toda parte e ba
ter-se iucessantemente na 1'21:1-;

guarda inimiga. Os chefes das
forcas Francesas do Interior -:.'m

todas as escalas devem fazer tu-
.

elo que for necessarío para exe

cução d-essa ordem),

leu a

rção na
_. 'c, '.'/, '.Lo:ridroas,- 25, (SIP) .� n/eI):Xfa� .

quecimenW'das .posiço�s alerriãs
na Irente br�e?tal, c9m3i1t;i.o MOSC1U, 25 (A. P.) - Fazendo lo. A irradiação dizia élliln!da que
«Basler 'Nachnten», e agora I um apelo ao povo alemão, afim todos os trabalhadores extifâín
acompanhada .�o.r um aumento I ele render-se emquanto é tempo, gelros do Reích devem colocar-
.constante na arívír'ade dos rru ..'··-i. '. .

•
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'-'� "."" ,do a eUllSSOra de Moscou drs8'�:) se fora de ação.
nlhelIO,�, a :qu:ar� su.ste�lt:':lfl.a p�- s:eguint-e: ,estamos em. vesp:;ms :---_

. ..,....

l� mo�·nnent� >,?rgal;lZ��{) na .r.�� ce alcançar a vitória das Nações' Ihmnço V�IOl gaJa o coração
�.l:St-en�l: s;tbt:lf?n,:�:. t'.�ta allVi- Aliadas. Assim ap�lamos a lOdOS! .

da H�maniadd�de. �st.a /s� dlful_dllle.o ?d Po- os alemães pan que salV2111 s:;u

I
.. '

'.

loma
. mt-e1J.t e, m-ê.smo alem: d� pais da t1Gva derrota e dê. a.ssa- 1\1015COU, 25 (A. P.) _' Tr:�s

.suas fr::.mtlfiu'as, Es:cs. gU?lTIlh.'õ1 çã.o da gUf5rra já i:nutil, antes
.
grand'es divisõ>es do' Exercito

_ ro� ;qll'i:! :lutam yela ht�rdade e que a lutu atinia seu proprio w·l ;usso auxiliada por tropas l'u-
.

fUJO numero fO! aumentado Pê""
J

.I' los fugitivos . priSii()iüi(�roS' de .

".

, guerra e pOl' p:?ssoas d::'spropUa I 'i' as
. d . 'lO , P V} das 'e tra::l�ferida� pela forç.u dq I'arlos nooallVos a�ruz ..

'

er
• outros pals'es, eSÍfo d:;s2'nvolV!=!1- . _.' . . .

..•.. do uma tividad.e ue ',�stá d;�i.. T

RIo, de Jane,ll"?, 25 (SIH) _ para a]udélf as cna\1Ças holande
. xando as alémães qsempr-e' in-lI l;!form:m ct.� Wl��e:l1S}��, Cu��- sas

_

d.a !f,?la\:da o�;l�a�a. ES::l
'"quietos e· n.;�rvosos. Os alem&<�s. ����, q�� �,?ru�} -,:,In:d1L'l. h���,l: qual1tll.�ol ar��a�l�,.b ",m, c�b:
i

E� '.
esforçain

.

para -entret':3r mo- I G'ê�c< Iec,_u�u titiO mü cruVi> O;:; t� pU?I�,��}e���za�,\.?el� n��onll
\'11'1. .•.• ',..,� aI1tl,-YUS<:O� ''>11·t·_·,· <O.' DO. I . te HÜIU.luc:. '-UL Wll....,111::;t(,([ •

liCu�..... > .. .._j ..:;::, 'v� 1 .... ·u - ,
.

pul�çãO PÔi.a!<'-csa, porém, sem' r� ! Cimsequencias da ofensiva I
!

sultado. Para tais fins organizam! ao Sul da fra�!!"a il:lIftfiiift� ... «1.".. lt'ft��.t.� fll�wt!!lg'j.reuniões obrigatorias, .i'ntr.:�tantl(} ----,

v

LBu�n.h3 11'119 :viii i\11i.§11 fiG

us 1)O!oD'2ses não Se ddxam tIu- Roma, 25 (A. P.) - Oficialmea Holandeza
clir' lem caso :n,:mhum 'p;�lil pro; te a::unciada a ocupaçf.o de Cu- S Q G' �l"d ')" (A P)l)aQ"an.da a:e.·m", ol·n,c,l'.".c?nr'o. 'Uin" .'1:'

..

I
. up. o '. H Ia .o,�:J '. .

� ...

u �';;' ,- l1'2S pelas tropas aliadéls. Até -o
_ Os bon:ibard1eiros médios ali::t-

camente aos dil'ig-ent8s db Exer Pl'BSeúte momento wu.b-e-sc (ju::!
.

.

S
- dos atacaram a naViegação na-

('lta Utltlerracle:) Po!Ot1?S, 'o qual, po:u�o .11:ai5 d.e �ü.OOO o total :d'e zista surta nas aguai> d-e Brest,
c.o.·.m

..
ü.· sempre, ?stá' em •. (\()rn.t.act.. o.. ·

l p�lSl"-,.'l {J" a ta • I

.

• 0['":.,,. n' ZlS '�s c�apluracor:; ,depois de alv"�jar um tr:.1nsport�rGO'l1tlI1UO com o seu Gove:mo k- t!,esde o t'llClO da ül·enSlva ?-o s,ul
" alemão.

'.
. -_._

gaI polones ém Lond.res_ .' '. oa Frunça.
! Mandados fechar

Sociedade. u_&arlos Gomes'" : �Mucu�a todos os campos de
'Em r:o.•

me da . dlfeteri� ...;,�� .ROUtRY CLU8. DE BLUMffJIU,! A-
<.'

. 1\laS�O'Ividft
Concentração Rumo a�:sCi�I���::if8Ufe•

.

ccnnmlamos OS Sr�,!f'{"'8$�,lt1imug�s e f:XBiUIS .. fanuhas, �tara smo I/'� I V Londres, 25 (A. !l.) - A la-- Moscou, 25 LA. PJ - Até o

, '
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I R d
d.iD '. dé Buca'fest depois d·e irra- momento os russos efetuaram a

.0 saréu dam;ª�� a "r�anzar'"§e ��n $�US salõ�s;, na Opl·., nmente diar a··pr�clamação do Rei Mi· prisãÜlde 48.000.prisi.ou<::!irO"l na-
I � ,'...

, .
..

U guél, aI1Unoii}:u que haviall1 si iistas d'epoÍ-s de cinto dias da
RQste

..

de '26 df!" c�nent.�.fll.J,.,'. é..·.·.�m inic!s 3.s. 22 horas� I do baixados dóis importa.ntes de- I ofensiva COi1LW a Írent� da Ru-
y 1 ':;3 ataques desesperadores e violentos da .,

.

lU "in it .

f' f
'r

.

ri
.

,ti 'li .
I aS,ma e bronqui!e envI!1:Ien1llll o !lrglluismo. eretos: um proclama;ndo anés- mania, -estando avançando em di

.., .

ri ,�i ..

ar� a G� ai ".� iiUBU)$ij jazz �o Lifa Temsl iilm� � e��i�!l�, E::;;rl�t��t�u�w�;elt�fI�!; tia aDeS crimes politiws de 1918, f,eçuo do j:orfó de Dc'lta, qU0 traz

."". In.!1•....íll;.·••._"J.>..f/;..ª.p,.J1_·�mI.· iil�•.ui!!.;.If".• ' !
nova fórmula Il_léuica, c0l!leça li circular outro mau.dandio f>echaf todos 0« aC"'S�D para Bucar-est p .lOS cam-

III�U u.� ;U� 8�SiM�i}CalG 110 sangue I domlnnndo ;oapldan!ente os ah�- ..'
'.

.
.

'-, ._.... . �..,.
.

qlJe3, Desde o prlme'fo dia co,neçll a de�lt- . campos. de cOl1centraçf.oo pos lwtrolif.::foso
-T � d -.; .

. parecer a djiicuIdllde em respirar e volta .

.

o.>' �,fa.Je tMC pàSStUo.,.: ti nãrtt.�A""�1!i <l sono replll'adol'. 'l'utlo {) que SG faz ne-
.

"

,

U. Iãhn5<;! cessnrio. � IOID.lu:.2 pastillms de Mend<lt" I
-- ,��,....'_' -"- , -'-__

. .I.'.
.

. .\'. !is' r'efelÇoes e. llcará cÚlllple[aruetlte livre
'

,/_�
. /

"---- da
.

asma ou bront1UHe. A ação é l;J.ultt> I
, (.

- rapula mesmo que se fraie de casos rebel- I C
.

....
" Prado do Rio, La l\lenOl:· 1 �e� e an!iglls. Manda.\) le.u titio. tanto ruze I n.O- ':;' ....':R

<

I
eXIlo que se o[en'ee com 11 gf.mmha de •

.

,

"e apsodl'a dar ao paciente. respiração !ine e faei[ m-
. :.f ':" . , IJidamente e ,COll'llJelo. ali"i'} do sofrimento

. C .. enconira';s,é a nmda mu;

I
�eiea��:��m��I e.fu01.(��li:�q

..,ei:\J'�.��ia:"A'�����farmaciâs.·� Drogariias. garauÍ!1i é 11 sua mulor prr.te�iw. ,.

lI.. � i1?t1'il � � lfliJI� Ac,,'o(1 <,cm

...
.

.Yf� � ün ��Ü �V (.f, «sina.

Forças aliadas
O Seu.a rum até Ü' suburbio de Elbllf -e

Ga8lau EW sudo�stc Lo uSÍ!.r\?S.

Ia VISP r
r ,ii ria

s

elha

ln ... Ili.1n de
-

o .se
. gUlr o exemplo

dr. Rumania

Prefiram a Farinha' fabricada
pelo MOIHHO JOIHViLLE

I
menos 'estão avançando veloz
mente em direção do centro 'da
Rurnanía para 0' lado· norte e

sudoeste da r·egiãp da Polonia .

Itingido a fronteira da I
Suissa

Genebra, 25 (Ao P;) _ C9!u
n.as. blindadas americanas atin

gtram a front-eira da Suissa. Em

quan�o outras iníormaçcies adian
tam que os tanks já chegaram
a Evit1 a 20 quilometros da fron
t-eir�

Roma, 25 (A. P.) - Anuncia
�e que colunas blindadas aliadas
atrav.essaram O Sen.-J. e entraram
em F!ontainele, ocupando o rriOl1�
te .dcima dessé! p:O.tlto, e avan

çando para sul da França chega-

i

Londres, 25 (A. Po) - O gover
no da Hungria controlado pelos
nazistas decretou desolvição do
par1ido politico. Trata-Ee apa�
fientemel1te de m1edidas para que
a Hungria não siga exemplo da

Rumania, sahindo imediatamente
da gu'erra.

Apresentou credenciaes
Mexico, 25 (A. P.) - o 110\'0

EmbaLxador do Paraguay apre
sentou as cred-encictis ao Presi
dente Camacho.

.',

atravessara

Churcliil recebido pelo·
Semo Pontifece

Roma, 25 (A. P.) -'- O Vatica�
nO acaba de anunciar que b Pa

pa recebeu Churchill em al.ldli�i1
cia particular no. dia 23. A eh

'trevista �ntr·e o Sumo Pontífice
e o pl'emk�r britanico cr\Jlongou
se quasi uma hOra.

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



Pode exlraido' daser
Mandioca, em entrevlsta que COD

'Rio, 19 (A. N.) - O 'sr. Díoge- cedoeu , declarou que todo o al
nes Caldas presídente da Comíe- cool que as tndustrías precisam
'são EX'ecutiva dos Produtos da. podre s-er extraído da mandíoca,
----------�--��-----------�----------------------------���----�

.::

�!
! I

SuiErros ao desgaste tr�mendo, den�ro
em pouco os aros serram uma ruma

- sem falar na perda de velocidade, de:
tempo, na dificuldade da manobra ... Como
se movimentariam os transportes, artérias
'vitais da Nação? Impressionados pela falta,
de combustíveis líquidos, de peças sobressa-

.

lentes e pela quantidade de veículos não
utilizados, poucos de nós calculamos a

devida importância dos pneus que guar
necem os veículos que hoje nos servem.

Não lhes damos atenção porque não senti
mos aguda falta dêlesl Diferente, seria a

-

situação se, contando coro o imenso rescr-

vatôrio de borracha natural, o Brasil não
tivesse tido a visão profética de desenvolver
suas próprias indústrias de pneus e câma
ras de ar. €olaboradora nesse esfôrço

verdadeiramente providencial, Firestone
tem orgulho e satisfação em. cumprir sua

tarefa, em produzir na sua 'usina brasileira,
com borracha brasileira e operários hrasi
Ieiros, pneus e câmaras tão bons e tão

perfeitos quanto os melhores do mundo!
E, jubilosa, põe à disposição do Brasil e

das Nações Unidas todo o seu cabedal de
técnica e experiência, adquirido no decurso
de sua longa carreira de pioneira da in�
dústria pneumática....�fas não julgue que
estamos em condições de desperdiçar pneus!
Cada pneu desviado das Forças de Liber
tacão rcoresenta um atraso para a Vitória.� .1. _.

Porém, quando tiver de trocar os pneus de
seu carro, lembre-se à,c que Flrestone lhe
dá maisSuilOiDctragem sem porigso custar
majs. Siga os com.l�os ao lado!

\:

"

..

CAMARAS DE AR.· BATERIAS LONAS PARA FREIOS

(OJvtO POUPAR. OS PNEUSI
.

.

Manl�'nha os pneus com a press�o adequa�'
da O Não abuse da velocidade e .Nao breque
violerdamente O Não corra sôbre; os trilhos
do bonde «I Não colida com a rrw,io-fio •
Faça o rodizio dos pneus a cadaJj,�O{).f{ms.

E prefira sempre' F:IRESTONE.·
.

de qualidade'

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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fubrica;!' de Tintas
Blumenao Ltda.

Tintas e Vernizes - Material para
Pintur�$ em Geral

Tintas em hísllagas para artistas
Blumenau • Sta. Catarina

. ,,";"'4'-ít;�•.- •._�;.;.;:..�?..- • ..._.;.'x.-..---'+�.-.-�-..�..-.--.

'lSociedaimBeneficiadora de Madeira Ltda
comprª �e 'V,e nd�

o

rru Madeiras

flua J de. S1tembro
para todos 08 fins

- TelefaDe 1248

7'. andar - F.one 2-'1047PattitnoniaI Ltda," Rua Felipe ue Oliveira 21

A ma·fs perfeita organização de sorteios e coíoníaação . SAO P.JtULO

mensais 8UTtaios - Bonificação! � Gongtrnção t - Rlffimbolsu I
-

Adquiram utlla erpclíce da
UA Patrimonial Ltda." e concorrem aOs sórte\.os

. .•.•... .

mouais com apenas 5$000

í PlTR;;;�;tt;�:
A.

T:�:mo� ao' :::O"�:::1:: :� Ululas desta I'....• . '. ........•. ". ..•. .....••...•... '.11 .. III.". '. C.om.pan.hia., o.·.b. s.�er.var.em.
o regUlarne.nto.. ··.ccn. stante... .n.o..•

Li ZX2 verso. destes. Não efetuamos pagamento de premias
, a prestamistas. que não estiverem;em dia com suas mensalidades, as cobranças são. !eitas do dia
T até o dia 15 de cada mês, pel@ nosso cobradorv.oú poderão ser efe.tuadas na Agencia da "Pa

trimoniàl Ltda." aRua Amazonãs n' �6' -' BtUMENAU

Ir""
!

DE·· ···ANALISES
Reg.istrad1) no Departamento Naoió1ial de Saüd'e pnbllea

Far:m.acia,.·.·.Labo'f'atorip e Perfum·aria
.

.

E,11inger & Cia,
lil.1:a 15 de Novembro n. 588 :- FaDe 1201

TECNICO: �('lo. Fi'E�detico Ellinger, Diplomado p. Faculdade de Medicino:. do Parqná - Prs-
.

.

:lllÍado com- medalha de ouro (Premio Dr. Nilo Cairo 1937). +: A-ssistettte do Prof·
.

Dl'; Moc;:edo (Laboraforio de Bacterioiogia e Pesquizas Clinicas da Diretoria Geral- .

âB: Saude Publica do Est· do Paraná.) Assistente do Prof. Dr. MarUm Ficker {São
Pa.ulo} 1. Asaisfente de quimica -do Prof. Dr. Archmedes Cruz; 8 anos de pratica:
em exames e pesqwzas clinicas,

. .

.'

��-

,- -

.

EXAMES DE·URINA.: simpI�s, (assucar e albumina) de sedimento. quolitativo, complelo com
.

'dosagem (ehloretos, fosíafos. crcído uríeo, urâc. efc.)
EXAMES DE rEZES: completo. pesquiza de amebas. flagelados. ovos de vermes (Metodos de

.

enriquecimênto) digestão: carne. vegetais: pesquizas de 'puz
sangue'oculto etc.

EXAME DE SANGUE: MALARIA . Pesquiza de Hematozoario de Laveran. formas agudas e

crônicas LUES (sUma.): reação de Kahn. Knn�. Móinecke etc. TIFO: reu'
ção d� Vidai. DOSAGEM DE :glícose. acido u:rico, hemogloblna·IConta
gelU .de globulos vermeXhos e brancos, FOl'mula Leucocitaria, H�mogra'
ma de ShUing, Tempo de coagulação e de sangria. Curva g1ic::ie�ica.

EXAME DE SECRECAo: Pesquiza de germens (Gano.) esperm'atQzoides, etc, trichomonas va-

'.
'.

ginais. etc.
. .

..

I
EX1\.ME·DE ESCARRO:··Pesquiza.de badlo'de Koch e outros germens, pneumococos etc.

'ii EXAME DO'LIQUIDO CEREBRO: _ ESPINHAL: Exame citobacterioscopico, reacão d$' Kahn.
Pandy, Nonne-Appelt. elc. .

.' .

.

EXAME nO MUCO NASAL: pesquiza de bacHos alcooLe .acido resistentes (Hansen.)eic.
EXAME DE SUCO GASTRlCO: Exame completai dosagem de acido laUco,acidez livre e com-

binado;em HeI. - Pesquizas de sangue oculto. piocitcs. hemàceas.
EXAME DE'ULCERA: Ulframleroscopict en+ campo escuro: pesqwza de espirochefCis Tl'epone·

m.a Pâlida (sífilis),·

BreveIllént.a o Laboratório se achará instalado para fazer cultura de qualquer germen
e auto· vacinas. .

LA'
pedido dos Snrs Médicos fazemos eolheta. de material ã domIcilio,

Fornecemos laminas e recipientes gratultl:m1ente.
-

. -- -

Dr. Paulo' Mayerle
Profissional

·DR. LICIO PORTES
� MediCO �

�_'.'_"'.;;i!II"_."-'-ít;-'.-:t:-t:-. X "-�-':'-::-"'''''.-.''-',,���.-.
.. .

L Internacional Representações Ltda, ..1.

.�, e Intarcambíu Comercial Amerimmll Ltda: �"",ll'! Com ese.Pitól'io no paiz e exterior -

,.r

! IMPORTACAO: Sal chileno, Bal'rllha. Soda cau:dica. ce- 1..

.. seíno e Cola fria.
'.

'"

k EXPORTACAO: Em grande escala: Fios de Algodão e 1
r tecidos, ....

• DlSTRIBUIDORES � De' ampliadores "ESPRO" para gazo� l
1:' gcn.ios, A(!essorios parq autovris e caml· .�
.., nhões de tedea as lJlárcas e tipos de car-

�!.

I IaS americanos. Peças nacionais e ge- r� numas· 4i
I VOL. DA PATIUA, 27'S-Bd. Garcez - Telegr. �Stangrôpp" '1
., CURITIBA - o� PABANl1. ,.:
+-.-."-"-"-.-:-.•�•.-.-:' X •.,.....-•.+-:..- ...-.-.!iiiB._.._�

HELMUTB PR·OBST
DENTISTA DIPLOMADO

COM M AIS DE 10 ANOS DE PRA T ICA

SERVICO RAPIna E GltRANTIDO

CONSULTAS: Terea oe Ouarta-feira - Sexfa li Sabadó
R Ui A 15 DH N O V E�M B R O. 142 .

A V I S O
I'-Iem dos l'adíos (.cneral Eiets-ie 8üeib m®� t0da

e qual'Juel' outra marca Imr8 C(Ul't()rlt�

GARANTlrv10S O SERV';ÇO II.EWALDO H.. MlJF..,L.LER

I.\.,,1" �_Hn_a_15\_dB_N_ov_am_bro_1_13_07_-_B_LUiiiiiiMB_NAE.;;i.iU_,_St_3,;;;G.lÍ_TA_Rl_lU_.. 1

.

•
Telefone 1. 249�

&iiOiIliIJZ? !i

e ••+•••!tl,...:._.:...4i.•••:�.o�"eo® •••!€••�••iIJ..·••1i:...c�f••�.@l

I Exportadora de Made�as S. A. i
i Stock permanente de: :

: Madeiras de construção em ge- i
� ral, Forros, Soalhos, Molduras �

! etc. :
. �
.. Telefone 1337 .:
! B L ti M EN A U • Santa Catarina �
e :..� f0 o 0� _••••.•_.:..�.:.-: :+.:.�.e

uaaa _ 1 .'.:

Dr.. C A M A R A

IESPECIALISTA
TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇASDESENHORAS
Molestlas das meninas e mo�as. Disfurbios da idade crifica. Per
turba(:ões neuro-glandulares. OPERAÇÕES do utero. ovarias.

trompas. tumõrell. aitendice, hemias. etc.
Diatermocoagulação - Ondas Curtas.

I'CLINIOA EM GERAL
Coraçã.o, pulmões. rins. ap. digestivo. .

.

iarites - Ulceras - Doenças Tropicaes.
CONS.; Rua 15 ds Novembro, 1186 (ao lado do Hotel Blíle) .

RESiD.: Rua Amadeu Luz� 23 - Fone: 1226. - B L U M E li AO

Esperem a ehegada do novo e ultimo modelo
da RCA Vitor

Tipo Colonial Mexicano
Radie-Vitrola com' todas as pel feições da industria moêerna

•
\

Procurem desde já novos catalogos na

Casa do Americano S. A.

Dr. Med. H. Pape Dr. A. ODEBRECHT
M�dico assistente do ....

"

HOSPITAL St\NrA IZABEL,
Clirtlca Medica edas cresn
ças, partes' e opei'ações �.

I
Radio'diagni)sHcos

-o� BLUMENA'U ·�o_,..

DR. ACHlllES BALSltll
ADVOGAJlO

oau.
sas civis,

co.m er.Ciru.'s,
criminai

..

S

Ie traballlista.-Cobranças e contra-
tos. - Constituição de Sociedades

Anônimas etc.
Clínica geral. Especialista
em molestías da garganta
nariz, OUVidos e 011108.

COllsultas: la - 12 hs. e. 15 -1'1 hs.

BLUMEN..\U _ RUA'
·

..PI 'ui, 2' Ciru.1'gia. Partos. Clínica em geral Escritório: ?ra�a NerêuONRaOmos, 89.:l. - n.
. tTe1. 21 - ResId. Hotel P

.

T CHIe
__.,. .....__� I·-_-=- il�R!O_�a_SUL _

Dr. FRANCISCO GOTTARDI
ADVOGADO

. Dr. Arão�Rebello I Z." Ta�e!.lião NO...BR�GA
Advogado _

Idl'I(IO da Prefeitura

I Escripturas. contractos. PJ'OC:U- JEscríptorio raçÕes. protestQ8 de !et�a15
.

.

Compra'e vendada inunoveis. f.Alameda Rio BraDco confissões de divida, ate. .

--------------��--�--�..--�---

DDtNCAS NBIl 'fOSAS EMENTABS
< CUtUCA MEDICA:

Coraçã O Bl;to;Ílng:a e PUlmões

j
<6,_ ....•. ....

.

..
' __

;Dr. AlfredoHõss
':medico
Hospital Sta, (zabe(

O�eraçõés
CLINICA GERAi. I

. -

-

.

,

RuaPa.raná,3(A-TeI, t436
BLUMENAU

Medico do Hospital S.

Catarina

ORTOPl:.DICO
CINTAS, FUNDAS p/herriicts.
.

SUPORTES a todos GS artigos
do ra:�o

Atelier Paulista
Rua 15 de NO"llembril. 770

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Expedições M J)e8pacl'105
Agenies d�� iáte$: �

"BRASíLMAR" ;::;� "SUMARE'" I
com viagens regul;l��;�;:re Itajaí --- Séwbs I
Caixa postal 36 - E"d� Tehs:g1:"a "Guido" I

I IT,AJAI'·_ Rna Pedro FelTc!ra nOS. 68/72 J
�jjiE4.!ti���,,'�iiiiP.ii!iiiRl!W1!tBlii

SOG. Beneficiadora de Madeira Ltda.
. , . .

awah4!A.'iWJSitW.!IQãSAUib&iCQjh;;:;=I&C�rmWiiWMm&i!l&iRG6iWU"N<JiWW�
�.ao_",_._...!"��....._{�_� .. "".,,_..t.lIW'llt_�,_"�·.·'O"l_I'���

COMPRA ...SE
MadeirCIiS em Toras

-como seja 3f\GUASSÜ, CACHEIA, BlCUiVA. UJCU-!'RANA, CEDRO, CANEtA, PEROB1\ e outra qualidades,",
"

Rn� 7'de 5eíembt·o
'mIilMmt���

I.,
I
í

"NA SALA 'DE OPERAÇÕES I

If:lDb.?:ra. traballian.do p:ra_asI); forças armadas das Na.!i)oes
Unúlas, a Gene:r�l E:ectric
'eontinua a ttid� ,'fazer para,
fo.rnecE'r a aparcI�ag�m ín

rliSJ:Íen�ávefao110m' fl!ncion'!-'
mente �as'" sub-estações dis ...

irlbuido:ras de energia elé
"tj:oica no Bl'ásil.

" ,

'A' Iém do cirurgião ��e maneja fi�me' o b�sturi e 'd�s enfermei-
, ros que o auxilíam, há mais alguém trabalhando para
salvar uma vida! Ninguém o vê, mas os serviços que presta
São inestimáveis.
Transformador é o seu nome. E graças a êsse aparelho da
General Electric , o cirurgião dispõe da luz necessária, trabalha
na temperatura amena proporcionada pelo ar condicionado e

conta com os serviços prestados por esterilizadores, bisturis
.elétrícoa e cauterízadores.

.E em cada dia que passa a corrente elétrica fornecida pelos
'transformadores permite que a medicina utilize novos preces
'sos 'para combater muitas enfermidades, aumentando assim o

,

nosso nível de saúde e a nossa felicidade.

GENERAL. ELECT IC )\
LIDER DA IND"úSTRIA DA ELETRICIDADE

-'''''''''''n'í''!í'''''
I l
"

: - � .:'

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



Juizo de Direito da Comarca de BI-umenau
'Edilal de Praça

o Doutor Oscar Leitão, Juis se, avaliado o terreno a ruzão
de Direito da Comarca de Blu- de Cr. $ 3,75 o metro quadrado,
menau, Estado de Santa Catari- . perfazendo Cr, $ 1.954,,08 (Um
na, na fórrria da h!,i, 2tC.: mil e novecentos e cinC�)e:\lta. �

FAZ saber aos que o 'presente quatro cruzeiros e oito cantavo's)
!edital de praça vir�ml '8 a �quem e a C3Sd por Cr. ;ji; 11.250,00 (ou- '

Interessar possa, que no dia vin-. ze
'

míl e duzentos c cíncoenta
te e oito {2S) de agosto corrcute, cruzeiros), e junto, terreno e C3-.

ás dez (10) horas, na porta pIÍ.'1 sa por Cr, ;$ 13.204,08 (treze
doai do 'edificüJ do Fôrum. desta mil e GUZ'C·'.1tOS .� quatro cruzei

cidadB, o por'ciro dos au.lioríos ros e oiro centavos). Um terreno
levará a pubílco pregão de \-e�l. slrona cidade de Gaspar, desta
da, os seguintes bens, arrecada. comarca, adquirido pela íatcci
dos por falecimento de D. Maria da por compra :liei'a a José Pfei- .

Canôída Hoeschl, c que soe c.nc.:m fel' e sua mulher, conforme ':�3- I

iram em poder elo curador do :�:;', atura pública de compra c v..:;n.
pólio, dr. Max Tavares li'Amu. da devidamente registrada no

ral : UM TERRENO 5i'Q nas imc- car.orío de Registro de lmovcis
díacões da cidade d;� Gaslmr,. l:'esta Comarca, 10 OfiC[OI, no li. .-_ .._.:-_._._..._ ......._.__•
desta comarca, contendo a ár:'D \'1'0 nr. 3_,E, á f. 127, sob nr,

Ó� -17.111 (quarenta -0 sete mil Q'I 23.242, com a área de 1.205 me.

cento e onze) metros quudrudos.] tros quadrados, conforme levan
fazendo frente com terras do es- tamento procedido constante do
pólio (ou Rua Publíca), fundos planta doe fls., ods autos de arrz.
com di as de José Rafael Schmít: cadação de bens, terreno este,
ou quem de direito, extremando] dividi 10 C"} duas nartes a sa

.

f'
• "

.

u l'_' .,':, � S('l'ÕC8 de atacado e vareiopelo nascente com terras eh: HeI I
ter: A) Uma com 11,65 metros

I
';; -

�
'nardo '1 eonardo Schmltt ou quem, de frente e 47,00 metros de ,ftUl� Preços Fixosde direito e pelo pa::bt<; cm: dos, faz'endo frentes U0 Nortc ]ditas dn espólio. adquirido pc- com a Rui CeI. Arístüiano Ré:· I Rua Carlos Gomes Rm Dn SULla falecida por compra f::it-a a I" S ! I ·1 f' rr." Imos, ·Ui1�'OS 30 U'I com �L',.) ",'e ('� . l:lr, t;1.1 18 _ T.lnt· '.Ir)B'Õ!rnarcio Leomrc'oScamitt a ;;m, tros (o;:n terras de Antonio Do':' .

,xa, .. S
.• ! , e , . _I.

mulher Marl-i Christina, fonfar-,
"""II.u.:'a, S','.\m1i.tt, cxtr':�.�.J1df). a II- - -

_. �""-"--.-"-"I!o-.-"-."'_•.-._+me escrLura púhlic.'} d:� compr.<'
. t.C�iC com t";f!':'l:'. de lTom��JO

c H'nda lavrada nas nó:as di) Ef; Ziml1l'::rman!'l e ao O�ste cOm I

cri\'30 An�oni:) Schnai h:�r. di as da "'{�gul1da partê do t'�r.; Vinho Croo$()tado " o. l' B
fl" J nGa�par, aos 7 de abril c:s j:.:l27,.·

r-er'o adala -r1C5cri'O, cont'ndn ii: � ��. Inr.·PS1rP!fl 'Onotlfllannra UaS1larell,8Hno livro m, :?,t, Is. 192, a"-'.{!iadc ár'f'a ti," G04,OO metros quad;'a� !
JOÃO D-A sn.VA I

U. IoH -U U 01 u \,O '"' ro metro qU'ldr::r..:!o a chios c8·:;L,.. (;05, c-liEka(lo ':am um'1 casa, J S!LvmRA
I

A bl
".. r.. I O � .. ,

..'.'05 e iodo.:) t::'l'r?co ror .. , cOl1s�ruid[{ de tijolos, (')t?C'l"tn. fl� I t Poderosg,Tonl-oo I ssem,· eia \Jera t fhHlarUIOR. �í 9.-1-22,3) (Ilon'! mil ,.� qua- . ',:�Il-.·,a" (1".'., h. '11'.1'0, ass-cmlluda '0 e Fortifl,amte I . �
,

'c', . il)l A �
<:; � � - -

I I C::;10 ünr,vidfluor; ns for!". f\e;Oll,stus (,�'Rt» c.,t, 'CH'.l(.\IL,+ro'-"11to- " '1·'1t·, " ('o:s' ("'u'-p'j ')-, 1 'I F
' .

__ _ I
�

.

.

"-;" " - , , ,- '-- . � ".' - ,� e�n-idra(�üd[:!; a ugaca a ·ra!lCl�.. =�Q�, reunirem 8>3 €'11 HH�"mbjé:a g":l'd or1iruiria. fi rf'aliZ>J,t" �e DO€ vw!," C'llta'.'os). Um L:T!':_.no
co Ch,3.gi-ls Macho.dn, aV[i�hd,).:_) I lJ&.'!Il. IdiH 30 (Íe g;.�PI1!hro de·194L I-I� quinZH hi!r[H�, na fl�de �fl'si'o lJa cidaj,e d:·� Ga�tpnr', d:"'::.�a �ID"Y"·'''''I'O a 1·::J7�1"'\ .. tp Cl- :.;: ;1 r.>1':) 10'" �

1.. � � ,-I ...; Al� •• ", ". ,Çl1�. ,.·���V '-'-' • +' J, . }\

.,m, i..0RI':IEM ICÜd,
�fjm tie ddib' rarf'U1 SDvre a {i.r'.g'Ul.;.e ljiiJPm uO '1,<;:.comarca, Ruqumdo pcela I,};:�C1. mc;ro auadra<-'.G imnortam1.b 2m ! L

O f
•

[}'da por compn feila [;OS h.'f..i Cr $. 2.:?63,O;): 'e ;;l casa ror .. _._' , rC en1 ao i ia

�:;;�',�,,;",�;�v�.,;l;;,��;o: ;���:. �; � 'i�r;;l?"O� e

I���;; },�"'��/':: r rVin
._,

Ih .:� i ," tf'. �·'i. 'J�,j;� �.' ���,��, 'l;� l�;!' ����' ,;:'",;�'::��i�i;:'�n::� ,.�l�(as de comlJrlJ ,� v�r}:h i:{H[h.�a
..
j (íu',t;;�'os';'>;;�SS("'t�J ;'�j'l;(O C�'él: 1,1

O \:.�..
! \ E;m :-:;:� de jl1r;_�i�i.?':}:4�, h,"�,-,:.S8,�.Lll do Pi!r('cc-r (10. Cons-a.nas no�as do ESU'IVc!::O Antfj;l'lO:' z"'iro'·\ Pi Uma nu;" o"m V·l'� ,':lno I' u.·ca1 (. ht '" lo. l-} ',fl l_). r. •. í.l)f!R, ..� ln' ,-'",. '" r.c •.• ". "·1)1

.. _ ''''h "i '-' .'- .'J�" ,�,. . De pessoal?- !é.m usado e"'iro' I '1:'1
'- .ri C'" �r Ih Fi· "aI

�C<ln(lL,,"j, (J-t. u,ISj:hH, ;,_;n -_) l""j melros de lr.:nt2 :; 4í,O ul'e.los, bom t(l:!!I}):t_;;:xd<>, o, p-opubt I' ::'.i'l - J..;' HIÇbliJ I'lO ",-,�.�,�'i.:. f;.... •.

f'
ou�ubro éle 1023 e roas m.'It�",a (_;<Q;� de fundos, fâzendO fr;':i1l':�S com a q depufatbto I. t\eh.ii:n se [: dI8}1Miçil; d,(1.:.-l Srí:1. AeknÍRtas. no escr ,.,.Ta;--�]üo

loJO. GO:n-t!5 da l,<i\)�?r:"[,l. Hu",.,. C.el,' Aristiliano Ramos,. hlt'..
� ; i ! no da et},1e SOCPiJ, \)8 duel1m<,�ntos a que !le refere. o Art.

ga, desta cidau':" <.'.)3 H d.� 1!l!I:O;} dos ao Sul com ll,a metros cm:
.

E
Mil ""

91 4
'-199 du Decreto U' 262:7. de 26 du Relembro de H�40,d>e Um?, de\i_Jal11:'n'.:� 1'C'gistr1,ias'l terras' d� Antonio B. SChllü�t,! _·11IixHiI. r

.

'. l' '[ o i1.&fI 11T, 23 de Bg"sto ,je HH4-."0 car·jo"·.. dA f>e�' � ,"- I I· .... 1 . I g� ; j�"j'I"') ��!'-'l'ra rJgrnblon.1i __ D\rr,tM'Oprenl.B
�� < u� r

'_ \ SlSL·'·'v (:� ln,,-; cxtr'c:nHPl!O ;1 L:�ste com a pn�; 'LI_,I.O.l., V,co [
�veis desta comarca, I'} Ofi-Cii'iJ mdra l)in"te do tJueno acima d�\O! !

_"""��l·· ""1:( li) L·

'·1·
.'

1 4 sífiliS ataca todo o

I
UJ8 1V1'O$ nrs, ,:-:-,,-, e '.J- ,re:::p:'ctl cri:o, c ao Oest� eDm t-err.'lS dei

A '.Illlf �. Q! �"an->'e'lL[u '0'1 nr' .�." ')?,-; ü 111�1' ,

co • •• I or!!a,nismo v fi � 'Wb;!I'
• L.U.

''),V
� � .:;l. ",,-,.:.J�':::: .. ,'i\ Hof_'-er�o citOU1, contenGo a ar,;,? r _ '.

com ",2 metros de f{.:at� V»", d,e GOLO metros quadndos, :;(11- ;. G Fígado., n Ba��{" (1 Coraçâ().48,7 me!ros dr� fu �do,-;, (0_, â úr:�31 ficado '[·om duas casas, construi" \ o E!'iflll'HH!O. os PiJimõe8. e !id-e 1.071,10 ms2'f ôl O a hUe! Cel.l das de tijO!03 c cOb::rt.1S com te- Peje Produz flÓlft8 nos OSSOA,
Avi�'Hi<ln'o D"!'10� '::II'r"'1J .[ I I i HC'umatir,rúo. Cegueira, QtW-,.' _:":'"' 1\<).,I:oi, l"e .��:. _�f!�:;. lhas de bRrro, �sso.'111a(laS e ,r:'n: i da do OabdCl ..'\IÚ'mÍIl, e Abur.dn'j(Ttdo �m duas paI.!!.. :>, ,[�I't- vidrilçDdas, �"enClO uma, que �sta I

.

tto. Cr)n�tll!e I) médjco (' l(lflH�forme h�Yanta.I'P;'t110 pr?:"t:Líi·1o' alugaria a 'MnnoeI InaüJ Palma I o fi (l P {J I a r depllraüvocrms(anl'e da planta clt' fls. do" Br;eiro, avaliada por $ 11.250,00 !
res[''8cfh-03 aulO� da arr;}(íl(laç::'o

. (O!17:',;�'mii C duzentoti e cinccenta I!óe bens, a s1be;-: - A} Uma Cr);�· cruz;::iros), e a Dutra qUi:� é!stá.r l� C r <. ..'

I' .
. úlZ com a nua 'e .. 1-\nst)iU:l0 I niu.Q:ada a José (k� Souza, por índtl1siH) ao nrg?Jnil"f.tlO .... �

("p(IO 11 "'n"tra j' r �. ) I --

'} [) "O (r' '1 ,I

I
"T;,davel I;(lmo um Hci}r. A oro�',. , ,0 1

.�.
; S (�� .,rt[:i':�' �f.l:e, Cl'..':i'-.; 2::'51 ,'_' (_ OiS m� e \úuzen..l �i-!dn com(l auxiliar 1111 1r,,--Ramos, com J8,7 llLdl1S (Ie .U.;-, 10s

I
. .'� (l:1CG?nta Cl'UZ;�lrfJsJ, a\'a� I.Hm{nto da SL.-'iii.s e lleu:rncr-(i'os e a â!(�'i d·!� :)50,3t ms2." ex- j liado o terreno a raZ3') (L'

II' m.aliamo d'! mesma nricem,tremanc;o ;:tO I\'ort:� c'om {} Ru] Cr.·$ B,75 o mdro quadrado () I pele, D, N. ;-;. p" 3GIi " nr.2n,C�L Aris,liliana RmmJs, nJS fU!1-j qUe lJerfaz Cr. $ 2.25;3,75 (doi:, de 1�1l6.
dos ao Sul com t·:::rras d::: .1;po mil p. duzel110s e",cincoenta 3 ...._ 'C"lLuiz E'crti, a L'est:� com ü flua 17 três cruz·eiros e set�nta e cinco

@_ 'U!de Fev�r::iro e ao O.�st,� com a oentavos), somando" tudo'� a im-'
segunda parti} do t<�('ré'!10 supra. portancL't de C:r. $ 15.763,70
c:€scrho, av:_':li;(l� '.) l�l�tro qUe]_; {qUinze mil e s2t€Gentos e ciil.;
Grado a Cr. 1!5 .-:1,7::1 e �{.:Ia 3 r'iJl'W coenta i� tr�s cruz:�iros e scficn
por Cr. $ 2.063,G6 (dois mi! '2' ta e ([.1{'O centavos)_ M!�tiad� eh
1''flssenta :� três cru�dros i� :=e::- um t'�rrcno sHo no lugar (l.�jj:1.
senta e sds centu\-o;), JdifLado minat:o :�Praia de Camboriú�\ ÓO
com uma casa, cÜ'nstl'1lUa de ti_ municipio doe Camtol'iú, comar.
jolos, ('ob'er;a mm tethas d� bar.r ca tl-e Itajai, contendo a ár?a 1'(l.
TO, aS�0afhada r; cnvHN"adu,· tal de 19.360 metros qU3drad:os,
alugada ao SI'. Otaü) MU1:'ji'CT, com 20 liraças de frente por 200avaliada por Cr. ê 15,000,00 dilas 'de fundos, aproximadamen
(quinze mil cruzeiros), p'.'rfaz::n- t{!, �limit;mclo-8e na fr:�l1te com

d? UI:l [')tal. di:! Cl', .$ n.Of-í3,6!f) as marinhas do 0,_ceEmo,. n�s fU:1"

I((l'ez€s<ef� mil e S8SS:�l1ta � tl'�S dos· com a Lagoa CaClffioa, ao
cruzeiros � S�:SSCi1�a ;; s?is C':�t1�. Norte com terras d,� Pe!smann ;:; Ilavas), B) Uma part'e com lO,7 ciO Sul com ditas de DOI'\-al Luz,
metros de h\'nt-::, por 4.3,07 m '- pendo que ela Úl'?[l mf'nci:JIElda
tros de fuw!;')s, C'::HU a úL:a d � 1 roi, ve'1tiida, em vida di fab::i.
521,09 mt�t:�., �xtr;�mando 11·1 I da l1lma ár.':�a contendo 924 nv.
frente ao Nort� com J. nua C�l. i iras quadrados, a�)s sen]]:}r�s .In- I

Alis1iliano Ramo" no:; fW1JD.; CiO i sé [�o;m;rgs e Or1y Macra,:o Fur
Sul com !'�l'ras de Jo':'o Luiz F",'" II tado, conh3ndo 1,1 metros de fr:�n
ti, a Leste com a p1'i111. l\'a part'2 �>e. por 66 ditos de fW1d')s, rom
do tlerr,10 aCÍm;l descrit!) :� a<l I as seguintes confronta[:0;;s:
Oeste com t:�rra3 rl� J050 Luiz II Frentes: - Marinhas; Fundos:
Berti, edificado com uma casa, - ate uma o.?rc.a de aram;' br
consiruida de tijolos, c(lh�r(a I pado;'-- Norí'� com os verÍd;:d:J
com teihas de bano, envidraç.ad!a ) 1'-eS; Sul: --. com Julio R2'!1é1UX
e assoéllhada, alugada pnra a (antigamente dr Dorval Luz), H
Companhia Telefonira Catarine:,1-1 canrlo assim a área atual total,:

-; -'
"i ";<:',_ 'I-

.

' .•

:-'.

Papelaria
"M ELI M"

E I i x i r 914

reduzida.a 18.336 ms2., da qual'
a ,finada' possúe a metad� ideal.
Metade 'id�al d"3 uma çasa co:nE�

truida de macIeira, coberta com

telhas Ide barro, envidraçada e

assoalhada, com três quartos, um
vara'ldão ern tnda frent:� da casa,
uma saleta, uma cozinha e uma

I

saia de janta!', 2.ncravada no t�r
I>e'P,Q acima descrito, avaliado tu
do junto, a metade id::a! do t-�r
nono c da casa por Cr. $ 3.500,00
(três mil e quinhentos cruz�iros).
E quem quizer arrematar, ditos
bens, deverá comparecer no dia,
local >e hora acima desiginados,
onde, terá lugar a r;�fcrida pra�
r.a, observadas 3S prescriçõ2s h:
gais. não podendo os t'Cf2ridos
hens ser v,�l1clidos por preço il1-

f�rior 10 dá avaliaçà�j. Dado e

passado D(!sta cidade d'8

mume-lnau, ao 10 cJ!e agoslo de 19,9 ..
Eu; João G0mes da Nobl'ega, Bl'..t

cllviJo, o subscrevi. (ass): Oscar
L>eitio. Ju�z de Dir?cito. Está
conforme com ·0 original, afixado
no lugar d-o cOstume. Dou fé.
O Escrivão:

latia GJnr:-.'3 da No[}/,efjfl.

'.- .... 'r' ."",. .

....

Companhia floillercial Schrauer
Assembleia Geral Ordinar,ia

Pelo pr"f e!111:' fh'am COi; vidà.do� OS S"mhóres. Ae!onls
ta� psra compare. erem H Aeaembrela Geral Ol"dmana. a

r'!sJizar fie no di� ;:>0 d{�Ser('mhr{l de 1944, ás I:; horas; no
escr torto ti, Bta SüdNÍ<1l'.le P&I'H delíbersrem sobre a. se-

guü.te orúern do dla: .

..'
. 1.0) Aprovação do B..llaoç'_) e contas dn C'i{{ releío en-

cerrado e,) 3() de Junh9 de t944,
2.0) Eleição do Conaelho Fiscal.
3.01 Assuntos do Interesses 80cHH S.

.

Blumeuau, ..m 24 li", Agosto de ÜM4.
(H. Schrader)

Dirf'tof Presidente
AV I 50

Acham ze a disp{)fjçãll dos Senhores AG!()ní�t88, na sé
de snetal, 08 documentns fi que se rl'fer!' I) Arllgu (J'g do
Decreto Lei �.o 2f-i::!7 de 26 de Set"mhre d;� 1940

A. Dirutnr!».

CAfr 'co f TA

Tenho o prazer de comunicar á mi-

que esbbeleci o

meu "_tf__jF!c'l'it.ório de Advoca-ci:.,"
15 de N0\7eu:rbro, n. 1043,

" ,

t
•.

lH�), onde cun lU1Hlffl a aguan,u' a pn'),

BIulllena11� .20 de Julbo 'de J 944.

HERBERT SfORG
.ou liAiUiCQWZ watt ...smiK\U!SOSliiiWElW43WWi!Ai8Wl&,m!UiL&3l!bl1 ,.'

BARAMORIE
Matador de

BA RAMO RT.E

ROS É, FRAC

L
:. m* L"ldicado nos casos de fraqueza,
palidez, mag!'-eza e fastio, porque em
sua fórmula entrara rubstâncias tais
como. Vanadato de sódio, J;.icitma, cm
cerofpsfatos, pepsine.;· noz de' cola, etc.,

,

de ação pronta e eficaz nos casos de
.

fraqueza lO! neur!iste.nia3. Vanadiol é •

indicado para nomes;;, i;D.ulheres, crian
ças, sencto sua fórmUla conr:eddi! pelo!;
grvndes médicos e está Hcen;::iado p�la
Sal.1de Pública.' .

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



". r.··

4a. Pagina
L ., &iJ.tQiQ1J!!

tlCidade de Blumonau"

CORRESPONDENTE Registro Civil Irabrica daGazesMadicinass j jUramBt, S.A.
..

! AVISO

Prefeitura unicipal de Bill
Decreto N· 6

Editai
- '

.

Para os devidos Hns, leva mos âo conhecímento dos. Senha-
faço saber que pretendem ?a' res ACionistas desta Sociedade,

I que Fa .partir do di-a 23 {ioc?rsar se PH ulo Krause e Amta rente, das 8 ás 11 horas, com. excessão dos Sabados .>2 .DomínBucher Ele. natural <loRio gos, na séde sodaI, poderão ser, trocadas as ações em circulação
�� J enerro, nasci.do ll�S 26.de pelas de nova emissão, bem co mo �?rão entregues, á: vista dos

.[ulho de _19�4, ' tlandeu? Vlu-r respetívos recibos, as. novas açõ>e�: referentes ao ultimo au
VlJ, dO�lCílIa�o e r��ldente mente de capital, 'e bem assim, será paga a bonificação' de 150/Q,nesta Cidade, filho de Elisabeth em ações, á vista das ações atual mente em circulação. .�-��"""".'_".-,,'-.��-.-+ I) .-.-�-.-�-,,'-.�..-�- '" !\:rause Ela. natural deste Es- .

Blumenau, 19 de agosto de 1944tado, nascida aos 24 de se· A 'Diretoria.tembro de 1927, domesticada

.ena" solteira domicilia.:!a e reai- .-.-lS�-.-__.·..-lf:-.-. o .�.-'-�-'.��_._.;;;;;;;;-._._.I� U dente em Garota, deste. Das-
•trito ,filha 'de Hedwíg Bucher, I C ri M

.

R
'

k Ltd T
Regula, de conformidade com o disposto no art. 2í)7, :i��:e;����tf;od��mdeont��di� 1. asa ue oveis ossmar J3. 1do Decreto-Ieí D,O 700, de 28 de Outubro de 1942, o Oapítu- Documentos US' 1, 2, 3 e 4.. I ...w. 2>=....4$:;01& \,. __ llo V . Da �iança - do Tltnlo L,do refêrido Decreto-lei. tiver conhecimento de existir aI... ...

1 f .

-

•

-

�I<�

O Prefeito Municipal de�lu?:enau, usando da, atribui- gUI11 ímpedímentc legal, acuse O I Aoeitaru novos pe: 1,10:3 na estofaria
•Cla2002Qude lh8eàconbf€':ledlJ filgf3t. �12, hem V,. do tDeCreiOd.lel"c.?· �dra os Iíns de direito. E. para f: e reformam movei,·.d estofados �'.. ,e e b ri e 9. em cumprimento ao

.

rsposio constar e chegar ao oonhecímen- ., 1 Jno ar.t. 267 do Decreto.I.ei n' 700, d� 28 de Outubro de 1942'j tode todos, ,lavro o prese.o.te pa- i . Qe.rvieO' rapl-d.o·.,i .•.. e perSâ.'.... I.·O ·t.','t _

• DECRETA._ ..

"
. r r,

ra SN afixado '?O legar .d'D � V
_

I� I "Ar .. 1,0 A Iíauça, a que estão SUjeitos os T ....sour et I costume e publlcado pela im, • I. -I'ro� Monicipais, na conf(lI'D1idade do dis�pgto .no art. 67 da, prensa, ,! 1 Rita .A·m'.l.deL." ,," Lsz, 11. .I'�Lei D.O 55. de 30 de Dezembro de 1935. nca lIxada, para o Blumenau 23de aeosto de 1944 I .

U u�.desde Municipio, na importancill de Cr.� 19.200,00 (dezeno-·· '."..... . .

. .. �.ve mil e duzentos cruzeiros); ;correspondente li dois venci-
.

VltOl1.nU Braga:
,

.-.-._•.,�.- .-• ....:...... - ..,-f x ._;_.-.--.'-it:-"'--.:F�--- .....raeutos anuais do referido funcionário. Oildal do Registro Civil
Art. .2.0 - A fiança poderá ser prestuds em moeda

corrente, titulo da divida publica da
. União, do Estado ou

do Município e em apólices de seguro de fideHda1e !ulJcio
nal emitidas por institutos otloíaís ou companhias legalmen
te autorlzadas..

Parágrafo único - Q::Ullldo prestada em moe-la correu"
.

tê, será dep()�itada, a prazo rixo, em estabelecimento

de! Faço saber que pretonden ca
crédito., em �ome da Preteítura, percebendo o afiançado os Bar-se Edgar Grsmkow e Gerrespeettvos Juros.

.
trudes Machado. Ele, natural IArt. 3.0 - Se ocorrer motivo [ustllicavel, capaz de 10-1 deste Estado, nascido DO diagiUmaf aumento na fiança, estabelecida. neste Decrete} mar 9 de agosto de 1923, seteiro

car-se á ao funcionàrio no prazo de sessenta rôO) úias para mec8nicD, domicH!ado e reai.regularizar a sua situação. dente nesta cidade .. filho legiParágrafo único - Não sendo satisfeita nesse prazo a tirnJ de Otto Gl.'ainkcw e deexigencia de�t9 artigo, ser.) o funcionárió suspenso por (90) sua mulher Irene GramkoW.rliRfl, sendo, afinal, exonethd{'. se no termo não tiver presa Ela, natural deste Estado, naslado o reforço necessário. cido DO dia iH da agosto de
Ar(. 4.0 - t're�hrja a fiança na fUl'rnfl da ·ultima parte 1924, solteira, de provissãodo 8rt. 2 o e rescindida a respectiva apolice, por qualq.,uer domestica, domiciliada e resi.

motivo, fica o funcionário. obrigado a pras&fu nova. ria.1ça cente desta cidade, Iílha lo.dentro de sessentn (60) d!8,S, improrogav�!menfe.. . I gitima Pnulioio MaChad.o e, Ar!. 5.0 ---, O Tesollrni'Ú nao podera reter, por maIS de de sua mulher MarIa Ma"de tres dias, quantia superior ao valor d'i �liança, sendo o·! cbado.
brigalOi'io o seu depósito, cuja movimenteção sómente po·

'

Apresentarélm 08 docn�nto!ldará ser feita por meio de cheque5- visados pdo Prefeito. exigido pelo artigo 180 do CoArt 6,0 ......... Os IntendenteS, quando exatores, são Igual. digo civil sob o. 1 2 3 e 4mente obrjgados a }:restar fiauça. correspl n'io está a f.;IDU· 51 alguem tiver conhecimento de
neração arHla! pe�cebida no exercicio Ilnte.l'ior aquele em p.xIstir algum Impedimento legal,que li mesma e !Ixada.

acuse o para os fins de 'direito.Ptllâgra!o únÍco - Aplicam se aos lndentes exatores E. para constar e chegar ao 00-
08 disposiiivos contidos no Parágrafo único do art. 2,0 e conhecimento de todos lavro onos artigos 3.0 e 4.0 do, pr�se;lte I?ec�Eto- prlCsente para ser afixado DO lo�
•

Art,7.0 - O PrefeIto e _autort�a�le competeiJte para gar do costume e publicado pe--Julgar o processo da prestaçao da fiança. la impn�nsa"Parágrafo único � Se, uentro desse prazo, não o fize� 8!umenau 17 de agosto de 1944 _/IIIi1ImI!;I"'lIIBIIl!!!II!IIl!I!IIIIlIlIIIiII_nijpQlIII!C__I!I!II!lI!'_!IIIIlIII.IDIG!."&_"IIIl!lt_IlIIaI::!S_imiI!!i!I:lIIIII�rem, ticarão sUspe ,sos por D.oven a (90) dia�, indo 08 quais' Dr. Artninioi.Tavaresa-nós' não sa!. isfeita " exi!;rencl."u do urt. 1.0, ::Jera-o L�xfinL"a' Victorino. Braga· .

, ..
� u " '-" � �

Assistente do Prof, David Sansond.os, com obrigação de pres'are'" COI)�PP, Dl> {!r:_lrma da leI'. Oficial do Registro CIvil.
.

,
. ."" l .... �,.," �. l

Especialista em doenças dos. olhos, ouvidos, nariz e gllrganta,Alto 9.0 - Este Decreto entrará em vigor na date. de
Consnitorio modernamente instalacffi em caracter permanenteSUa publicação, revogados 8.8 dtSf,oSições err; contrário.

nesta cidade.á .'.Prefeitufll Municipal de Blumenau, em 2õ de Julho de Rua IS de Novembro, 1393 . (deUonte ao Hotel Cruzeiro)1944.
E d i t a I Operacões nos HospitaéBAlfredo Campos li

-.--'Y' "jzrn AdI:
" '" :�'7-;-T rr� _�

,

Pl'efeitc
Po,.tarl"a do dia 15 de iuJho de 1944 faço saber que pretende () r�d' I t ·a· I' i.·

. J B
sr. OHcial do Registro Civil JIb,_

O Prefeito MunicIpal de Blumenau Resolve, da Sêde da Comarca de Rio �,

. , D�sjgn8:r:'
.

_

•
do Sul, h:i�i\itam se para. ca- Faço saber que pretendem faço saber que prt'tapdemDe acordo com o paragraro IV d'] art. 10, do Decre.o (s3r,se Hel!o da Costa LNfc e casar-se: Manoel Goulart e cas3,:-se Emilio PuU e Hiidalei o,u 700, de 28 de Gl1(ubro de 1942� !Ethel Blauck. Ele natural do Aelga ReH. Ele, nntural des HerteI. Ele. llItlural deste Es

I'
A EdH� !"laria Silv!,no, plWIl exercer� na

1- ��cola �,:jxta r Estado, do Rio Grande dn Sul te Estado, nascido aos 24: je tádo, u'lscido .no dia 29 de ju. General LUCIO E,steves de It(lupavtl AI.a, (,:8cnto da Sede. 'i,oaSCidl aos 15 lte Setem.h.ro DoveJIlbro de 1919, operario. 111,0 de 1924, solteiro, lavJ;a·P. Iunçãc do Professor, �com o s'.llario m�Ds81 de Cr'.$ dl� 1620, comerciario. solt€iro solteiro, domiciliado e resi. dOr, domiciliado e residente200,00. correndo a despeza por conta da (jOlaçáO 330.3 do I domiciliado e resideate nes dente nf:'.sta cidade, filho Jegl e.lÍl FideUs, neste Distrito. fi.orçamento vig:ote a cont.�l� do dia 4 do cnrí:lente mes, data 1 ta cidadl?, 'filho legitimo da timo de Jo.Sé Goulari e de sua lho legHimo de Adolto puU e.
em que assumIU o exerCtclO. .

. Manoel da Costa Leite e de mulher Josina Neves Goulart. dê sua mulhes Ida Putr. EIs,
\ • ., '1'", ;. J#� \%_ � AHrédo Campos sua mulher Marcinia Ramos Ela, l1aturaldesteEstado, nas" nàtural deste Estado, nascidaPrefeito LeUe Ela nlitural d-Fte Esta- cida aos 15 de maiode IS24, nó dia 29 ,de fevereiro de

Portaria do dia
..
17 de JRulho de 1944 do, nascida aos 28 de agosto doml:}stica, solteira, domicHia' lB23, solteira, de profissão do,

.

d °2"'" .

i' d e resl"dcnte n 's··t·'o· "'l·d;';de �.�st[ca,. dom. i.cili.a.da e. ·.r.esi;.O Prefeito i'víllnicipal de BlVIDf,CR Resolve e �v. ':' \jomest'�a 50 telra, a
.

� ... '-' <4 • d\�·e·.nte em' Fidélis, neste'.Dis...
.

Concef.lel' licença: d?m!CllIada o re-�l:tente nesta fflba legítima dt' Guilherme
"Idade mh" lehit'ma de Ro RBif e de sua mulher Erna t�,ito, !ilha le-gitima de. CurtDe acúrdo com o art. 167 do Decreto.lei D;O 700, de b.... Bl'

'-

i
• .

I'
-

R"Y
.

flerteI e de ali'l mulher Frfe.28 de outubro de 1942,
.. (}�to .. a,Dk e oe sua mu her el,

da flerteI.A· '>:rncopl'o Te'jós, Fj·se!'l. do· Q"�dro Uf'}'c.o d"'.· ,A.·�l]n·-1' JUllhermma Blank. Apresentáram os documentós ...
.

rJ .. J ". ,�
•

u - u ",n!l d
.

'"d' I' r 18'" d 'e A
... ·. p"nsenta.r........

·

. 01 doCUIn
.. '

el1tos exl
..

·

•cipio, de seis (6) meses de licença. <1 contar' desta data. l"\J:?r�sentaram �s ocumentos eXlgl os pe o ardgo ,) o. 0- �

Alfredo Campos e�lglco(S, p,elo artigo 180
..
do Co· di_go Civil! sob n' 1, 2, 3 e 4. gidús pelo artigo ISO do C()-l

Prefeito d�go vlVIl .sob n. 1, �, ,3 e 4. Si Blguem tiver cQnheclIUt.n digo Civil, sobn. I, 2, Se· 4. 'Si

O t d d· 1. 7" d
.

n·.. d' 1944 SI alguem trVei conheCimento to de existir algum impeqi- alguem th'er conhedmento deecre O O Ia � ,e
. JUH 10 e .' de existir algum impedimento mt'nto legal, acuse o para os existir algum impedimento legal.O Prefeito Municipal de Blumemw Resolve. le$!3.! acuse o para 0$ fIns de fins de direjto, E, para cons- acuse o para os fins de direito.

Concede!' !'!xoneracão: dheilo. E. para constar e chegar tal' e chegar 30 conheeimen· E, para constar e chegqf ao co ..
De acorda com o 8rt. 92. pnrágr .1Iú 1.0, sHnea 3, do I

ao connecimento de todos. lavor to de todos. lavar o presente nhecimento dé tudos lavro {} 'Pre'�·Decreto' lei D.O 700, de 28 de outubro d� 1942, o prssente para ser áfixado no par,a ser afixado no logar do sente para ser afixaclo n,o lagar
!

.A Azair Branco, Escrituraria CIH8�e f, do

QU�drClIIOgar do costume e publicado costume e publica.io pela lill:- .

dC! costume € publicado pela jm�
Uulco dO Municip10) g eODÍar do di'l 3 de JUlho do corrente pela imprensá. prensa. prensa.

.
,

�t1o.

1
Blumenau, 10 de.agosto de 1944. B[umenau, 9 de agosto de 1944 Blumenaa, 23 deagostode194.4AHr�da Campos

...

Victorino Braga Victorino Braga.
.

Oficial do R,egistro Civil. .•

Prefeito I Oficia! do Registro Civil OfiCial do Registro Civil. : Victorlno Btagà :

Precisa-se de um correspondente que possa apre
sentar boas referencias, Emprega-se tambem um auxí
Iiar de escritório de 'prcfereneíc. com pratica no serviço
de eatatistica.

Propostas á
Carlos Schraeder S/ft. .. Indüsiria e Comér�io

r�0flF I nü al a l

..

,•. 1

EDITAL foto
..
AmADOR (O� Schnlz).

Recomenda-se' pelo
Esmerado serviço

Rua 15 de Novem�tOf 569
.

H•••�.�-.'.�••••'T.,.·.·.. ,.e ®••��", + Ji.:�.".

,�LEITE'
AHTEIGA

QUEIJO

!

I
I

,:

E d i t a I

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



Betty Rhodc5 e Mae D(.n:::Jti Carey, em

I ulller que eml dei�ei
Uma comedia graciosa, estimulante e seduto

-ro, repleta de carlnhas bonttas e pernas provo-
'. cantes !

O filme que apresenfará lI? put>Hco os .t�xcen.': tricos e afllID,HIissimGs bailarinos "Lorrutne &
Rognan".

. -, No progr. Haís um Fox Jornal,k Platéa - 3,00 . l12 e M. 2,00

,&1.,*18; dois empeígunres eplsodíos movi-
mentada seríe I· :

,

'

'3)' Idilio de>Handv "ardy,:
com .I\Ojjekp.y' Rovney e a sua . querÍ(la tamtlla !

Uma comedia que o fará rir a vontsde-!.

Plaléia 2,00 • 112 c M. ·1-,00
'

...•�.

liII Ume:.llt�,: ::�l�=IfO'
l Q gramado, do São: LOUH.'hço

. I, em' Rio do Texto, . será, arena.
.'.

: I amanhã á tarde, do'. inferessat1-: .

'.' Ilt te' çotej.o 9u� r�unirâ as POSS(jn:�":_��-�___;,_�-,--_:__._--� .

.....--,-----:---:�
, ! I tes equ_lPts, do, clube .' local e

,

União; 'de ,'{\nlb·ó. ".

.

0"0

: ••Direção de
-. '. Os quadros que estar;ão, '.·em__

o

__.:.....=-=
,

. luta rennem bons TotijllmH)s e
'n'l'I�lln-;�···I1�ft"----I;Im-·��-·ft-G=�I ��Ia� '�I�r� d��l 1i8l[.. B ,.·N··.: :8'.' '.

.

�:���!�Su� J:,;�;���d�:�O��: .

.

lU I:�pa I �UI(nHlj f1IU�i �W!liiJ:S.i�
. �o � 1IIEIU"

I \11 II' II senrolcr tnreressante e basíanté '.

,

grande' iraballlo ·ai Oli IJico I. .

� o urtmeíro e;sconfro dos. catartnenses, será contra. eqt�����g�:se de um. Ch�'qUe.'f'I>"''l.�l:'!ft íll!�:!lll'e(!SA.. e� 'JIlI!J!,tli .!�, c�nrgU0 de. a�.ilaiiiiã - f) vendedor dos jogos. Qt>_YiiS x MaUo GWS80. em que colcictirú frl;lnte á rf�nte:
UHt .....� H��l!it�"1 a�, 1IlJi:!iMlI tiu 'UH

• :_ O duelo de maior sensação do amanhã em S�o .

dois times em Igualdades -. dei

.

tiarhJs defa�hes'
. :0, é () que. tr8varlil) Pattnàírss e Corinthians, respt3ctlvúrotlll, forças, é je se prever que hôa;, " ...

Tupi tarnbam está bem coloca te prímetro e tercefro catoüados.. _.,', .

. asslstencía compareça ao localdo: estando em terceíro lugar. Notlcías precedentes de Gaspar nos a::hnntu.m que o. do embate par;l' aplaudir;'. os
. Embóra não seja uma "as • Podemos Irizar; quase com Tupi contará aUHHlhã, no prelio contra o Olímpico, OHm o contendor;s ..•. ' .

.... ..m<1i�res pekj�l,s do, relur�()! a

I
plenà �on�aça� q:c � CZ}{ejc: _�� CCHCUfSO dI" seu valoroso al'que:ro Lóla. ÃEsim, Udo passa- f' Os deis cuniu_tltqs . prollável',peleja entre o Clube Atle:tco amanhã �pao oferecerá um r,-!j�ll fá 110VJimBI t: pera à extrema direita. .

. .' I n:enfe terão a fllgumíe campo'"
'. �upi, da vizinha localidade ;de I

tado Í'!,c;l paa 03 tapa�es da .�,a -

. !\int1a d�. Gaspar, tios íof�rl�H!.m que Adelbnl

8?l'à.1 sição.; ... ' ,..
.",' •.

"

.'

Gaspar e o Grsm!o Esprr{!ivo meda {ilO Branco. pois os lu
10 substituto de Püeca, na "asa" mêdia, ..•. União: Curt; Braga e ,Od.;t( .

9Emp1co,' a realizar se no est11'
\ p;e;1<ie;",.e51�n em por,to. de ba

,

- De aco!{Í') com o prugf!ltUll elaborad_? . pel! c�mlS'. dó; LUiz, Ce!:l.erino.. e, Gel"�Jdo; .ab da_ Alameda. H!f) Branco, (Ia. O \J!lf!1�ICO, P:f p;:leJ�: em são de Fu:elw_' da F� �1. O., realiza-se 8_?wnha, e� l�lnv�z:o· Oalequinho,. Pavan,amanha á tarde, e dsqut-las II seus d0!11!fi(Çl5, surge rnars cre polis, o primeIro ensaIO .da nossll 8tlleçav. Wa!demar lhul Heine.e MarImbo. .
'

.
que �se !ip.rsosêrita çr.·m todas ás ·'denciado. não desprezand.?� go,. do C{I!J�(l�dh�� Emílio, T�xeí.ritlha;e Schramm, do. P�l� ,S. Lourenço: psca:,;' .Qirolacaractensflcas para agradar: De I entretanto, a fürça dos rapaz,<:> IDelfUS partlClparao desse enSRiO, pOlS o:; mesmos Já se e Heidon; Henrique, ema efato, um ligeiro] ettO:pec:fo �D$! de G3.spar. .

"
. encontram na. cBllital tio :EstadD. ..,

,

-.' . .' Maijft,;Hein7, tiolJorio, Pass!ltd; •..•
resultados que os dOIS gref\1ws I A5�lm. pelo que �em,'s, o _: O p�lotão dD S. LOUl'enço eX0Ui'ClOnando dOmmg?!,Alexel e Arno, ...

,.

..

•.já obti,,"eraii'i' nEsse atualcrttam.e. l esladlD �Ja A.lameda RlO Branco ultimo a jar5guà do Sul; lo1 �)btHido pela contagem d<} 3x;' Ao que' tudo 'indica. ti. juizd�ixará he.ni acen�ada as esplen I apanhara .. U!a.is �ma vez, .. uma pelo AcarB,l. F. C·
.. .'. '

..

..
,.. serã provavelmente o Sgto. Lu';,d,das qua]ldades� .e..l1,se .. n:tro3pe, gralJde )lS'>15t�.�lCIU:.. , .

.

'.

- No Jogo, reahzado hontsDl, nD estadlO da Alame�a lz AugUsto Machad.o. ,: ,

..
,

.

eto,., iá",,\ue· simbQlitQm�.nte
. �s II .

SalvO D::J;hhCaçoes de
_

u,Ílma I Rio Branoo, entre o 32 �ata,thão de Caçadores e o Or�mlO il.et"."�.:I!f'•• ".�"'."t.�>&�.efans o conhecem em' senis mml· bera, os 1I.ligantes el1trarao em Esporavo 01i1npíco termmou de 3 x 1, tav(lravel ao ultuoo,mos detàlhesnos p';lrece.faculta -

.,campo. a�Slm formados: •. .. tentos de Arecio, M6neZes. e Nàbor (contra) para o bandoUvos. Todos sabem perfeitamente TUpl: L!.?Ja, Egon e. Bnto II, vencedor e Ernmeodel'fe par·a.o pelotão vencido. .' :que o time Hgasparens,e" é um

I Ad.erba1,
Plcuan e Lol1nh�; Udo, - A Liga Blumenauense de Desportos ·le'\ará á �reltodüs õtimos de nos sa "mater" BritO. I. Palmer, MarZ\OflO e

no proximv dia 29 do corrente. em gua séde. uma Imporembôra não venba jogando nesse Naldo,
..

.

.... tànte Assemblêa Ceral Extraol'dinar18,. ti qual terá a .. prarehnoo de maneira convincent".
., OJ.impl�o: V2.I�it; Adur e

senQ!l de hj{tQS os representantes dos clubes filiados a'Cem rel�çüo 30 Olimpico fez AreclO; P.lska. 'rJ�eme e. Longo; essa flntida(je.
'

..

um turno regular, para nesse re· . Ico, Bódlnbo, Bode, Pie e Me
,_, Ati, o guapo goleiro do Intemacional, está seD:do

.

turnomelhomrsenslvt'\lmenle.J\!!.s neze� . . cobiçado por' um clube OH Joinvile. '

.. .'
'.pOUCCS o OHmp:co foi hcrmúUi· O JUIZ dessa rd�ega sera pflS' - Encerrando o campeonato promOVIdo pela Llgazill1do oS seus varios se!ores, apa siwlmen!e ,0 snr. Amalio ��l\!a. joinvHen6e de Desportos, cotejarão amanhã os qulldros dÓrencendo. hoj�, Como aquelê tirne I A prellmmar entre os infles Afonso PeLa e do São Luiz. .

,

"

.

,1"que sagrou se [�alhatd<imçnle i,de "a;.;p:rante�". 8:>tá desp.e.lan I
'

� AmRnhã em disput8. do certameme da. "Levi",campeã? d? Vde do rt:'jay.,\ aua II do. g�al1d� lnfer;:�s: .. " POI� � I eIlcontr�n-;:{ -!io LaUf? MlH!H�re Bl'U�q_ueDfle. •..co!.:>caçao c das melhores, es OJllnplco quer a ruHa d.,qU,- -.Da Noh1 Onerai n' 41/44 da Llgz\ Blume.::!f:.uense detando l ponfo atrás dI) ii,!�r·O h::s. fi x i do turno.
__ . __"Despnrlos, datada de 18 do f.':'ê3 em CUr'SO} extraímos o. se� .

'''-'--,-:-�----",,----�,.-.----�_._- '- I!\> r guiute item:', ..

.

.

.

.

.'O,'i)� ��I convocado. mas nao Ira I � "Tfir?tu publico Que o stlr. Pre�ídeD:e da F:,C.;li_I··U�U lu íi!l <A.... , '.
'.

.. ... exe.rau o segumte despacbo DO requenm€'�((. do. b. K -_-!fi'.falou ii Dessa n;poriãoem o gnuule goleiro f Oiimpic(" interpondo UIll. recurso sobre .e. vlüldarle ,da par ."-;';"�""""'� --�-"'_""'.'. '

tida do l's Quadros, realrzsda a 1 de mmo do corrent� ano,paranaense.
.,.. contra o PÚmeíras E. C.: "NEGO PROVIMENTO AO PRE-Como é do d(imiuio �!ub1ica, o graude goleIro Toco, SENTE REOURSO NOS ·TERMOS DO PARECER"pertencente ao PllIrneira,s Esporte Clube, vem de ser re;

.

,

quisitl1do pela Fedür�ção
. C»tf:l.ri,�ense de Desporto.'" para.

participar dos ,el1§!s,ios �r�parutl)r�j{\S do
...
uosso �€�e?I(�i1lid? \Ontem, Cl_)rfW I.' notIcIa que lOCO lidO p3f'hcrp8.nll cus,ensaios du nos;sH, selrçi'hl. A&sim que 8í\tib-:!IIWS de tal no Ltieia, procuramos entillr em .t!nten�iimentGs .(wm o e1011len �

, to em quegt(Io. (I. qual nos áed8.rOfl fi segUinte iwhre sua
Eão ida para fl()ri�nflpr!>Hs:

.

..

..

_._ "Sinto multO, tn98 tlãH poderei seguH' [Hir!l tomar, riJ;Mi:"fe (Jae e:lsiÚ09 do Jó<��!l':ci()uf!do catartnénSB, pOi' ter eu

I �e o mw c(lli'ga Juca (Z�lgti(:'i�\l·diret(l à� Palm�!ir88)<" i�St8'11 , '1}àdo rücéflti}llienta UffiEl. fal:mea de Esp�Jh\)s c Al'terb.to� d� :'�Madeira".. '.. '

I :;�As�im, ticam os nossos leitores, �mbedoN8 porque I j ·�'i '

motív.o Tnco nãu partidparri ons l?::mercÍcios da seleção �
'fli

,cutarwensü. .

• �iI!!!!IUI.i5I1!!ll;mmlll!!.__iIBiiI!!lfIII!!ll:alml!Vl!����__�_!:!'IIQI!I\IlÇlD!IIIlI!lID1iI��

Deposito à disposjçãu
Deposito Popular
C/Cfl.;. com ávisu de 30 dias

,> " ..., flU dias
·Id�tn 'id:u qrt {}las

.

JdBm i(/":'m 1�{l (i,as
C/Cr.s. Prazo Fi)' q 6 mÍ"�es
·Idem ' icem 12 �'

2 0/0
, 5 OrO
4 0/0
5 oio

5 1!2 (}rO

o �Estádi6

E� G. OJimpico X' C. A� Tupi
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.
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1l����9�2��!�des� "Dia' do' S.0idado"
formam de '. LO[idres. que or.:

. ramo' é do 'pleno, conhecimento' de todos, o dia de ontem
aparelhos de bombardelo cMH foi da suma importancfá para o Brasil. pois à dia de . ontem
chen- holandese� partíclpa, é o "Dla do Soldado".
ram juntàniente com OUl'Of' Para comemorar condignamente o <Dia do Soldado», a
ap-sr.ethos di Sf'gund.n Força briosa unidade do 32' ,8. C., fez. realizar, diversas solenidades,
Aé2'a T;�l�Lm an11�a:.' de "a.tl:l cujas ,Solenidades constaram de competíções esportivas 'e apre,

�u� '.' t',re:�ila!)O .\
eontui. patíus sentação da Bandeira aos Recrutas.

,

."
'.

u flrld)VI·"Rl.US d", JgFovIHe, a� - No proxímo numero daremos ampla reportagem sobre . as,
su _e OU�;); na '. rança.. 11, solenidades verificadas ontem.
reaçao antí aérea germanics
foi intensa \),,feroz.

Presisa-se com urgencla !
Um pintor com p1.'atlea. de 5IBl'VIç..o de pistola e

t
Agradecimento,.t.......... '

..
'

Comunicamos a todas as pessoas de
.

'

110ssas ....relacões o [alechnento de meu in ..

esquecível
.

esposo: de 110880 querido pai,
-filho irmão, genro e cunhado

'

1

..
!
•
.

•

Erich Weise

Mel de abelha e nUdado, em grande escalas
,

Representações para São Paulo.
. '

OfERECE: (Negocio de Ocasião) .

. :
850 lIuilos de canos galvaniza.dos de 1" (Americana} I .'

2.500 .. rr .. .' '" ... 2" (.:.. ) 8,
20.000 .�. "chagas pretas de lilt" (�.)

." , j
Um lote sortido de serras para .ongenho� de su�erior aco sueco. marca "DANIJN" •.
HU}OO Sl'Ic0f! espedaies. uitrare�jslente.s, brancos•. !W x sn Gapaddaae 11. 50 ��Hus: 1
1 Gerarlar tl'ifi.'!su::O ·'ASEA .. de 'lO HVA �míJ Tambnres de, ferro. em ótima esta- •

do O' uso)
.

.

. .

. 1

R�nrese��íI e distrilnn� R PahricilR\es pau!istas de maqu{nas em geral .nera agri: I
. 1$�... .�di '. ..'

" euítara, IndustrHl 9f!1 seraí. MaquinaS eSPeCiais llaril ""

�n.dtb ,rm teJctll. Acasslmos P•. 1nttUst.lil. Ferra�em. - . Maqumas pau serraria - Material ele- j
IfU:O Ro!a�ei!�c!3 - Pa![luetea - COfres e arqmvos de aço - Imllsrmeabilizilntes e desincrus' ...
tentes - .6ra':ile ': Refratados - Brindes e folhinhas comerciais' - Registradores 6 arquiv\)s �
IliFil escritor i�S. . .

. .

•
AUTOCLAVES -,LOCOMOVEIS - BRITADORES - CALDEIRAS - BOMBAS ,-EWJENHOS

. !
Na· d@fesa, dos seus hlieresses, cnnsulle�nos sem c�nnpri)mi$s�

.

i
.

.
*- . '�'�--"�--"..-<) -..,�+-..:.-.X .-";-.-+-"i'+-+-+-+-.--.-. X ._;_..�.;oog<&- .• --"-.-+--:+-.-4J

f'pÚ"AfERi09E c, Z E i'A t\. 5 t I�
I N f L A ���.A ç Ô E SI II
e o c E I R A S 111mF R I E I R A 5/1,
���: s:!. ��,b�

+'
I

que faleceu no dia. 1'1 de Agosto com a idade de
..

33 anos 6 meses e' 10 dras,

Agrademos a todos que nos auxiliaram neste
pesado dia, principalmente a família de Edniundo
Singller é a todos quo. enviaram Cf'1'0(15, Dores e

acompanharam-o extinto até a ultima morada.

, Agtidecemôs tambem ao Pastor l'ilotner nelas
pala vras eouéóladoras cin casa e nó, cemiterj(J� .

.

Expressamos I]DSS08 sinceros agrade{;imentos
aos seusbóus carnaradasda Empreza "Força c Luz"
e a toclós,'q,u,e.acolllpanbfU'am os restos mor taes atê
a sepl1�tul,:i. qile:�Tgnificavel'dadeiramepte: Saudade
Etêl'na.·

'" , ., ,

Viüva 1Ierlhá weise, nata Koball
, Ir.ilhos'li7nga1�d 'e Inço
Familia 'Oscar'Weise
FdmiWl' llichafd Koball

.Bh;cienau, éin Agosto de 1944

\,
.1;

!
..

t&LfMj# A.

. S�\)p.,o VIHCc-
. �.DArv-.:.<';�

P,H/fTlEL lNOUSTRlAL
JOINVllLE -

.'"TVIRG'.}1�lVI ESP_E�Clll_LIDÂ_DE�;
da CJA. \VETlEt INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Registrada)

poupa-Se te111pO, dinheiro e aborrecimentos
'?

� -

- - :-
. �. ,." :.',

....

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




