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I
cidadãos à pior ofensa, pela falta de ga'l'an- propaçam-se as doenças, que oiçam. nas clien·1Oh b <C" que, -para cO'tTigir 'Inales tias que teielam a Ubé1'llade e o patrimonio: telas do qoverno. ao contagio da' irresponsa-

o:ntígos e inoetertuios, só lia um meio:

ares-I
esterelizam-se os oraãos de distribuição de JUS-II bilidade - as paixões do instinto e a pegafJão/,til"r�r}(to da legalidade, Sem ela, ,sv/rem' IJ$ liça: desaparece a igtildade entre 08 homens; mm'al,' (Brigadeiro EdvÁlrdo Gomes)

[Esperadas para J eira as pró ..

'I, ximas eleições democralicas
na IIle anha

BERLIM, 19 (s. E.) -- o oal. Eisenbower Inulciou
,

'

.
.

.,
,:---"'1 que IU.lV08 c�digos serão e��borados a fim de prepara

.:e.l1i:.I.�:.. :ir:m.. a���n.d
...:.n.�. 1'" U. an�:;iÓ M��t�: 00 I!'" an.lli.lente .para., ..3.5 .. 11.fim..

eiras. �Iejçfj.es. demo.craticas
na

I) crime e ii traição semestral Or$ 35:o� ,

I�e�a�h.a, desd� 1932. il ��alç.ao dos flul�ilDafios mil"
SBtl. premiados, avulso Cr$ 0,30; mc.pau; é esperada para Imuuro. I yolaçao nas Bran-

o tUi"€3uto das aspirGç6és do Vale do It�jai
.

. ,� des cidades e �nmicjpios devera ser esperada para al�
� .'

.

.... .

"

.

= Duns meses nuus tarde.
3LIIl4I!NAU, "!',,,.a'!ei,.. 25 «. Setembro '019.5 • Dr. J!chilJJ!. BoJsInl Dn.t�R"Pou",". • An. Xln. N. 21

POSfO fieito-r--a--I--d-a--"B-o-:�'-�-d-e�-a-u-�-�
n luralizaç- A fim de tratar de assuntos relacionados a sua Insorí-

e.. e·s'Ir·.· ·ng· Im.r ção eleitoral neste posto retíücar seus requerimentos que
se encontram com folhas pede se apresentação urgente das

I pessoas abaixo relacionadas:
.

• .

. ..... II'
.

.

.

'. .... Emnis Casas, Gerda starhoke, Augusto Ortmam, Bran-
, Podem. revalidar seus tdulos lodos que o requereranl pelo . anllg� I diu8. Soares, Els.8 Maria Lami�. Hedwg Frltzseher, L�'di!1

" C. lB.d;gft S:leitél'ufl!9oll. .;....;.. renlrftllnem·· .. lain IIlrnern.,.. '"Ia os' re�rmeliiu.m�
. Maria Z..ager, M8rI� Machádo, E. rICO dos Santos} Maria Olíveí-

U !:l ..u �I li ulleU !I,;,(ili
. 1lIi:J1i!I . IirU. I:J IIIIIIr

. �I" IIifUr.J! ta, Godofr'edo Herdem, Guemter Egou. Henrique Kretz, Nair
. tilullS ao poslo eleitoral deste Jornal Soares, Erna Moeliel', qskar Bahr, Enqu�lberto Milbratz.

'..
." .

Wanda Hoeltgebaum, Mínna Koch, Elsa Belma Gude, Fran-

;8.Ob. a p.r
..

.esidene
.. ,i.a cIo. Mi

.. ·.1 vista. a.

.8. disposiçôes do dec.- de identidade ° t.itulo...
eleí- CiSCO. LOO!l'. L�Ul'inda Furtad.o, .:\lma. R"G�e.U.l.• Nilo José Pam

nistro José Linhares reuniu- lei n, 7.944 de 10 do cor- toral expedido na conforrni. pIor:a, Joao �llvano p. Oliveira, Catar!oa Trager. João
'... dí. ln ·d· ,·,·t·8 1

.

t T 'I I 1 d"d' d itad di I
.' I Batista Cenzí, Genesío Alves. Oscar Stem, Manoel Bento

se
,.

la. <J. o con�n. e o �- ren e ° .}10una res.a veu: a.e c:s CIta os

lPJ.om�sl da Silva, Mathílde Margarida, Beate Ruehow, OtiUa 'I'rler..

�ellor Tribunal Ele!toraL..�•• 1). que �cl�a a revahda?ãO leg:slahv.o�, tamhem. nao weíler, Helga Ribeir<? B!ondo, Aneslo Conçalves, Guilherme

I., p.e..•..
l

.•.
0

r.e....1.�t.or. p.r.. o.
f.

sam.pal.o." a.'o tlt�IO.'. e,l�ItOr.�exp.eC�ldo ser� e:X:1.givel
a p.roya d.

e

I
Sutt�r, Amalia de

.�hvelra, Caroh�a W. Emma

Burg.er. ,ln-
Dona, fOl: apresentado o na vrgencia do li.Jc.-l81 n. nacionalidade brasileira. fancJa Castro, Dano José C. Oalvão, Jo.ão Kahler, Angelica
projeto de resolução l'egu .. 21.076, de 1932, e da lei n. i yargas, Lauro Roberto \1uHer. Maud Bwhls .

.

�.•.�.'.;�o§:n;.f';V.·.a.�:�d�ai��;;t: �� ;:o��3.c�e n��,c��tal����� O '.'.Dto dQS.C�SadO$· :,; O proble a da eu.orme quanlida-mir
. p.ara entrar em ordem brasileira; 2)que no Distrf- RIO) 24 (S.E.) - O Tri- de de n 8niOdlfts ex',"slenledo, �.1� .�numa. das sessões to Federa� e nas capit�is bunal. Regional, Eleitoral, I ii 111"11 U '

.

d.a....plo.x.uoa. F.H3�lana.... .'

dos .Estados quan.�o o .alIso no Distrito F.ederal, .estudOu! no undo'Por .. prop�Ejta do . prof. tando requer. sua tnscnção, a possibilidade de Bel' faeul.
.

II
.

.. . .

SampaiO Dona, tendo em oferecendo como documento tado a marido e mulher, o i LONDRES, 24 (A.P.) ---:: O Sr. Noel Backer,
. !f1mrsfro de

___--"__.__� direito de exercer.o votco I E�fa�o, declarou �os membr�s do �onseIho. ExecutIvo, da �o-
.

". r mlssao. Preparatona das Naçoes Unidas, que se sentia mUlto

I em uma mesma seção lel- 'perturbado pela quantidade de armamento que existe agora no
, toraI. mundo.

",l!!..<i8"'" P ri n "A menos que se possa fazer aJguma coisa.- disse ele -

U '

d lfilcomotiva movida Dor dentro de pouco tempo para regulameufar o mOVImento e tr�fe-
_ ";. IS

I' go
de armas. temo que possam resultar grandes pe.rturbaçoes.

� I traça0 ItomDlca Sugiro que este seja um dos problemas a serem tratados na

lorimeira Assembléia Geral das Nações Unidas".
Os mais_aItos cheies do Exército, em constantes de-I BE�L�yILLE,. 24 {A. P.) _--: II

-

N� mesma reunião concordou-se em que a comissão pre-
clarações, teem procurado conCOlr�r com a sua a.utorida- Terá ImolO dentro em breve paratona se retma entre I e 12 de noverrbro.
de para criar no país um ambiente de segurança e garan.

a construção de uma

locamO-I'Ua, no qual as eleições se possam renJizar de maneira a
Uva de estrada de ferro, com

traduzir realmente a vontade livre do povo. tração atomica - segundo
INada mais louvavel do que esse proposUo dos dirigen declarou (} sr. Ralph Lucas,

tes do Exército num momento. de perigosa transição da engenheiro-chefe da Cia. de!

politica brasileira de uma ditadura civil para um rE'giDle Pesquisas e Aperf{'jçoameIl�o I
de representação e gover.no legitimo. dos Estados Unidos, !

.

. Já referimo'uos óntem ás palavras do general Renato i

paquet, pronunciadas com tod.Íl a oportunidade numa festa C
_. d �.. r ..� r Precisamos manter infangivel a progressão �e Traba"

de camaradagem na Vila l1HUar.
.

. oncessao Ue tIIrellhO UIO, Direito e Justiça dos veihos pioneiros de Hlumlnao.
Outros generais de igual responsabilidade; àqui e nos ao 8rasU N.ão. devem.aOS, g�ois, estar. s'!E�eitos ii qual"u!r SU.rpresaEstados, teem repetid(f idêntico pensamento fóra de todo I" � "i

partidarismo, e inspirado nos reais iDteress�s do Brasil. WashingtoD, 24 (A.P.) - O eleitoral de mn govêrno Ctt9tra nós! Devemos, sim,
'

o.m!.·.n.ds.ti'.oda. G.��r.Í'a,. gene.l'a..
l

.. oóes.,M..
onte.il'o. t.·cm ..

si. Iin.'pO.l't B.aD�. ,cú.·.ncedeu aVI lodos possmdr os respectívo.s '.Uulos pa·ra·3 batalha
do especmhnente lllC!Sl'VO nas suas mamfestações á 1m- Bl'Blinl um credIto de 38 mi· '

prensa, Como o seu genio acessivo á curiosidade dos jor· lhões de do]a.r€,s para cons- das Ur�as:
mmstas, jamais deixou de atende-los nunca um reporteI' I tl'ução de 14 nayios mercan

•
.

.

- x x � -. .

.

saiu do seu gabinete cu da sua residencia, sem levar, nem I tas,
a qual ji, loi ordenada 11I5Ia-I(11 POmO "Posto EI�Htoral"

-

do Jornai "ilidade
9ue sejl:t á tímlo c e cOl1solaçãopessoaI, algumas palavras I

aos es.taleir,B6l D;?I'te-.a�erica de BIt.!menafl" l�waruJo conti�o Qlialquer um dos se ..

mteres.santes.' .'

�.".
nos pelo LOide rlrasllelro. .• .'

. II •

..

Amda agora; o mInIstro da Guerra acabá de'. repetir .

.

.
! gnmles dOCiniUUM1S •.

o que yeW. dizendo invariavelment.e: que o país 'Pôde ficar1ST " I t. I a) titulo eleitoral, expedido na conformidade do De-
tl'an

..

qu
.. H.O., pois .n...

o d.i.....a ...

2 de dezem.ôro. se.rá
..
cumprid.a a lei

. opa. em.. an.lIe es � ereto numer� 21.076, de 24 de. feverei.ro de. 1932, e da Lei
que convocou. o povo ás urnas. Essa convocação é ali ex· . fi U' 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral; .

PHCit.a:
..

8... e
.. l€. i.ç

ãO d

..

O,
p

..

r

p..�.B.•..ide.
nte

da. R.�PUbUC.
a

e. d.os .m.ema.
' tiV.' I

.

C. I '.
�

,....
b) cart�i!'a �'.�. identidlld. e. ,Ío.r.n..

ecida

p. e.lo.
Serviço com

..bros da Camara dos Deputados e do Conselho Federal.
. . I· petente de IdentüiCação no DIstrIto Federal, ou por orgãos

Não s�ria realmente iniquo que se ouvesse ainda em
I

congeneres nos Estados e nos 'I'erritorios;
duvida a palf:!-vra do �in!Btl'O da Guerra e dos mais autori- I Um tablete dá, um excelente

"[
c) cfu��i.ra miHtar de id,entidade;

sadoEl generaIS do Exel'c!t<J, tantas vezes. repetidas com a prato .' ou enleara de Caldo d} cerrlflcado de reserVIsta de qualquer categoria do
peremptoria e cabal reafirmação de que .

as eleições ..

se lEouilIon, Consomé) • Modo Exercito, da Armada e da Aeronaut�ca;
realizarãO, ta! como esiá'cI1SPosto na emenda constitucio- de usar: Não cozinhar, apenas I e) carteira profissional e2i'pedida pelo Serviço do Mi.
nal n" 9?

.'

.

desfazer e dissolver em agua, nisterio do Trabalbo, Industria e Comercio;
'.' '.' Nin��em nest� pais tem direito a supor que. esses bem qUênte. f) .certidão de idade extraída do Regist�o Civil. e,. na

chefes m�htares estllo enganados opovo ou estãO sendo eles .... .

sua faha, qualquer outro documento que, direta ou mdlre-
.

pI'Opr�OB enganad�a. Sereria intóleravel tal ipotese�
O. ANTWEILER,.. Rua 7 Set.) tamente, pr?YJ t�r o r�querente idade superior a 18 anos.

.

..'
O .ge�eral Goes l\.�onteiro 9 CODi ele todo o pais con- 100 . O. Postal, 56 .�) certlG�o ae batismo, ;qu8?do se tratar de pessoa

. SIdera mdlgno do BramI encener uma �arsa democrática,

f
I
11HiSClua anterIOrmente a de Janerro de 1889 .

.... .... 0.
,

...

(l

.. ,�.,.
ue t�

..

'(

.•

J
..(;.S. quere.

m é. q�.?.o. P!e.ito p.recidencial e .par... '

.. I�
B 1 u m e nau

.16.ois minutos, 8P.enas, para cum
..

prir um dever. cívica
lamentar de L. a.ezembro exprJma llsamente a vontade da' Sanla Catarina - Brasil i."

.

.

.

--

m

...a.ioria
...;.",d.u,.n.aç... li.?,. à.e m.odo a 9uese pon

..

ha. te. rm.' (} na� llr- Yj �..tfn...•. ék.lftll'§I
....

40·labsoluta�:n�nte inofensiva paIS
n�s a. dItadura. Civil e a republIca reencete a sua eXlsten- ! �V.i.�;,��u. .I . pele. EfiCIente proteção contra

��a.D_?l'wal, em c

...•
ondições de pf�ticar c?r.r�t.amente as iDa- No bar e nO lar. I O�'74li PICADAS DE MOSQUITOS (I

t�t�llC.O..

B dem
...
oeratICti8 que devm"ao $lUbSÍlt

..
UH� o sistema pO'!' '\ K NO 11 II �I.JfJ�lj n LI' l'u' t'htwo de 37.· (Eecreve "O Jornal") . não deve faltalJ '� I �_�'��. ._._'""":Ul ?:-_ se os.

e
I

CORRESPONDENCIA

I

teoc;
..

II Eleitor' s !
leria!

.i.4.'.1If"

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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TipogF�fia e Livraria BluIDonausnss 8.1
Assembléia Geral Extraordinária

I Pelo. presente aviso de convocação, ficam convidados,
.

os acionistas da Tipografia 8 Livraria Blumenauenae SJA.,
.'. .' . Blumeneu, a comparecerem á assembléia geral extraordí.

. E M P R E O A DAnaria que téra lugar na sede social sita á rua 15 de N0-I'Procura-se que saiba cosinhar.' vembro nr. 8l9, nesta cidade de Blumenau, ás 15 horas, do
Apreeentar-se a Rua 15 de No- dia 29 de setembro corrente, para deliberar sobre seguínte
vembro, l09L llisa Moellmann., ORDEM DODIA:

li)" eleição de um novo Díreter.Presídente da Socieda
de em virtude do falecimento de O. Artur Koehler;

b) assuntos de interesse geral da sociedade.

Blumenau, em 12 de Setembro de 1945

ELSBEIH KOEHLER - Diretor-Presidente substituto

EMPREGO
Senhor de responsabilidade'

oferece-se para trabalhar no se-'

gundo periodo do "dia, em es·

trilaria comercial ou outro es-

tabelecimento. Conhece

escritu-1arM
..

&h" "·"""D7 . R·.·· A.-.·�MliliO%·n�ic"N"",a' �MgeO'ilIlrUaY;11Wi R A····-�.B·-üE
..

PliIiIllração, dactHogrâfia. portugues, '

etc. Informar- se, por
.

obsequio,
na redação deste jornal.

Um.' ofici""'a
....

I-F-�r...,..�;o que seial Tratamentos especialíaados das doenças do estomago, Icompetente. f' d
.

-

t t"
-

Ferraria J. Olioger 19a o e In es mos, sem operaçao. �El�_m!!m,\l�m��i:m'í!mlmlli:i;i';li4\wiJ!:iIi,..mwmgnN!l1I!iM!l!jIl!i!ÔI!44_;_• ..,ilIll"...ílll4aim...lIii!ilI........__•
. �I.*!<I,;; �� Branco

Oonsultas : R�b;;:�: s�::X��s 3 .6 hora, I
�fiillilili���liIl!'fl�_n'!:I!l:�II!I!'!E!Ii'!Ilm Q!IIIlI_IBliilII_

menos aos sabaâos: - Fone) 1319

VendeGlse IM _�"

Um Tipografo e Impressor- bõa
Tratar áRua 15Novembro, 854.

R�Ptl� ativo de 15 a 17 anos

jJ8;r8 serviços variados �m
estabeleeímentn . eemercíal
nesta praça.
Informações nesta redação.

1803�'-1

..

I
"!,

I
-----------------------

1 radio Lincoln americano
6. valvulas.. ondas longas,
médias, curtas.

1.maquina de costura para
..

, ... sapateiro SilJg�r,
lmotor monotasíco, sem

uso, 1/10 H. P. 50 ciclos
220 volts:

IN'fORMAÇÕES na .Sapataria
Alíodso Siewert, rua João Pes
soa, s/n., Velha. ao lado da
venda Chrlstlano Gude.

.

1820-3

Uma casa de moradia, com

ranchos etc: plantação de arvo

res frutiferas, com o terreno de
40 metros de frente e 46 metros

. de Iurrdos, na BO'a -Vista. Preço
Cr$ 25.0000.00, Informações com

OTTOWn:'LE, Blurnenau.
--__,'.i;:

Ullla Gaita, grande, de
marca "Hohner".
A

.

tratar com Henrique
Holzinger • Testo Central.
...-�--����.....�-:.:Ii!5I...:..:�-�

Clom • tratlllllento pelo repulB.do pro
tuto OKASA. '- Á baBO de Hormônlol
(extratoJl gltuidulares) e Vitamfnà� se�e
e!onll.dBI, OKASA é uma, medul!lçao
Hoional e da alta. "ficaea terapeutioa,
em todos Oll 0.....08 ligados diretamentl!
II perturbações du glàndulas sexuaea.

OKASA combate Vigorosamente; fra
queza seXtllll em todas as idades, sob Il
!6rma de lnl!l1lfiei(;nc{a glandular ou vita
!ninaI, senilidade precoce. fadiga II perda
de ,tn"mor]& no homem; frigidez" tooa.
u perturbações de origem ovariana,
Idade critica, obesidade e magreza. 11&
eidez da pele e rugosidade da eutis, na
muTh.er.OKASA (importado diretamente
.do Londres) pfoporciona Juventude,
Bande, l"orça e Vlg6r, Pe� Iõrmu!a
�prata'" para. homens 8, fórmula;' "ouro'-�
JIIll'& mUIh8l'8lI, em todas ,a8 bO!la Droga·
nu e Farmacílls.lu!orn:taQl:íe. li pedido'
M DilItr. Produto. ARNA,' - Av. Rio
Brúee. ·1Dt • .Bto.

.

.

iI-��-�-��_;�._;_!t

fmf'N!Qodo ",m feOl ,m."eS!IODQJ.

:U"'JU�'=f���J=
. ��:fuW:����

�

fi���-���-�-.����

Um negocio de Secos, Molhados e Armarinhos com

freguesia.
A' tratar com ALBERTO DIETRICHKEIT..

Rua João Pessõa - Velha

Editai Editai
Faço saber que perante o sr. Fa!j(f. saber que pretendem ca..

Oficial do Registro Civil da Ci- sar-se: Estanislau Stolarczek e

dade de Itajai, habilitam-se para Ines Kíesel: Ele, natural deste
casar: Arnoldo Prim e AmeBa Estado. nascido aos 13 de h
Cabral. Ele, natural deste Esta- nelro de 1925, comerciado, sol
do, nascido aos J 6 de novembro te ira. domiciliado e I esidente
de 1919. comerciante, solteiro, nêsta cidade, filho legitimo de
domiciliado e residente nésta Antonio Stolarezek e de sua

cidade, filho legitimo de JOão! mulher .

Rosa Stolarezek. �Ia,
Prim. e. de sua mu. lher Anna

I
natural deste... .Estado, _

nascido
Primo Ela, natural deste Estado, eos 24 de abril de 1925, do
nascida aos 17 de Outubro de mestíca, solteira, domiciliada e

1923, domestica, solteira. doml- resídedte nésta cidade, filha le
ciliada e residente em Itajaí, fi- githna de Henrique Kiesel e de
lha legitima de Leopoldo Cabral sua mulher Anna Kiesel.
e de sua mulher Roza Cabral. 'Apres:entaram os documentes

Aptese:QtEfra:m os documentos exigido pelo artigo 180 do Co-Ie.xigido. �ell() artigo: 180 do: COe d�go civil �ob ne, 1, .2", 3 e4\
(ligo elvil sob n. 1, 2, e 4. 81 alguém ttver conhecímeate de
Si alguen; tlvei1 oonheclmlenta. de existir algum Impsdhnente legal,
existir. algum b�JP!ed1me:nto' legal, acuse o para os Uns de direito"
acuse. o para, o.s fins d;ej dtretto, E,. para constae e chegar ao 00

Ri para co):istar e chegall ao: 00. I ,npeoiIll.:ento de todos, lavro. o I
nhecímento de tQdo�1. lavro o .presente para ser afixa?e no fo. ipresente para: ser afíxado nQ lo- gar do costume e publicado pe. I
gaz do ®stume e publicl(dº p;e. la @pre!l1sa.
la :iml':re!!sa.

.

Blumenau, 19 setembro de 1945
Blumenau,19 Setembro de 1945 Victorino Braga

Vkt@lrll;lill Braga! OliciaI diEí Registro Civil.
Oficial dQ Reglstr.a Civil. �'"'""�.,...,��_.'t:-���.. ...c.�-���

fi· A, f•... ,[
�.'".

II H ['
!

S f
" �Q -8'

empre OI e contHlua r

25-9-1945

��<>�.��., .

smeralda
��� �����

••••••••• Otl •• lf ••
�,I'oJ�

a óleo, eletricidade e

a vapora

PRIII DE

I
Procura-se comprar urna casa de material

ou. de madeira na Praia de Camboriú

Ofertas á Ind, Com. Argon Ltda.

Rua Paulo Zímmermann, 72

Caixa Postal, 101 ou pelo Telefone, 1287'

o Des'Pacho�
�;Jt'����� �($; láteã:.. -

'SU�\ARE��� Icom viagens regulares entre Iiajaí - Santos

I��_:�:;:;����.I
faljrica de lairlllBls e Oficina de EscuZlura

Puelter

(Ex - Palrneiras)

Telefone,1081 . Caixa Postal, 48
í;;zrp�icf�J[cl<':'íd� �m mJ1taçã� de E:KiCê1t�lll$ CIm prlll�z� I! pt»r,

• J II feiçã� Qllunaft d� Clmenti! Ár"Gr.il:oUi'At Ei!l('�dl'l.1as. Pawm�ntQ8.
B • r=.:mí'td'iJ, .' lÚarustl'elii, ........ixltll p:,.xra

SI!'.iiIl!!ir�S, Pliurag paillll P!às, 'Bift;l.. AgM, Tta:lIques, Capitei�, T'iih()�
COOi. pi!l:rlll A!,gH'Zt?:W�� Cant«o.'ei.. pl!ra Es�W�lI ga��l!! pa,l:li Jar..

" '>i". R" -ii � [>l dhí2, Mes$;s éllt Olntro. Fl�rej"

.�.. �I.J..
,:a & lltr�$ .f .. i\rÍlOSs .....0..

, rlI!, ..
Vill.$�, Fflfigf�lltQ

..
d'3 M di �

i'O'il:�, (10"l:&9 da; Gtislío, etc. 1.1 e h$; I/l li II! d 1! 8. J @ t C.

-=--=-=='==.��; i;r;��� �-l\l!Ji - g,"fK.jI

8Jlumenau
fIntas a V0rnizes ..

�"f
.

r�n ..ur�s em

Tintas em bisnagas para artista5
�i. B_lu__�_e_'n__a_u__-__�_ta_.__(_�_.t_�_.r_fin__a �

Tinjas
Lfda.
Material
Geral

-==Dr. Percy João de Borb;- IMBDICO ESPECIALISTA

Doenças de Senhoras - Sífms e ou:ras molestias

vene'lreaa - Fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor
CLINICA GERAL - OPERAÇÕES .

Consultório: Rl1a 15 de Nov(!ndJfo. lIBS (a6 lado do Hotel Elite)
FONE. 1405

IConsultas: dás 10,31! ás 12 e dás 15 iÍs 18 norils
.

Horário especIal para tratamentos com PenicIlina
- �

Aparelhos de Radio
da RC A Vitor

de todos os tipos e ta!N:l'lbos na

Casa d@ ,�fl?i(��·�C�irnO S. A.
Mercado de p.��.7�ornó�ef� t:.:•

I .._�I
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Cartório dos Feitos da Fazenda
Escrivãú]: fR�rJ.fRICO HilUUI

Edital de Pnmeira Praca
,

o Doutor Oscar Leitão; Juiz de Direito e dos Feitos
da Fazenda da. Comarca de Blumenau, Estado de Santa
Catarina, na forma da Iel, etc...

FA'l SABER 60S que o preseute edital de pl'imeira pra
ea, com o prazo de trinta {30� dias dias, virem «u deh� no·
tlcla tiverem, que, no dia V1NTE E CINCO DE OUTUBRO
proxímo vindouro, pelas dez horas, á porta principal di
ediltclo do Ioi'o, desta cidade, será levado á hasta publica,
para arrematação) pelo porteiro dos auditórios deste Juizo,
11 quem mais der e maior lance oferecer, alem da avalia
ção, os bens peuhorados aos HERDEmOS DE UNA PARU
CKER. no executlvp fiscal que por este Juizo lhes move a

Fazenda Municipal de Blumensu, a saber: UM TERRENO, .,-.'=4-.......�.......... ,._.situado â Rua São Paulo, desta cidade, com a qual Iaz
frente, cortado. pela Rua Vfdal Ramos e dividida per esta
Rua em duas partes, tendo a parte da frente. cerca de trín-

I ta e nove metros e SeS!H3Dta centímetros (39,60 ms. ou se
[am 18 braças) de largura, extremando, na frente, com trín

! ta e oito metros na Rua São Paulo, de um lado extrema
com cento e cinco metros, mais ou menos.: em terras de
herdeiros 'I'homsen, medidos da Rua São Paulo até a Rua

I VidaI Ramos, onde, nos fundes, esta parte anterior extrema
com 40,50 metros na dita Rua Vidal Ramos e de ol.}tro la
do extrema coro terras de Emílio Marx; a parte trazeíra
do mesmo terreno extrema pela frente com a ja meneío
nada. Rua Vldal Ramos. com 20,50 metros correntes de lar
gura, nos fundos com 19 metros em terras da 'I'homsen, de g-�-p!tIl�-.�-�-�-§_'.�-'"
um lado C0m 130 metros ainda em terras de Thomsen e
deoutro lado com terras da Rítter; e MAIS DUAS CASAS,
edificadas na parte anterior do terreno acima descrito, j{l,
velhas, construídas de tijolos, com telhas de barro, em mau
estado de conservação, tendo uma delas quatro [anelas e

uma porta na frente E' a outra duas janelas e uma porta
na frente; envidraçadas e assoelhadas. Imóvel este, terre
no e CllS5B, pertencentes em comum aos herdeiros de LlNA,

PARUCKER a qual fill�cf'tJ em II de Dezembro de 1939, a

seguir quallücados: EMMY STEIN. vluva de Paulo Stein,
doméstica, residente· Em I!ajd; 10HAN�A WERNER, ViUV8
de Paulo Werner, doméstlca, residente em [oínvllle; PRlE �,"�-�-.,,-�-§o��-..-Jt-�
DA LEWSKI, doméstiee, casada com Otto Lewskí, este au
sente em lugar ignorado e ela residente em Itoupava-Sece:
LINA PELZMANN, doméstica, casada com José pélzmann,
residentes em Itoupava-Seea: MAX PARUCKER, solteiro,
comerciante, residente em Jolnvllte; HELENA TELSCHOW,

I doméstica, residente em Itcupava-Seca, casada com Her
bert 'I'elsehow, resídente no mesmo togar, estes todos WhOB
da. falecida vtuvs Lína P.arucker, e mais 05 netos da mes

Ima. a sabere ERICA NElPP, domestica, casada com Arno

��������������'ª��������� Neipp, residentes €:m São Paulo,' ela mha do falecido Ri
cardo parucker Eilho, que era casado com Elisabeth Raiz
ÂBtf; mais os netos, filhos do falecido Rodolfo Parucker; que
era casado com Angela Baron, a saber: PEDRO ERICO .-�-.-il!-.'.�.-"'-.-""""_«
PARUCKER, cortador, solteiro, maior; EHRHARDT PARU
CKER, pintor, solteiro, maior; WrNIGRID PARUCKER, do
mestica, solteira, menor e WA�FRID PARUCKER, menor,
todos residentes em Itoupava-Secn; os bens penhorados e

avalledcs e que serão levados á hasta pública foram ad
quiridos, partes pela víuva Llna Paruclrer, em pagamento
de sua melação, no inventario dos bens deixados por fa-lforro Paulista, Eneantonelras de Qualquer Especte, Ilecimento de Ricardo Parucker, conforme folha de partilha

Alinhamento, etc. etc.

I
registrada no Registro de Imóveis, r Oficio, desta Comar-
ca. DO Livro n' 3-Q; sob n' 19,698, e por herança de seu "Medicação auxiliar

... Espànialidade: Soalho'Marca Strebel filho Pedro Parucker, falecido em estado de solteiro, con- no tratamento da

f?l'm? !-olha de- partílha r€gistr�d9. no mesmo cartorio. do
I sífilis"

_�;;;;;;;;_;;m_;;;;;;;;;;o;o;;;;;;;;;;;;;:,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;oo ;;;;;ãã_�Iiiãi.ã;;;;;;;';';;;=;;;;;_iãUiõ......;;;;; 1 OfICIO de Registre de I�ovels desta Comarca, no Llyro _

_,- __•__•.."",- _._�_",_'�_�""'"'�'i5IIW�F&mst'!4fi!1iiM?l1li2i""'1i!!IIW!l!li!!§m:.li=i:l!Ill��'_iI!!'l:aÍ!1!!._.aue_1il!i1il!i3AII.willl!l•• aW__i_IlIil!IIIlI_n!R. U' 3-:-:-Q, sob n' 19;734, e ainda partes por compra feItas .. �..
,

., ...� ... ', . '. .

O seu I:'iAJOIO.-··... está ta. Ih.ando? Dela víuva Llna Parucker, !lOS herdeiros Ricardo Parueker N<l J)!l:u';..!.rl liU. '(filho) e Frlede Lewski, conforme escrituras lavradas no
..

�a l"ll 'O .1'

Leve-o bnediatamente na oficina eertorlo do r: Tabelião desta Cidade, Fídes Deeke, respe il� deve faít!u!

DAhl·O· ... DL··OHU ettvamente em 6 de .Márco de 1911, registrada no Registro t-,,'-�-.�-�-�.-������;
� II D 1'"... de Imovels, i- Oficio desta Comarca, no Livro n: 3, sob n
..

'

8 será prontamente alendfdo
.

15'6161
a, em 27 de A.bril de 1918, no mesmo tabelionato, re-

Equí.Ptl.m
e

..

nto mOd
..er,n(J.

de. a

.. l.
ta .p re�ís.ãOI técntc.o.

.

g.iS..
tra.?a ::1.o .me�mo. '�.f'."rtOI'ia .d.O.R.

egistro de Imov�.!�t no L. i:
j

. formado é! dtplomado em Sao Paulo vro n 3, ,sob n 10,120. e a.s outras pa.rtes. atiqulddas pS;
u"'o""! t"'d"'s os liervll'Qs dt.'

... . •.... los h.erdeiros EMMY PARUCKER, JOHANNA PARUCKER, I Ielh. U" " " 'l!
" Alame.da Rllo B"cu�c()!t 10 .

.UNA PARUCKER. RODOLFO PARUCKER, MAX PARUJ
.

·1'.... ·.!..
i§·�Ww;:;St.&m.lj�Ww .

, -..W�·l··�.l���e Jlf���s�.:oA������.�� e:.osp��:�����a��s S�:rS i:�
.::, . ."..

O·
..

,.

t
.

.

lecimento de seu pai Ricardo Pal'ucker, que era' casado.

. eco repe e . . .
.

com Lins. Pafuck'0f, conforme certidão de partilha, regis- (
trada. no Reghtrq de {moveis. l' Oficio, desta Comarca, no I!.------.......----·

Livro n' 3�Q; -sob :11' 19.732. Bens estes, que foram ava

Uados por quarenta e dois mil cruzeiros (Cr. $ 42.000,00),
sendo o valor do terreno Cr. $ 35.000,00 e o valor das
dUlls casas, justamente, Cr. $ 7,000,00. E para qu� chegue
ao conheclmbnto de todos, mandou expedir o edital que

I
será aUxado no lugar do costume

-

e publicadv pela impren
sa, na forma. da lei. Dado e passadO nesta cidade de BIu
menau, aos vinte e dois de Setembro de mil novecentos e

é·.Q 'remedia indicado, como auxiliar no tratamento quarenta e cinco. Eu, Frederico Kiliau. escrivão
_
que o da-

.da·Sifilis para m1tnt'ef o sangue livre das
.

impurezas Ulogralei e subscrevi. (Állsinado). OSCAR LEITAO, Juiz de
qlÚl àumenlam a pressãO arterial,. dificultam a circu- Direito.

.

'.

.

:.>laçªo do, sàngu-é, .causam .arteriosclerose, dôres de . CER�jDÃO,'-Cermico que o üI'iginaJ des�e edital de
cáb'eçá. âôres nas juntas, palpitações, vertigens, ton- primeira. pra.ça foi afixado nesta de.€a nu local do costume,
ttii:àsi"'dormencia� e varizes,

..

..

.

. O referido é v,el'daue, do que dou fé.
, > ér.al1:de parte. da classe. médica, confirma a BlUH!enaU, em 22 de E�ett:mbr<i de 1945.
effcachLdcb 'Seus efeitos. Oe\'T�iS portanto usá lo com

.

O ES0rivãü: FREDERICO KILIAN.
'fq�â·.conflança.

. .

(Nu, 43 EO) ,.----"�.---�.-�-------....-�----

�.....�����_

.

I allUft.CieOl ·.oeste D.·.mario_
w�j!!l iN 'Wflll:M1 ......

�F:};'

�
. Juízo da Direíto da Comarca de BluIDenau

H;()JE .. 3a�-leira� Dia'25, ás 8,15 hs.
WILLIAM BOY, o lncomparevel "Hopalorfg (:i1ssidy",

..

com
() seu Inaeparavel e psndtco "Oalifornia"} no sensacional.

.

emovimentadofHme:
'

"Ju.$tiça 'a Muqne"
A hístoría elIl()cionante e .vlbeaate dos curtadores de

madeira 'dó oeste americano!
.

.

No prog.... : M�ls' dots empolgantes eplsodlus. de".

.

." "AVEN1'URA8 DE REX E RINTIM'J'
.

. .... PIMéa 2.00 - i /2 e mil. 1,00. � BaJcilo, 1,00. .

FMiSfiiF.,?çqt'_i"�••e'i""'iiA. j::xa::u

AdqUira um Cofre

�/
.

.�:-:.

Vendas
'

em Prestações e . a Longo Prazo

e· durma socegado

Prosdocímc BtCi8. Ltda,
Rua 15 dQ Novembro, '.687 ._ BlUMEHAU

�.'j '.S..

e

..
d

8.S,.
L

i.nh.O�.' c
.. ase.miras.

' �
Riscados, Bnns, Sapatos, I.. Camisas, Pijanlas, Capas,

II
..

Meias, etc.". 'III

� Ghapéns Ramenzoni, Gnry B Nelsu_,
BLUMEtUi.U ...... Rua 15 de Novembro, 505 • Fone: 1101

:Sociedadê Beniliciildora de
.

Madeiras .. LIda.
. Telefone 1248 •.- Rua 7 de Setembbro

fornecedores de Madeiras' em Geral

I

� -Ó,»
_.

FR�COS •ÂN=MfiCOS
TOMEM

UIRM er�s9t��'
rISIL,\rEIRA<!

.'
._� tl� Gnmd-a Tônico I

",_.�_"",.>".,_;'_;�".,-\'_>(,;:���S�l'''''�����·�\�':ç,;;
"Medicação a.uxiliar

11.0 tratamento da
sífilis"

CDnsumi�or
Exija Manteiga fRIGOR
Exista Quali�ade que fôr
Mas nãu é FRmÔS

Oficina RADIO fUNKE

Radias receptores
!antena Ra:uidos li 6aranUoí)'

TELEFOMB 1395
311a 1 de Sotambro. 13
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BI:�e�e�· �liiilôE1iê1in'll tlfQãnizaCão das cla�s!s··nl;'
de $BlembfO de 1945 A�i�;$ãrios

==

rals. em base. ass�clall�a ,

������������������������ Fizêram anos dia 23 R bRI!O, 24�(S .. Eh'}d- ·bJál· se �c�� emd rnaos�.do presidente na

O C I U'
-

dI'
eput ica, encmam a o e o mmrsrro a Agricultura, o trabalho

�;ft P!lulo O 1 t· F �r o� 11n�r .') ( (1,

I
elaborado pela domissão designada para regulamentar o decreto

�ÔU
..

II . o� 0; JOe_ ��e �r:!'t n ala:d _

-lei n: 7446· que .dispõe sobre a orhanlzaçao das classes rurais
.

.

s .
ao

.

"

.

I as. rest en

I em base associativa.
S. PAULO, 2;1 {S, E.) - O presidente do Tribunal Re- te em Brusq�e, ...

.-•..-...a-�-�-��-�......�__ .-...-.....�-�-�......�-�I'oIIi1!'I�-�-�

glonal de São Paulo informou que () alistamento "ex-ofídio' - Sr Mano Olmger, ,

li .• •

••• - _. .

nesse Es1adol%tingio o total de 602,017 eleitores. A qualítí-
_'A exma. S�nhora d, SofJa I Prefeitura Muntelpai de Blumenau

cação requerida, faltando comuníeueão referente ao ultimo Renaux Bauar., dlg.na. es.posa ai) I A V·. I S' O.mAS de 30 znnás eleítoraís, aC!,�sa 282.998, num total de sr Rudolfo Renaux Bauer. fign I .

.....

885",015 eleitores, passando já, dessa torma, o alistamento ra de projeção em nosOs circulas .

,.

.

de 1937.
..

. e conernicos e um dos Diretores O Snr. Prefeito Municipal avisa aos proprtetaríos de carros

do Banco INCO
..

particulares, devidamente registrados na Tesouraria da Prefeitura •

.

f
.•�.�.��7::�����"':����"'m�����r,� bral, �sid��e :r�r������ Ca 1 Thu�eae;������an�:f�i�i�:d�oea��fJe�����to�1��n��;d�do�ela�cn���
l, ID

l
guintes bombas:

l� ..

OFERECEMOS:
' �. Físeram anos ontem CASA. DO AMERICANO S/A.

I. ..j - A Exma • d. Anita Buscher, f. BLQHM

l::.:.: NOVAS._. - ",REtEM CHEGADAS ..;::i residente nesta cidade. PAULO KORMANN JUNIOR

f "

.� - Osr. Curt Teske. de ..

Para o recebimento das cótas referentes aos meses de AgoS4

lo 1\'AQUINAS DE ESCREVER .� Salto - Weissbach. to findo e Setembro - corrente, os interessados deverão munir-

• �...'
.

.. ..
...

..

.... , �.'1 _ O sr. Erico Pfuetzenreuterj �e dos respectivos ia!õ�s. os quais deverão se� l?ro�u!ados
"L. C. SMiTH (j, CO�m'l[}." C14orte-ameriCetilliils} � de Salto _ Weissbach' [junto ao Snr. Bruno Hildebrand, encarregado da Distribuição e

�! M 1l IN' f.' 1fll� C llLC.U.LAR �� �. A Exma. Snra. Paula MorJDontróle de Combustíveis Líquidos, nésta cidade.

�: fi n� JJ.j1LI Pi :� itz Leite. da sociedade de Bms.!
{Ê "OHmUlIiL . OmUlER" (suecas) �1 que! I
\:

. DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO =1 - A Exma. Snra. D. Ruth!

� DE SANTA· CATARINA: �i Rosenbrock, tarnbern da socieda-]

f: �i
de de Brusque.

.

t

i� J., SANTOS & CIA$ h Fazem anos hoje: ,[If� R I O D O § U L -a o sr. Jaime Duarte Silva da

I:
ii fi! v P :1 Luz.

i nua �arIO$ l!Je:n�U�Sll 59 (Esqu Rv. 1 de Setembro) �i-;
�
- o sr. 1'(70 Diegoli, resi- I

� ex. POSTAL,7· END. rn.: DOSSAN � FONES: 108e94 � dente em Brusque. !
: : .: Ex!'"a. Sra. D. haura Bar-]

Jl�����(;�����:}!��,��,������I ����'o dB�r;:ei����s;O��Ja� �:.�: j I
petor da Aliança da Bahia Cap. i �"""""_""'"""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''._''''''M'''''L__'''''

r ia Dr� Affonso Balsinilf��;�;:;:;7�;�;;;�=;�;
Deliber acão da Coordenacào �:!c����l3!aM:��rJ�a:� II �m_

.

$� na: _"

d M b' "Ia -

E
.

· Universidade do Brasil .
I

Deposito à dísposíeão 2 O/O
. .. a o I IZa cao ... co nom Ica Medico E��r��!�t: a� &�:nçaEl das I,. Depoiilito Pópular

•

. I) 0/0
�. . ..

.... C/Cis, com aviso de 30 disl 4 O/o
RIO, _ O general Anâpio GOmes, coordenador da Mobi� Cursos especializadoslsobre Ali-I, r'" "" 60 dlas 5 O/O

lização Economica, em face da extinção do Setor Carnes e Deri- mentação das Criancinhas, pue·ll Idem lã "li gf> dias í) lI�t O/C
vades, baixou portaria revogando a portaria n. 285, de 21 de ric:ul;fura, Higi�ne Infantil, Clínica! I Idem Idem 180 d'fU� 6 O/O
setembro de 1944 a qual institui o registro de novilhos e vacas

MedIca I
..
l1fant.l1, Tuberculose In·: ,. CICie. PrazQ Fuo 6 mései I ói2 O/O

naquele Seler.
fanm e Doenças da Péle das f [dem i€lem 12 » ti O/O

O coordenador, cOfisiderand6 haver cessado o motivo que
Crianças. 1 !

deter�i!1ou a expedição da portaria 11. no, de 23/7/194.3,.a qual Dá consultas em seu nov@IÍilsIi------------------lliliRlll--&lii!JiI
, estabelece normas para regulamenfar o tráfego rodovmno naS consultor;o no fllmeio Pelter I Extraia Prado do Rio, La Menor
estradas que menciona, resolveu revoga la; (em frente. ao Hotel Vifóriad 1 U e Rapsodia

!__"",,��:o9u�nw o ", ••�@u"m"'9J§.?>"'.": ��dO::::' �':,io d;: 1�O'::;"a� I
e

EilEl e�!:=:i:: : &:::ri::8

Tipografia
- MetàboUsmo basai - EletrocB,rdiqgK's.fia Labora.I· .

. I Telef. 1063 - Rua 15 de Nov. 1148 - Caixa PoaIa], õ
tório de Análises (i8angue-fézes-urina, etc.) II Igu�l .ou me�hor �ue o S B L O M E NAU

. Clínica especianzad� de Senhoras ii SImllar�angeIro I Executa com rapidez e a preços modicos I

o!
(perturb.ções menstruais, ••terUldade, a1teraçõee oe.1 B �a�r·sf· tHI'\"�IlE� f'

IMPRESSOS EM GERAL ��I. xuais, incômodos
da a�.O!e.0êD.�i� e da idade critica, I. ua. UDt 1J8;1 'OH li ,j

x. 56
1m CARl M80S DE BORRACHA

�
inf1amflço6S gemtms, etc.) I ., ". ·1,.������������������������

:&�:=::v;� :=�::���.,:::::=: I
�_fffom:t� 'I

�� A .. cédula é posta ul,mi env�Iopa quandO o II
i

J�eleHor está eneGr'!'ado numa cebine indevas-
silveI. Ninguem e9tá vendo () e!e.itm,' qm.Hldo ele de.

-

fposita fi @ua cédula no envelope, que lhe é fornecido
antes, pelo presidente da mesa e CODsiste numa 80- I

b:ecarta iguaJ para todos. I t�
�.

.

.

Não haverá nenhum livro e�pecial vara cada I
i �

�

Partido. Será um livro aó para tod.0S os eleitores. '

Ninguem assina 8 cédula. b voto é secreto. AUstem- I
se onde quize:rern, mõs, de q1l1aiquE'W forma, votem, I!>'livremente, depois, nos nomes de sua preferencia.

Nlnguem saberá em que,ID {) eleitor terá votado,
. quando este sair da cabiti6 e depo8ití�r na urna o

seu >envelope fechado. As cC<l.ções de agora desapa
recerão na bora de votar.

O voto é obrígatorio !

-I·

Dr.. À. SANTAELLA
!Jiplomado pela Facuidade Nacional ds Modicina do

Universida.de do Brasil

Mél�ico por concurso do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Ex-mterno ,da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rio

de Janeíro, Ex-médico. assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal,

. r:i..!�HCA MEmu::A � ESPECIALISTA EM DOENCAS NERVOSAS,

CONSUi.TÓRIO. 11 U A F B L J P 8 li C B fi J D l'
(Edificio Amelia Neto) .

Das 15 ás 18 horas
FLORIANÓPOLIS

I Iri

fofo AmAOOR (80 Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro� 596 I
-.,....-�-��-
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"\.1 M!l�ed!�ªfl das meninas e moça.s.·. Disturbi{!s da·· idade criUca. Per-
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Diatermocoagulação - Ondas Curta&.
CLINICA EM GERAL

.

Coração, pwmões. rins. ap. digestiva.
.. Ilarlces - Ulceras - Doenças Tropicaes.
� GGt-l:t! Tra\'; q de Fevereiro N.3 (em frente do Hotel Vitoria}

�l mmm.: Rna São Paulo. 30 - Fone: 1226. - B L U ['II E N A O
���Y'i$-P$ii$AZ4

,
.

gj

LavandolRlse com o sabão

��VIRGE1\l ESPECIÂ�LI ADE"
CIlt WÉTZEL INDUSTRIA-L JOINV�tLE (Mares Registrada)

eonnomisa·SB. tempo e dinheiro
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