
ae, em au
TodOs os municípios do Vale' .. de Ifajaí se farão representar nessa reunião
para a escfjlha de deputadas á Câmara federal e assembléia Legist'iv8. Estadual

Todas as atenções dos' meios potuico« lo- a circunecriçãa de Lajes, todos, 08 demais mu- se »ielun.bra nitidamente a vitoria certa dos
caís estão uoltada« para a Convenção da U. nicipios da Vale do Itajai, como sejam. Ita- candidatos uâenistas ao Gocêrno do Paiz, li
D. N."a realisar-se amaniu: no Teatro Carlos jai, Gaspar, Brusque, Timbá, Rodeio, huiauü denuios pela Ri'igadeim Ed'Ua7'do Gmnes, o
Gomes, com intcio ás 20 horas, em que se ta- e Ibirama S8 farão representar nessa' impor- piloto da Democracia.
rá a escolha de um deputado do Vale do Ita- tante reunião. O Diretoria da União Democratiea Na-
ja! d Câmara Federal, õ à Assembléia Le- A importancia dos assuntos que serão cional convida p01' nosso intermédio todos os.

g.i8.lat.iv.a'.d.....�.
E

... 8.'t�.dO e.
2

...
rnem.?1'CS para. com-\tratadoS en1,P1'�8�. át'e.uniã? _carater ,de mais correliqionarios blumenaue���e8, beJ.n como ao

porem o Diretorio Central da U, D. N.
.

um passo âecisioo da opostçao caiarinense na povo em çeral, para participarem. da con-
Com exceção de Rio do Su,l, .

que pertence campanha de redemacratização, na qual ja' »enção em apreço..
"-..

.
-_ -.

.

_,;:o.�� _

.li virtude e nlaalda
de Sfl retiram quando
o crime e I! traiçiio
são premÍildos.

Não ha arma de defesa con

tra a bomba atómica
o Víee-Almtreute ,Willfan R. Purnell, perito em bomba

atomíea, declarou ante 08 membros do Comité do Senado
que m esmo a Grã-Bretanha, que possue o segredo da

bomba, poderia fabrica-Ia atualmente.
,

Dia1'lo Malutlno I Acrsscentcu que, com exce�ão dos Estados U�ldos,

AV I C .. II nenhuma outra nação se acha Industrialmente equipadaanua r", ..a ,DO

I
.

semestral Or$ 35,00 para produzir o engenho.
. :-. ,

anlso Crt 0,30 O Víee-Almlrante PUTneI dísse, adernals, que não se

"'"'"......._-__---' I conhece atustmente nenhuma defesa centre a bomba ato
O ClraiUo d�s aspil"Cç3es do Vale do Italal

D LUME
mica.

U -. I absolutamente inofensívo para
1"'.I0SqUI.lO pele. Eficiente proteção contra

Wetzel PICAI?AS DE MOSQUITOS e

.

. outros insetos.

BLUMBNAO • Ouarta·feira. 2� de' Outubro' do 191J5· Dr. Aclimes Balsin! Diretor Respousavel •. ADO XXIl- N. 27

-----------------�-------

: ',.

I ontem á tarde. em nossa cidade
Não resta duvida que a cooperação que o Rvdo. Pa-: 'o general Edgar de Oliveira, Desmentida a versão de que Of5CI3iS dodre Kolbe veio trazer á caravana democrática da U.D.N. i Comandante da Infantaria Diví-

domingo, na visita feita aos rnunicipios de IndaiaJ. Timbó e sionaria da 5' Região Militar, Exército substituiriam os inferV2i!tores' queRodeio é daquelas' que, passados estes dias de quaresma da com séde em Ponta Grossa.
Ditadura, até a ressureíção dernocratica de 2 de dezembro

.

Ao ilustre militar, que viaja se desincompatibUizassem
proxímo, trará os frutos de uma palavra santa e verdadeira. pelo Estado inspecionando os

Rio 22 (5 E) ..:.. Um vesper- 1 ereto-Iel n, 8.063 que Iixou
Quem não ouviu o Padre Kolbe nem pode de leve acantonamentos militares aqui Uno l�.cal, em ed icão de h, [e I ta.mbem a do. 18_ dezetnbro pro-calcular o que perdeu. quer como cristão. zeloso pela sal- existentes, "Cidade de Blumenau" Y"

vanguarda dos sentimentos que animam o nosso povo, quer expressa suas boas vindas, com publicou .uma nota di�endo' ximo ;ls eleíções p8�a gov�r-
pela 'profissão de fé cívica que honra o mais intransigente votos de feliz estadia neste meio. que os Ministros da Ou�rra nadares e a8se�bleHU; legts-

. e da Aeronautrca haviam exa- Iaüvas nos ES,iaJo�. . .dos cidadãos Estes votos são .' extensivos
minado. em longa conferencia O sr. Salgaao �Ilho, ml�ls.Sabíamos do prestigio extraordínario que gosa o .Pa- aos distintos oficiais que o acom-
a viabilidade da colocação' á tro da Aeronauttca. ouvido

dre Kolbe em sua diocese, fruto' de uma obra social-cristã panham. testa das tnterventortas fede- sabre a questã declarou o
mais invejada em nosso_Estado pela virtuosa humildade de

B -I. I r�iB nos Estados, de oficiais seguinte:sua concepção..·· r.aSl elro '11 do Exército da Marinha e da "Carece em ahsoluto de
Mas, francamente, vivendo em Joinvile ele, surpreen�. Aerouautlca. funda�ent? e.ssa versao quedeu-nos a clarividencíaa com que praticou a. realidade do

f II BPENaS' Acrescentou ainda o referi- ma fOI atrlbulda. Tenho COD-
Vale do .Itajaí, Como o Padre' K6lbe soube interpretar os

II
a am.,.

'.

, do matutino, que 8 Iormul i verBa�o. CO,ffi o oeDera� Gols
reais sentimentos que dominam o nosso povo; e como os

M t e certo mais no

I
nossos ouvintes saíram esgaseados pela santa verdade de

39
la ser apresentada 80 sr, 'on. erro, ,

, '"
.

..

" um sarcedote cristão! oetulio Vargas pelos ministros sent!do de �er. C1'1a ...o u�
das tres pastas míütares a ambiente calmo para que n�-

ljiIIooiojói �-'.
.

. que na mesma oportunidade la se possa �rocea6ar as elet-

--=-=-=�,>�:;;;-::,:;;:::;:::::==--=====�--;-;;;�.__
.

7-:-:::.__• --,-'-:-;.;-:-.-;-:::-:::-';;.�_;-_ Dias para derrotares;., regime os mencionados ministros se ç�es de. dOIS de dezembro

I Um. c.he.nue de 1 mllhao fascista que
..

'
..
8. foi iWPOSttl pronuncIariam contra o de- aüm de que o povo tenha o

r O L· H IN' H' 1 S
"I .

.

.

.

ii
'.

.

. ensejO de demonstrar aeu'. .... I
.

.: . "11
.

de cruzeiros para a a insta.lação do DiretorioMUDici- �r;f!�ti6��fo�m;uaos.ed:eCsael��
Aceita-se encomendas para

- U. D. N. .

'1 d 'UON
.

.

C· expressos do PreSl�ente da
1946 até o dia �RiO 23 (5 �) - Noticia aqui

.

pa.·. a '.'

. em re.sclum� . �:�:�l���� saas declarações,
10 de gGvembro dlvulgad� -

da conta de que Do sr. 5ilvino Rovaris, l' Vice-Preslde nte dD Dll'e�(Hlq o Ministro da AerouauticapO,r OCI:I.SIaO da passagem do
Municipal da UniãO D�mocratica Nacional em Crescluma acentuou:

OUO WIUe Bl'lg'ad�lro ,Eduar�o Gomes, recebemos li comunica.ção que segue:, . . . "O resto, repito, carece

...
Par "'.Lo�?ca, onae proJuE- "União Democraticll Nacional -'DlretorlO Mumclpal absolutamente de veracidade

BC�tis.·.famdel.St�i!�' �igS:.�r:da: de Crsscluma - Crescillma, 18 de q�tubro de 1945. - A'
e não era possiveI ser-me

I "Cidade' da Blumen8u" - 5ta Catarma t 'b 'd "
.

ofereceu á campanna finan- V.' a fi Ui o .

. .

�.
. dn ',' t' Presados Senhores.

.. O general OOlS MonteirO
lleu� Q Umão De;npcra lCS

.

Levamos ao conhecimento de VV.55., que em reumão, tambem foi interpelado a pr(l�N�l�.?naJ Um ch�que de um
muitissima concorrida. realizada li 16 do corrente, os atiep- posito tendo desmentido a ver�mI aO e cruzeIros.
tos e. simpatisantes·· da candidatura do Major Bri�adeiro do

são do mesmo modo que o sr.
Ar EDUARDO GOMES. á Presidencla .da Repu�llCa� com- Sa.lgado filho.
posta dos elementos maisrepreaentatlvos das dlverlS8S pro- _-----------

Sopa em Tabletes fissões, acldmaram o Diretor!o da União Nacional deste

Municlpio, que ficou assim constituído:
. �

.

Presidente de Honra, Iriueu Bornhausen; Preslden.e,
"\ I.. I .C· I" Heriberto Hülse-industrial; l' Vice President�, Silvino 'Ro-

. Toquio, 21 (A.P.) - O Q,O. V • varia-comerciante' 2' Vice Presidente, FranCISCO MuHer-
Aliado cOIJ3éguiu provas docu-' industrisJ; I' Tesou�eiro. Dasiderio MeUer - comercia�te:
mehtarias' de que as ordens do Um tablete dá um excelente 2' Tesoureiro Bernardino João Campos - ComercIante, 1 Conforme despacho radiofo
Exercito JilPopes aprovavam o prato ou chiéara de CaldO Secretario Di·. Mario Si:nões peDlil- Engt'nheiro; 2' Secreta- nico que recebemos. de Cam-

. canibalismo entre as tropas e (Bouillon, Consomé) • Modo . riQ Aldo fIer'Jilio da Luz-Industriario.
. boriú, instaiou-ali dia 21 o Di

.

permitiam que se cOmessem de usar: Não cozinhar, apenas 'MEMBROS: Dr. Henrique Chenaud, �édico-Dr .. Jose .retório Municipal d� Ul?�"
carne dos cadaveres aliados. desfazer e dissolver em agua Pimentel, Advogado-AbUío Paulo, ComerCIante-Dano Lu- integraào pelo sr. LUIZ VieIra
Apenas estipulavam peRa

.

de bem quente,
ca.s paCheco., Mineiro

- Felipe Santiágo Correa �e Conka,

I
e outros prestigiosos elemel!to�

morte áqueles que.. comessem C. ANTWEILER _ Rua 7 Set., Capataz de Mína-Jacõmo Bm. Comerciante-Jose Caetano da comuna. O nome do BIIga-
carne-dos camaradas tombados 'Sobrinho, Contador-Deomicio Freitas, Industrial. delro Eduardo Gomes e ,dos

..... Os.papeis apreendidos mostram 100 • Q, Postal, 56 COM15SÃO DE PROPAGANDA: José Gomes. Comer- lideres oposiCionistas cahrlnloln·
que alguns soldadOS japoneses B l'u m e nau' ciante--Ludovico Piazza, Industriai-Amaro Junqueira Sa- ses roram demoradamente ov�-
fóram executados por terem raiva Industrlarlo-OnsUlo Bica de Oliveira, Capataz de danados no decurso da reUlll:
comido carne dos seus cama' Santa Caiarin3 - Brasil Mina' -. Manoel da Silva Netto, Mineiro-Lindúlfo ,corrêa, ão. A aflüencia do povo fOI
radas mortos; CfJmerciante-Tuffi Scheau, Industriario-João Mt\rtins, 1n-. tlumerosíssima.

.

.. '. .

.

.' d:ustrisl'io-Zaferir:.o Pes5ôa, Comercian!e-oabr·jel MHanez, � ._�_

Cr'uzel.ro I Prefillam MaO' I!HsrOinhJ'08IUVh'Lblf(icada c.m·��í:��:no. d�;��I�o�; ����'2�t;;�:�.. a,'.

.....•.. .

'. ps o '. IV .'. I�·.
. � Silvino Rovade � l' Vic(H?J.'e�iden.t�':

Fone 1099

BLUMENAU

Canibalismo
olicializado! II UtsD!lNa em

Camboriú

i:i, r
�...:_ r�

_. ;.::. Ci

Nú bai' e Ui) lal1

;
.

EN011
:9.?9 d�v� fªj��

j; �'�rj
;� ú

'.
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Cln
H()JE-4a·-feira Dia 24" 'ás 8,15

.

John Hall - John Oarradlne ,..-- AlanCul'tiz - Leon Errul -
. EveJyn Ankers e um punhado de verdadeiros astros, em

II Vingança do 80' em Invisivel
Uma película repleta de emoções fortes e sensaoío

naís .ttlistel'ios! . Cillafrios e comedia maravilhosamente com-
binadoSpàra o seu divertimento!.

.

No··Progr.: CompI. Naci. .� Universal Jornal e o interessante
.

short «Na Terra dos Cactus».
Platéa 2,00 e 1)00 - Balcão 1,00

t:--�-.'P8:«""'�=�-�-�Jl--"O.��""';�""'� ���

�� ,l. cédula é posta num envelope quando o
l4.eleitor está encerrado numa cabíue indevas

savel, Nlnguem está vendo o eleitor quando ele de
posita a' sua cédula no envelope, que lhe é fornecido
antes, pelo presidente da mesa e consiste numa so
brecarta igual para todos.

.

Não haverá nenhum livro especial para cada
Partido. Será um livro t;;Ó para todos . os eleitores.
Ninguem assina a cédula. O voto é secreto. Alistem
se onde quízerem, mas, de qualquer forma, votem,
livremente, depois, nos nomes de sua preterenoía.

Nlnguam saberá em quem o eleitor terá votado,
quando este satr da cabine e depositar na urna o
seu envelope fechado; As C{'!'\ÇÕ6S do agora desapa
recerão na hora de votare

.

O voto é obrigatorio!
ê'......�!jf,.,_� ",,-._._� o ,,-�-'''-.�.-'ili....�-.---li.-''
'2t"*R&êFri*4H9*i M'�dIt#Aiií*ª*ª��mi�

Sempre foi e continúa a ser
"MedicaçãO auxiliar

,

I elh.o·r· no tratamento da
\,. .sifilis"

..... I4UZ����M�
..

�qM�M��'"�íI'..'!:"fi�������� IGl_.MIi!lil!OIl!illlZ1IIIIl!I�1IlII!l;1lIl1!I�-ell!llli.�!El�AB!�-�-�-.·�-?Ellll.�...��E!:!l9li§-�i!Zil!�-Wa=�il:li,l;f"'I1l:i'!ll·�!IIIIl:I�r!!i!�=-!�;!:I'E!l?-· ISociedade Beniliciadora de' K. u;u DLUI.ll"ll. .

Madeiras Ltda. e será prontamente atemlido II, Ue[ld� todo! os §�rviÇ08 de
EqUiPam

..
ente

...
moderno de alta precisão, técnica I. I K(�Qios receptores

formado e diplomado em São Paulo $9fViCí!!i FlBli)itScs e ll�riSnHdo!
Al�meda Rh:� Bt'o�eo-, 10 �. TELEfDilB isss

SSlGS&ffl _ns::zss::t:i<iLS ·í%,&-J§5&ii--&#44 $:S--W5dk:m;�Bt;:- .&.%gm_;;:r.....Qt. .!:.�[i Strii! ,. da SetGWhrD" 13

fabrica de Tiiita§--�I:. 8�umeIt!sjn J.,,4d,nl. :

TIntas e �Verni%Gs .... �!i�.""'��r��1 pi}1J"� mPndUf,ªS 0811 Ger�ll H
Tintas em bisnagas para artistas ti

B!umenitlu.· t�a" (iJt@rn�1!a �
�-�

..............__•.........

·

....

�-�
....

·-IJ ...,;�"""";-�-�y""'E"""�=·�-�ã-:-·:-"�=:=:=�=·�='�=!J�"""'a>="""-IDoenças de Senhoras - smus e ou.ras melestias

vene'lrea8 - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor
CUNICA GERAL - OPERAÇÕES �

Consultório: Sua 15 de Novembro, 1 UIS (ao lado de Hotel Ente) �
.

FONE, 1405 q
...

C\}nsütté.S� llás 10,31} as 12 G dás 15 ás 13 h�Ym� ti
H'ol'ário especial para tratamentos com PtmiciUna 11

Calçados

_.
Jornal do Comercio, Rio

J)01'ano Cr$ 100,00; por 1/2 ano 0')'$ 60,00
·

Pbdidos a: ano.WIUE, � fone· 1899 r: .. Blumenau
. ti�';;_*-��;"_iI-.�"":'���--!f o ..-�....�-!t-�-�",_��'_f«-:t

Dr. A. SAN·TÁELLA
.

OIplomado pela Paculdllda NachniaJ de MedicblB da.

.

Universidade do Bra.slL
.

.. llIé(lico por concurso do Serviço Nacional de Doénças Mentaie,
, Ex-interno· da Santa Casa e do Hospital Peiquíátrico: do :RiQ

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

CLlHiCA rftDICA - ESPECIALISTA EM DOENCAS NHBVOSAS,

CONSULT08m • R U A F II L I P BSC O ti I O T
;Edificio Amelia Neto)
Das 15 is la .huras

fLOBLA'NÓPOLIS ...

Telefone 1248 _. Rua 1 de .Setembbro

Fomécedores de 1V\adeiras em Geral
forro Paulista, Encantoneiras de QUalquer Espêolé,

.. Alinhamento, etc. etc. I

EspBQialidádB: Soalho Marca Strobél I
···�"'_tii��lItt�����O�§J+�<g>i$�_.���•.ílIi"'_4!:�"i!!ll�jI)�-<R..�W:�

'.� E.·.I.port..a....d.o.·....r...3. dB.... .MadBI.c.raS.· 8. .1., .11·

Stock permanente de: ;
·

. Madeiras·de construção em ge.. "'

.etc. 1
.

...
.

'.
Telefone 1337.. �..

.' B L U M E NAU • SiÁ�t(;l Caiarlna Ji

.iI�6.i���tT.,t(toT«'iK�.,�o !a..'tfii@'i!t�f[{i����l{i�if.�7!lt;��I1'911f

Aparelhos de Radio
da RC A Vitor

LOJA
Novo edifício Peitar

.'. Travessa 4 de fevereiro, 3

24-10-1945

hiUQf ã Sabor
8u M�nteiUBS a fina flôr

,.Medicaçlio auxiliar

no tratamento da

sífilis"

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



Juizo d� �irBíto dã Comarca de Blumenau:1 Procura-se ICartono dos Feitos da Fazenda ,-"------.,;;.,.,..--� .Alguns TECELÕES com longa prática para tra.

EscrhIãili" fRfDfmCO IIUDH Moças de boa conduta. bulhar em uma fábrica de tecidos de algodão. In for-

Edital d·e··· ·p····.·..rim ·

.•e.. ira Pra.'ç·a FARBuRABI.�sn�oD.DpE.�tuHl�o�B260NS mações serão dadas nesta, redação com Otto wm-,
I •

(& ..
�.-.;"':':"-.'_.""'�-"----'.-4> o iil'��"''''-ió-''''-é-i!l-��'«>_.,

ODoutor Oscar Leitão, Juiz de Díreno e dos Feitos
'

1944 .....4' •. �,"

��t!:i����adI�rc;amd!Clej, d:to,�lamenau! Estado de santa", I"' ,'T �f
'

,***� '.

II• c c

FAZ
.
.sABER aos que o presente editai de primeira pra I V· d

.

<;8., 0.·.0.m o prazo de t.rinta' (30) días dias, virem ou dele .no.
en e-se

tícla tiverem, que, .no dia V1NTE E CINCO DE OUTUBRO
proxlmo vindouro, pelas dez horas, á porta. principal dv _

.

•

ediUcio do foro, desta cidade; será levado á hasta publica) �ma Ilmosíne {SpO !985
para arremataeão, pelo porteiro dos audltõrfos deste Juizo, motor 75 cavalos c/6 eílín
a quem maís der<e maio!' lance oferecer, alem da avalia-I dros, em perle��o estado de

ção, os bens peuhoredos aos HERDEJROS DE UNA PARU' } conservação" 1 rõca�e tam
CKER. no executívp fiscal que por este.Juizo lhes move a (bem com um FORD típo 1930 I

F.!i. z.e.U.

.1
..

8 Munícíp
..

al d.6 Blume.ilau, a saber: UM TERRENO,.! frataI' nesta r.edação, com 0.1. situado á Rua São Paulo, desta cidade, com a qual faz Sr. QUo,WilIe.
_

frente, cortado pela. Rua Vidal Ramos e dividida por
.

esta ,-
_,c "

,

Rua em duas partes, tendo a parte da frente cerca de trln- EM BLUMEN�U
,

ta e nove metros e sessenta centímetros (39,60 ma, ou se- na Rua João Pessoa
jaID 18. braças) de largura, extremando, Da frente, com trín- 1 casa boa com � comedes
ta e oito metros na Rua São Paulo de um lado extrema EM CAMBORIU
com. cento e cinco metros, mais OÓ menos, em, terras de ..

1 �asa grande
herdeiros Thomsen, medidos da Rua São Paulo até 8 Rua Informações com OTTO W�L�
Vldal Ramos. onde, nos fundos, esta parte anterior extrema LE, Telefone 1099, nesta redação.
com 40,50 metros na. dita Rua Vida! Ramos e de outro la- 1839-1
do extrema COIil terras de Emíllo Marx; a parte trazeira �e:�:.�:C'�lMo';�C"CLE.TAdo mesmo terreno extrema pela frente com a ja menelo- i* M!l!!Q__!i;!ii�e!a!i!lp!lill�mi!l_}l�§ll.,ll1li!1!��·�-m,jf,.l!Z�'��m"'�;;;;;,%!íSl"'$�·,m"�l'!"�;<i;'ljíf!��-.·�,�;t;ãi'l$�®E,�Mm�-'�,,·�
nada Rua Vidal Ramos, com 20,50 metros correntes de lar- DKW 9 PS. em perfeito estado.
gura, DOS fundos com 19 metros em terras de Thomsen, de 1 blcleléta para senhora.
um lado com 130 metros ainda em terras de Thomsen e Casa Wil1y Seívert, 1898-2
de outro lado com terras de -Rítter; e MAIS DUAS CASAS, ! 1 , . >=-_.- '0':,

edificadas .naperte anterior do terreno .aclma descrito, já . Vend�-8e o Campa de Fu
velhas, construldas de tijOlos, com telhas de barro, em mau teból vttorts.com aprox. 7.000
estado de conservação, tendo uma delas quatro [euelas e metros 9uadrúdos, situado á
uma porta na frente e a outra duas janE'lss e uma porta Rua Joao �essoa- Velha.
na frente, envidraçadas e assoalhadas. {móvel esta, terre- Intormações com M. Oer
DO e casas, pertencentes. em comum aos herdeiros de LINA'mer= S' A..

Oom. Moellmaun
PARUCKER a qual faleceu em ti de Dezembro de 1939, a ou Otto Wllte, +Ione 1099.
seguir qualmcados: EMMY STEIN. víuva de Paulo Steln, .

_ _ .; 1946:-12
doméstica,' residente em Hajaí; jOHANNA WERNER, víuva �"-1I-�-�-.-2 §-.4

de Paulo Werner, doméstica, residente em joínvtlle; fRIE
DA LEWSKI, doméstica, casada com Otto Lewskl, este BU
sente em lugar ignorado e ela residente em Itoupava-Seca; @LINA PELZMANN, doméstlea, ossaãa com José Pelzmann,
residentes em Itoupeva-seca; MAX PARUCKER,

.

solteiro,
comerciante, restdente em Joinville; HELENA TELSCIiOW,
doméstlce.resídente em Itoupava-Seea, casada com Her
bert 'I'elsehcw, residf>nte DO mesmo Iogar, estes todos WhOB
da falecida. vluva Líua Pal'ucker, e mais 05 netos da mes
IDa, fi saber: ERICA NEIPP, domestica, casada com Arno
Neípp, residentes em SãO Paulo, ela íílha do falecido Ri
cardo Parucker Filho, que era casado com- EHsabeth Ratz-

'

laU; mais os netos, filhos do. falecido RodoMo Parucker; que
era casado com Angela Baron; a

.

saber:
.
PEDRO ERICO

PÂRUCKER, cortador, solteiro, maior; EHRHARDT PARU
CKER, pintor, solteiro, maior; WINIORID PARUCKE:R, do
mestica, solteira, 'menor e WA�FRID PARUCKER, menor,
todos residentes em ltoupeva-Sece: os bens penhorados. e
evallados e que serão levados á hasta pública foram ad
qutrtdos, partes pela víuva Lína Parucker, em pagamento
de sua metação, no inventario dos bens deixados por fa�
Ieclmento de Ricardo Parucker, conforme Iolha' de, partítha
registrada no RE'gisfro de Imóveis, l' Oficio, desta Oomar
ea, no Livro. n' 3"':"'Q; sob n·19.698, e por herança de seu

filho. Pedro Paruckér, falecido em estado de BoUeiro,. con
forme Iolha de parttlhs registrada no mesmo cartorío do ':-�-�-�=:;(_:-��i€_'§,"""'�"""'"
l' Oficio de Reglstro de Imoveis desta Comarca, no Livro ,",""''' '-�
n' 3-Q. sob rr J9.734, e ainda partes por compra feitas .

pela vluva Lína Paruczer, aos herdeiros Rícardn Parucker '�
(filho) e Frleds Lew8ld, conforme escrituras lavradas no
cartorío do i: Tabelião desta Cidade, FidEls Deeke, respe
ctivamente em fi de MArço de 1911, registrada no Registro
da Imoveis, l' Oficio desta Comarca, no Livro n' 3. sob n'

5.616,· e, em 27 de Abril.1a 1918. no mesmo tabelionato, re

gistrada no" mesmo cartorlo do Registro de Imoveis, no Li
vro n: 3, so lJ n' 10_ J 20, e as outras partes, adquiridas. pa
Ios herdeiros EMMV PARUCKER. JOHANNA PARUCKER,
UNA PARUCKER, RODOLFO PARUCKER. MAX PARU
CKER e HELENA PARUCKER, em pagamento de suas Iea
giUmas paternas, no inventario dos bens deixados por fa
lecimento de seu paJ Ricardo Parucker. que era. casado i.....l.�fC-lI"-lti---��..c...�-..
com Lina ParubkiJf. COnforme certidão de partilha, regis'
tl'adá no Regi:.tro de ImoveiB, i' Oficio, desta Comarca. no
Livro n' 3-Q, sob n' 19.732, ReIls estes, que foram ava

liados por quarenta e dois mil cruzeiros· (Cr, $ 42.000,OO),
sendo o valor do terreno Cf.. $ 35.000,00 e o valor. das
duaaeasas, justamente, Dr. $ 7.000,00. E para que chegue
no conhecimbníü de todos, mandou expedir o edital que
será afixado no lugar do costume e pubIioad'O pela impren�
B8, na forma da lei. Dado e passado nesta. cidade de Blu
mena.u, aos vinte e dois de Sstembro de mil novecentos e

quarenta e cinco. Eu. FredericoKiIian, escrivão que o da�
tUografel.e subscrevi. (Ássinado) OSCAR LEITÃO, Juiz de
Direito:

CER!'IDÃO.-.,.Cel'tHico que o original deste edital de
primeira praça foi afixado nesta data no local do costume.

O, referido é verdade, do que dou fé,
Blumen,au, em 22 de Setembrõ de 1945.

O Escrivão: FREDERICO KILIAN.

Para boa recepção de seu
radio - Prefiram a

ANTENA OAlLI

Adquira

s

I Á
A

e durma socegado
Vendas em Prestações e a Longa Prazo

Prosdocime&CíaLtda
Rua 15 de Novembro, 687 ._ BlUMEHAU

Re r s
Escrit'rfo organizado. operando no ramo de represen

tações, com corpo de agentes e viajantes, aceita represen
tações de produtos do Sul.: para São Paulo. Cartas á caixa

posta! n' 1.36fi-São Paulo. 1899-2

fabrica de ladrilhos e Oficina de Esc�ltura

Irnoldo Puetter
BLUf,fENIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex·Palmeiras)

Telefone, 1081 . Caixa Postal. 48

•

Expedições

com viagens regulares entre Haja! - Santos

Caixa postal 36 - Ewd. T�h�!lr. t§(iuida" II ITAJAI' - �:=�=:���
I

ii �ClWWMi�

D Ra A f O N S. O R A B E

I
Cli:nica Geral

Tratamentos especiaE.zados das doenças do estomago,
,

figado e intestinos, sem operação.

I
Laboratorio anexo.

GOnSUiU.as: Rua Brusque sino, das 3 - 6 horas
menos aOi< sabaios; - Pane, 1319

D T 'f4i?-..6&;:*�mrm;;gew.mv,*,.,a5B?RiM

Sedas, Linhos, Cas�mira;:�
Risc�dos, �.rins, Sapatos, I'CamIsas, �IJanlasJ Capas, �'

MeH3s, etc. "�,

� .

Ghapéos Ramenzoni, Gury e Nelsa=-,
In�lUMfNau ;-�u!m!�!!�.!!1
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Repressão ao· "cam�io· negro" �a .�asolina
. Noticias de São Paulo os exploradores do "marca- ter vendido 7.350 litros de as autoridades policiais
dizem que a Secção de do

.

negro" .
da gasolina, gasolina, sem cartão, no estão desenvolvendo intensa

Fiscalização da Comissão Uma bomba foi' fechada, prazo de dez dias. campanha contra- o "carn
de Jlacionamente de Com- em vls ta do seu propríe ta- .Outra noticiai desta vez bio negro" da gasolina.
bustíveis continua realiza�'lrio, sr. Mario d� Araujo, de Belo Horizonte, diz que Cerca de cem pessoas €ln·

do intensa campanha contra ,

�

volvidas em negociatas des
sa ordem já foram ouvidas
eeperando-se que o

.

chefe
d"

.. tJ ..

o negocIO. GeJ1;i,. preso
dentro de poucos dias.

olho VI(;I81ueal02Dr 24 de

Outubro di 1945

Cidade- SOCIAL
Aniversários

de BlumeilftU
hoje assinala a passagem do
aniversario natatício do sr. HEI

Ewald Jansen • Deflue hoje rnulh Koeler,
a data natalícia do sr e , Ewald Dr. Victor .Tietzrnann . Trans-
Jarisen, desta praça.

'

corre nesta data o aniversario
Nestor Scheeft',r·· Comemo- do sr. Dr. Victor 'I'ictzrnann.

ra hoje a passagem de
.

mais Srta. Olga Schlcesen-Faaanos
uma data natalicía o sr. Nestor

I
hoje a srta. Olga Schloeser, da

Seheefer, coletor estadual nesta sociedade brusquense.
cid�de e- f!g.ura d� relevo nos

INasctmentosmeios SOCIaIS locais. .... i iI.;;.)

Helmuth Koeler � A data de Com o nascimento

Igualou melhor que o

similar extrangeíro
falir. c. aUUVlEIUR

BUil 7 de Setembro, 100 • Clt. 56
BLUMENAU

Teve sentida repercussão Seu sepultamento reallzou-
neste meio. li noticia do fale se ontem; com grande acom
cimento do sr. Arnaldo Silva, pnnhamento, sendo elevado
mais conhecido por Tigí, o numero de esportistas pre
quando se entregava á sua sentes ás cerlmonías Iune-
distração' predileta, o espor- bras. '.
te. .

I Assoclando-se ás numero-

O doloroso fato ocorreu no 888 manifestações .d� pezar
campo do G. E. Qlimpico, dia que estão sendo dirlgtdaa á
21 á tarde, durante uma par- l?COnB,?lavel tamilta do e��
tida de voleí-bõl, da qual Ti- tinto, Cidade de. Blumenau
gl fazia parte. expressa-lhe sentídas coado-

C \l •.
t

- Ienelas.
ontorma 111 ormaçoes que ---'---'--'---------_

nos foram prestadas, o Iníor-
tumido esportista, ao apanhar
uma bola que lhe te ta par
sada, tombou, vagarosamente
ao sõlo, morrendo em segui
da, para. surpresa de todoa.
Arnaldo Silva, que residia

numa. casa no interior do
proprlo campo do Olímptco,
era figura bastante conheci
da em todo o Vale do ltajaí,
como arbitro de futebóJ, es

porte que praticou, também,
regularmentes .

em seu tempo.. c_'�';",_". ....
.

•

�_.ft'ft".�€...'"B:..�+1i(�•. (f) o .®.�g��"''D:fl:��1

lindo garotinho, ocorrido do-

de un mingo na maternidade local,
.. ,

i acha se engalanado o feliz lar
__..... • ...._�� !II .::h o ,�. ",,-·"ii>��-llr��·4lIo·-""iII-� I do sr. Américo Fuchs e dê

.

.. . , . sua esposa 02, Marga Fuchs.
*,/' Muita cousa tem aconteeido nestes ültímos 15 Urna robusta criança, do sexo

anos; masculino, veiu enriquecer dia
O Bo! 'levanto:u cercRA de 5.477 vezes - eoatsndo 22 o lar do Si. José e Elisa

os anos blsseatos+ e se pos outras t8nta� vezes.. I Souza.
.

_

O mundo 8�sist�u o �omeço e o Iím da maior

I Acha se engalanado. com o'�
guerra que a Hístorta teglsta. .

nascimento de um zarotinho
Hitler. Mussolini, Lavai, Hímmler e outras faça- ocorrido ante-ontem, � Ieiiz Ia;

nhudas celebrídades já não existem-os grandes tam- do sr. Oasemiro Silva e' de Da.
bem morrem. (Não místuro os nomes de Roo�evelt e Carmem Silva.
Chamberlain com os supra-ditos para que não Julguem
que. os considero' farinha do mesmo saco). ..:.....�--�-�-��.of�:�--:�._�-�

Mas como ia dizendo, muitas cousas tem fiCOU-
'1

,.

tecido. Até a bomba atomíca foi inventada. NO bar ,e UQ laJj \ ,j i I·
Ha, entretamlo, cousas que tem permanecído no � C K N O 11 . r i ;

mesmo, Um exemplo: o Governo do Brasil.
r

c\.,ão deve faltaa ';!!:,

. Os h0mens que me dirigem são os mesmos de ��-�""",�-",--�-�-�""",�='ílil
anos atraz. Aboletaram-se no poder e, por sua venta-

I H.

de
.

não o abandonariam nunca. Até parecem carrspa- ed!gramas Retidos
to�. Esses bichinhos,· quando grudam na pele das vi- Procurem na Agencia postal-
umas só saem a força. Ha uma diferença, porem: os telegráfica local:- Deschner, R€.�
earrapatos vão chupando ti sangu�. das vitin;as até rapião Hastler, JOSé Volpe-Ho
que um dia rebentam. Certos polítleos, todavia, nã� tel Príncipe, 'I'éresínha=Sapata-
estouram nunca ... E' precíso arranca-los da mamadeí- ria Rua das Palmeiras S, He!1�
ra li força!.' rique Cbiuel-Rua J5 Nov. An-

Oantudo, ha um remedío ínlalível para esse mal. tania Darvel-soldado 32 B C,
E' o veto.' fazendo-se bom :uso dele, não. ha carre... Luiz Sanches Bueno-Hotel Vi-
isto é, não na contínuísta que possa resisti-lo. l?esma� leria, Adriano Coutinho-Hotel
ma logo, ·E' é desse remedia que vou me servir ego- Príncipe, Yolanda Debrida, Emí-
ra, para acabar. de vez. com ele�. Co_m uma boa dose Ho Kertcher, APSA., PEdro Car-
do ingrediente milagroso eles deJxarao descançados a valhp Ciruffo, Ana NiquiIali, João

- Diagnósticos Clinicas ";_' mim Leider, Carlos Koch ale Estaca
Metabolismo basal - Eletrocardiografla Labóra< O POVO! franki LIda. B:ume��n, 18-10-45

tóriode Análises (s8ngu8-íézes-ul'ina, etc.)
Me'

.

re'c.lllda C.onsanração Vem despol'buulo grande Inferes ...

Clínica especializada de Sénboras :.I se no Rio di expOSição do escul ..

!" (I'ertur�acões menstr�ais. e.�te�md.a.de •. �Itel'IU;;õ·es. se- I.. tor blumenauense Envloo Teichmann na fsc�ma fl de Belas Irtesxuaia. mcõmodos da. adol�c{m?l": e da Idade critIca, I
.

"!II
�)I

�.'
.

inflamações gemtaH�, etc.)
.

.'
I Vem despcert�ndl0F gdrandle in-

d
Em d:rlstta dOd SUC:aSSb�le��Cmaen��� 1 !emamchaad�l.reaXPdostos os tr�balhos

l'IIII Alameda mo Branco. a _ IJlumeni10 - Telefone, t 202 � ter�sse na apIta e era a ex- Q! o lre ar o eSl
•.

� o consagraao ar-

.�. . .

.

.... .• ... .

.

� pOSição de trabalhos na Escola aCl�a . reso.lveu prorro��r por treta.

t)_e�.�«.��loif��1i'lIIli. Nacional de Belas Artes do es· malS Olto dIas a expoSlçao em O interesse aumentou sobre�

--_""''''''_'�_''_'�';'''''''''''''''''''''''''''''�'�'-''''''''''''''';''j l' E····· T· h
' .

\ ·1 'rande a afIlI ma11e\·ra a'e o'",
.

1••••••••••. D •• alll ·., •• •• •• ···1iI· '·IU O"",OCIIU4I.ooo•• ."_.,, •• e •••••• aolll •• ., ••• :;t ••• '!.�
_

: ct\_tor rWl�o elc. mann. lloau· apreço, Ja que e-

g. .

.

- co
_ _ P 1� que a popu ar

t.:.� .'
. -.
_. &9'.�. gurada. d.i� �. do f.lue.nte.

.

enda do pl.•
lbliCO ao r.ecmto onde ((Revista da SemanaD publicou

f . .' uma' reportagem a respeito, Uus-
(i

.

OF.ERECEMO.S:. EJ �-���-:f'-���'-�-=,�-� o�-!f.--;W��-�-�",i.f�--� trada com alguns clichês dos
(. _ :� � .

i trabalhos do referido artista.

f�. NOVAS � REC
..

EM CHEGADAS,·
.

�.J ,10anco Popular n Agri{'n.I� do V�le de Ital·aí ·�I· Erwino Teichmann, que resi-

�i MAQUINAS.·· DE ESCREVER �lll, '

� hU_U.�

r �:s��, tS����a��!tr��On�:ci!�o eC:
l- I � Blumenau, onde já realizou uma

fE
"L. C. SMITH & CORONA" (norte-americanas) E 1 Deposito à dIsposIçãQ 2 O/O ) exposiçào 90S seus apreciados

�. M 'Q'U.IN.. AS DE CALCU.LAR' :J tl Deposito Popular 5 0/0 T trabalhos e �nde sua primoradati .fl :1 � c/ets. com aviso de 30 dia e 4 0/0 l* técnica tem encontrado grande
t: "ORiGiNAL· ODHNER" (suecas)

=1 f
1"'" tO 60 dial! 5 0/0 .! numero de admiradores.

í= DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO � fil idem Idów Q" dias 5 11'2 O/O �
Acham-se, pois, de parabens(= DE SANTA CP..TARINA: :, ! Idem Idem 180 dias 6 010 l os meios culturais e artisticos

f� J._. S' ·.&.NT·O�.· ,mo ·4'IA. �, f c/eta. Pl'BZO Fi�o 6 mêses I 512 O/O l l'ão só de Blumt:uau como do

!... ..

_.Pi.. � \o1e '" !:}1
)1

.....
1

Idem toem 12 � O O/O
�
.

.! Estado pela expressiva vitoria
...,

.� alcançada no Rio por um artis-':;:l
�� R I O DOS U I. .� .-�""'�-�:"''':'.iI-�-�-�-:ii-�� o �""":f:-_�-:����-���- ..-�q ta catarinense.

.

l�: Rua ·Carlos GomesJ 59 (Esq. Ihr.l de Setembro) :�.t.....61.."..�I�
... da C

...
ft. I. fi.n;�

Prado deoRRa��.'odL!.aa. Menor
Ao escultor Erwino Teichmaun

t eX. POSTAL, 7 - END.TEL: DOSSAN· fONES: 108 e94 j 119011 � U UlIllUil1i jJ:ê • ����a;:a;e c����:�����õ::p�:��� i)'t�rffi '. . �lt·� '-
-

tT-ZE [: em�9nfra:se 4(1 vSlni�. nas merecidos aplausos que tem re·

:. �•• - � �.�,.� :.
..

.

_

-. farmaCI3S e Drill�afi�s. cebido na Capital FederaL
".���-� "'<"""""'""'-'��� ��.� ...

UJ4.-.

Morreu quando se entregava ao
passatempo predileto

Ao apanhar uma bola Tigí, o popular arbitro da L. B.D.
foi vitima de uma simoope, taleoenâoem seçuia«

.Itietituto Médico Dr. CARVALHO
-

4 jMW4WWOlf' i4gi#L4A R· &riES,t

o sabão (
....

"VIRGEM ESPEC] AL_IDADE"
.

. ....
.

da elA. WETZEL ·INDUSTRIAL ·,JOINVH.LE (Marca Registrada)

nilO deva faltar em. Gasa alguma

-�
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