
Usaram da palavra; sendo en-

tusiasticamente aplaudidos, os

I srs. Dr. Adolfo Konder, Edgar

I Schneider,
Léa Albar:o. Dr. M.ax

Tavares do Amaral, Dr. Osias
G-uimarães. Cap. Euclides de

B I u m e nau ! Castro, Anfiloquio Nunes Pires,
Santa Catarina - Brasil 1 Mario Mélo e Rvdo, Pe. Alber-

I to Kolbe.

IUosqul-.ol abs(Jluta,:u�nte inofensivo para
I 1'''1. I. pele Eficiente proteção contra

! ...W.etzeí PlCADAS DE MOSQUITOS G

I .. outros insetoa.
I �

o te ção
realizada

Um tablete ·dá um excelente
prato ou chícara de Caldo
(Bouülon, Consomé) . �lod()
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua.

bem quente.
C. ANTWEILER - Rua 7 SeI,

x x x

( H.

I
I

REPflfSEunUUES PfiRA SANTA CaUmUUI
Comércio e Indústria GernUIRO Siein S"D ..

BlumenaH - Rua 15 de Hnvembrtl, 4,1
......� J. �.I 77•.•PI••·,.R.!�!!"�.. H&F.f�!�"�MII'�-M·.ree'E'I�,.·.���llfi��.=••••'.r

·

eã .�������..�i·RMHQWmaEBZ7ma·���smmrrlm�THIT'!'����

BRlSllEIROS !
Fallam,IPENAS,
··37
··.....:lfl.·S -

Para a Vlloria de nossa causa
au me _

Rua Acre ltoupovo-Baco
1 TERRKNO com 70 m. defreute e 300 m, de fundos

com as segulntea construções:
a antiga fábrica de lacbicinjos
1 casa de moradia

1 grande armazém eom 24 li; de comprimento
1 fábrica de banhaI

1 terreno perto do porte de Itoupava-Seca á margem do ramal da E.F.S.G.

Hío Paleta, Mun.·· de Rio do Sul:

11 Oolonias com mato, de terras ferbis para plantio

Comércio e Indústria

Companhia Paul
em liquidação

RuaS.Paulo,- 3Ba-ltoupava Seca
) .....

100 . O. Postal, 56

e* m.1

Intercambio Eletro· Mscanico
liL E. M."

OFERECE
Motores flelricos "l.f.B. mNa"

De 0.6 a 10 Cavalos
Bombas para Igna "R.f.H"

PaY8 qualquer capeetdade
Tornos Mecanicos fitE.M."

. o Turno de precisão
Furadeiras "tE."."

De mesa e coluna

Esmeris Trifasicos ul.E.M."
Com rolamentos - Ccnstrução solida

Plainas Umadoras "I.E.M."
Estabilidade - Eficiência

Serras Mecanicas "tE M."
Menejo simples -- E gl'ltude rendimento

PoJitrizes rrnasieos uI.E.M."
Com alta e baíxa rotação
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�'::"':<'.j� ���� .• J� ,- ..

Fcçõss de todos os 'tipos. Belíssimo estoque de

ródios de dhr.ersa:s ...morcas, __ondas _.c.urtas .. e

, long,:Is, em prestações, preços convidativos.

_ l:;II\�9fi geladeira�i;m.áÇiuiIla� d,,1. c.q�t.l���h �e:çrfs" �,'"
O de engomar e milhares de crtiços uteis, indís-

pensáveis ao �:;rurpa!!?�Ilt<Qlcl.e·.l.l.]Jl:llf�ili'�oçie;mo.

A tratar com

A. L@Jb'Ci�;

EPCKE 5/14.
M�lrruzi Íi!m� -:-lElodanópo�s 7; .S1a:dkata:dní:I; l>:_' -.

FlUAIS em: - Blumencu, Cruzeiro, Ioa:çabcr, [oínvíle,
_'. _La_gl:\ngL�ÇIgª.s. I? S\'!9 Francisco

tratamentos
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·'>Eáital. I
' !liA J -� W4'1!j_,n*.*"mt1iilll��·�

h8�:r:"�r:�:��:�ed:i::l I

··C· "'A 'f'
.

(�
.

C r
r

r'A','1i';�F··'4�,C:(jmarca de I�d�íªl, há-I
- dado 'co o·DlQr I ..... ,

.

. .U: . t
fjll�!am·se para "Casar; Eduar.io BERLIM, 25 (S.E.) - Ai], sutorldsdea brllâl1iüa.s e .awij-I .' .' .

.

J t: " '''.' -

,Rehel';e Irmgar� �ornh(Jfen. rtcauas do S"rviço Secreto Alindo afírmaram, h,ije, 80 dar!
. h .

..

�le, natural 'deste -Estado, nas- por encerradas as lnvesttgações em torno do puradefr-o deí J..' ..

o�o aos re de d�zembro ,d.el·Hitler. quo não acreditam que teria' sido possível a Hitler Sempre foi e ronunua a sf�r.
�J16, Iavra�or> solteiro, d.om!ct� oc-t,dtur-SBJ:iurante tanto tempo em suas zonas, sem ser de

...., -_. �, 'V

I�ad-o' e ��tdente neste. DlsI,:to, I nuue ta ria de uma ou de outra fO,l'ma. Ag referidas

autO!'ida-I'1fliho leg-ftmlO de. Matl!ls Re}t(Jr des Iizeram essa aürrnação baseadas no f�to de que o po- . clhO'"
·

e de sua mulher Amalfe Reiter. vo u�emão se tem mostrado anato-o em entregar ás auto. ( ii' i.

,Ela, natural deste Estado. nas-i rida,\1es aliadas to;jO-B os eompatrmtss" que [oram naststaa.
,li �

cid�1'·aos.26 de outubro de t924. . __ ;l!1ft.íIA�t��!!'t&."!��
domesticat ·soIteira. domiei1iad.a e I OS 'RUSSOS AFIRMAM QUE NÃO HA' PROVAS .

, residente em Encdno, D�strito de SOBRE A MORTE DO ".rUEtiREIf' IO p'reço d IOoerario nr.acessado
'JndaiaJ.lir�a.f�gUima.de Ntco-] BERLIM 25 (S.. E..) � As tluto.rtdade,s ?o,Sêl."vic� S-ecre-. '" '.

O itB II' U

'>lt'n,l� ,'Bóirlndell e-de sua m,Ulher to,R9....S�f)., •.CJue pertenc
.. e. fi aH, ro.rç�.s SO,'."lét.lcas q.ll� ,

captura- \ •

'. 't PDf ter recusado
:Agnes' BOrnnofen;. ram.�erhm; e cqU�i 11.1:r essa resao, tem ,conheCU�Hmto) de C Im·eno' �Jj��t�'l!tIl_�O
" Apre!e'l1tarépl;( 911 doeumeotos numero muito maior ue lutos do que as suterldádes brl- �lh.., {l!� "'�

;é�o';pelo' artigo tSO, do Co- tanícas e norte amer�ct!onas, e.n;ttinul:lm a afirmal.' que: a�nd� Rio 22 (9 E) - Ouvido pe- Río, 21 (5 E) - O proou-

digQ , 'civil sob n'" J� 2, 3 e 4: n�o lià provas da m(lrte,de,H�üer..:As suterldades sovíetícas 10"0 Globo'. sobre o motivo .rauor Romão t.órtes de' La

sr'algu.em tfv>et ootilieeL"'!lento de nao cousídersm como prova ícsotísmavel. os depoímentcs porque continuava a)er vcn- cerda cüciou M chefe de

, �:ns11t 'algtlnJ, mlpêifimento lerral tomados pelas autoridades brttanicas e norte-emertcames. dldo 80 preço elevado de 34 q clcía determínsndo li aber
: � opara 'os. fins dé direito: d� alemães<dig.!los -de eoutlsnça, que aürmam.: ter visto cruzeiros o saco de elmento tura ue um inquérito para

'E/parai ronstar e chegai ao 00.. HItler morreu .ou Hitler morto.
.

nesta capital o general Ana- apurar a responsóoHdaiJe pe

"nh�.ento de todos;.,. lavro 9(' �_._'�_.�.;;.....•.."...__ •. :.. �.__._.;. o 4t-...;• ..:. ...-.Sll.-�,.-.:..��.-+ pio Gt1mes, coordenador da nel do aiidtaado Manoel Go-

pre5e)11e pare ser afixado no ln..
-" " - . -

.' ..

.' M(lbiHzaçãQ Ecouomícn, deu mes, c psrerlo da Prefeitura
.

""AI' 'do dOst_ e publicado pe..
' esse esclareotmeuto. "Na se- que. se recusara a asstnar

i Itr 1llipreriSà.'.'
'. .

.•
-

; m .. mana. passada' assinei uma
seu título. Sütl o fundamento

, Blumenau,IB deoutàbro 'de i945 I portaria, determinando uma
de que não entende de pe):-

�. ..... •• . Victolino Braga baixa no preço do cimento tíca. Junt .m ente com n oficio

-Oftclal do ReglStro CiviL, Chocolaies nacional, produzido na Fabri l'fmeteu, () PN'curadür, as
. ê i ca Maná. Entretanto o coro- pec'3.S fafIHcidas pdo Juíz
· �'af1,qs nel Raimundo Sales está ha- Eieit -fdl, vxt('",jdas do proces-

Ca'ramelos bBitado a prestar informsções sOFrfl-spect;::t:V(lj' 11ainda mais dBta!hadas." COl}.-
iH an 0. 8. �prensr, i XD -

rirmando, depois, a informa_! c j: o sr. ROIDao, de L�ee;��.
ção do COQrdelWdor o coro-I quY & recusa ?O :;hstauíl:',
ne! Raimudo Sales S:crescen- resc!tava na ÜP:IC j�aq de pe

lou o seg"linte: "Rj}alroente (J na, no C8BO, pecumarUt. PN:
I cimento nacional baixuu de quanto) por�JeI cr&: ele obrl'

preço. .

gado ao VI;�j.

Pôla portaria, qU>3 reeeo€u
o numero quatrücentr,s e fie}

ve, o coordenador, tendo em

vista fi b!fixl1 verificada, no

üleo oOllibusth'el. determinou
uma redUçãO de preço no ci
menio Mnuá.

. A portaria estabdéce gue
o cimento deve ser vendido
IH·;lo distribuidor a o cODEumi·
dor em encomendas de mais

, de cinco -eaeos 80 preço de
nezilsseis cruuifl}s e cinquen
ta centa\'os e pelo distribuí-

����11.� I'dor
ao revendedor em encH-1

..,
.

.
.

, mendas de um Il cInco sucos
.

a 19 cruzeiros. Quanto ao c;-

�_.�O" -fi--.·-"",�. -,�ti..-.�.,>- ..�. II ment�
E'xtrsDgeiru, está sendo

- vendIdo 60 preço mBximo de
1 trinta e oinco cl'UZi:!ir08, por -NA-O EXIGE PURGANTE,NEM OH�_TAi:

.I'�CO'
. _"".....-...,.. i ... '

(-

ti r e I G_�---,-M�',_i'R_'__:..__:;A_�#k?&�-AI
E><pediçõe.. - Oespachos I

agfHdê� dOi 'át�ot· IlHUSllMAR' ';t;�ARE·::.
.

.0 _ ,,' .:...�= 5 ,...;... _...,.;,� •..:�.t.�;... ".........,..-----. .

.

com viagens regulares entre ltajaí _,_ Sa.nlo;;, I
fabrica de l:u!rllllls e Oficina de fscultura ti (alxa postai 36 fnd. te2egl!'. "Gt,tidi!lu IDriBOldo Pueller 'I n'A�TAJ' -- Ru.'k Pt,dru F\!ne.u�. nV�. ô8/7�

8 l li M f li a ti ti.' "",..,.,.,... J m., +s'��;<mmr:; Lt&

Ru a Duqu'e de Ca.xi�s,' 8 (Ex-Palmeiras}

Têlefone. 10Sl . Caixa Postal. 48
��t�$ç.blfdKt11íf tm !.t'QH1!:�ã� d\'; Bx.�tít...!!!I �Jlt p*u.:az • �lijr�

Gr�nftll� fu�dartai'i, Pli vtm�!1 t�g.. Jai!;.ã'lt i:Ã;luo.\U d� Cfmiflotll J..r..

_. .n ....•.. ••...
'

.,..
..

. m,adiG, Balau�h"e.!l. CA't\xa.1io par,3;
S'l1iililjr�l $: iWrs., �.Jl.Et! Pí,all, &ll.. A;grut-, Ttttl.qUflli, CapUeb, T.bolÍ'
'�D�.$ �j$;ri.í! #>f;:J:laZ�,IlS1 '(�;ai:it�H}'!�i. p�r� E$Pi�l.\l! Bu'l}O;!í. pata Jitb

� . par:. FtitrllMi .�. Radl()!il . fJ!,).. ;jtn�� MeUi� d", Centro. Fiarei..
.

.

.
. �, "fl!tla Va1;�, FlngImífloro iÍil M.t. ..

ú,*$, G!!ila;;; ri. GJ!l:fltiÓ. �tc. d � I H� � Ir t' d U� f � t e

� .

, Novo Edificio Peitar

Trave§s�l 4 de fevereiro,

Calçados

. Faço saber 'que perante () sr.
Ofidal do Registro Civil da Sé�
de da Comarca de Bmsque, na"

. biiitam-se pata casar: Hercilló
Herminiú ,Costa e Nair�da SUv a. ·f___;..,._...;..,,_,,;.;;..;.."""""'...............; ;.,;:;;:�e�e.!���_......-_..

Ele, natural deste' Estado, com
2fJ ànos de idade, operaria; sol�

I!teif:()�•.dom.ici.!iado e ",reSide!lt� nés�
ta �ídada, fIlbo de HermmlO Jo'

· sé 'da Costa e de Maria Rodri
gues Mafra. Ela. natural desh
Estado, tom 1.9 anos da idade
dot11�stica... sült�jra, domkHiada I

resldente ,em Brusque, filha dt
Patrocinio Pedrj da Silva e Of
�bria Beata da.SH:va.

Apresentaram 1)8. documelltos
ex:igido paI!} artigo 180 :do, Co�
digo dvil sob no. li �, 3 e 41

-' Si' algumn . tiver conhecirri�nro de
· existir algum, impedlmenfx{ legal,
acuse .o para os fi:ll� dt} d.i::reito.
Eí' para; constar e chegar a'ó .00
'n,htxli1l'í;e.llto doe .todos, 'lavro ()

· presente para ser afixado )lO. !o�
· .gar do oosium.é e publicado p�
la inJprensa� .

. .

-

.

B!�menau; 20 . Outubro.de 194c
ViCtodno Braga:

Ofkial.da Registro' Civil:'
......4..,•._�".•.L���.��.�

--

'i, ;. '.'

.No� bati e mi fac:'
�,� 'I 'L KNO'D

.

r;.

-;_�

f''- tíã()'déve faltar
'. ��,.,�!l��"�-I!�-iJ.""":."'*-;:ii

.. '1'h.'. _�-- J.' ,:',:.

'-I'U#Ç{J-- ,-_,.
' �

"

.p MELHOR VERMiFUGO";
Df-EFfITO SE6UQO i�:i
.� INOFéNSIVO ,A�:J

<:::::)

,4*€& 4 ;ifiittPMjVA4AAéi:fl g

A Sífilis nas Articulações
'A impureza do s:Irlgue caus'i frequent0s afcc

çGes articulares. porém, nem sempre são rec:onheci
das como sifilíticas por apresentarem diiicil diagnós
tico. Todas as articulações. desde os dedol'< aié a

espinha dcr-lal, podem ser atingidas, com dôriós, in·
chações e fébre. D)res notul nas aUI1it!n!am iH. sus

peitas! portanto, o medicamento indicado deverá ser o

valioso auxiliar no tratamento da fjifilis. usado em

grande numero de Hospit.:.is e Casas de Scúde do
Brasil. Usaí e colhereis os m�ihúres resuHados.

d·.JIl. 47 EO)

I

I
I

I
I
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�Íltialdte Qe, 8JumelllO'" .'
��������������������

25-10-1946

o Embaixador Macedo Soares.
falando á reportagem sobre"8

RODEI.O
- Carta. Consfitucional!. dsc�aro!1 .

, que ua 'Sua elaboração fOI de
par ecer que o mandato eoncé-
dido ao governador Seja de

Nr, de socios nésta dota: Capital Subscrito C'_('$ 401.570 00 quat�o an.os. embora .0 pe�iodo
.

C·
:.

" C ·

t I R' '1- �
, presídencíal no Brasil seja de

.

atas - Partes aub.scrttcts. apl a.: ea Izado Cr$ u55.670,00 seis anos. Argumentou S Exa
.".'

D t d
••• .: .:.

d':'
.

-

.... '18 7 1941 que para o Estado deSão Paulo
a a o tOICIO as operaçoes. -...

. estando prevlstaareeleição dos
.

:. • . :.. .••.. . governadores, é suficiente um
: Balancete da: MatriZ, AgenCias e Escritorlos, em 29 de Setembro de 1945. mandato dequatro anos-e seres-

_-

. centou: .

AT' IVO' PASSIVO "Democracia é a renovação
.,'

.

.

dos mandatos ou a escolha de
.: ·Valofe(rairlizaveis a.curto'e a longo prazo o. $'. Valores não exigíveis .

novos mandatos IO� .a escolha
.' '.

L'
".:'"

1)' .

.

. '.

4 l 880
.

C
. I de novos mandataríos. Havendo

efras .fscontadas 9,3 6. 7 I .'. apítal 401.570,00 aeelelção nâg se justifica'man-C/Correntes Devedo�as " 5.322.?99r20 Fundo de Reserva 4.047.70. dato longo. f' a forma demo-
En;pr�st. aos f�nClonarlOs 23.699,20 Fundo de Desenvolvimento 4047,70 409.665,40 crãtlca de captar a opinião daAcionistas (à realizar]

,
.

45.900,00. maioria, que é. a que. (leve go·Correspondentes no PaIS' 848.471,8015.587.249,00 Valores Bxigivais a cnrto i a longo prazo vernar. E' o meio regular' de
DEPOSITOS conservar o Dom governante ou

Sem juros 164.787,00 substitui lo. se não corresponder
Com juros 2.862.980,10 a expectativa do eleitorado.

.

Disp. c/especial 2.831.693,90 Pode-se justificar o período
Com aviso 1.230.286,40 de seis anos para a .: presidet1
Prazo fixo 1.425.051,40 cia da Republica em .virtud
Limitados 2,038.963,10 das dificuldades oriundas dos

. Dep. Especiais 3.193.70Jt60 13.747.463,50 meios de comunicação em nos-

Oorrespondentes nu País 4.040.681,00 so País. Contudo, nos Estados
Unipos, o período governamen-
tal não vai além de quatro anos".

SOCiedade Cooperativa de Crédito de Responsabilidade Limitada
Registrado no Serviço de Economia Rural-do Ministerio da Agricultura sob nr. 1.197

Matriz em
'

Blumenau
Agências insfaJadasem: BRUSQUE, GASPAR, IBIRAMA, fNDAJAL,Jtoupava, PRESIDENTE GETULIO, RIO 00 TESTO,.

.

Jaraguã do Sul, Corupá e Rlo do Sul.

e dos gOleroàdares

Válorás dispóilÍveis .

Caixa, em MoeHa corrente
·
Idem nas Agências

A' disposição no Banco do Brasil

6.800,00
327.830,20
'3.800,00 .

73�074,70' 411.504,90

: Efeitos pBrtencB�tfl� ao Banco
Apólices e óutros Iítulos
Móveis & ,WfensHios .

Veiculos" .... , ;'
, .

-

Almoxarifado:. 'J

'
,

t41.169,20 Contas Trans�tória8
Diversas Contas

Contas; Tràusítnrias
Diversas' contas

. GU9t�8 _

de' çompensação .

· Letras em Cobrança simples e
'

.... '.

em' caução '.. '

: .. , _Idem.· de- terceiros. interior
..

'

',

'

. Válores caucionados
·

t:-/���.���Va·l_or�s depositados

1.943.070,00 Dividendos
Saldo não procurado

Conta . Matriz & Suoursais
Agências e Escritórios

14.461:626,00 Mais de 10.000 pessoas reu-
1.l00.000.00 níram-se na Ponte de Oolden

13.573 ..111.9029.134.737,90 Gate afim de presenciar. o
das file das unidades da 3'

,

frota. dos Estados Unidos. que
, acabam de- chegar .

a agU3s
4032.235,10 desta cidade de regresso da

5\ 65652" 50 guerra no Pacifico. � :
. . , , A esquadra era cs:pitaneade.

-------........----------...----.......----------------------- pelo navío iinsignia do Alrni-
BLUMENAU, 1 r de Outubro de 1945 rante William F. 'Halsey� o.

Oswaldo MoeUmann Hélio Duarté Pereira o "South Daketa".
.

',

Diretor Presidente Chefe da Contabilidade Geral
Diploma n. 33.682 ._"....f._.--'..._:.._�_. ..

1 0;247,122,30
4.2 t 4.503,70
1.100.000.00.

13.573.11 ! .9029.134.737,90

Contas da compensação
Letras em cobrança e em Caução
Valores Caucionados
Valores Depositados

Conta Matriz & Suoursais
. 4.438.796,50 Agências e Escritorlos
.

51.656.527.50

041 O Regresou aos E.E.' UlIO•
264. ,1 .

.

a 3. frota do Pacifico

AmérJco' Stamrn
DiretorGerente

Prefeitura WWilcW� Lde BlumenaíllASSINATURA DE JORNAIS pa�f:r;i,":r,:'::8S
.

.

De ordem do sr, Prefeito, torno público. que no !LeS Estado de São Paulo, São Paulo trabalho·
de, 'outubro. se arrecada na tesouraria da séde .e Intenden- Por ano: 01'$ 120,00, p01' 1/2 ano Cr$ 70,60 Rio, 25 {S.' E.) - O ministro
cisa distritais o imposto PREDIAL relativo ao exerclcio

.'

.

.'.' do Ti8t>alho' aprovou opa-
corrente..

.

. ... Jornal do Comercio RIO "

. recer do. Dlretor-Geral do
Os contribuintes, que não satisfiz.erem seus pagamen- Porano Cr$ 10000' por 1/2 ano'0'1'$ 6000 D.N.T-_ indeferindo, ,�pjn�ndo .

tos dentro do prazo acnna, poderão tunda Iazel-os nos me

I .... ). J
:

.

I.
.

""]
que, termin{;,do o

..,perwdo
.. ses de novembro e dezembro.ncresclsos da muIta. de 100Jo. Pedidos a: ono WIUE, - fone 1899:- RlumeR3u anormal que oP6i,S$t�av':.ss(Ju
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, d dl.afISS e.fi relação ás muíhe-
.-------------------.....--111.1) �i . '.' :1 res e menores. A Gon&olida.�

O'r A SAN T 'A" I:' L'. t·.·A I: Dorrnltortos :1 ção das leis do Trabalho, DO
•• LI • ti Salas de Jantar' �i artigo 37v permite ,seja eI�-

OlPlomado P811,%t����1a:deN3�1W::kfe Medlcfoll do

�l: .

Moveis Estofados ii ;r���b� d�[�g:g ::r:��h:�
:

S
.

b
.

f· b
.

b d
'

:1 'de mais de duas horas. me-MédICO por concurso do Serviço Nacional .:Ifil OoençaeMentaí!l, •

ervlço em per eIto e em aca a o

lEx-interno da Santa Casa e do Hospital Ps:q!Iiátrico do Rio:: .

.

.

i diante oontra.to col�tivo ou
de Janeiro, Ex-médico. àssistente do Sanatório' Rio' de f: . Grande estoque tle TapeIes � aeôrdo e.ntre empregados a

Janeiro da Capital Federal.

I f:
.'.

.

.

:! empregadores, mandando ob-
cLitUCA Mt!mCA - BSPECIALISTA EM DOENCAS NERVOSAS. ,{l Rua Dr. Amadeu Lus, 11 ij B�rvar,sco'ntudo•. o,umHe de

CONSULTÓRIO. H U A P II L I fi li S C B M J D T I { ,...............
4 h.O. ra. se.mana.IS.;Ediflcio Amelia Neto)

• ........,__ � _.._..__...__.... ..- _..........",.- .-.-
- O MInistro, 'tomando

Das J5 As 18 baras 'f b" d T" 4

I
cónheêimento de uma cCHsul·

I' L o R I A N Ó P o L I 11
. a fIca e lo.as ta feita pelo sh;ldlaá-to da

I Blumenau Lida. Iodustda de fiáção e Tece;.
���������������������

..

legam de São ,Paulo sobre o

Tintas e Vernizes - Material para .pagamento das horas extraor-

Pintures em Geral ·1
dinaria á tarefeiros noturnos
8pr�vou' parecer do COfiSU!tvl'

Tintas em bisnagas para artistas Juridico do Ministério sobre
Blumenan to SI•• Catarina () assunto, deierminalldo que

a remun eração por· tarefa
l'eaHzada á noite deve éS!'
acrescida de Unia poreenta
gem igual a que reca:iria S(l·
bre o trabalho na base di)
tempo.
.,-���--.,-.-��....... ,,"":-.

Telefone (248 - Rua 7. Ô�. Setembbro

Ifornecedores de Madeiras em Geral Oficina RAOIO fUNlf
frigof é Saiol

Das Manteigas a fioa Hôr

'Sociedade Benificiadora. de
Madeiras Ljda.

No baI: e DQ lM
"

KN01\ ,

�t ga'Q deve falta» '

· forro Paulista, Encanioneiras de Qualquer'Espêcic,
Alinhamento, �tc. etc.

I
ier'lb;os Bapldos B GilfilnUdiD

'.
'

Espeoialidade :, Soalho Marca Sfrobel II B�lr�L::���m��� 13
���--------�----�----�----�..�---- ----,--�------------ --------------------...

Atende lodos. OI! 6erviÇG8 de

Radiõ8 receptorea

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



�y ��A i�"�� ��

me. Cia,Lida .
.

6�
..

r'8tu�fIfAU -;Ij'.

i

�\

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



T
·

erram Mesmo se Suicidado? C I D DE
.......--......._----_--

sôbre o "du- de
- ��_��-�������������
Constant Para que as eleições se reaU-

Velnculaudo uma informação ra casa Presume-se que ao em Porto Alegre, como na seu

-zem l·rrecorr.Bvelmente 2
-

de ultima hora,', publicamos em chegar, aIt tenha se dirigiçJo desejoi -

_

- em
nossa edição dê ontem ligeira para o depósito onde- tornbuu .0 sr- Otto Ktlhn: ao contra-

de Dezembro Os chefes das forças armadas pen-notida sobre _ a consternadora para sempre. O: saco
_ que -lhe no. era pessoa muito calma e -

di
..-

tragédia _ que
-

teve por patcó servia de travesseiro talvez fosse ponderada, desfrutando da estio -

-

sam lTZgZT uma. proclamação - ao -

uma modesta résideneia, sita a. colocado por sua própria espo- ma de todos morapores cfa� te ao povo nesse sentido
-__ Rua Benjamim: Constant, nas S3, que possivelmenteainda se dondezas, E' claro que não se As conferencias havidas entre os tres ministro das.... -iine-diações d�:-EsCbll'l Agticula encontrava viva. pode afirmar diílnitivamente que pastas militares se desenvolveram em tres etapas: a prí-.. De aCDTd-ô'-:_'com'os;- .inlorrnes Diante dessas cireustancias, se trata de crime seguido de um fieira entre o general Góis Montelro e o sr. Salgado FUbo.

obtidos naocaslãe, foi encontra- presume-se que d' Elizabeth sulcidlo. Uma carta encontrada a segunda, entre o sr. SaIglido Filho e o almirante Artstído morlóncInterlor de sua (e - tenha misturado uma pequena no local escrita em alemão por das Guilhem. que reside em Nituoí e está acamado, trsns-: -sidenciaocasal Oiro ElizlbéthKtih quantidade de Iõrrniclda ao es· d. El!zabeth. agora -.

em poder portando-se o titular da Ael'onautica para a vízlnha cidadeUma laia de formicida encontra- poso. durante o café da manhã da Policia, talvez faça um pouco numa hmnhl'l espectat; e a ter cetra, do sr. Salgado filho,da no local indicava tratar-se de esperando que.. este viesse a de luz sobre a tragédia, tão quando regressou de Niteroi .

novamelite cem o Generalmorte violenta, possivelmente de rrorrer longe do lar. Ao logo seja traduzida. Procura-e Góis Monteiro, 8 quem relatou o seu encontro com o rui
um duplo suicídio. O exame do ve-Io morrer no depósito que mos obter do sr. _ Dr' Arnaldo nístro da "larinha.
médico legista _ confirmou 'essa mencionamos acima. resolveu. I Xavier, ilustre Delegado Reglo
lpótese. então, suicidar-se, o que real-, nal de PoHda, licença para re-
O encontro macabro linha se mente fez em seguida. produzir a mencionada carta em

.. verificado ao anoitecer do dia, Esta ultima versão tem gan-
-

nossa próxima edição.' ."
. 2tk sendo que" a mo te do casai 'hado força etno os testemunhos O sr. Oito Kuhn -

possuía 44
como fie, u comprovado, dera's� de diversos. .visinhos do casal. anos de idade tê: sua esposa 42-
na manhã .'

do mesrr:ó dta,
-

Do' que são unanimes em afirmar Não tinham filho. Morava em
E lirabeth Kuhn enc(lm�ava�se que a extinla possuia um tem- companhia do casal um garoto
num divã no inter ior de kua re-I peraments .rnuttd excitado. e que de nome Manoel José Tomaz,
sidencia ao passo que seu' es-

I
vivia constantemente injuriando que estavam criando Este ha

poso íõra encontrado caído no o esposo, não se cançando de eia saldo de casa pela manhã
interior de um depósito. tendo prometer fi todas que um dia daquele dia, deixando o casal

Ium saco de anlnaern .

sob a ca- re suicidaria. em vista do I!larido ainda vivo. Mano�1 José Tornea
-, beça. Está círcustancia chamou negar-se a vender a propriedade trabalha na Fabrica de Choco-
à atenção da

._ Ia, vísío que, para irem passear urna tempera- Iate Salware.
na ipótese ':-,;�

.

m pacto de'�..":"'.-.-o- .-o_._·+-. o .-.-�_";.-!iÍt-.-._.-._;.
morte entre,.'Ó' cõ'bjugues, seria .:-:--!&,�-'7"".-.-'-.�._"-.-.-. o .-.-1t-..-:�- .._-*.,...____-.
extraord lnarlo ..

·

que tivessem se • •

I
..

.

. Ise�ar:di�éráO d�st�:;;e d�it6e��i T Banco Popular e Agrieola do Vale de Itajaí Tcidio começou a enfraquecer" •

desde então. � lSoube-se, mais tarde,;que o 1 Deposito à dlsposlção 2 0/0 �sr. OUo Khun havia deixado a .., Deposito Popular 5 0/0 'r. a sua resídencia na manhã da- i- CJC�s, com aviso de 30 dln� 4 O/o :.
quele dia e enquanto esperava 1

.>.,.t" 60 dlfl::9 fi O/O �oonibus no ponto tuminal da "" ldem lei .[) , W' di88 tl q2 0/0
Iil1ha de Itoupava Seca paia se I

.

Idi:; II! II ,1ll 180 di as 6 0/0 1
dirigir ao serviço começou a r .

c/eta. PrazoFbo 6 mff'le� I' 512 O/o I
sentir tontUras. regressando pa- � idem· toem 12 ii fi O/O .

.-
I I

�-�--!f�_.c-!f\ �.";"';.��:+'-+:-4ó <)O 4!>

+-.. ......;�- ..-!€_:.:.-.,.,.-.!l-..-i o .:"'""':._---:+-�-:�-..�..�.-§--.

Novos e .lmportantee detalhes
pio suicídio' ocorrido ,n� rua

8luiile4.fAU
8lume08Sl. ·26 de

Outubro di f945

B.

Eis o que correu re-almen'
te. Ousnto ao que houve in
tramuros não Ioí, exatameato
o que se divulgou. Os des
entldcs opostos pelos titula

res da Guerra e da Aeronau- :;{�
tíca foram categóricos. Não

.

se tratou nessas r'euulões de
nenhum propusíto de aseumí- _.�
rem as forças armadas a

dil'êÇãO dos negocícs esta
duais. dlvldíndn-se entro co

mandantes de regiões e ofi
ciais da Marinha e da Ara,
ronauttca, nem tampouco de
rnaullesiações de desaprova
ção ao decreto 8.063.
podemos informar com a

mais absoluta SEgurança que
e que OCOrreu foi o seguinte:
fir) avistar-se com o "sr Salga
do Filho, o general Góis
Monteiro manifestou-lhe \1

deseje de ver os ottcíaís
gsnerals da FAB, assim como
8S altas patentes da Marinha,
empf'nhados com a Nação no

mesmo oompromisso ja assu

mido pelos generais do Exer·
cito de que as eleições s.e
realiz2m livre e irrecorrI
velmente

.

e 2 de deúlmbro.
Com essa manifestaçllo oole-

[CiiiifSoclifil' N:b�E: �[%·d�·SE�::el�:.m·�omeo ���
•••.•.•..•.••••. " ....."....... aqui vinha sueeden�1?' acre"...........� �-"'--""-

-----------�
ditava o general GOlS Mon-Aniversarios da sr8. Vva. Maria Lidia A. teiro que o pais entrariada Luz.
num perlado de tranquilidadeSra. JuBa M. Bernardes - ..;..Srta. Miriam Veiga

-

- A
(\ !Tflfentili, sem o qual nãoFesteja hoje a passagem de efeméride de hoje 8ssinálSl o be�ia pOHsivel a diHlvação do

.
sue data natalicÍa.· a sra. d. 'r"n"cur-'o d data n • I'

.

..'-.� .__..., I!i a Eh8 lm8
pleito... ,'�_'JuBa M. Bernal'des, digna es- do gentil B"t<> Ml·rl· m "'Ih 1.u • 1 u, 1 li I d a

Os .m'''l·str·o SClg"do Filho e. Aristides GUl lu._e.. m co.n.-POSfl do ar. Bentu Bernardes. do S,.' Jose' ..Ia Vel·gs· ." U u

1 O"
.-. '-l_ ,

c.'r--d·aram integralmeote C:.lm a sugestão do geUel'fi olS
-"--'-Vva, Maria L. A. de Abreu -Sra. Alma Renaux- Ani. '-'

-Deflue hoje o aniversario versariE.-se hoje a sra. Alma MODt�i:��moB adiantar aInda, que nésse �entido, será re-

�:.��·····"···���������·����:l [{enau;. dedicada esposa do
d' 'd p�oclama(>ão assinada pdos tres ministros das

!
m f(J:;;;f sr. GUIlherme Renaux, da SO� Jgl fi U�Hl .y t .

•
. ciedade brusquen se. p:::a:::s:t:6s:...:m:,:.I:.H�t;ar::.;e:..:s;...--=----_...,L':"':L-:ii:-�::-��_�_[ OFERECEMOS:

' , �� -Sr�-Arno Bauer-Fazanos Extraio Prado do Rio, La Menor
. J hoje o S1'. Arno Bauer, ope- e Rapsodía�

_ NOVAS. - RECEM CHEGADAS �� toso iodultrial em ltnjaí e

I TZEl encontra ..sa a ,enda liSf�. MAQUINAS DE ESCREVER �} ���[: :e��� relaci()nada n8-
...

Farmacias e Drogarias
ti "L. C. SMITH & CORONA" (norte-americanas) ;i fH'!l�".�f�lIf:Df;••::':''''�õ•• �1.jl o 11)�9:t"''''@if''._•• '''••.il''''''lt'''' ...�: I Arrancar e destruir gra ..

Jlf:.:: . ·M--A·QUINAS DE· CALe_U,LAR �l! Inetituto Médico Dr. CARVALHO I. vatás é �ontribLlir par� .,0b ii .

-
. desapareCImento da mataria"ORIGINAL " OIH-INESR (suecas) ., �

�.' DISTiuBUIDORESEXCLUSIVOSPARA O ESTADO H � - Diagnósticos Cfinitos -

1_
em Blumenan.

g
.

DE SANTA CATARINA: ;, �. M�taboHsmo oas.aI
- Eletrocard!ografia - Labora· .

t� ;; '- tório de Análises lsangue-fêzes-urlna, etc.)
- Molho V I C·,

-?i J. SANTOS «: (IA. �{ I Oínica especializada de Senboras
..

Ii�.- n I O DOS U L
_ ��. I {perturbações menstruais, e�termdade, .�Ueraçõe8 88.. Igual· ou melhor que o

f; . Rua Carlos Gomes 59 fE§:R l!v 7 de Setembro) :l � Tuais. incômo<,lüs da ll�ol"ce!l�j� e da Idade critica. , similar extrangeiro
��..

.

CX.POSTAL,7.EN�.TEL.?D"'bSSA�-FONES:l08e94· �Ji' -!.
.

IntlamaQo�B gerllhHS

..
�tc.)

.

[200 i fabr. c. IINTIEIURI: .

: Atilmel.hi mo Branco.:3 - EHumeuilD - TelefonEI. ... i Bue 7 de Setembro. 100 - eX, 56

�• roo �
.

..

B L iI M E N A ti!� -
.

.

.. ra:>t: "',.. t"...-,;.......",..".",.,.._:!If.,,�.� oil1RUrOVJi(���.��'
0 c "' •••• ..II* •••Q tI" •• � ••• S'.CI'fI.,. .. II .:JII'!"�<) •••• (I �II� -'-••.•.•. , ••...:�.:..:. W5)il._ "P ,......e'.i'fiY--�·· II!,

..:��4����'f.,,�__�_"'_ ..... _ ........ ,.- ........-.....-.-.. ""'��� .

11 __l§If.BtW#

L.Gvandoomse com o sabão

s�eÁ� 'lIRC(Ar
.. "'..

.

Esp ECIAtlDAOE .

Ida CI J\. WfTZEl INDUSTRIAL JOINVILLt (Marca Hllgfstrada)

. flGOnOmÜ a-S6 tampo e ôinhBiro
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