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O.Presidente da RalmbH"li§g� 171 da ConsUhição ijuelcionarios por motivos POU-'!Iaia", criada. pela diladura[rizar e oprimir a indg�iria

ça> acaba i!@ S'fiHI'GgU e ar- 1 permite ii'damissão de IIUI- raicos di a' celebre "rei tJla� 6st�u�{Bno,isia lun3 alemo- e o comércio.
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BomlBardeio da Ilemanha
1..080 ..009 civis mortos IIU_ 3 ..680 ..000 casas

atingidas
Washington 9 (S.E.) - O bombardeio aéreo aliado na Ale

manha produziu a morte ou ferimentos em 1.080.000 civis ale
mães, destruiu ou danificou seriamente 3.600,000 casas e deixou
ao desabrigo 7.500,00 pessoas, foi revelado ontem a noite. com

a divulgação ufidal pelos Estados ·Unidos de um relataria 50"

bre o bombardeio estratsgfco ..Os danos resultantes dos bom
bardeios da RAF e da Força Aérea norte americana. justamente
toram feitos a custa ae 2.700,000 bombas. a custa de 1,440.000

O �Ii"t'ã�t@ da� €\i5pirdrç6es de VtoUe de ItaJal sortidas de bombardeiros e 2.680,000 sortidas de caças e de

.. B' ...........--=---_��_��.....,..,.._ ==
7H.265 vidas de aviadores Americanos e 79.281 vidas de aviado-

IWMIUUíU � Sábado. 10 de NílVemnri) lla 19li!i· Dr. Achm�B Bil!ai�i Diretor Hesponsavel • Anó XXIi - N. 40 res britanicos.
Quando o esforço aeréo aliado na frente oeedental estava

t
no apogeu. 28.000 aviões de combate, estavam em operação.

er a "" manejados e servidor por i.300.OOO homens.
. '.

. ti I Considerando a for.ça aérea fator indíspensavel na vitoria
do general Eisenhower, o relataria que foi organizado por um

Trecho da ordem dO. I' grupo de civis americano especialmente designados. pelp presl

i!Sia da "IDersl U� ...
dente Roosevelt, não ,obsta?te salienta q_ue. a eX,l?enenC!8 mostra

Ih Ou �
.

'VI que, qualquer que seja o SIstema elo objetivo utllizado, nenh,:ma
ila!nl#im D:anità. ;.� �<'Jl �\';���!r�. �.l!tllfl1!l;'i���gie d� 1� Rng;a- t!I... U;liii�r industriá foi posta Pêrma�er:tement� fora de aQ�o por um snn-

ilí6i�iã!la 1IS'ú�hlilJ!H.í! �.m. �.l!:\.' •• , llõIu�lllldl!llIUIII � lUI. ��!II U.�Mil ��Wo\ ples ataque. Um ataque insistente tos necassarro.

�a lou&,a ordem do dia ;:Iüe lmeira regi?,O militar e tod�s �s 03 ataques noturnos mostraram se mais aterradores para
baixou referante ao ano de ms- puzeram-se ao emprego, se a tropas sedlad.a.s em seu terrítono OS clvis alemães do que os diurnos.
trução 1945-46, o general Va. tanto fossem obrigados na even- atuarem de modo preponderante. �==::.:==;;;;;.;;:=:;:;;;;==:;:;;;;;

Ien�inBeniC.iO da .Sil.V.a: disse o tualida.de. de ,qualqaer reação. E 1 �el�smente...n.oss..
a POSÍÇãO. de

I' ii March
..
ai da vitoria I sseingnte: .

. .

a tropa, .obedIente aos com�t1dos I vigilantes nao .se t�an,sformou d. IInu. opa em
- "Durante o mes findo u-: hlerarquicos, mostrou-se dignas I

em ação repressiva. Limitou-se a Ua t\j·U .. 811 ..

vemos. elia.s. de .

apree.nsões com I de.. suas fín.alidades. E assi.m pro- eliSP.oSições �r�ventivas. com re-1 Rio. (S.E.\ -

..N.
o dia 1/5 de "V I Cameaças com ameaças mal vela- cedendo operou de maneira

de_,
sultados eficientes. Passados 'b' /

d F
.
�

.

das, obrigando-nos a frequentes cisiva, Íevando a termo, sem esses períodos de angustia. de- nouem '1'0 ,?ln 01.l'l'�, a ;'lUCW

e. fatigantes ale

..

rtas. Nos acor:t�- vacilações e na.. mais per
..
feita

..

vemos continuar .nossa. �íssão I L!erJ.l�C.1'attca J.'V.'a.c:onal
rea-

Um tablete dá um excelente
CImentos ele 29 e 30 a particí ordem um movimento naciOnal! de mantedores ela ordem inter- tizasa nesta Capital uma

I prato ou chicara de Caldo.

p.,a9ã.o .d.... a.
s forças arma.da.s ,foi de- que já é cO!:í�iderado um. exern- I na.: sem.,pr.e. p.

rontos a .reprir�:lir palra.da que se intitulará (Bouillon, Consomé] • Modo
ciswa, Interpre.tan.d.o o.s;:,ntIm.en.to I plo nos an�ls das forças arm�-I qualquer �to que venha tentar "jllarcha da vus-t«: r«. de usar: Não cozinhar, apenas
nacíonal, os chefes militares dis- das do Brasil e no aual a pn- pertuba-Ia, Z· ,.,

•

t destazer ,." dissolver em asua� '.
.

..aTtt nessa ocasião, en re � '" � e>

G�_.c-.-----·
-----'--'--..--------

..

---

bem quente.

.

2.stO de repulsa contra o veroo Jlrgentino �:�l�::d:;��dor;úU�?'d:lG;��� c. ANTWEILER - Rua 7 Set.,
Paris. 9 (8 E) - Num final! do Trabalho expulsou poil aprovada por unanimidade, o ·rnes.

.

IIdramatico. a seSsão plenaria unanimidade a delegação grupo trabalhista reunido esta
da Conferenoia InternacioDâl trabalhista argentina. I

manhã cODsider� que
..

se deve

cnHftlnnlOll '\. Quase todos os assentos dizer alguma COIS8, afIrmando BnU UH v I Sania Catarina
esta�am ocupados, numa das

II
então qu� d�pols da J��ta pe- I

.. _, �

r O L H 1 N H A (1 maiores enchentes desde a la liberdade e de tanto sangue I
A DE PU rADO_;:) l'JJONS, MAN- -;.......-_......- --_

......., ......._.......-...

_ _ li Õ . inauguração da. conferencia der�amado pelas nOS80S po- fREDO �EITt � I
PADRE

tendo o presidente parodilvos nãopodemos tolerar qu� CA::.TRO NE RI "11- f'
•

Aceita-se en?omen�as para anunciado que seria ey:smf. ae, v?D,ha zombar aqui os Rio--E' noticia corrente d3U aça ISSO
1

..
94.6. 8. tê. o d.ta .. 1' D.a.d..

a

..

a p. r.o.po.
ata da

..

Comissão

pr.WCIPWS porqu.e lut.am.
os.

nos CÜ'c1tlos oa

.. toli.COS.
da U.

.
'

d

I
de Credencial que Bda pelo ii O·

a I "lilll. D 11.1 > '�. a -dente"Ui �e NOlfembro presidente da ComiSSãO, Paal iii IplliUnaCUJ IdOOU-
"

J.:. que n�pl Oot,l.m.� c�n- prrüSI .

liii�fi ,

.

'/i".II#��@ I Beri.
. ca e seus nerinos v�nçao, do Palâdo, se1f!O t'n-

�uO ifilm.,ü I f' I", 'ão ue
FI � â.teados os nomes dos. 8r8. No dia 29 de outubro pelaOI nesla. ocaSl q ..

.

p
Fone 1099

I HaHs\vürthm preside�fa do Moscou, 9 (A P} - O 001'0- Mons. Manf1'edo Lelie e e. manhã, chegaram ao Ministê·

I.. Io-mpo dos truba.lhadores in· Del do Exercito Vermelho Castro Néri pau!. uma ca- rio da Aeronautica. as prÍ�
B L U M E NAU gleses declarou que embora.! Ti31ebyenov declarou que ti dei'ra no Consellw Feder'al. meiras noticIas de que algo

I
a proposta de eVúlusão seja I propria historia 6ra uma de anormal estava ocorrendo_

-=-�===:::::===�- advertencia contra a utUiz;;· "QualQuer tentativa de re- Segundo se soube, o titular

�l ção do segredo da bomba constrÍlir o mundo com o daquela pasta, ar. Salgado
� ate.mica como especulação auxilio da "diplomacia ato· fHl!ôj �irljgi!l-Se imeditttameu..� contru a humanidade, com mica" - adiantou aquele ofi- te ao L a amo Ouanaval'll e

d f "rm da cI'aI "'a-o po' rie re,,,}ltur bem" !lU foi informado pelo presi-Os senhores Tte. Coronel Comandante do ;2. Batalhão de ,8 ameaça e orça a. 8 u.
-

LO
. ti cuiw.

•

- dente da nomeação do . seu
Caçádores e Bacharel Delegado Regional de Policia, autoridades § • d

..

I irmão para a Chefatura da
:,esponsaveis pela fi�cal.ização e execu?ão, �as m�didas l1ac�ona- HUDlenla '.' OS OS vencI eu os Policia,
llzadoras, tendo conneClmento de que mdl'\?lduos amda não ld�n-

.

.

I!I II' 104 O sr, Salgado Filho, 8jui�
tificaClos. interessados em es�abelecer confusão ?� espirito qo po- dO.S CIVIS e Dlimllares zando Sõbre a extenção e
vro vem propalando haver SIdo suspensa a prOlblção do uso do U· gt'svidade desse ato, teria
idioma alemão, tornam p_ublico que até a presente data, não rece- RIO,

.

9 (S.ta)-P�lo Pre!idenb d\t Reptablic3, Minis" aconselhado o sr. Getulio

��r�:u:t��O tem conhecimento de qualquer ato oíidal referente
ir€! José Liehares, foi asshHI�8 "(fie o decreto .que �s· V�;gas: . ."

o uso dos idiomas alemão e J-ap'ones, em. lug-ares publicas iabelece O aumento d�s ve,cnnamlos fios famcmnaflDS Não. f�ça ISSO PresIdente
�

B",d
- ••

. -�'i'I" ali li' '!!ii li .:I' ......lI m.
E o PresIdente com tode cal-

Roteis, cafés, confeitarias. cinemas, teatros. bailes, reuniões etc.) �t.u�r�ns! clvas e Ei!hM�.e�. ti a"l_EU!liõih� em apr�VituO CO ima, baixando os olhos:
� proibido de acordo com a determinacã,ô do Ministério da Jus· a duraçao de 3 me$�S, fUld� os CUJilS rmdera ser prOf-! "Mas já está feito....
tiça e Negocias Interiores. tomada no interesse nacional. rogadO por Riais 90 dias, devend� ser estabelecido de-

.

Nü dia seguinte o sr. Ot�tuH!)
OS' infratores serão punidos na forma da Lei

iioitivamente, nela Camara Felieral. Vargas "teollucioll" áo Go-
Blumenau,6 de novembro de 1945 I !li

_

) A
. . verno.,.

(a,
.

IR PUAN ELISEU XAVIER LEAL

OSRm�l'""tfOi abfiolutamente inofensivo par�Tte. CeL Comandante do 32' B. C. 1IIljla .i _ Ji pele. Eficiente proteção oontra
(a,) ARNALDO M..XAVIER

e'I PiCADAS DE MOSQUrros aDelegado Regional de Policia econ .fere com o Original: ABILlO DE OLIVEIRA,Escrivão outros insetos.
------�----------------�-

lo é tio are
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01'$ 35;00
Crt 0,30

A virtude e a lealtla
de. se retiram «mamio
9 . crima e � traição
dI) nremiadüs.

mario Matutino

semestral
avulso

ar
lati,

III

I
surde

Im
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Tabletes

I' ,

tOO • C. Postal, 56

Blumenau

Brasil

No !ia!: e no lal) ; \';1 i
, I 'K N O 1l ,cd;1 I?j!�:

.

nfi(} deve falta!!
". I '.

·.·
..

1·.·.····d..

·

.. -.-- �...�.'.�
.� te

RIO, 9 (5. E) - Em deolarações á impl'e!1�a
o preeiden�e José Linbáres a!:lordou. embora
de maneira sintética. 9. questão

.

trabalhista e o

aumento dOfl vencimentos, pleteíado há muito
pelos IunciQüarioB civis e miHtares, bem corno

a de.'.f.. l. a. r: ã.o tres iinp.orhmtes . ques. tões .

que no
Imómento prencupam a opiEJião líHHll.onaL

Ess_as dfclaraçõee do timal ch{;!e do gO-!V€l"no Bao as. que se seguem: .' ". I

"As l'eiVllu:HoBÇÕElS trabalhIstas afuais sã!] I
uma nMRi:ftl ·conGaqneucia da eVDí.uç�o8oci81. í

No seu estado pre8en�e" elas se impõem 00-:
mo uID:_daviÇl.' da conCieilé\h� cristã _noBraall. Nas 1
col1dJçOêl.:f em que se .pl.'opoem hOle ao governo I

t
. houve eUSTe C8 bl'asHei.!oB 6. tendsnola; qu
I nunca deva Sel alterada, da üOSíW momElnt.J
I hisotofl'CO é trabalhar- mos lem distincão d

Ipessoas pal'a nog· ID'lutermos em 'iR amoiente
de orden cDostrUltV8· e procurar para ela emca

minhar todas as intencões e atividade
Qnaui:lo fi pIopalrda memoria dos venclme

luto dJ fU1clnlla!ism') civil e militar, ele sera a
1 soiue!io espi:H' ..iila e que é justo. O a.ssunto co

II thlUtí BS 7.Hi0 13,sylil ti\} no. ministarlo dahz'3.:l:h
,e gera l'tlSO!VHW úl}ü1:'tU!13ffieüte.
I Do me�lliú mÕdo, a deli ção é outro proble
I mil para o qual () I1lluisttO dll hz�da voltou sil!
I edlattimel1te 8U3B Aistas;

e ao povo brasileiro em geral, não devem so
frer modificação, senão no sentido de melhor

asseguraI' as garantias e os ben.eficios devidos
ao trabalho:

E' esta, .porem, uma questão que só injusta
ou impensadamente poderá sel' coiacada no ter
rell,) das lutas de classe. que em Dossr, teil'rB
não. existem e ntio deverão ID'.:ds ex.istir, atélldi
da s tendencie. para a. harmonia que sempr6
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� Nenhum comerciante grossis- : sobre, o preço da mereadoris
ta poderá faturar e vender tecís adquirida ao atacadista:
dos de algodão com margen� a) 32'1, (trinta e dois por cen

superiores ás seguintes, sobre o to) para tecidos até' Cr$ Ó,O(
preço de fabrica: {seis cruzeiros). '

a) - 1801 (dezoito por cento) 'b) 4S'I, {quarent� e oito po:
oara os tecid�s até Cr$ 6,00 cento} para ?s tec!�os alem d,'

(seis cruzeiros): Cr!_6,oo (se�s CfUZ:lfOS). -i-;�
b) 140/0 (vinte e quatro por

O preço para. a classifica.

cento) para os tecidos alem de çã? .da categon� sera o preç(

Crª 6,00 (seis cruzeiros). original da fabrica,

- Nenhum comerciante ata- �-�-:'�e;!�-�-�-�-�-""!Ii�:i

cadista podera faturar e vender

O Af',
.

B I
·

tecid<:s de,�lgodão. commargens, f' nnso Q ""In'�-����_..€-�-�-:t......�---:-.
superiores as segum.tes, sob�� o U ti � I

.

:
preço da mercadoria adquirida

• ,

ao grossista; Clínica Especializada, ile
a) 2.0'/. (vin�e por cento) para Crianças

os te�ldos ate Cr$ 6,00 (seis Doenças da Pêlo - Maidrla
cruzeiros).
b) 29'/. (vinte e nove por cen- Cursos especializados da Med!

to) para os tecidos alem de Cr$ cina Infantil e alimentação d�.
6,00 (seis cruzeiros). criancinhas. - Medico-Chefe da:
_ Nenhum comerciante vare- seções de Higiene Infantil e C:

.,Medicação auxiliar

1
gísta poderá faturar e vender zínha Dietética. do Centro d·

no tratamento da tocídos de algodão com macw- Sau�e. - E�taglo �e,} c:nos nl
sífilis'� gens superiores as seguintes, serviço de Pe�e e. Slfl1.iS na Sa,:

��-�'""'"'�"=�--�-I-�--�-:" O �,-�-�-�-�..,....:ti-�--*--,'lJ ta Casa de Misericórdia do RH
-

Janeiro. - Especializado em Ma
laria pelo Departamento Nac.o
na! de Saude Publica. _c_ Ex
Chefe, durante .2 anos, do Servi
ço de Malaria de Blumenau.

nica"
NA'O EXIGE PURlJ!ANTr.,!lEM Dli:,A
mfl1lMM#rlfi'-_ \U;,w.�!p.�_�4QU�:�Kim '

Grando' Liquida�ãD I

Calçados "l'�
\ \ti�QUN

NP;O E NOÇ!VO AOS ",\'m\.,�;",;:; Doi-;1\:z::;:n::;c;,;
�_�..':í;i!..;.\):t'..!t��r.�S:·'�·· ·':Lí.1[:;;1i=..:;-'::-,:·7:'-�z:.:T.z:'.3i-:..:��-::::;:t_":;-::;::'�'t

lIII!I'l·Dr.. ca ff1 A R A
ESPECIALISTA

TRATA11ENTO E OPERAQOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
MoiasUas das meninas e musas, msturbiQs da idade critica. Per
lurlllicões nellfn-glandtdares. OPERAÇOES rio utero. ovarlos.

IrOmEliiS, tumOres. apsndice. harnías, etc.
Diatermccoagulacãn r Ondas Ciuiaa.

OLINIOA RM GERAI:.
Coração. pulmões, rins. iH]. digestivo.
Ilarices • Ulceras - DIl€lGcas Trtlpicaes.

CORS.; Trav. � de Fevereiro M.3 (em frente do ·Holel Vitoria)
RESID.: Hlla São Paulo. 3D - Fone: 1226. - B L U M B N li O

atenção! I antes doEsporteRei!

"SUMARE';;

Chocolates
Baias

Caran,elos
Prailnés

Arth;os de Natal
Caixas Fantasias

etc. etc.

agora a venda na

u [
Novo Edificio Peitar

Travessa 4 de fevereiro, 3

MOdernissimo aparelho de LI1�
Ultra Violeta

Dá consultas, todos os âia«
no Edificio Peiter (ern frent
ao Hotel Vitoria), das 10,3:
ás 12 e das 14,30 ás 17 hora!

oJ.-�.I.....�-���-�-�-�-lE='j

NI) oall e no laJj ! 1
KNOl1 J i .:

.'�fin deve f.altai! r,l
�...o...a·-lIi.�-�--:!il'A�....,...".."çilí,-1iI

CDnsumi�or
E•• i�·f; fDF\rUlXI)8 man�9!Da m�un

Exista Qualida�9 que fôr
Mas não é fRIGÔR '

CrédUo de 20 miUlõe�
de crüzeiros para 3:

despdsas com as
eleições

Rio, 7 (5 E) - o Presídent
da Republlca. sr, José Unbare
baixou hoje decreto-rei abrir
do. ao MinisíeI'io da JusHç!
o crédito especial de 20 m

lhões de cruzeiros para atei
der ás despesas com as ele
ções fi se realizarem fi doi
de dezembro ínotuídas as rt

terentes ao processo de ap �
ração e proclamação dl
candidatos eleitos.
O crédito referido 1;;;

automaticamente registrai
I pelo Tribullal de Contas, dll
tríbuído 80 Tesouro Nacíom
e nosto no Banco do Bra:::.
em conta especial, para. Iívr
movimentação pelo Paeaidet
te do Tribu.nal SUDerior Ele
toral,

-
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o Doutor Oscar Leitão. Juiz Eleitoral da 3a' Zona Eleito- I 37a' set�ção� presidente: Frederico Guilherme B. Junior. ,

ral, com séde o<l.Cumlirca de Brumeriau, Estado de Santa Ca I mé'siirlos: Edmundo Bramoiskl-e á damastor P. Gomes.
tartoa, • .......•.... .. ..... . I 38a' se2l;ão- p.esidertre: Ewaldo !\-fund .

.

. fAZ SABER a todos uueInteressarpossa, que. de con-r mfSados:Milton C. deüllveira-B�rtjaminMargarida Jor.
formidadeecmo art. 17 § l '

e Art. 18; dasTnstruçõcs para as! 3ga"setção-presidenfe: João'·Schwuchow.
lí�lI.':içÕ�s. de? de Delem?fH de .19-15,< expedidas pelo Tribunal j mesadas: Herbert Oeorg"'-'-Arllo ',AHenbUtg�
Superior Eleitoral, em 13 de Outubro do con ente ano, foram I 40â' secção- presidente: Ofto" Sprengel Jl'.
nomeados: nesta data, para constituieem as mesas receptoras mesarios: João I-ierWti:'ngs Filho - Félix Schwarz;
desta 3a' Zona Eleitoral, ; com Os cargos,' respectivamente, de 41a' secção-presidente: Ricardo Hoffmaàn.'
Presiôeute e de Mesados, os seguintes eleitores:. mesarlos: Francisco dos Anjos-Adolfo Weber.

la' Secção+Presideute: Dr. Antonio Victorinu Avila Filho. 42a' :secção-'-'pre.s'idente: Nicdati Pasold.
Mesarios: Heinz 'Schrader - ReinhtJldo Síebert, rr;csarÍos: Emílio 1v\atlke junior.;_,Adólfo Cardosc-
2a' Seccão+Presidente: Oswaldo Artur Moeilmann. 43â' seccão+présídente: Otto Lueders

.

Mesarios: José -Iuvenclo Laux- Frederico Sanches. mesaríos: Amâro· Joaquim de Quadro- J0i5ê MOzhotz.
3a' Secção-Presidente: Dr. Luiz Navarro Stotz. 44.a' secção+ptesidente: Edmundo Koprowski.

.

Mesadas: Bernardo Sauer__Artu«. Rábe Junior. rnesaríos: JOão eras! -'Vergilio Crístofclini.
4a' Secção+-Presídênte: Dr. Ostas Guimarães. 45a' secção-e-presidente: Victor Wulf�
Mesarios: Nicolau Cardoso- Frederico Punzel. mesadas: Felipe !\ianke-Gaílos Bublilz.
fia' Seccão-ç-Presítlents: Joaquim de Sales. 46a' secção-presidente' Arno Zirodars. ,

. Mésarios: Ricardo Bormemasou+Arno Buorger: mesadas: Curt Brandes-Heitor Egídio (ja' Silva: '

6a·.Secção-Presidente. Atoisio Durieux (Frei) 47a' secção-presidente: Victor Weege.
Mesarlos: Antonio .. EuzebioReinert- Luiz Medeiros, mssarios: Erich 'Gunther-c-Alvín Blank.
'(a' Secçào--presiden{t>:Abelardó' de Souza. 48a' secção-presidente: Oswaldo fiedler.
Mesarios. Wilmar Luz=AnibaIMigudg. mesaríos: Erieo Passold+Paulo Adam.
8a' Secção-Presidente: Leopoldo Weise. 49a' secçãc-e-presidente: [oão Oerola.·
Mesarios� Raul Chatagnier-eHerbert Wenmulh. mesarios: Felix Andars-Wi11y Schwanke.
9a' secção-Presidente: Artur Ramos. 50a' secção+-presldente: Herrnann Schwanke-
Mesários: Arioswaldo Guimarães Max Puetter: mesarios: Rufino Araujo-Vito.r Haut.
10a' secção +prestdente: AC3ry Guimarães. Sra' secção-presidente: Max !\leinicke.
Mesadcs: Carlos Koffke'+Frederico Kretzchmar. mesadas: Arno Weege-HCnriqlle Raduenz.
lIa' secção-r-nresídente: Dr, Telmo Ribeiro; 52a' secção-presidente: Leopoldo Blaese .

•
' Mesados: Theopcmpo Rocha=-Henrtque Cabral. mesarios. Alex Wacholz-Oercindo Guimarães.
12a' secção-presidente: Wi!ly Belz.

.'
'.

53a' seccão=prestdente: José Beduschi-
Mesadas: Paulo Balthasar da Silveira-Arnoldo Pueíter- mesarlos: Bernardino Pamplona Sobo-Fermmrlo Duchene
J3a' seccão=Prestdente. Orlando Ferreira de Mello, 54a' secção-r-presidente: Irts Fadei.
Mesarios, Max AUenburg-Stanisiau Rodacki-' mesarios: Osmundo Klock-Vitorio Paulo Zlmrnermann..
14a' secção-presidente: Fritz Frl'ylag. 55a' secção-presidente: Julio Schramm.

.

Mesarios: Cassio J. Silveira -::-Edgar Schaeeííer. mesadas: Alhedo Wehmuth=Doralicio Garcia.
lóa' secção presidente: Federico Carlos Auende. 5õa' secçâo'+presidente: Sabínc dos Santos.
Mesarios: Hans Walfgang Rudolf Kleíne-: UlríchFefíx Steln- mesarfos. Engelberto Schramm=Otavlc Schrnidtt.

bach. 57a' secção-presidente: Egnn Olinger,
16a' S?cção�Dresidenje. Werner Eberhardf.

'

mesa rios: Albedo Fril�sche-Sebastião Martendal.
Mesarias:Oswaldo Wippel-Joaquim Gonçalves. 583' secção-presidente: Leopoldo Schmah:.
l7a' secção...,-presidente: Henrique Stefano mesarias: Bertoldo dos Santos-Arnoldo Krauss.
Mesados: Adolfo Hass .......Max Becker. 5.9a· secção-presidente: Afonso Scnutzler.
18a' secção�presidente: Domingos ManDei de Borba. mesadas: Paulo limmermann�Mario VansuHa.
:Mesarlos: Delfina de Souza Migueis-Paulo Fritzsche. 6Da' seccão..,,-,pre!ijjente: Otavio MueHer.
19a' secção-presidente: Arno Zadrozny. mêsarios: Nelson Barbipti-José Albedd.
Mesadas: Walter PueHer-Bertoldo Neitzel. fila' secção-presideliie: Luiz Franzoi. .

20' secção-presidente: Erich Gaeríner. mesarios: Rudolfo Augusto Schmitz-José Domingos KOe-
Mesados:.Ofto Laçzynski -Adernar Ne�es Bleyer. hler. .

.""""�-.-*-.-�-"_.�-IP.
21a' secção-..,--presldente. Acrisio Moreira da Costa. 62a' secção"-presidente: Luiz ·Guimarães.
Mesados: Curt Probst-Willy Sieve.t. mesarios: Amandiô Spengler..--,-Bernardino Antonio de Souza.-
22a" secção-presidente:'Heitor' Ferraz. ---'" ......

Me�arios:_ Cassio .Medei.ros-:l\rtur �oel1mann.
.

A todos os· Présiderttes acima nomeados e a cada um de23a s�cç�o
- preSidente. Al�mo Erzmger.. per si, ben1 como os respectivos mesarioS, convoca para - cons"

Me�anos._ Pauto �e T?r�o t:amos-R.aul �eeke. tituirem as masas no dia 2 de Dezembro proximo vindouro, ás24a s?c��o-preSl?eme. Joao Du�val MU�:ler.. . sete (7) bOTas,;, nos: lUgares que, previamente. ainda -serão 'des;g-f,!e�arlos:. JulIo B�umg�rten-Jose Marqu_s VIeira.
nados, de conformidade com o art; 13 das citadas Instruçõ�s:2aa s�c�ao:--pte.sldente. André �ada. ; Outrossim, faz saber Sos nomeados, caso tiverem motivo

:nes.anos :;_Antonro. Abra?Em Abdu-Carlos Passam.
para recusar a deiigllação,·nos termos do alt. 17, SI 2', qlle2óa s.e��ao-preslden:e, Dr. Ayres. Bento, . sómenfe poderão alega-Ias até:o dia 23 de novembro, sob pename�artos.�Adolfo ?uth::r.-�_ans)�ljaumgarten, Ide Incorrer na sançã6 do art. 123. n' 21 da lei Eleitoral. ·Cabe27a s�ç�ao-:pTesH:lente, �uao �mt?, da Luz.

.. . ainda aos Presidentes::nomeados, nomear, até 72 horas, pelo ..;-mesanos. Omlherme· PaWtOWSkl FI.ho-Oscar Ruedlger FI"
menos.; '3nteS'�rle começar a eleição, dois secretarios, que ; deve� '

__ _
_ _

--:,

. Iho.� .;. _ '. . T rão setvit"na'tespecliva secção. devendo a nomeação ser

ime"'j
��, �.,,�28a s�cçao- pr.estdente. �mr Mar�o Lago.. . diatamente con:.unicada. por telegrama ou carta expressa, aos

.

me�anos:.:.Henn;;Iu.e SCh:nldt � jose dos AnJOS. nomeados e a este Juizo Eleitoral, e publicada pela imprensa .. A SabnF29a s.ec?ao-;-presidente. Gu':)�avü Sfamm.
ou por edntalá fif:nte do edifício. onde tiver de funcionar a fngor li fimeS8nos. V,ctor !lugo I.1aum",ar.ten. Pedro Pacheco.
mesa �r..eceptora. ·tudo de conformldaje com os arts. 17, § t· e30a' s!,!c�ãl)-presldente: Dr. �uho Ho�st Zadrozny. art� 19 dáS citadas Instruções. A M

.

f' fi"mes.anos�_ Herman,n JO�11A Retnaldo �Íau. .' E, para �ue chegue ao co�hecimetJt? de todos, �andou j uas ante,uas a IDa or31a s,ec...ao pres,?enfe. rtur B0l!a passar. este edItal que será publicadO na Imprensa e ahxado á

ITe�.a.. rJos....•..._.Artu.
r �<1erte!..-PaU!?schm.dler. .

. p.orta.p.n.·ncipa. J do edlfici? onde funciona o cartoti�. eleitoral. ����::.J2a. s.ec�aQ presld�nt.... l!eho Dlla�te. PereIra Dado e pasl:iado nesta Cidade de Bhtmenau, aos dOIS de No· ......__- _

mesanos. fredH�rmg -AIO'!SP Oliveira.
. '. embr··. de 1945.-Eu Luiz Schramm escrivão eleitoral o es-33a' secc;;ão-'-presldente: Jose Waldemar Mendes Ferreira. v ,o J..

mesadas: Martlnho Cardoso da Veiga-Pedro Zimmermann. crevt.l
34â' secção-presidente: Ouilhetme lensen. '.
mesários: Emanbel José Pereira"- Henrique Koprowski . .'
3Sa' secção-presidente: Hercilio Oeeke.
mesarios: Edmundo Pozes-Edch Karmann.
3óa' secção-presidênte: Ernesto Stodieck Junior. Confere com o original
mesarias:

.
Raul Laux--Ralf Bruno Gross, O Escrivão: Luiz Schramm,

.
"..... ...;,..;.IIÓOt......... ;........"'-'-.�..·...,.;..� ....... oe .•;._�.........�..��-.,..........��. �,...:...-........fII..;._.-·..�-�_. • o�-.-j;.......�-It..:.· ...-.._•.....:....- •

IUiz fi itoral] da· 3D. llna Eleitoral·
.. Blumenall' ,.. do E·slado de Sanla CatariU.8

E D·I T A L
de ncmeacâo-déPresidentea e Mesários das Mesas Receptoras da

3a. Zona EleitóraI

Blumenau, 2 de.Novembro de 1945.

OSCAR LEITÃO
Juiz Eleitoral

.

O seU RAglO está fa'hando?�I--·IIlI"
---o-_'.--------�

.. Leve':,.i:De.d.·liOa.t�.m.B··•.e.J:.�tO... ·e.'.HnaIUOfl(ina..
AP'a ..�:hRoCsÀ ��orRadio

fi� .I..f 1"'.1 de Iodos os Ilpos e tamanho� na
a $9rá pruIltameltt� atendido

.

.

Caso do AmericanO S. A.
Equipamento rnode'J"JüJ de alta precisàoj têcntco ' Meroado de AulomMela

.
.

fonnado e diplomadO: em São Paulo Rua 15 n' 487 '1......_�_i;1iÍII!ii!iAgiill!!a.miBi·lJl1IellÍ!··!S!di;àlíaIl!lMlR.·l!IlIiallflll····!Ii!iI···.B.f"!!III.Q.····!l:an.clIllIo_s.1_O.·IIIiIiI!iI!IiIIIII!__1D1I i -----------------....'IIIIE , ..
'

I ,. sr = ' OlP! " 7" ta w"r,
...

! .�.��.,...:'�*--.-_o_..-#
I . ,

: I: Caixão Junebre
!ll��

J �!.rviçinl ",thr primeira

I ordem'

Hus Maranbào
N' 27

A. tratar com

OficiAa llOlO fUHIE
.

Uende todos 011 strviçOIJ ds
Radias receptore,

.

larviçoll Rapldos e GannHdOl
TELEFONE 1395

Rul! ., de Setembro, l3

. ...

o í"E�.nOR DOS l'liELHORE5

��,,�;C",,; �,,·�,..m*i
-

19M"
-
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Armado na esquina das ruas
;1 de Setembro e om etiro

Divertimentos, alegria, luz e musica,
lodos ao Parque f§irela do Sul

':'::-',-

:", ..
:.,

. ,".."

.........
" Nurtca::�adIe ein seguir um bom con-

.

,

...•. i,:�;l/Ú��tn�:t::!�an::' n::::os�eco:�i�O:
�;Xi<}\ii.ãa �dal é, muitas vezes, uma. con;

'
.. sequência de súa. apresentação descui-
"&da': :tembre�se de que Q desleixo 'no

'. .. ,,·barbea.r JmpresSiona desfavoràvelmen-
.'.

'te; podeMo neutralizar iMas as ambi-
. çi5es. ''<lI! :·sucçSso., Barbeie-se todos. os

dias, éril casa, sem jse expor ao perigo
.. de infecções na pele, usando o novo e

•• �feiçoad() aparelho
.

Gillette . Tech,
.

::,;�,e as', �su�éráVei� lâminas • Gi11ett�
Azul, legítimas. Comece hoje mesmo !

DISTRIBUIDORES

Prcsdocimo 8tCía.Ltda.
BLUMfNIU -.. CURITIBI - JOINY!LlE

11
auxiliar fIO tratamento da Sifilis 6 ficarú salvo. d�S.

I '.'
tas ameaças. Formula

..

trí-iodada do eminente CientIS
ta ingtes Dr. Fred. \Viliam Romano.

,
. (N. 49 EC)

r'�! -=""""'"
��"#ii§§!iii!i\I�"* 1IiiiiiiAiRi@ii'4����"'i.\C"'-
tlli-.-.-"-.-�-"-�--'.-. o �'9_._;+-+-+-.-�-"�--#t,----------------------���--�----=---�����
r fabrica de ladrilhos e Oficina de E$Cu�tiDra

I· Iruoldo Puetter
8lUt4EHIU

Rua Duque de Caxias! 8 (Ex·PalmBíráB)

Telefone,10S1 - Caixa Postal, 4:8
Ellp�.%lrd.d\l � b,u1taçãlf tle B:lPfci!li��..s� ®\'fl1 ?rQi:�'�'á ;;; ií�U'�

.

,.'
.

.

. feiçl'i� C;flIlUUllS (�� ,_,Ín.lt}[:;t1'J lu',.
.GriJO�t!lt E.wId,'!!.das� gAvhn�ntJ9�, ma:d!l1.1 B?!lp.m1itre�" Cl:1h:iI'Si t);m:rt!.·

Silil41rD, I!�dra� paJa l?�II, l:!�d.. Ágru'lll T�'I:!qll�!;, Cnp!t��", TtlMB
.

...
cmt"", R;l"'GU� �h"'� lar..

cÕll# pari :&��Iltl Callt�l1e.i.. p.a.rllt �""� ",8" - - d ' �••
>

.

. I
di!tlif!' 'Mi!ill'�(i! d� C.ii'íutr'Ô},. fllGt'ei"

l� (.l!!l.ra
FiltrGl • RAdf�llil 11'10", �I! V�i'li, Fi;i.ígfm�nt6 <1* M {II:'.

l:'�1 n.ID dllt G\lJII'I'Ct, 0t� {l � f :t I " f,l� ii 11 fi. f � t ú..

- �À.got'a eu SDU .j i;l "tal"! 12_ ,ó- olhar & ••• zás! ,PQ"
"q'J,er USQ. 11 �lIJett�·" rJt>ixo correr sucvemente o'marfim .. ,

.. .;; .'
.

.
. )I(lff·AIIÍ'tr�1tIt

j;.;::_..._.+----..;_...- ...=•.- .•-.+........ O ":-::���-�---..-.tÍilllil:tl---:•• 'i·O.;t��-,t-.-;,..ffi--·il��-"!J-'�..,...
.4lIl1tJH"Dg.._�. O :••DJRJi:ftDLfiIIJf .

"I Exportadora da MadB�a& 8. 1.
Stock permanente de:

Madeiras de construção em ge-

IraI, Forros, Soalhos, Molduras
etc. i

M

/ .. .... Telefone 1337 =
I a:'_' UM, E Mil U .. Santa Catarina

.

®

.����6H'.�.:or.r.ti"oJ�.W�!I(If�Sl.)'.'OIl�
�,...-�-:+: "�..� ;:�":��, '�=-� o�....;.]E�-I:....�......-�-�....,..:.;,.:_.

ASSINATURA PE.J6RNAIS
Estado de São' Paulo, São, i?aulo

'Porano:, Qr$,;120,OOj por .. 112 ano Cr$ 70,eJO

Jcmal do Comercio" Rio
Pm'ano Cr$ 100,00/ por 1/2 ano Cr$ 60,00

Pedidos' a: ono: WIUf, � Jqne 101t9 - Blumea3u

Anancar e destruir gra ..

vatás é contribuír para o

I desaparecimento da malária
leU! . Bhull�lJau.

. .

• • -

••�" •
>,

Porque amanhã
sinão hoje mesmo?

Comece hoje mesmo um tratamento do sangue pa
ra "evHar amanhã desastres imprevistos e in en:edia��is.

Sangue impuro, Sangue gl'OSSO, Arterias njas,
Alta temão são fortes Indicies de Sifilís e represen
tam perigo 'eminente de derame cerebral e paralisia:

Use sem perda de tempo o poderoso Depurativo

IPEROGY VlnlS5i�iO
Despachante da Recehedoria 110Dilltritíl fed\ifill Ct,.;t da Filzemla)
Escritoriu: . TRAVESA DO' OUVIDOR N' 21 . ��' iHH�ill' - fi I {)

Encarrega-se com 'Efici�ncia' e Rapide� de ;

Títulos declararorios -' Naturali,,<lçãHS - Retificação de

Impostos - Regi�t�o de C()m�rcio .:_, P1�t.eJ�tes - Defesa
de Autos _ Certidão de RemIa - tiel'Vj,;or, em todos os

l\iinistel'Íos - Registro de Diplomas - Pt·ocl'.ratbrlOS -

Serviços na Policia _ Pnrmanencia de EstI'an�i;mOs - Re
gistros de firmas comerciais e indnst.riais ll.:�. D.,9.I. - Re-

.

gistro Civil - Retificaçües de nome :'1 nnaçao -
Certidões para e-mbul'que.

Registro de Criadores - Serlll<;f.lS ll� n 1 fi.
Recebimantn de contas no M. lia fazenda.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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nCIBailê· De Bhlmeluu('
������������!����.

,··.··.1.·····.·.... ..

.
.

.

.. ' .1 Prefeit'lra A\unicipal__!le Biumenal j

I
.' I Sociedade Benificiador.a de

ere�;'"í�fci�:ç����':,!:�:i;':{. Mini stério da Ag t i cu I tu ra I Madeiras Lida•

.•. Um moç; sedo para serviço'D�l!Drlamento nacional da Produç_!io II1!mal- Telefone 1248 - Rua 1 «"te Setembbro

Iev.e, qu.e_ .saib
a

....•..•.
ler e

es.erev..

er jl .•....
DlllIsao �e f

":Om!D.to da '.rO
..

duçao 1I01loal- fornecedores de 1\1adeiras em Geral
Iníorrnações neste Jornal,. '.' Inspetorul Regional em lonta Grossa l1li II I

forro Paulista, Eneantonelras de QUalquer Espécie,
IVende ..se lfazenda Experimental de Criação 'de laies

..:,ll AHnhament?! etc. etc.

l'tl� Especialidade: Soalho Marca Strobel
Uma hem r�staiad<l loja de EDITAL DE CONCURRENCIA E LEILAO PARA AI.

c' fecidosinclusiveçaS3 e terras, VENDA DE ANIMAIS 1�-;;;;;---�"'iiiiiBi"'_-;;;;;;;;;------;;;;;;,;m-;.;;;;;-;;;m;;.situada no centro.da praça de
Taió-

.. De ordem do Sr. Encarregado desta Fazenda Experimental
Ti�tar com oproprietarío de Criação de Lages, faço publico. para congecin:e?todos intere�

Henrique Faber Sobr. sados que, de acordo com a autorização do Sr.Ministro da Ag!."!-
.

Taió - Rio 'do Sull cultura, em despacho exarado no processo N. P.A. 1.842/45, data-
r- w�' ----......-

r
do de ::! I de junho do corrente ano, e de conformidade com o §

Uma Geladeira para famiHa( do �rt. .2' d� Decreto .0' 21.0�3, dn 19 de feve:-eiro de 1932,
em ott;no. F'un.c.. icnarnento. ln-'� demais dl�pOSlçijes lega1:S �m vigor. serão

t re.ce�ldas nesta Fa-!formaçoes nesta Redacão I zenda experimental de Criação de Lages, ate o dia 20 de no-

-----

_'" .
.

I vembro próximo vindouro. ás 13 horas. proposta para a venda de

Vende-se O Campo de Fu-
. I I (�oze) bovino e 2 (dois}, equinos improprios para. os. serviços I

tetól Vitoria com aprox. 7.000! mantidos por este estabelecimento, As propostas, no dia e hora I
metros quadrados Bit.uado á I acima mencionad.os serão abertas por .funcionarios .

previamente
Rua João PessoB� Velha. designados para esse fim. Referidas propostas se entendem para
Intormações com M. Oer- todo o lóte de cada especíe, .

mf:r� S. A. Com. Mcellmann l : De acordo com o § 3' do Art. 2' do Decreto citado, caso

ou Otto WHle -Ione 1099 não se apresentarem concurrentes, ou se os preços não atingiremI

1946'::_ 1 ao valor indicado nests Eeital, os animais serão vendidos em lei-

f.'""" ';,e'·.
Ião; que teaá lugar no mesmo dia 20 de novembro próximo vin-

"""".......____ douro, ás 14 haras, na sede deste Estabelecimento.
.

Duas Casas Da Rua SâoPaulo Os onimais poderão ser vistos e examinados na séds desta
N' ??1 e 275, pel:tencent�B ti Fazenda Experimental de Criação de Eages e apresentam as se
Eromo Marx seníor.. O lute- guintes earacterlstícas:
ressado deve se dil'igil" ao ---��._�..--�._---------------

Proprfetarf», na Rua São Pau- N' de especie. Raça. Nome. N. Sexo Data do Valor
lo N. 271. ordem. nascimento. básico

�

Vende-se ou Arrenda-se o

bem aíreguezado P R A IA
H O T E L, .sltuado na afa.·
mada praia de

. PiQ&rras, na
Estrada Itajai-JoinvHe. Infor
mações com o propríetarío
Leopoldo Fleith.

........��.c;·�·..... ·1J

'o fT'lELHOR DOS mELHOReS

.:�:'l�.l".l"�"'''';�•.••
,�=��: 1J.�t. i,'� ��}�dt�;:�i.I;�.�LJ��;�:!������:��P.iJO'��

Hão De�(ujde
Uma Tosse ou
Um Resfriado
� _CltIfA!dadila . '4lle pOem
lI!R perie. iii "",dolo; • III "lida, came
..... jlCr ....... ..m.pl"" t&<... o.. r...•

imldó. Estola ",ru� embora parell'ID'

.... iDaponoda; (levc:m ser tratado.
_� • .lüdad. parI! que não

III 1II'1ItIl"'_ lIItaD";ra .. uusa,

Nrioll lIho ""to... T�dlJll' Illl ar·

� 40 IlpPar<llhe reapíratorlo,
_ ohapl... i<.rlPIlel bronebito 011

_riade;;; preci_ d.. _, remedi,.

lMPide< ••meu. O Xlltop. São João
••� pano ..teII

_ W. =- rem6lilo

... D&llm asradaTel. p...... i
iIól<>I101l, ...u......_1l'I&

tEarope
SaoJoão
ilih, AMm a. frellas - São Paulo

zUiI" .. e

No bar e no Ia»
;

, KNO'D
.

[

r'p,� d�ve. faltar!

I

2

----

Bovina Flamenga, Vaqueano .556 macho 7-[0-44 200,00
" " Quarta-feira 459 Femea 9-8-3'9 800,00!" Normànda Palheta 54

"

3-11-33 800,00
J" " Lourenço 57 Macho 10-9-34 800,00 I" " Marquesa: 65 Fernea 17-9�35 800,0°1

" " Nardeuse 70
"

18-8-36 800,00 t" " Coriní 31 Macho 6-9-34 800.00 ;
" " Orquidéa 39 Fcmea 23-10'32 800,00 I" " Quinena Il6 "

7-IO�39 .
800,00

" " Quisilia 117
"

10 10-39 800,00 !" " Rosa 1"'� "

29-8-40 800,00 I-,J

Requina comum La Vieia " 300,00 I
" " Scherife - Macho 300,oo!

10 ....11-1945

Cópias deste Edital serão afixadas nos lugares de costumes1.----......---............-......._-......------ ......---.11

nos Municípios de·Araranguá. Blumenau, Bom Retiro, Brusque, II Dr.. A. SAN T A E L 1 A
Curitibanos, Campos Novos, Caçador, Canoinhas, Gaspar. Aamonia
IndaiaI, ItaJ'aí, Joinvile. Jaraguá Joaçaba. Mafra, Porto União,· Rio I Oll1lowiulo uela Faculdade,Hilchmal da .Medicúlill .111

Universidade do BrasiL
do Sul, Rodeio, São Joaquim. Timbó e Tubarão.

.

Fazenda Experimental de Criação. de Lages, 20 de outubro
de 1945,

Pedro Afonso deAlbaide Auxiliar de Esc: I.A.
VISTO. Milton Marques da Silva.

Vet-I, pelo Encarregado da F.E.C. de Lages.
*** 1De ordem do Sr. Prefeito convido os Contribuintes abaixo

j.
relacionador a comparecerem na Tesouraria desta Prefeitura, afim ide saldarem seus débitos sobre o Imoosto de Industria e Profis- j

J são (2' Semestre). até o dia 30 de no�embro.
� .'.

Terminado o prazo acima cita.do, serão e.xtraídas certidões
I para a deyida cobrança executiva.
.1 Blumenau. 5 de novembro de 194.5.

A. M. 'WAGNER-Tesoureiro Municipal

3
. 4'
5
6

'·Colicas do fígado _.f> l"iI� �:...., Dart's no fstomago�
., ""; f..:.t'f:;.-

,"",

_ ,,..........__-...
Tonteiras fí

-' Enxaquecas'
Mâo bahro Flarulencías

Indigestões
.

: Palpitações
Pesadelos "i\",.,v'/ � Dyspepsia
Linzua suja fii:, Gazes - Azia

o

:����t. �

Dôres de cabeça - Peso no esromago
'i' -

outras manrrcstaçoes as

P�I I'
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dilU. as 00· t�bDa ."e

e multas

oss

Antonio Schramm, Antonio Raulino, Artur Sohroeder, Al
tur Seidea, Augusto Isles. Ahvin Dorow, Arno Buerger, André
Severino, Bertoldo Guse, Brunbilda Maria Correa. Cristoff Knap'l'per, Demétrio Mallesi, Emílio Poulom, Expresso São Paulo-Cu
ritíba, Egbert Hinsch, Fecularia Rio Molho, Francisco de SouZa, I
Frederico'Doege. Frederico Francisco Muller, Fabrica de Madei-!

Ir.
as Itou.pav.a Ltda., Felipe. Bartosevdtz,. Germano Godry, Germano 1
Schaufert, Germano Klemz, G. Duetsch. Hans Fehr1e, Henrique I

Licetti, Henrique Triesess, Hugo Friedel, Harry Spernauu, Her-I _,
.

iMiIii;Mefld, +HiiW'il'WiS ; "m- gaiôí'i
sert Schmidt. Herbert J. Fabian. Helmuth Schrdeder, Herculano
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·a······�!Sestrem, LUiS Bauer, Leopoldo N. de Oltvelra, Laert Cunha, Lau' l: U· li lU· u :1
11"0

..

M. KIOC.k. l\.1ãria Novack, Maria. Conceição, Manoel. Cardoso, {: • ;5
! Martniano Hilario, Otto Freygang, Otto IKleine. Otto Ferreira, i'� Do mitorios B

osc.'a.r persuh.u. 0.swaldo.. K.l.·e.nc..n.• Paulo Piske, Paulo Bernardes, � Saias !SPedro Scbneider, Rodolfo Scbmidt. Reinaldo Muel1er, Roberto.i i de Jantar =1Blank, Rovito MagnaneHi, Romão Pfiffer, Teodoro Augusto, Vi· U Moveis Estofados h
tor Koprawsky, Vitor Minzloff. Waldemar F. Nunes, "Valter Sto· ti =i
dick, 'Valter Reiohold, 'Willy Fischet'. Wolframm Ltda., Meta-

:}' Serviço bem perfeito e bem acabado ;�

Illurgica Itoupava Ltda., lntex Ltda., Comercio de l\.fad"'ira Tram- ; n d d . . t�
, buda Ltda., Felix Zunino, Erich Loth. Oswaldo Fiedle:::, Socieda- :. ura:Oue· estoque e Tapetes l!
Ide de �xportaçào �tda,. F�ancis�o Loewel1', Carlos Zcigler, \Val- f� Rua Dr. Amadeu. .l1ls 11 :�
lter Relollold. FranC1SCO J. Sonlbno. .t :. _ : ,

��
f... ..."_"...,, �_�............,._ �� _ >.A_ )

fabrica de Tintas I81umenau L.da.
Tintas 6 Vernizes .. Material' para

Pinturas em Geral ITintas 61TI bisnagas para artistas
'!BlumeiUIU .. Ste.. Catarina
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com acç�" dh'CC� s"l:re Q 11:STO:!\lAGO, Fli.V.DO E IN1'ESTINOS enrrn oa rn
.

8$ CaUfl3.S, evÚ. .:.·UTh ".�!J${}inta.m-e21t"- a liTlruio. d� l'en\ré. tiyopordonam, desde
o. eoraeço • ..be:Uj -eatnr iH;;ra! e f'az.t":.C'l déaapPAfcf'-e[ RS co.,!",;e:(,i'ntc!:,des do

e ESTOMAGO. l?!GADO " :mTr�ST!NOS t"

d Sedas, Linhos, Casemir�s, �

I
Riscados, Brins, sapat.os, I. '. Camisas, Pijamas, Capas,

.

' Meias, etc. •
.: '! Chapéus Ramenzoni, Gnr} e NBlsa_,
BlUMEtiiU - Rua 15 de Novembro, 505 .. fone: 1107

MédICO por cont1urso do Sen'ico Nacional je Doenças M6nt�i6.
Ex·interúo da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico. do Rio'

de Janeiro, Ex·médico assistentE do Sanatório Rio de
.

Janeiro da Capital Fedel·aI.
CUNICA MÉDICA - ESPECIALiSTA EM OOENCAS NERVOSAS.

CONSULTómo • R O A P B L I P li se. B M ·1 O t
:Edificío Amalia Nl;lto)
Das 15 és 18 noras

flLORIANÓPOLIS
.fi

tTA
*!

CAfr· CO
Sempre foi e continúa a ser

elIlOr

-------------------".--------

fofo AffiAOOR (G*Scho!z)
Recomenda -se pel
Esmerado e:rviç(JS I

Novembr�, 596 I
---___,.-----------���.�..
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Nurenbergue, 9 (S.E.J - Es- o julgamento pudera estar
· tão prestes a terminar os terminado estar' terminado
ultlmos preparattv_os <para. o em 50 dias de trabalho, Isto

julgamento doa �': p�incjpais é. até metades de
.

janeiro
criminosos de gue�ra nazista de 1946.
O julgamento tera': inicio no Segundo as mesmas noueí
proxlmu dia 26 dÓ corrente. &8, str Davis Moxwel] fyfe,
Os pentes legais iaqui reu- vice-presidente do Conselho
nidos,

,

adiantaram hoje que Executivo da Comissão de
Crimes de Guerra das Na-

li conlrllrl·bu·· IlSça-O· ções Unidas, declarou que os
ii ..' . chefes nazistas que aguaadam
do Brasil na desco- julgamento em Nuremberque

herta. dft .rgdar
não poderão alegar em sua

U v u ·defesa que agiam no cumpri-
Londres, 9 (S.E.)· - Uma mente de ordens superiores.

das maiores Invenções da ·:1t......"'-it�_·....- ...._
"

_ --: '_

· guerra o radar - dependeu
I', ,., " ;y; •• �.- -*- � ..

.

�� .'. �e:�:i� :��e:f:fme���ma� FC04·I:,;vD·;/·;"���::'E:-:'��·�S···��C"···i;�I··;itantallte-e-deelara importante 'li ..

U. lU B "

boletim técnico - publicado �:::� �=

pela_ organização de i�for- 'Aniversarias'maçoes das Nações Umdas
· e quê. em ,artigo intitulado SRTA: NILDA LUZ
"Contribuição l�ti�o-amel'lc�- Completa hoje mais um ano
.

na para
.

fi vítorta prestou de feliz existencla a distinta
ontem homenagem 'S? esfo�- srta. Nilda Luz, da sociedade
Co d�. guerr.a dos paises lah-IIoeal. .

.

.'. SRA ..HELENA K "U
Assembléia Geral Fxtraordinaria

amerIcanos.. O fi h'
. OC� PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

.

'. '.
.

.

.

.' , I-IARRY PAULI De ueHojJe °K3mvhersar',o da São convidados os Senhores Acionistas desta ,nllie(1�-

R 1_,"
- A f

.

.

sr, a. e ena ce vir !1o�a' ..'
'. u_''''" "

e· I le··aç···;···0 -:-.. e emeride de hoíe assí-
as � d Rod If

I

K",
" de Anon!ma. para uma AssembleIa Oel.·h'.l Exrraorrnuarte •

. ,

. '.. .

.' nala o transcurso de mais um PO:.3 o �sr. o ro ocn.

I que de�era reaiíz�r-8e I?-Il séde sociat, á Alameda Duque
Na notá que publicamos on�l1)até!liciO .do sr- Harry Pauli, Me. JOAO TEICHM.\NN ú� Caxlaa nr. 7, desta CIdade, pelas quetorze (l4} horas do

tem subordinada ao título «Assim aqui residente. - Comemora nesta data a dia vínte e quatro {24} do corrente mes de Novembro, sJ;m

s� Faz Democracia». discorrendo CARLOS GERMER passagem de_mais, um natalicio I �� t��ar cOnhe?jme[ito,,�OS àt�8 prattcudos _:para o eIG�ivo

sobr.e a onda de .protesto que I An' l' h' . 10 menino Joãc Teichmann filho aumento de capítalsocíel, aprovado 001' delíberacãr 11;':;"1··
. .. _

.
- lversar a-se ale o sr.

. ." . ..
< -'T U' ._-

pro..
vocou

e.m
Mmas a

.nom.eaçao I C.arl Oe .·d di d d I do conhecido escultor Er.wino nnna da Assembléia Geral Extraerdinarta realizada em 20
d . O '1' Ab

.

t
.OS rmer, e rca o guar a- 'T .

h
.. . de brtl de 19A!'j ..!.�. ·t·0isr. VICHO reu para m er- livros da Fabrica de PáS "Es- ele rnann, residente em RIO �. fi i' 1 -.I"'; aprovar em cumi iVO esse aumento e cs

ventor feder!'ll. daq.u�l:. Es.t;'ldo, I taede.le". desta cidade. do Testo., '

t
'

_ ,...

atos quê lhe dizem respeito, bem como ra�H1car 3 reforma
por um lapso de revisao saiu o

.

' a, *** l
'

1: : parcial dos Estatutos sociais, levada a efeito pGr delibera-
nome desse senhor como Presí- ARTUR A�TENBNRO Nascimentos'" ção unanlme daquela mesma Assembléia.
dente da UDN quando na rea- Faz anos hole o sr. Artur OBSSr..VAÇAo: - Chama-se a atenção dos Senhorc�8 Aeío- .

lidade o mesmo é Presidente dei, Altenburg', corretor da Compan- Com o nascimento de uma nístes para o disposto [no arttgo Dr. 38 dos Estatutos Soo'
DNC (Departamento Nacional do hta "Singer e pessoa muito re- menina ontem na maternidade cíaís em vigor.
Café). lacionada nesta praça. local, acha-se em festas o ven- Blumenau, 9 de Novembro de 10.45

'. ..
.

'. turoso lar do sr. \VaHer Vieira (a) - Guilherme Renaux -

...Diretor TI?;·"_!r;[__.nte�����.����.��

1I1
" _,i _'" <J '\...!I 1:';1:<_
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e de sua esposa Da. Períim (a) Roberto Grusseubacher - Dir. Vice Pn'@Ueníe

_

..

l(j;:,I Alves Vieira. (fi) - Gustavo stamm- Diretor Gerente - 3 v 1
_t--�-r.-�-'�-+-:lflL'al.;-�-:1' 0 o 1f-if-�"""'�-4',-�-iti-itl-.,-fi .-&-o-;;;.--'-""{>·_,,*, -9�-·�·-:�.-"-�·

{l. NOVAS - REtEM CHEGADAS
i ",:1 Extraio Prado dOe R;�ps!d�a Menor Plldem!J c!llilrilil'l !.Ia

t i EI71:1 e�u;�mbaase ai venda nas bfllm��� �iim!ca
í� MAQUINAS OE ESCREVER h LI:.L famaacias e Drogarias so�failç�t���l�i��i':�\IDS �i'a�!��. "1.. C. SMITH &. CaRONA" (norte-americanas) B "��""�-�-�-�-��-"""�i! o <)_-,�-iiI!'-="''Ó:-.-�-����-. Ihadoft'B Cümmicos declarou

ll: M 4QUIN·AS DE CALCULAR :1 i " que as f.lemE'ütes de Uma no-

:!: ..fi..
..nR·.··IS··I.NAL. ODH-uUD" , :0:",..,)

.

.�.'� t 8.!toro P�pular fi ltf!rr{;�iJ� d.r� \V'�ill de l.t�f�l� �I!' va guerra estão gentio pbn··
"

\I tum l �......
, •

u.... ti' {;; a'!.K· :,'.,t'"U _ou "",h. u�« tS(1fW "liSElOS já", pleiteando

�i DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO :.:1 r _ ... , "'��?'-=--� "Z,," - 1 por isso que ea nnções unÍ-

(. DE SANTA CATARINA: J � :$ das estüoele-'('iHil Uma eomi-
,: :t I Deposito à dlSP03i\,�&.lJ 2 Oio J ,I ssão para o cüDtrüle da bom·
ti J. SANTOS··· H t"IA_ H r DeposHo Popular õ O/O T 0:1. atoilllca. dependente do
�L Ut '" - �i) � C/Ctg, .

com ávhm d� 30 ttias 4 Oí{l !& i Conselho MU1HHtil de Segu�

i!. R 1 O' , DOS U L : !' """" {'oQ dias fi o'li:; I ''''''1(>:>
: .�} � "d ,�r'�' lt') ,n,'/o 1� I

I-C>' .... u. .....

: "] g
I. em Ab -7 �f' L,taa fi -t- '-' i I A Assocrc:çriú pretende re�

li Rua Carlos Gomes, 69 (Esq. Ri. 1 de Setembro) �l � i GtóHll [('c;m 1":!) d;aiS ti Off) :<fi. ! presentar o pensamento de
.

. . r CiCts. Prazo Fi�o fi mêG81J J 5',2 O,Ju� I 1'" 90 .' ,

;...... cx

..·.POSTAL,7.END,TEL.:OOSSAN-fONES:108e94 ":=1 �I'
'. '"

I. O ClentlGtBfJ e peBqlHS8,-

t-
Idem Íílem 12 5 t} O/O f d.oreG, Ílldusivi'i tios que au�

=& ..

/,. ffi: ;ti • xiliaram o deS8llvo�vimento
:��r",,!!-"'i:��'�"''''���;'�������W � .......-��-e"""".�-�:--<;l?iE(�-·�--� o �--....'�_..�-�_ ..-:,:--.......?��.�_._-�.�-(l da tJDrnba aíÜú1ici1.
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