
atacara Toquio
Londres, 20 (A.P.) -- lYU1na transmissão

ram um novo raiâe a capital japonesa.de hÓje a agencia japonesa: Domei informa objetivo principal foi a reqião de Kuarla
que unidades aéro-naotü americanas 'realiza.

os aparelhos atacantes estioeram. sobre a áreaO
bombardeada em ondas sucessivas p01' mais

e
de uma hora,

Na· baía de.·Ma'nilha a frola esladunidense I

Renunciou o Prefeito de Niterai
.' Unidades �av�is pesada�_auxiliarão a esmagar 3. reslstencia

.

"Mais 11m indicie de IIlle as eleições estão
p

__ .,
Deponlca na regl30 .; li luta em Corregldo� r

t '1'1 as forças polítkas dá capital HUM
Manilha, 20 (A. P.) - Pela pesadas norte-americanas na lu- ças norte-americanas estão em- a por ai minense em torno do 1nrerverto1t'

primeira vez,· finalmente, apos ta de destruição, perto da. Capí- penhadas na tarefa de arrancar Rio, iH (C, P.) - Enquanto do Estado sob a alegação ele que
tres

-

anos, a frota dos Estedos tal Filipina, onde {JS rnponlros os japoneses dos redutos subter se esperava a publi: acão da cha-
a sua rolal.oração politica perten'Unidos entrou na baia de Muni- estão entrlncheírados.

.

1'811:':OS de Corregídor, operações marla lei adícíonal a constitui- da ao jornalista José EduardoÍha 'e se ,esnie11a a�tQdio o momen- que exigem muita coragem' e Q cão vigente, e da lei elei.oral pa- de Macedo 5031'.038, seu chefe, Ser
110 a intervenção das unidades Ma.n�, 20 (A. P.) -r-r- As for- emprego de anuas leves. ;.1 o ;�1orno do Brasil á demo-

I
---"-------�_.

cracía .liberal, os politícos pro- I vira, sim, muitos anos ao go-

curam adiantar as suas tar�fasl! vemo daquele Estado na ges
tão dos negocies ela PJ:�",feiltuembora discretamente.
ra d� Niteroi mas, apenas co

Dois índices da situarão que
mo admínlstrador. Políticamen

se espera, temos Iníludívelmente
na recente saída do prefeito de

,

te, não, porque era filiadn a umÍ1'
I

- corrente partidaría,Niterol, sr. Brant ao Junior, e na

inesperada resolução dO pie- Para substituir o sr. Brandão

Ieí:o doo Distrito Federal, sr, Hen Junior, ralou-se e insistiu-soe no

Tique Dodsworth, projetando a uorna do ex-parlamentar Acur

criação de mais duas secretarias cio Torres. SU:l indicação, po

para as quais se indica os srs. rem, parece que não vingou, por
Edgar RO!TI:;J"iQ e Caldeira Alva- que hoje aparece o sr, Brigirlo
renga, antigos vereadores da ex- Tinoco, ex-vereador e atual o:!Ii:

tinta C2111Hira Municipal. da] de gabiinete do sr, Marcon-
A defecção do sr, Brandão Ju- des Filho, romo tendo a sua no

níor, ex-prefeíio de Niterní, se-I meação assentada para aquele
BLUMENAU • Quartil feira. 2l de Fevereiro de 19115 - Dr. AchilJ�13 Balsini Dirotor Respousl!.vel - Ano XXl- N. 102 I gundo é' \02 corrente, foi de- cargo. Essse movimentos contír-

. NUDlerosas vilas. e cidades ca uradas na frente _��a_r�l_�na_a��a_��_��_!i�_�_t�_I�_eC_�i_�g_J;.�_!��_l�_r_��,_��_i�_.f_Iu_,:_a_s_'e_IE'_l'çõ_,e_s_e_sti'_lO_á
ocidental

anual
semeatral
avulso

Cr$ Go.oo
Cr$ ss.oo
CrG (l,30

mario MalutinoEm primeIra lugar. ii
ordem. l)ürque na de
sordem nada se CODS
troll DE AU

Getulio VargilS

da parte externa da Siegfried;'
das aldeias Bersíger e Etgligen

Mestorne e Leíngberg mais para e da cidade de Mírchen ao norte

o suleste; das cidades de Heisen, de Sagmtury e mais algumas al
Jub�n e Stokircht, ao noroeste Ideias para o oeste.

----------------------�,--�--------------------------------------------------------------------

uo�um
...�RI absolutá��nte1'9'.1, ��u.lv pele. Eficiente

Weizel. PICADAS DE
!l outros insetos.

ara. a últil
asalto linal a Berli

se prepar
MO.SCDU, 20 (A. P,) - Os obsar ZIII.ftu nrganlraZa o final a Berlim 'e toda a Alenta

vadores mílítares daqui opinam aU" lU II! UI nha Ork-ntal, pois que sua po-
que a·· resístencía

.

alemã se oen- para, com sua guarda eb corpo [
----

Irada
resistenoía a leste de Kns-

derosa maquina de .guerra estátralíza' em torno de Muních ii'. :. t' f· Iti """'j 'lU .)('\ (A. P) 'Contt 11'1"1, Se-;zundo tudo r'ndica, Zu-S'�le a, o.'erecel' a II 1111a rcSK 'en, l\'�OS(OU! ;..,j <. ,
_. -

1 -

'" _

(-!Ue Hitler se prepara n:�ssa z{ma ela. .

,

' nuam os alemães em: sua deses:..p_·:;_k,,-o_v__e�s_t_á_:_p_re_p:._a_r_a_n_(_!o__s_,e_u_a_ss_a_l_to__s_'e__v_o_lt_a_n_d_o_c_l"'_._Je_s..,..t_e_p_a_ra_ o sul.

Paris, 20 (A. P,) - O comuni
cado aliado da manhã de hoje
regista as. seguintes capturas:
Gorh te Ankoser, ao norte da: li
nha Siegfried; Das cidades de :

.",

� ...

inofensivo para
proteção contra

MOSQDITOS e

resistê ci

B R.ltFs controla Ioda a

Norueguesa
cosia Separadas as forças japonesas em Iwo

I batalha que aU se trava é provavehnenle a maior até agora re ..

t!uan, 20 (A. _P.) - Ei {) s�- nistrada no Pacifico d,i� qu: ?S fu�IeirOs l:aváis. ame
O'umte o comul1lcado do Alml- � nc,UlO" Ja 'este.i() agOla fJ.rme�

�ante Nim1tz: ::Fuzileiros navaia nort8 da ilhu_ A resistencia ja- mente estal�eleddos €111 �uJ.:Íibach"
dos Estados Unidos, que desem- pone::>a na .réfetida áre:l fOL nlo- não havendo mais possi?ilidades
barca'ram na ilha dQ 1WOi, atra- derada. As nossas fül'(as o:::u- H� S':=rem expulsos dah. Entre�

vessaram a. extrelIlÍ'lade meri!_ param mil jardas para o Oei- tanto, iodas as noticias aqui che�

dional da mr�Sllla, á � 12 boras de dente, gadas mostram. qU2 a batalha

ont<:I1l, tellclo coptado os puntQs ----- que ali está se des21:volVê_nt!O é

fortificados inimigos, qu� assim Nova forqu?, 20 (A, P.) __; fJl'Ovilv21n:f:n:e a m?lOl' ate ago-
ficou sem comunicações com o

I Uma irradiação da radio :õmisw , ra conh;,nda no teatro cf'e guer
ra d,:� Guan aqui recebida 110}0 I Ia do Pacifico,

r'
--

«Pode-s'o observar agora quie
Londl":3S, 20 (BNS) - E"hem as aguás nOrli2guêsas oferecem

provavel que muitas das tropas proV'ei�osos .obJetivos, ainda Que
d;e guarnições alemães que SélJÚ- diU,Of!is, para os bombard'eiros
ram .da Noruega por haver,enJi «Halifa){'/ para os ',Mosquhost
sido chamada;s a combater ent .DU �quipados C'Om foguetes e ca·

tras. frentes não !enhanr. pedido.1 nhües oe para os ('_Beaufig�l1:er:·)
ch;�gar a E'eu destmo de\'ldo aos

I
do Comando Costelro, O rnLffi!

ataques ela RAF - escreve Frc- go poderia descobl�ilr e lo'calizar
.

d-erick Tomlinsen, CiOrresponcl€n- l
nossos, apardhos incurs:)leS l?go I

_ ..

te aeronautico do "Observ€p>, ao qtl'c 'des se aproximassem (lu (Os Sessao de Jur.
passar >em revista a guerra cada ta norueguesa, mas ainda que Na s'::ssão do 'juri r::-alizado
vez mais intensa que esta 'sendo ·os aL�mães contem com muitas ontem -em nossa cidade, em que
feita pelo Comando Cos1'eiro con vantagêns de defesa, os ataques foi julgado o r�u Carlos vahI-1ira a navegação alemã em torw da RAF aum2ntam em pod?rio d�ck, denunciado em 20. de de-
ela costa norueguesa e no Ska- e suc.;;sso:, ClQl1cluc o cOrres� z:embro de I'J3\) como incurso

Igerrak pondente. nas penas do artigl() 294 § :]0
-------'--------- ------------�-------'------ da ConSOlidação das Leis Pe

nais, como t2ndo mOrta com uma

garrafa ErneSto Karsten, num

conflito qu,e se registrou num

bail� dia �2 de outubro de HJ39,
na rcsid,=ncia do 51'_ Artwig we-Iber, em Rio do Testo, foi o mes

mo absolvido por unanimidade

Ide vOios, eles(h:� que se consta

tou a insufiôencia de pwvas,
Atuou cOmo advogado da d:cfesa
o sr. Dr. Francisco Rangel, mu
sidko com escritol'io em Ijajai.

Importante titulo concedido ao
Sor& Dr DI 1III0llso Balsilli

Acaba .d,e récelJer o seu (1iplo-
'

ma .. de medico especializado em

Malaria, pelo Departamenio Na
cional d� Sauel:> Publica, o Sr,
Dr. Affonso Balsin,i" qu:� ocu�

'pa o cargo d'e Chefé elo 20 Dis;..
írito do S�rvjço Nadonal d'é
Malaria de Santa CaiaJ,jna, COiu

séde 'em nossa cidade e juri.sdi
çlio no Vale do Itajat.
·Este import1:.ntB titu�o foi C011-

redido ao distinto medico blu
mehauense

.

após um lDngo cur�

so (N� 6 Illésees no Rio de J3.nei.ro"
para o qual ré'alisou-se rigaroso
eXfÚ1l'e -de selacão. Em virtud.e
disso ap·enas 20 mecUcos perten
centes ,u.os _sei'viçl()s pubUcos fe
d'erais e estaduais aiem de ou

tros pahiCu.l.ares, fiOllS'egulram in

Igresso no Curso de Aperfeiçaa
mento oe '-Esp,ecialização

.

em Ma-

laria, regido por grandes nota
bilidades em Malariologia no

Brasil.
Durante o s�v<ero e intensivo

curso; {) Dr. Affonso Balsini que
foi o unira l'epres'entante de
Santa Catarina, d21l1onstrou grau
�l� aprOVf'itamen�1() pratico e teo"! Na s'essão r-ea:tizada nn:e-on
rico, t,:ôndo obtido o maior grau tem, em' que foi julga;�kJ; o reu I
nas cEj.d:oiras de Cli,niCél e Tera- Aurelio Brandi'io; acusado d'e 1'8';' !peutica da Malaria; Engenharia morto dia 9 de novembro de

ISani.taria .e Pequenas Ouras de 1\)43, na rua Sã.o paulü, com J
Sr:meamento, Epid1einiologia e tirost seu desafeto nonario Lo
Protozoologia. No computo fiJ- .pes, foi D mesmo condenado a

uaI obteve com brilhantismo a seis anos ele prisão, i'endo o me

segunda colocação com a ex� retissÍlno Juiz de Direito, 'Dr, Ip.ressiva media geral de !J7,33. Oscar Leitão, pedido Et aplica- i
Ao 110SS0 companhúro Srir, ção dó artigo 21 e seus paragra- I

Di'. Affonso ._Balsini, a.presenta'-·· fos. A sessão. esteve bastante agi I
mos nossos parahens pBla' mag- fada', servindO. como. advogado 1nifira colocação obtida e da d<ef�sa o sr. Dr. Luiz .de F.[{�i-
muito hÜl!rOll nossü Estado. tas Melro. i. ; __

; .. , __ 1 .

Exportadora ale Madeiras SI! I ..
No Balanço O,'ral da Exporta- dora de Madeiras S, A" que pu

blicamos em nl()ssa .edição ele on�

{; limousines de aluguel
RodoUo Kriu�nler

IUJtOPttOVEiS ?
DISQUJi� FONE

1'300

t'êm, na part'!: referent'e a De

monstração de ,Lucros -e PerM

elas;, por um lapso 'de revisão,
o nOl11e doO sr. Marcas H02schl".
UIll dos clíretlQI€s da firma', saiu
como Arno ROeschl, pelo que
nos apr:,:'S'samros a fra;Z',ei{ a pl'B\Een�
te retificação.

-

Soldados americanos ll1mileil do uma posição numa rua da d-
dade de SchaUel1berg( na Ale manha. -- S. r. H,

... _ \

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



HOJE -- 4a ...feira, dia 21; ás 8,15 hs,
Lou Chaney Jr, - Patrick, Morrison e j. Carrol Naísh em

Ch,amit\llidO a �'�orie

"'"

.-�-.-,-.'-'..-.-.-:.�+_..

�HPape Iari a�?'�!
1'1:" M EL 11V1

"

,.; �.I2,"�� •

f' Seções de atacado e varejo
Preços' fixos I

,

I

RIIa'Carlos Gomés'RIO nosull
Cxa. Postal, � 8 • relei. 20

Atende todos 05 serviços de

Rtxdios receptores
Ser'liços Bapid!lil e 6arantidú3

,

"TELEFONE 1395
'flua 'J da Setembro, 13

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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-Ó:
A requerimento de Lothar Paul. érn Juizo, foi publicado q�er outro que assir;t !a�bém muH�s outros pontos alegados I E� X P E D I E N T E

nos jornais um edital no qu�l êle diz que.dos "seus aposentos nao co�respondem a realidad_: dos imos.
. ., '.

,

I W',Jj,i··� �;,,�.. ,.

,
_ <1"i ""

noandar superior da Oompanhh. Paul, lhe foram subt.aidas Nao,LotlHirPaul, as açoes aeham-se confiadas ha muno" ""J. w@.,. ...... (�Jj@;;)"I"'iJj� 51
1.700, respectivamente 850·· ações ao portador emitidas pelo tempo em mãos fieís. Conforme ficou combinado contigo a Di f€r. ác1lme3 Sillsbd
Comércio e .Industria Cia .. Paul, reteria Provlsésia teria que convocar uma Assembléia Gera! Ex' Dlretor-Responsavsl

.

rrodas as alegações contidas neste edital; não correspondem ira.ordinária na .primeir� quinzena de Feve".eiro! á qua} deveriaml q�·.t�ff_;}J,i��. BptlsmJ
de fôrma alguma, â verdade. dos fatos. comparecer os verdadeiros acionistas, aos quais também tu . per-

Diretor i: ropríetarío

Eu ja teria procedido, ha muito. contra tais aft. mações si tences. Este-6 são todos brasileiros natos, com exceçãode minha O��!:�.�1� PT®�;r�[1
com isto não fosse obrigado a trazer a tl'l1b!iddad�F' negocios e pessoa que somente se reservou uma pequena parte das ações. �Hl 4 de f'everetro, 7
assuntos intimas de Iamilia,

...

E si não alimentasse
...
ainda sempre Tudo que existe na casa. bem como o capital primitivo do m'·

a esperança de' que Lotbar Paul retirada a grave acusação negócio e o próprio lt::,gócio, foi uníca e exclusivamente. ganho.1
jiJ.5SIi'1a:tUr�s

contidas em suas alegações com as quais publicameute, embora por mim. Existem em minhas mães muitas provas dê que rnl- .\ i} u�d Cr$ 1){\ilÜ
indiretamente, me aponta como ladrão: Mas todas as promessas Ilha segunda esposa não possuía fortuna, nem podia trazer nada I Hl Cl·;t; �1i\,nO

.

que me fez toram .sornente manobras protelatorlas para deixar para o Brasil. Quero apenas mencionar urna destas provas: --

passar o tempo fixado como praso no mencionado edital. aquela que mais tarde foi minha segunda esposa, escreveu me 'I
(\,lnui:d ('1'$

Este-prasoríeccrrenos proxirnoa.dlas epor isso vejo-me em HH5, quer :gostariade vir para o Brasil, e, como era proibi- í\�;·?MO"'''''''''''�r�:..JM!';J�� Y'�

�brigado; muito a contragosto, a proceder contra tais manobras, do l�var din�eirQ ps:a tõra
n
da Alemanha durante a guerrâ., Drmm ·1

i. "', ()I';,11 n ·�OAqu] quero ainda mencronar que as mas relações que Lothar dei -Ihe por mJermédio do baúco Germânico do Rio, ao 'Dres. ,� , ,� -'j'-'

Paul mantinha com A_\\BOS 0$ seus pais ia datam de muito dener Bank' em Berlim., Schoeneberg, Irmsbruckstrasse n. 9, a :\ t ,.;::,,,:\ ;in f;�';!l 0,50
longe e que toram elas a causa pÇ>.l' que deíxéra o interesse SOma de 3.000 marcos. Este Banco comu!1Ícou lhe, a 12 de,., )u- ! -- Colabcracões recebidas não
pelo negocio, para ingressar na aviseão. nho de

..
1915, que se ac!13Vam a sua disposição estes v.uOO! �."';;f) ,'j:.""l'''':']<'''' e <;_,,, .,. .. ., :... ,,_

Até hoje SOU EU quem aínda -ocupa os aposentos do m.a.rí�os .. Em virtud.e disto ela recebeu, a 19 de Junho de 1915, 1 b';i ,:....>;)"u'
»s

c�;���'io·
.

d�vd�:�';:�<�OI: ...
d

-

daCí P
.

SOU RU
.

d
'

h f' 9" . -

- .rt �

O I H l j.,'-fl�!?_. n,�.ll '!i-' Ht;.�r:,
an ar supenor

.

a via, . aul; ,... i..:J' quem tem lo' as as c aves o seu passapor e e, a ,.i) a autorização do vonsur eral Q3 _0- ';r',' -';-'-�---CB-'
-

." ,_

dos mesmos em meu poder; Até hoje aqueles aposentos munca landa para viaiar áqucle país para onde partiu logo em senuida
,_

... ,II.:;a(J�.�je tumenan �ao
foram de Lothar Paul que tambern fill11ca teve uma so ação emba;'oando .aíno vapor "OeÍria" com o qual chEgou aO

b

Rio: ,(� !,;�pam,ablllZa 'por co�ee!fos
cómo suaproprieclade em suas mãos. COn1iJt portanto, ê pos- em Julho de 1915. Como, porém: ela estalÍa sem -t]uaisquei re-,

::1l!í[;,;!:,3 em art!go'i a5�mados
.siveJ que LolharPaul recebesse ações de sua mãe,. si estas cursos 110 Rio, casO algo me viesse a aeontecer. eu sempre mano! i>-.-•.-.-.--.-+;;;;;;;�,-.+':-,<tI
nunca foram entregues em suas mãos,? T;;;ria sido muHo m(Jhor, tinha um'1 elevada soma em casa e levado por êste mesmo mo

si êle NUNOA. tivesse citado o nome de sua m:1e neste assunto. tivo eu também mais tarde lhe dei ações da firma,
Porque que êle nila f:;z com as açõe;;; como o fez com Como eu, em minln vida, Sempll! ganhei dinheiro, assim

ceria lilaleta �qlle ccmfideI1temente 1he mostrei e a qual êle ar também fjz bons l1Ggõcios nos anos de 1915 a 1920, de fórma·
rebatou

.

de minhas WãC5 á nolle, co!reioldo com a mesma a ter podido levar, em 1920, uma quaniia Elevadfl p:lra fi Ale·l
para fi rua ?

..
.

manha. AquÍ devo explicar que no ano de 1903 fiz a provfl de j

AS 150, AÇÕES QUE LHE ;foram adjudicnci:u',l por scn' cidadania brasileira e me regisÍrei C0mo cidadão brasileiro no I
tença do im:entario se acham <1; sua disp03ição, desd(l que Consulado (lriral em Berlim e no ano de 1907, mandei extraÍr o I

cumpra 25 respectivas forrmHdades pára recebe-las, pois nunca respectivo Certificado d':síe registro· sob n° 34. expedido em 261a5 teve em mãos. Junhb de

....1. 90.
7

..
Ante

e.Sla.
C

.. ircunSlilnC.ia.e f!. inda.
por poder exibir

IQuanto ás TESTEMUNHAS da justificação que fez, tenho as provas dl3 que au haVia trazido do Hio muito mais dinh�iro,
a contestar_o seguintí:): Duas délas são eX'empregadas tia firma foi me possivel trazer de villa uma parre da quantia levada.
e a terceira, infelizmenfe, aiuda se adm no negócio. gst:l récebb Sempre na preocupação de que algo me poderia aCOl1leC!2f,

Io saiário mensal de Cr$ 500,00, Certo Dia Lothar Paul elevou o isto é, d,:; eu vir a f"lecer inesperradamente, não sendo possivel,
para Cr$ .700,00, fato êst,e que Iüi por r,;im reprovado, t::nd;)-o devido á idade, realiSill' o casamento pelo reQim(;: da cnmunhão I
eu Cfi1SUfSdo. ainda por ter êle Jeito figurá,la como aciol1i�ta, de hens. resolvi) antes do casamento. doar á' minha esp0sR !o i
apezar de ela nunca ter possuido uma �. ó ação ou mesmo' eon do o mobi!1ário que se encontrava nà minha residenda, não ima 1
ta em crédito a haver.

'

ginando, no en!anto. nem de ionge, que em virtude disto, certo I
.

Em princípios de Setembro ençon!rei um lançamento feito dia; viEssem reclamar de ".lim minha própria cama ou (.:s demais 11' �<:i.l."�"D'<,';:;."''''',�� ,w,u,pJ!'O-"'''';;�

na Caixa. da. saída de Cr$ 1 ,000,00 e 'ao lado ach::i um bilhete: - objetos de meu uso p0ssoal. I ,;t:;ti;?:g"t'�'-c,:;I";!fil?'l"'1;;;!;J;::;':.i!;;;;!;�'!�

Pela DIRETORIA'meloi aumenfad_n, com efti:o retroativo. até f' do conhecimento p.úblicIJ que, apezar d;:; gozar o POR '�1>$$'.,.. 't>'.(>��.9H••-:+..n,.�1° ele ,Julho, meU,S3,lário para Cr�1.200,OO. � Mas, qual. foi' TADOR da "Ação aQ Portador" dos direHos conle1'idos ao):_ ta' ''''''t
'

.

9

I·· ;�.
esta plRETORiA ? E quais roram est�s' serviços que. autoris�s. ACI9NI?TA: nem sempre é ele o "LEGITItviO PROPRIET�, l �l i� « � n 1li ·t' �. �
sem este aumento? O'.!rtamen!e que nao foram prestados no m' RiO'. E mUlto comam, alguem cOmparecera uma u"IsembleJa! i� .. i1I;. �..Hv... !.p ii (� ,'-'
teres se da firma! I de Sociedade Anonima, com dezenas ou centenas de açõps ao I .� �==�w,';:_��r� ;

..
, São ·m!.!Ho'inleressant�s 2:' alegf1ções de L?lhar PauI.em portador, �em: no ,entan!o, ser po:stlldor ou prGprie!arilJ t�e I ;.� A casa que tem todos �JUlZO. Segundo as fotografl3s ]un123 aos autos, le se • .I1o LIVro uma 50, slquer, delas •. quanto maIs de fodas com as qUE!S I 1; 'lT�;a()" do ma.is ba!xo i>'l!

de Plesença, (lli' 29/3i1943: Lothar Pai.1Í com 500 al/ões, I'st' figura 11') Livro de Presença, Comparece, na realidade,. como I i�
c dÓ � 1. , ,.

� �.
<:.a i

Paul �O,lTI l50 açõ€:s. Em 31/3/1944 - portanto di:pois_da rI'orte sir�ples rep;i'�entante. do ;'\ JIONrSTA "P�OPRlETARIO" das � preço ao mal� alto. �
de ml\1t1fl :H:o�unda .�sposa

- Lothar.P�ul com 660 açoes, por- aç�es, que Ih as e'?I1.flOU, t0r!1a!�do-se, aSSIm, o, portador das 'I .� �r?l)�:;� $�l!'�i��umtiJ ��ra·�
- tanto 10 açoes maIs do que ambos fumam anfes {SOO de Lothar açoes, um mandatano do 3CIOll!S�a, a quem, temunada a assem, , � '.# ,. filt "'. ��.�.. • �� �

Pau! +.150de Ilse Paul e + 10 de q�lem ?). A 7 de Agost.o de biéia,_3s deverá Jevol�€r. estando mu.ralme::!e sujeHo á HPRES_I �� n l f lã'l n T f S
- �

194-1 fIgura Lotha!". P;:ml com 810açoes, podanh.16fl a ,maIS do T�.ÇAO de CON"!l\S'. de t;;•. cumpm]o tlc1men�e, n�. ?ssem 'I j� .." �
que em '29}3/943 .t!guravam Lothar Paul + Ilse Paul, !2', fmalmen bIew, o que lhe fo ,a incumbido ao lhe SE rem connfinélS as!};! fh�� 1� gi$ ��uv&miuo, ses :$1
te agora reclama êle 85üações. portanto 200 ações mais do que ações,

.

! ,j,
.

�
o mím?iO.prim1tivo De onde êle as obfeve de :lln dia pa:a outro? Tud©, �@ré�, é Questão de Cá]MfUUiÇ� E tigjtm� !! ! �� f��e 1�11 �"":{

.
.

SI verdade fos_se que Loth:f .t"aul e�5:1�a 700 açoé;; anlt_:s .

CONf!ANÇ�\., por parte do proprietaTÍo das ações e HONRA ! ;i�,i!,*��í1�_�����-4It-1f��'�-l1i'�'i:?:�ü
da morie,de su.a m�e, �la qUJ! I.erdotl 100 aÇoes, porq�e enlao para quem com elas o repl'éSenta. 1 >�"="�-=��-......,��'=""""...".",...

naquela epoca, !sto e, alguns meses .ai1!e� de falecer
.

mmha se Atm�lmei1fe sou eu o poríndor dJS aÇões em ques:ão, mas I
gunda esposa, ele me escrev:e� que tora mformldo d� querer eu o "!ügilimo dO!1O e prcprietario" delas não é aquele que 251v,�l1der poru1n., preç,? rethlZldlSSlmo }Od�s. as propnedade� d� .::eclmna. judiciaímcllte e me aponta PlJ.blicamen.ie de as ler i, �rip�f lJ Stl!bnfela. com granue pn;\JUlZO para os aClOmsras d;1 Cl::l,? POIS SI 5ubtraldo rios aposentos do andar supenor da ela. Paw", apo-l i ,�,., u d 11

re!l!m�nt� ê!e �osse Pyssuidc:r de 700 ações, tinha êle a absolu sentas estes que são ocupados por mim, como minha residei1 I; ..

i.a �
..<l.I.Or.Hl

e na

..

?. �.reCi.sa..
V"l

VI.f qu.ere.
r

ameaçi.l!'.-m.
e

t.'OIO 0..... se.,u
c

..

ia p.articular eXclUSiv

..

a. Os

..
"legitimo!: donos

e.�. p.rOPf.i.e!ari.os" I" n�� M a�tp.IU9S a fma Flôrpedido de dem!ssao do cargo. Porque não fe:!: valer a superiori· são todos os dOfwtários a unem eu as doei e que certamente I
ti",,, _. UU ��, " ,

�ade aps;-llnta de suas ?OO ações 133m impôr tudo quanto dese· não incOirerão o!!. perda dehs pela 1'evogaç{io da doaçc1o i
. j�va? _,E.sIe'· �ocuínenfo- e- :prova cabal_ de- -que LoH1ar PaUl antes po'" If\IGRATf!)./\O. ! ! ! t !;k�,x.:���;.:;

di.' morte de sua mãe não possui3 ação algum1 e que {} verda· (As.) RICHARD PAUL
'=�.,..""",......."""",_=rm�,"�"""""""""",:,

deiro "legitimo proprietário" e possuidor das açõe3 cujo numero I Reconheco verdàd'':'ira 11 assinatura de RICHARD PAUl
ê!e fazia constar após seunome no livro de presença era um ,do qUê dou t� Em testemunho O.

-

A, da verdade.
ouEro -,e não Lqthar Paul. '

,

'

...
. I Blumen�u, 19 de ievéreiro de 1945,

O próprio Lothar Paul também sabe ITI,;:lhor do que qU<l1 I

.

O Tabelião OTTO ABRY.

ta •
......,

··e I I C a ç a 4)

;«...

�".

foto ArrlAnOR (G� Sehuiz)
Recomendá-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro, 596

trauido "p
...

Rua Amade·

\
I
\

r
Compra e Ver

dua 1 de Setembfü
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Aniversarlos
Fazem anos hOj'e:
A Snra. D. AnilEI' 'Appel Tale-

a,oles as' me lúrglcaslI II" Ig dOÁ Snra, D. Catarina Mauríci
..

-... I
Kunítz.

as peDi.CI.luas 11
o Snr. José Walenc(owslri, am

bos residente em Brusque.
Mais uma sociedade por ações as vnltas com a Justiça - Completou ontem, 16 anos!

Rio; 20 (C� B.) - A delega- duto ele subscrição 'publica a fi surta, Erica Sestrem, resíden-
da dê defraudações e roubos, lavor daquela socíedade 'estava t{� nesta cidade.
depoís de varias diligencias.. sendo recnlhido a um banco lo" ***
abriu tnqueríto para' apurar a cal. V·a· tes Isentos do Visto
responsabíltdade dos íncorpnra; o banco, entretanto, em infor-

I Jan es

dores da. companhia.' Penícilina mação prestada á polícia decla- FREI THEOBALDO A

..

Corníssão (.le Abastecímento li
iS?l1(OU de v!isto daq.uela ..

COIl1.iS"

do Brasil S. A.,.em vísta dás írre rou que a" Penícílina do Brasil Seguiu para São Paulo, o do Estado, em portaria datada são as guias de 'exportação de

gularldades que teriam sido des- .' jamais teve deposí;o ou realiznu revmo. padre Frei Teobaldo que, de 13 do (01'1"2n1e mês. arroz.
..

cobertas p

=

or �u.nci:o.rHll'iiOS _ �a;: qua. lqu.er t.l'a;.�lsação (.om. o r.efer..

i- durml.t:�. t.�'êsanos, foi �rofessor
I
'"'-.--'

.•-�-. :;-.�.e;s.;_.�-�o .-.-.-+--,.-�'�'f!-�-��-Q

quela delegacIa. Entre essas 11'- '. do estabelecünen:o 'em S'2U nome do G1118S1IO -Sto. Antonio», eles-

roA
f!'lI

regularidades figUra a citação ou no dê quem quer que sieja a Ji ta cidade.
. .' UI p:..O· I"

.dOS..
nomes da

..

s

..

p'ess,oas. no
..

manir t�l!O d

..

e subsçritol� d.B. o,p,eráçõ.. e.S'I ; S�.Gei'dotl: .estin��r.d'i:.sl.·mo . .,.p.e�as
.

I. III
festa lançado c que, entretanto, Tambem a questionada compa-

suas elevadas virtudes cristãs,
S ..�.. I' Possivelmente, o Agua. Verde, ex-

ouvi�as na citad� dele�acia d-es- nhla nã? obt.��,c liçC:W1 (Ia Sau- I pr�f::ss�l� �l�e soube-,se,. impor.� e�SÔu�ona .... Saooia, de Ouritibu,
.

exibtr-seâ

a.
utor

.. lZaru.�l
sua I�dusao.. I de �ub.hca. para S� JUsta.la1', co- �s��na ""beml de ���:; Ü�sClPu.lO", df!'inmg__o proxuno nesta. ciâade, contra o p.alm,euoas - .LÍ.Declararam mais que o pro- mo e de leí.

.

Frer Teobaldn, oeixa um gWl.l- diretoria da campeão espera a todo momento a reenceta
��,....".....,....,.. ---. �w... ..""'W��-V-"'-"'-,-,"""'_"""_�_'__�� 1"

.

J d ..,. t'�·
.

-

,(

-'.,U<: "I'6 u ••• � a.u ".u.&"'�.u I "lIoe-g •• u,"v ..U." , I>UU 'O.fiO."U (e Clrcu o e �lnlgiQS nes a (1- do time araucariano
dade, ' IMuitas Ielkídades lhes elese

[amos no novo cargo que vai
exeroet·.

• f Foi denunCiada-pelo. p�ocura-INo €stadio do VasCo da Ga� dor Clovis Kmel de Barros,. do
ma, durante um desfil,e de esco- Tribunal d� Segurança a Compa- 1
las de samba', dias antes ,do nhia Brasileira de Manganês -

carnaval, _verifiícou-se um gran- pres'€iltell1'ente Companhia Pan- Laert-e, antigo defensor do,! tebolista (Ont'21TEl\1eo MIil(ol1

de conflito, >em cons-equencÚ! do Americana de MLnerios Indus., Olimpico 'e atual elemento do Russi, €x·üntegrant:) do Palmei."

qual um sambista teve morte ins tfia.Ls, que anundava possuir o. Paula Ramos, de Florianópólis, ras local e qUe; na: capital pau-

tantanea'; fícandQ aLúda feridas áipital de ,20 milhões de cruzei- está nesta cidade. S!Cl'á que w:iG lista joga no JUVenil do Sã:ol

14 outris pessoas. ros.
ri convite de algum gremio 10- t Paulo F. C.

®�.�+: �.�.-.�••® e ®••§.".�_.��•.•_._.�ô_+ ��HG cal?

I
----

" ;:i')
. Já se encontra I1vvmn2nte cm

'Instituto Médico Dr. CARVALHO ; �! o Palm2i�r'l?iniciará hoje os Blum�'lElU, :) p.oi1teiro--esqu�rd,o,
_ '�

s�us treinos. Mandico, qw� essa temponida de

�, ;
---- verá int,egrar o \·iTe-campei:o.

: Vindo d,(; São Paulo, chegou á

Metabolismo basal - Eletrocardiogrllfia - Labora· � �

Blumenau sábado ultimo, o fu-

tório de AnáHses (sangue-fézes-urina, e.tc.) �
---------------------

Clínica especializada de Senhoras � 'Cai D'água' novao.ellte e ação
(Perturbações menstruais, esterilidade, alteracões se.

� I rios. O fato foi comunicado ú.

xuais, Íncômodus da. adolp cência e da idade critiCa,:� I
Ao ser apanhada roubando Iru Policia, sendo jJIovav21 qUê ,Cai

�' inflamações genitais, etc.) : t�s d,e �l pomar, s.ob à vígi:l�ll- n'água> d:3sta v€.z
tenha caido em 1

. �. '. .
:� na de uma menor, a conhecrda algum outro lugar mais d2sagra Segundo informações presta-

I Alameda Rio Brilnco. 3 - q!umemm - Tale:one. t 202 � I A, desor:cleira Hella P:erdra,', mais c1avel, onde terá tempo de r�f1.e- das a nossa reportagem por p'CS

81oJi1T.:.:+1J_..::.:•.-�.�.::.:.�...�...e o i))O:""'T.:.]o-.��-(i••
·

••?)<�••:(j:§.e ., conhe�lda. ,por , ..Cm n agua", til' sobr,� os inconvil1i�ntes cl'e SOciS r':�centemente vindas de Cu

l agredm severamente a menor, seus costumeiros bafarás. riti,bü, o Fenadario, campeuo

AJU'
que foi r,ecolhída a um dos hüs� O faia ocorr2U ante-aMem, na .paraml;:�nsêf está prop'emo a rea�

.

.

..•.
.

..

.

pit[
..
tis locais onde r�cebeu os. cu- rua SãO' Pauio, nos Iimit2s do lizar uma temporada em nossa

ratlVos que se faztum necessa- IJ�rimetro urbano. cidade.

Precisa-se uma com referencia,
'

para consultorio.
PA R A f E R i DAS;'

Tralar com. Dr. Câmara I
E C Z E' MAS I

das " is.� horas

CIDADE Blumeoau, 21 de

fevereiro de 1945de'

Banco Popular" ê Agricola do Vale de Hajai
Deposito à dispusiçãô
Deposito Popular

.

C/Cts. com aviso de. 30 dias
.' .' ..., 60 dias
Idem id_n gr> dias
Idem idem 1:30 ·dial3

C/Cts. Prazo Fi2io 6 mêses
, [dem ioem 12 »

2 Oío
5 O/o
4 0/0

.

5 0;0
5 li2 0;0

ii O/O
512 O/O
fi O/O

corrências
iii

Iversas
Quando se realizava a· F'esta

<la Mocidade, onde s-e exibiam
varras artoDstasi indusive Mu
rUo Caldas, �st-e, não gostando'
de uma piada diJ:igida da pla-·
téia, d'esceu do palco para agre
dir o

.

autlÔr da p.ilheria, estabe
l'ecendo então u�n conflito que
envoiv>eu varias pessoas.

.

__---,

o Interventor F:ederal no

Piauí solidlou ás autorida:d'�s
fluminenses a captura' do fun
donario público daqude Estado,
Antonio Pedro de Albuquerque
Pereira, de 39 anos, autor de
vultoso desfalque na repartição
onde

.

trabalhD.'va.

_..::. Diagnósticos Clinicas _.

Extraio
WEIZEL

P:rado do Rio, La Menor
e .RapsÔdia

. encontr3.-§e 3. v�nda �as

Ifarmacias e Dr@garias

.. ';.

,

,

_-v-- •. ...,.....,..,.y..,., ......� "-.r""" '.................

I d" I·fCIDãõrSõclaU .

.

us ri
................

a
'�� �-�

Importante reclamação perante
Justiça Trabalhista

rando-se despedidos indireta"

Rio, - UmJ. das ma:k)r:,s re- mente pela mesma, pois além

'clamações já. feitas perante li de tratá-los com €x-ecessivo rt

Justiça Trabalhista corra presen- gor, alterou unílaterãalrnente 'O

temente na la. Junta de Conci- contrato de trabalho que C()üÍ

Ilação e Julgamento desta 'Ca- eles firmara, pleíteam o recebí

pltal. Dois empregados de

CU-I
mente de 380.mil cruzelros de

teg�t'ia da «Pró-Lar», chefes de irideu.dzação; aviso prévio, férias
seçao daquela -empresa, (onsüle- � diferença de salaríos, .'

.
'

A referida Taça, ,um: rico tro
íéu que em Setembro de l�HO
foi €xpüsta' numa das vltrines
da ,;;Casa Peiten, tráz o 110111-3

do cx-presidE:n�e do AgllG-Vel',
de, S111'. Jato Marqu!::'s Vieil:J,
nOSEO estimadü conterraneQ.

A direiOrül do Palmeiras, e.til

bóra ainda nãD tenha recebido

resposta, espera a {mio momento

a mesma, pai" t5 dias alritz os

din�tores do 'time paranaense en

viaram um oHdo ofé,recendo-se

para decidir a aludida taça.
Se o gremiD curitibano vier,

teremos mais uma o!lortunj;úu,Je
de vêr um grande clube cxibir·s'e
em nossa cidade..

A nossa reportagem conseguiu
colher 'em íonte oficial, qu-e a

diretoria do Palmeiras Esporte
Clube enviou sexta-f'2·ira ultima·,
para ri diretOJiia do Agua-Ver
de, ex-Savoia, um convite para
aquele valoroso e conherldo clu
be araucariano visitar no pro
ximo domingo, dÍ:i 25, esta ci

dade, para decidiJ' a posse da

magnifica taça «João Marques
Vie,úra>,. Gomo todos recordam,

,

a prim2ira partidd r,:aiizada aqui
terminou de 2x 2 e a segunda
em Curitiba d'e J x 3:, :de manei
ra que será agora disvutada a

terceira, a qual, com exceçi'.ü de
um novo empate será a: d'�ci3ilVa.

------------------

DR. RffONSO BILSINI
DiplJrn. pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Unive'l'sidade do B1'asil

Medico EspeCialista em

Doenças das' Crianças
e da Péle

Cursos especializados 50..

bl'e Alimentação das Crian

cinhas, Puericultura, Hig1e�
ue Infantil, Cl:icica Médica
Infantil, Tuberculose Infan"
til e Doenças da Péle das Vem causando 5,ensaç'ãoCrianças. I

7

TeBef�: 1101 e 1099
-� cante. Entretanto nada' conse-

.....""""'''''''''..................''''''.__..._......;;....._ A noticia veiculada por es1a fo- g-em, pois S'f não constituissf:) se-

lha sobre a s€usacional aquisição gred o já teriamos divulgad o, seu
do Palmeiras causou semação nos nome o que �riêl aumentado
círculos esportivos locais. Iun- 100,)/" {) valor da r�fGri(h nota.

meros são os que têm' t€lefona- I Qual será o famoso atacante?

do. para .o nosso cronista, per-I E' o que to�los qu<.:;rem sabei'

guntando () nome do famoso ata- t com in3istenci�.

II!NOIINHISum

Na prim::'tra partida da '«sede
111:21hol' de quatro pontDS) eutI'8
Âvai x Marcllio Djas, realizada

doming''Ü em !tajai, venceu o ti
me da ilha com grand-c dificulda
elte. 2 x 1 Ioi {) 'f'SCOre.

INfLAMAÇÕES,

o sabão

Qe i.-W;;' 1J ii 1Qi6Sjfi_

"VIRGEl\Il ITSPECi·I·A' I fD b T'E'7\"_� ... _ . ..4...t.. ....Jl.jj

CIA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVILLf (Marcá Registrada)
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