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.. informam que as p,alas de Jumenta a flsistencia nipônica n.a:Juele setor
I !Mas, multo'S lr-mi)''Üs dos nos- Díante disso,· desnecessarãa lanças soviéticas que já se _-- I Entrementes, o oomunícado'�s soldados exp;edi:ionadós não qualquer .indicação de element!os

enconlram. ASS. arredares de Glla.nJ 7 (A. P.) - A principal oficial anuncia qUB prosseguemsa'![&iiéillOS 'Com 'D fato de não que se vão �az.endo todos c1tg... batalha d.este setor do Paci:t'ico o avanço das forças nort'e�.al11e�
i.ud:icarnlOs nominalment-e, em nos da trudilção doVale; Viena, capturaram uma usina parece tomar forma no

_

extremo rÍ'oanas em roda a frente, acres-nossa palestra de ontem, os ele-
Venceu a

.. ma.ioda 11',0 primeiro ,,) f rnacimao··tO·' da 0oergl'a sul de Raha, onde os japoneses centando que em 4: dias de cam..

'n1'E1'w::oo que procuram .chocartse ue o "IUI'If, UIif..
aumentaram sua resístencía, teu- panha foram mortos 175 solda-

.:"qui., mm o .ídeal .de..•,m,.oc..

ramcD embate! E. a minoria converten- 1G1"'ri"'a a u·á,s·. ii CoDin",Ialw -. -

,t: se ao acertado e digno pensa-i
IlíiBSI! n.. 'li U "I" de, 'filie.

'

smo, oonsegutdo um avan I dOS. ii>. fuZ'il�irús navais e Ieridos
qu� �f.endmn rllÜ:SSOS expedicío- 1i'l.�!S'll'r'Sca·. çe de s-eis quilometros. .Outros 798.
(I1al'�sMS campos dê batalha da _m_'e_n_io_d....,a_q_u_;e_la�.� "_u--"-a_ll_u -'--_ .

_

!:::a, ped�ram�n:o:s.mais, pre- Para lorjar uma paz justiceira e -Segura no Mundo
.V:!!tesi;:ci::o,p:!O ,:S::l:�� la nota oficial da !Embaixada do Brasil em·Lisboa soJare 8 reatamento das relações com a
dny'o.SOS -democratas.

. I llisbúa, T (APQ oi A Embaixada Russsia A nota ofidal d.i Embaixad�r ra o mundo», Esse comunicado
:

.

1Mias, Jnfo:rmamo.. lhes, que 'Ü do Brasil nesta Capital distrí-' ,

...
: _ do Brasil afirma que <(O objetí- �o. i publicado pelos [ornais desta

:m'
•

: úO - '''t
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te
.

aquele � 1 .... tas trocadas \em W.ashm1l"t,on eH- . ..,

l! �·!IilvIDlen exis eu .:fi. se 1 bUli:U hoje um comunicada so-
t

. "",. :'"
. eml .,:i'· d· . vo do Brasil e estreitar os natu

Capital que, .nnt"f'tant'D, 11500 fi...tido ap.enas corria nos bastido-
.

..
_

re os ;respe,-"wvs r., th. xa ,ores .'. _. l' \.C_ '- ,_ " u;

-1 .'.
.

·'f" '.' .n ur. b.re. 0
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J10ataID
'"
ento das relacões

I Carlos IM:ait<t1"ns pelo Brasil on r('l:tS comuns das Naço.es. Unidasres: e emen.os 00 {ClatS prQcura-
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• zeram qualquer mmental'ip 80",

V,il,rn obter de llo.S�OS industriais d'rp.l.'?:mal1c::'-� .

entre .� B!3.slt e. a A:':d:re G.rom�uk:9! pela Uniãe So� que. lutan: e .a!�dü. .la.s" a forl��'e romerc.ianties a hipoteca de sua U;U'J:;:to, SOvletilc.a, atruveL das no� víétíca. uma paz ]Ustttk.lra e segura pu, bre ° rnesmo.

SOIi.dadedad'e para a Ionnaçãv
'de -u:m oomité para a propaganda
el�X}ral do governo.

.. i De mimo, algumas figuras de
(leilern1inadlO prestigi_o haviam I
rlreimdlO comprênder entre retí
cencías seu apoio.
i 1itntretanm, - ccntínuamos a

-/i;nfôrmar.� já, a;;wra, .verificou ..

se um l"etratinentú de todas nos
:sas f�"U.Ias mais·· representaJivas,
reJ;t'.aAjmenID !este que teve CO,.1

:miO c:@r9Iario a atitude da nossa

Wsseciação Industrial e Comer�
rim}, que,· em reunião extraordi",
,inüJ:\la,·· 'reSolveu 1iefinir sua. 'p'O:" •

E�ãio de alheiamento politico, l1!.UMEtlAU - �D;���'Abril d;i9'l5 � Dr. Aclimes BülsiDi Diretor Respousavel � Ano XXI· N. 14.0
!deJ;xandiO a:os seus associad:os ---�-.....,..,;;.;....-...;;.;. _..._.....c �....

:mreira l�berdade :na escolha de DaSoel1S cand�dat-1Os. fi

Igualou melhor que o

similar extrangeiro
falir. C. InUWflLER

liua ., de Seetmhro. 100 - eX. 56
ILUMENAU

deres de Viena

o futuro gabinete
japonas . .

São Francisco, 7 (A. P.) - A

agencia japonesa Domei informa
que o premie L' Almirante barão

Cautaro Suzaki provavelmente
submeterá li apreciação do Im ...

perador Hiroito 'Os Ilom(,s dos

111!embros do futuro Gabinete Ja,.
J

i pones.
.

Acresc-enta a Ag,eno.ia Japoí1'(:�...

sa que SuzaM Í'eali�;{)u diversas
visitas, inclusive ao ex�Pren1{'i.r�r
I{P�so, ao barão SukatjM;i, e ao

PI1111cipe Kpnü�c.

Diario Matutino
anual
88mestra.!
avulso

Cr$ 61),00
01'$ 35,0':>
Cr$ U,30

o ara&Uo das aspiretçéSês. do veUe do Itaiaí

Bre eu e. Wilbelmshafen sofreram IR de�lIlIcla ��. P3CtO·

de�asta�or ataque. I Lo�!����'!�bC�pdaaUm cruzador e ento submannos ahtndadas durante ft faule
.. imprensa soviética publica Q C::l..

LJondl-es, 7 (A. P.) -'- O comu... afundamento de um cruzad,or le-, Entre os subm:arJinüs ahll1da., municad.o u.fiGial da denuncia p'e
nicado ;oficial das Forças Aér3as vo8 aI'emão oe oHo submarinos. d'i),s enoontrava..se um de 750 los soviético'Os do pacto de neu..
anlÍncia que :grand,es f!Ormaçõ,es As fotogl'afi.as de recl,)nheci� tÚ!neladast um ;de 600 e '9cutro tralidade nipo��oviético, mas l1e�
de bombardeiros atacaram 'Os me,nto mostrru-q os pesados da. de 230. nhum jormil comenta {) fato e

.......-'.:
portos de Bl'emen, Wilhelmsha. nos oausadl)s ,uess'(;s es'taleil'os, nem faz explJJ,1ações svbre os
f;en e HambU1l"J1O, causandü o onde se Wl1stroem submariillos, L�;t1dws, 7 (A. P.) - AnuncJ.a.. acout'ecimentos futuros. A nota

e :instatações portu3ría,s de re.. se que ,no: m:inimp 21 navios de do Comissario do Exteri:Jf rvlo:..
parOS.

.
guerra :alemãces e nav,iOB mer- lotov ainda constitue o lllfl�S im:..

Esses trapiches fúram a,taca., cantJes, dnclusive oito subn!.ari� I)()rtante assunto das con\'el's�
dos por uma Í'orrnaçã:o de 1.400 nOs fiQram afundados oe multos ções. : 1 _, ..

aviões pesados de bombardeio, OllÍl'OS foram danificados quan-
s'endo que Hambul'gp soffíeu um d'v do rec-eut:e ataque aerea alia
dos mais violentos e concentra.- doo eo�tra as bases navais de

I
'., ; No bar e no ld.ll

,

dos �taques em M de março ul- Hamburgo, B,rteUWll e _\VHhelms;, �: I li N O T i. ];,'[ t
timo, por Lancasters, da RAf. haven. não deve faltar

burgo,�._�---------

o Brasil na Conferen·
cla de. São Francisco f

, RiJo, 6 (s. E.) - Conf,Orme an

t.e�'i}amo.s reaI�ar�3e-á este mês
a Oo'nrerendia 'l\�undÍi'ü d'E! S5:c,
.F"a:nc]lsoo, com a participação de
tolas as nações unidas. Chefia..
l'á a 'd:eJ:egação brasileira, como
tamh,em divulgamos, 'o embaixa-
�or Leão Velloso,· titular ínte...

Cft. .A �.' e. Viuetin9 da pasta das Rela.ções EXM
Ui � i.j " III VterW:res:�

.

O embarque do embai_
xaUi(1l' Leão VeUoso, para S. am

.

Dorll"'mFranCisco deverá verHdcar�se no (j�i� Uij I III
a'ia 15 deste mês. S. exa.

-.---- -----

levará em sua oompBnhia alguns
.elemenfos do. 'seu. gabinete.

t(� leriam fugido da
Blemanha

í 'l\1la�h;'d,.7 (A. P.) - Sabe-.s'3
que um aVíãK>, de caça alem,ão
ateyr'Í00u J'10 aeródl'ümo desta
Cap:;ital, antles das 9,30 desta ma.,

nhã, oom três passageiros que

�.undo
.. :tud.iO indica, tii.eriam fu..

Igd� da A1em.anha., .

�__

Produção lIe alumiRia
em larga escala

I
R1p, 8 (S. E.) ,- TelegramaI de Belo HOr!Ízonte informa ter sí

do 'ilnicjada em Ouro Pi1et'O a pro
dução de alum;i\llio em larga es..

cala. 44 fornos já se acham: em:

funoilOnamento e os lingotes que
s�aem desses fornos pesam 25

quilos. A capacidade da fábrica,
que, é. est'ilmada em 1.500· to.nela:"
das anua'i'S, é sufidente p;a!a.
abastecer i() consumo intern:o.

nacional
de todos

Londr'es, 7 (A.P.)
A 1'adio de Be1'li'm àe�
clara que o fornecimen�
to de gaz pant todos os

lm'es de Berlim Se1Yl,
cortado e a elet'i'iciáade
s81'à muito 'j'eà1..lzida., em
vista da escassês de car
t'ão. A 'radio de Be'rlim,
aCrescenta: "Pa·ra a

proxima segunda-feira
senl reC'Usado o tra'ns
po'rte a tod08

.

os ale
rnães qlte tenham de
viaja'r menos de

.

cinco
quilometros. Esse t'l'ajé�
to Ü31'à qu.,e se'r feito a

Enlim 8 Brigadeiro!!!
á candidatura da presidenda da
Republica, óem c'Omo para sol�
oitar exoneração do cargo

.

d:B
DiretiOr das Rotas Aéreas, afim
de piOder d€dicar�s:e á Cill.npa;lha;'
ele.itoral.

..

,,[

Rio, 3 (8. E.) - O maJor-bri
gadeiro do Ar Eduardo Gomes
esteve, ontem, no M:i;n'isrer!o da
AéronauID:a afim de [n(o,nnar ao
ministro Salgado Flilho de h.av€t'
aooiro a indicação de seu nome

pé. "

Demitiram-se porcodvicções po
liticas

-�------�.----�-------- ROCl, 6 (Press Parga) =-- Demi...
tir,UlM;e do cargo d'e diretores
tles :tunQÍonarios de IPASSE, por
WOíliv.ús de GonvioçÕies politicas

e solidariedade a 'Eduardo Go..
mes. Triltam.,Sle 'de José Augus�
to Seabra, Helio Bptha,Qo e Sam�·
paiiO Lacerda.

,.,';, No bar e no liUl
'(1 ;' KNOT\ .. ; ,

! l! : lIlão deve faltan

C ruze i ro I Prefiram a Farinha. Fabricada
pulo MOINHO JOIHVIUE

-----�--------------------------------�--------

Caia no mar, submergindo
Desastre cem um avião da base aérea do Galeão

RÚIÜ, 7 '(S. E.) _.ma 2, ás ul�

1
CO'm {} cah' da noit�, as dili ....

!;lmas hill'as oooneu um aoesastre goencias fOraIl'l suspensas.
com, um apar-zlho de tre.i.namento N�da ;>e. sahe. ainda, l'el�ti\�a ..
na Base Aérea do Ga}eào, I()

I me;JDe,. a ldi.'nndade dos �lVIU..,

qual, após ii ..,pane, caiu ao nHlr dores. . '"

submergindo. Viajavam no Iavião �inistrado dois lll,Ílitares. ,_,.---

um
..
lanchão da Base esteve n.o I IUTOMOVEIS?

local onde a pequena aeronave
DISQUE FONE

afundJOu procurandO Içar a car-, I

Hllga ;011tl.e mergulhadores no-! ii "%. {) .fttallam a presença de um ca,d:avf�r,. I. . ."J lO'
O outro desap<lliêc.era. < .a i l
·Só rofu possiv:el tirar uma asa 6 UmOüSUU�$ u.8 a�ugufh

!
de a\'ião, opde b'e :ria a �nsiZ:tl)p RodOlfo Kraemer

-4k ll iIII11Rii:!.:�'lIil_il\III._.mlli!.!liliEiII••
·

._iIIItlliSiIIil_iiiJlliIl,IiIlIIlI_IiC_fllIlIlIlIl . d�, ,lJ()ssa f�'Ç� AeD,eil_, ,�. _" ·1
_ _

Radio
iS ri

e
A maravilha
é·E' .

um radio
da industria
ao alcance

Bela apresentação - Olima seletividade ... SIm inegualavel
. faeam-nos uma Visita sem Compromisso

Disí'l'ibuidores para 08 Estados do Pm'ana e Santa Catm'ina:

Prosdoci
'JOIRVJLE
FILIAL

Rua 9 de Milrçll. 126

CURitiBA
MATRiZ

Praça 'I'iradentes, zoo

Filhos
BLUMEMIU

lIMAi.
Rua 1 S de Novembru. 8S'l

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



No bar e no

KNO'r.
não deve fldtan

I Procura-se

Procura se um rapaz de 14
- J6 8nos.

Tratàr na Prudencía Oapl-:
talização. Rua 15 de Nov., 991.
=,.1' ,"" I ! � ***

Precisa�se
-t

Preoísa.se um rapaz para cuí
'dar da quintal" e da horta.

ROdolfo Kander

Vende-se 1 rolamento 14Ü
díam., 55 ruro, 57 larg

Oficina Kestl

Vende-se um motor de um
cavalo marca "Síemens".
'I'ratar com Dr. Paulo Car

valho, Alameda 'Rio Branco
�. 3.

fmpr-egooo mm rem Sl!«6sDnos

TAAQUECbROn?t11ttS EM lOnas os
OOJS GMUS E SWlS NronfESrA.Ç.Õt""5
tpMO SE.!"lt'lOSSôS.CAllIAAOS.
BROHPUlTfS E COl'UELUCHE.

�

.j '\,

'tOldade
,

de' Bí:uruIÍ:Ul.iS.u'i
éY4 ��--- �

uJI
Precisa-se d.e Aprendiz ! Editai

Faço saber que pretendem
casar-se: Francisco José Som·
brio e Gisela Wuenseh, Ele,
natural deste Estado, nascido
aos 29 de novembro de 19190
comerciado. solteiro, domici
liado e resídente nesta cida

de, filho legitimo de José
FrancisCo Sombrio e de sua

.--o+:--:.-:+-.�-.#.-.-',+-. o.-�_........".O-.'-�-'-'6'-'4'-"--. Mu�ber Maria wesster som-
brio. Ela natural deste Esta
do nascido aos 23 de Janeiro
de' 1924, domestica, solteira,
domiciliada e residente nesta
cidade, filha legitima de Ro-
dollo Wuensch e de sua mul

de I her Welly Wuensch.
Apresentaram os documentos

r exigido pelo artigo 180,do Co

I digo civil sob n' I, 2, e 4.

I
Si alguem tiver eonhecímento de
existir algum Impedimento legal,

I acuse
o para os fins de direito.

pre- E, para constar e chegar ao co-

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no 10..

gar do costume e publicado pe,
la imprensa,
Blumenau,3 de abril de 1945

Víctoríno Brage

Embora lacrados estão suoeitos aD pagamento Oficial d,�!11stro Civil.

Comunica ..se aos interessados, o registro. deverão faze-lo o EditalVende�se um 'tanque dê zia. que, os aparelhos de radios� em... malt� breve possível, j� �m ares
Fa O saber uue perante o.00 com,' o, a,pacldade para 500 ',0,,01',a lacrados ou apreendídos, pectéva multa de Cr$ 25,00, ,oCr: '

1 0-> RO' l' t o 0""1"_.

t d .,. . . - sr. _leIa uo eg sr •• 1Iífros de agua.
o

estão sugeítos ao pagamen: o o Terá hoje micso fi apreensao da Se õ1e da Comarca de lbi-,Tratar nesta redaçso. l-e,specttvlO registro nas" reparti�,'I, dos' aparelh,Os não registrados I �,<' m"a habiHt am -se

pa,
ra casar:

- ções dos Corretos e Telegraíos. q_:x,e serão recolhidos a Repartí, I \,ViIly' Metzner e Laura Kaes-Vende-se um terreno pro- Os que ainda não efectuaram çao competente. I tner. Ele, natural deste Esta-prío para construção, situado
.

"
,

' "o'
'"

' , do, nascido aos 11 de ahril

;���{�r.:t:::::��:!:�on;3� 1

jni;j)�·;�Di;Bit�rla ·G�;a;ca·d·iBI;�B�a� I H!i�1:rl?f:\:J1���r!r��ff�l� "". ----

IEmma Metzuer. Ela, naturalAltO· Falante Edital de Citação ao réu Bruno deste Estado, nascida aos 28Vende-se um, de alto po- T II d 15 di de novembro de 1924.domes.
teneíal, em perfeito estado. - a mann, com prasa e Ias

tíca, solteira; domiciliada e
Tratar com o diretor "deste O cidadão Ricardo, Buerger, Juiz de Paz, no exerctcio residente no lugar RibeirãoJornal. do cargo de Juizo de Direito da Comarca de Blumenau, Areado, Distrito de Ibtrama,NOTA: - Respondendo a Estado de Santa Catarina, DU Iorma da lei, etc., tilha legWII!3 de Reinaldo
dlversas consultas, temos afAZ saber ao réu Bruno Tallmaun, ou fi quem íateres- Kaestner e de sua mulher Iinformar queo alto-Ialante em sal' possa, que, pelo presente está sendo CITADO a com- Alma Kaestner.
apreço é do tipo 2109 - N0 parecer na sala das audlencías. deste Juizo, ,no edifício {lo

Apresentaram 05 documentes30.276 e que serve para qual, Iôro, no dia 23 de Abril corrente, pelas 14 h?ras, afim de exigido pelo artigo 180 do Co
quer rádio ou amplificador de ser interrogado e qualificado na forma da ler e se ver pro" digo civil sob no, 1. 2. 3 e 40
qualquer saída, Iabrlcação es- cessar até julgamento final e dele se defBuder, relo crime SI alguém tiver conhecfmento de
peetal da Phllíps. previsto no: artigo 129 do Código Penal, ofensa .ííslca, pratl existir algw:n fmpedtmento !e2ai,1: j

E3_"___ eado no dja 7 df? novembro de 194J, pelas 14 ·horas, no
acuse o para: os fíns de 'díretto.

Bepres e,ntantes porto desta cidade, sob pena de revellá..E para ,.' que ehe' E. para constar e chégar ao 00-
gue 80 conhecimento do referido réu, mandou ,ó Sr. Juiz conheclmento de todos, lavro oPrecisa.se nom�ar !epre- de Direí�o da Comarca, passar o p:e!!le��e que sc.rá publica- presente para ser ftflxa�c 0:0 losent:mtes em todas as CIdades I do pela Imprensa. e outro que sera nf.lxa.do DO logar do

ga.: do oostume <!l publicadfi! pe-do Brasil. Artigos de consumo costume, na forma da la,i. Dado � passado ,oesta cidade d:" la imprensa.
- ,

orcado. Comissão de 10 8 B,lU,mena.,U" aO,s,qu,atl'O"d!BS. dO,
mes de Ab,r,l! d� ano, de mll

Blum,enau, 3 de abril

d8194Õl200/00 mais 'ordenado mensal. nov�c:ntog e quar�nta e Cl,nco, Eu, Ass. L�!z Schramm, i Victorino BragaCartas para "HegadorH Caixá eBCrIVaO, o escreVI, Ass. RIcardo BUt'rger; Jmz de Paz. n?, Ofi�'1al do Registro Civil.Postal, 1025 �'Belo H<)i':'izonte exeI'�icio odo cargo de Juiz de Direito da Comarca' Certífl
I..;

Minas Gerais, com. 1.20 em (lO que está conforme o original que foi afixado nesta da- �_IlII11!I!!l'iI"_"":!ll!GII!I'1""à�__� BiI!! m-�'I

RI-I!!E_S'lIMI!!IIi!l:11IliIill!_liml
seJos pafll resposta. Queira ta; no lugar do costume; do que dou fé.

,

" r
ai! "

"'Go/
--

I A N Dcitar este 'jornat Blumenau, 4 de Abril de 1945. I I�-��;B,,':""'.:_�_._�.__._. O Escrivão; LUIZ SCBRAMM 1 � .�__�r � ._.__

'II Expedições.. Despachos

'1A�enle$ dOI UUes: ..

<:.$!

"BRASILMAR" HSUMARE'�;

•

e IS

Empre.gado
para () armazém, pratico no ramo

Fazendas e Armarinho com boas

I . II aptidões para
__ve_n_de_..s_e_! o :' F

'�Yendedor da Praça
Indispensavel que tenha o devido
paro e conheça o varejo.

Rodolpho Kander

de 16 iA 18 anos

t;"Calça,dos.' Vetierle"

A.
Diplomado pela Faculdade Nacional de Medic!llã da

Universidade do Brasil.,
!llédico por concurso do Servir,'o Nacional le DoeUç'tl8 l\féur.aJ8,
Ex-interno· da Santa ·Casa·e do Hospital Psiquiátdco do Rio

de Janeiro, Ex·medico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLJNiCA MÉDICA - ESPECIALISTA EM DOENCAS NERVOSAS.

CONSULTÓRm - R ti A F E L I P BSC H M I rl T
.

iEdificio Amalia. ,Netoj
. Das 15 ás 18 horas

FLORiANÓPOLIS

Edital
Faço saber. que pretendem

casar-se: Lucas de Souza e

Inês Vianna. Ele, natural des
te Estado, nascido aos 14 de
outubro de 1915, mot,orista,
solteiro, domlciliado e resl
dente neste cidade, iilho le

gitimo de Júãó J. S'JHZ'1 f', do

sua mulher Paultna de Souza.
Ela, .nasural deste Estado,
nascido 60S 28 de novembro
de 1925, domestlce,: solteira,
domiciliada e residente nesta,
cidade, !ilha de José Vianna
e de Margarida Alves.
Apresentaram os docamentos exl ..

gídos pelo artigo 180 do Oo·�
digo Civil, sob n' 1, 2,3 e 4. �l
alguem tiver. conhecimento á�

existir algum tmpedsnente legal,
acuse o para o. fins de díreíto,
E, para constar e chegar a�, co..
ohecímento de todos lavro o lH'c"
sente para ser afíxado no legar
do costume e publicado pela im:.

prensa.
Blumeuau, 4 de abril de t 945

Víetoríno Braga: .

',,:; ;

Oficial do Registro Civil. � 1

;�J

�_"_:.s;;3._._:,,_,,._�_:,,_.*,
� .'

<

$alcKa e &eeiJuz8 ?

Oficina RADIO
.

fUNKE
Atendi todos 08 serviços de

Radios receptores
Serviços Hapidos e 6aranUdall

I'i'ELEFOl'lE 1395

RUi! 7 rle Setembro, 13

I
com vi.agens regulares entre Itajai - Santos

(�hUl; p@sia5 36 - End. Teiegll'" uGuidoH

: rTAJAI' .0- Rua Pedro Ferreira n08• 68/72
!.-

Sociedade Beneficiadora da Madeira Ltdat
,I Compra e Venda de Madeiras para todas os fins
J fiua 1 de S�tembrli -

o'

4 Telefnne 124l�
fiI,iíMi§ifSlf.5tht>l'í1St',�$mMA��

u LICI E
1 . Pesqnis�ls dt' opinião pública;
:1 • Inquéritos de merenda;
3 . Informaçõt's e CUillentaÜQ�

s,�br€
_ indústria_s, bauêoB:�

aaéncias -de pulJl1cidaue,; e

�l . S�ções de: Imprensa, l{adio,
Negócio B llif:TCado de 1ivrof:t

de propaganda e negócios

! Faca, HOJE mesmo. seu pedido
,

de ASSIRA1U1Ui, paga:m:l.o 'Pelo
Reembolso PiisÍaLau reCebl::l'I

o Prlmeirir.'Hxemplflf ..

I Preço· Cr$ 50,óo Rnuais

SUCURSAL .oE sAo PAULO -' Rua Libero Ba.dara, 488 - "/o andar
MATiiÍZ: - Presidente Wilson. 29B, .' Apl. 'iOit � Ci.tPilsfal 3148

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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PrefeituraMunicipal de lumenau Prefeitura

BAL.À.NC�TE DA RECEITA ORÇAMENTARIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE191i5.

Municipal de
EDITAL

Blumenau

De ordem do sr. Prefeito, torno publico, que no mês de
ABRIL se arrecadam nas tesourarias da séde a taxa de Limpeza
pública, referente ao exercido de 1945.

.

Os contribuintes, que não satisfizerem seus pagamentos
dentro do prazo acima, poderão ainda faze-los nos meses de
maio e junho, acrescidos da multa de 20%• Terminados Os pra
zos acima citados, serão extraídas certidões para a devida co

brança executiva.
Diretoria da Fazenda de Blumenau. em 2 de abril de 1945.

ALFREDO KAESTNEH - Diretor

TITULGS

Especialidade em imitação de E��uta-sle COm presteza e per- \ LGranito Escadarias. Pa.vímeritos, feição Colunas de Cimento Ar..

1. .

I
. mado, Balaústres, Caixas para I _

Soleiras, Pedras para Pias, Bal, Agua, Tanques, Capíteís.: Tubos,
- ""'--.-.

-'��

cões para Armazéns, Cantoneí.. para Esgotos, Bancos para Jar- I .- ........
- .•- •.-.==.-.-..-.

. ..
.. díns, Mesas de Dentro, Floreí.. Iras para Ffltrós e Radios, FIO_, ras, Vaso, F.íngímento de Ma.

rões, Golas de C-esso, etc. d e í.r a e Pedra, etc;

i : í
c -. i

J

RECEITA ORDINA'RI A
TRIB;UTA'RIA _

a) .-. -Impestos
Imposto Terrítorial
Imposto Predial
Imposto s/Industrias e Prnfissões
Imposto de Licenças
Imposto si Exploração Agrícola e Industrial
Imposto s/ Jogas e. Di versões
b) - Taxas
Taxas de expedíen.e .

Taxas � Custas Judiciá rias e Emolumentos
Taxas de Féscalízaçõcs e Serv,iÇ!os Diversos
Taxas de Limpeza Pu blíca
PATRIMONIAL

0111
012 1
o 173
O 183
0252
O 27 3

1 21: 4
1 22 4
1 23 4
1 24.1

2 01 O Renda Imobeliárta
2 02 O Renda de Capitais .

INDUSTRIAL
3 03 O Serviços Urbanos
3 04 O Industrlas Fabris e Ma nuíarureiras

RECEITAS DIVERSAS
4 11 O Rec<eílta rle Mercados Fel. ras e Matadouros

RECEITA EXTRAORD INA'RIA
6 11 O

.

Alíenação de Bens Pa triíttl1iÜintais
6 112 O Cobrança da Divida Atíva
6 14 O R:eC'8'Ha deTndcnízações e Restituições
6 16 O Quota de Físcalízaçõea DJ!v-çrsas
6· 19 O Ci()!ntritbuições de Muni c,ilpiO)3
6· 210· 'Multas
6 23 O . Even ruaís

RECEITA EXTRAQRÇ AMENTA'RIA
'l;>EPOSITOS DE nrv ERSAS ORIGENS
Becebímentes
SALDO DO EXERCIC oro ANTERIOR
DISPONíVEL:
Na Tesouraria
Em Bancos
VINCULADO:

..

Na 'Iesourerta
Em Bjanc>Oin

8.'619,'90
12J5�t� ,50

1'j,7"' r ,80
61.;928;70 . 72.706,50

Blumenau, em 31 de Janeiro de 1945.
'

Visto
BRUNO GERMER - Contador ALFREDO CAMPOS· Prefeito

fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultura

afnGldo Pueller
BlU�iENIlU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeíras)
Telefone.l081 . Caixa Postal, 48

..

··0 se; RADIO
.....

está faíhi;do? -.1L!Sv� ..o imediatamente nà oficina·

RADIO .. BLOHM
9 será prontamente atendida

I Equipamento moderno de alta precisão, técnico
formado e diplomado em São Paulo

�....�...�m·Ela��..e.d�a"�R·_iOE··.·m�.r.DMe�.c._O�,.1Mm°m·em.......1

G

S

tndicado nos· easos de fraQ.ueza,
paUdez. magl:'e!l:l. e Wtio, porque em
sua: fórmula entram substâncias tais
j como, Vana.clato de sódio, Licítína, Gli
cetofOsfatos, pêpsina� noz de cola, etc.,
de ação pr.onta e eficaz 1;:11)[1 cases de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
indicado para homens, mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está licenciado pela
Sal.1.q,_e Pública.

.

I Arrecadação ,.

-- Total
.

Anterior. I .

Do
.:
Més

:;;;pi m'n T ZSA =
,

z::::a
_ t

_

..

, 150100 lóO,OO
72.663,00 72.(:\03,00

1.260/00 U2i30.lQQ

314,00 314.00
1.060,20 1.0GO>�

91,00: 91,00

20,00 20,00

52.278,\:10 5,2.2Q'8,r90

174/JO 17-1,OQ

5.409,60 5.40H,GO
2.021;SO 2·02IUl0
958,50 958,pO

450,00 450,pO;
763,00 76B,(lO

137,!614,10 1:37,6il4,;1.0

1 '�i
--

21.257,20l

! , 204.921,90
363�793�20

A, KAES'l'NER - Dir. da Fazenda

.+_-.+.-.+_-:+.-.+:-:t.- .+::-.-�-.+

Hão Descuide
Uma Tosse ou

Um Resfriado
�IO- __idad"" qua pilem
_ Perico a I"úd. e a vida; come
.... por uma eimples tôs•• ou res

friado. Eatn males. embora pareçam

_ imparta"..,ia. devem ser tratÍldos
_IR toda .. cuidado para que não

.. e.,grava:m da maneira a causar

..ano", aborrecimento.. T�d". a. ar

,..çõeat do IIPparelh.. reeplratorio,
.mil .imples grlppe; bronchite ou

,afJjado. precisam de um remedi ..

",pido .. effieaz. O Xarope São João
4. • indicado para ""te,

....,a. E' """. remedio
<I. sabor ,Ilgradavel, para
_Ot:Q5. velhos. cceancas,

Xarope
São Joao
Lab. Alvim & freilas � São Paulo

X",J -tt

A V I S O
De ordem do sr. Prefeiro, faço publico aos interessados.

possuidores de apólices munloípais, que durante o mês de abril
serão pagos na tesouraria da séde os juros vencidos em 31 de
dezembro de 1944, e resgatadas as apólices, das leis no 173 e

no 196, abaixo relacionadas.

lei n, 173
N°s. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 49, 59,64, 65, 81, 87,88, 89,94,

151. 155, 157. 161, 162, 173, 180, 193, 202. 203, 205, 21.5, 249,
251, 259, 278 291, 293, 299, 305, 309. 318, 319, 334, 336, ::138,
346, 353, 356: 372, 379, 382, 406, 407, 411� 412, 419, 425, 438,
443. 445, 447, 449, 451, 474. 475, 477. 483, 488, 490, 492, 503,
51� 51� 521, 525, 52& 552, 564, 566, 57� 571, 575,57� 58�
667, 671, 671, 68õ, 686, 688, 692, 6H4, 699, 702, 707, 708. 710,
712, 716, 719, 721, 722, 742, 748, e 749.

Lei n, 196
Nss. 3, 5, 6, 8, rs. 19, 21, 29, 32, 39, 47, 48, 53, 62, 78,

109) 110, 117, 119, 123, 138, 138, 151, 152, 155, 163, 173, 176,
177, ISO, 186, 188, 190, 19G, 200, 206, 207, 209, 210, 215, 222,
223, 224, 232, 233, 240, 243, 245, 246, 250, 260, 261, 262, 269,
270, 276, 277, 278, 280, 284, 289, 293, 297, 2H8, 303, 304, 305,
310, 319, 325, 331, 333, 334, 336, 341. 342, 346, 351, 352, 353,
355, 358. 359, 360, 362,365. 373, 375, 381,385, 388, 389, 392,
397, 398, 414, 415, 419, 422, 42G, 432, 436, 438, 441, 447, 450,
455, 458, 464. 469, 476, 480, 485, 493, 496, 501, 506, 513, 514,
516, 518, 523, 525, 536, 537. 538, 541 J 552, 567, 570, 584, 588,
597, 601, 603, 604, 605, 607, 609, su, 618, 628, 640, 643, 657,
658, 660, 666, 668 e 675.

Diretoria da Fazenda de Blurnenau, 2 de abril de 1945.
ALfR.EDO KAESTNER - Diretor

Agência Municipal de Estatística
EDITAL

Para o cumprimento do disposto no Decreto-lei estadual
n, 1254, de 29-12-44, que determinou o levantamento estatlstico
dos meios de transporte rodovíarío, no Estado, convoco todos
os proprielarios de veículos de tração animada: carreta de duas
rodas (de boi, de muares, de equinos), carro colonial (4 rodas)
carro comum para cargas, carro 'funeràric, carro de passeio, car
roça colonial (4 rodas), carroça comum (2 rodas), carruagem para
passageiros, "charretes", aranhas, "tilbury", carro-transporte (de
animais, de carne verde, de lixo etc.), triciclo. vitória, existentes
neste distritó para efetuarem o respectivo registo, inteiramente
gratuito. na Agência Municipal de Estafística (predio da Prefeitu
ra Municipal) e principais povoados, nas horas e locais cons-

tantes do quadro abaixo. .

Uma vez registado o veiculo, incumbe ao seu proprietário
comunicar ao órgão que efetuou o registo, qualquer alteração,
como venda, reforma, baixa etc.

O registo obedecerá à seguinte escala:

DATA HORA LOCAL LudARu
9/4/45 7 horas Agência de Estatistica Blurnenau (Pref, Mun.)

a

24/4/45
Portaria da Empresa Garcia9/4/45 »

e Industrial Garcia
10/4/45

João Durvl:il Mueller11/4/45 l> Velha
e

12/4/45
Hermann Weege S,A. Testo Salto13/4/45 »

116;:145 (filial)

17/4/45 " Erich Haertel Itoupava Norte
e

18/4;45
Itoupava Central19/4{45 » Salão Muéller

a

24{4{45
Aos que se esquivarem ao registo, além das penalidades

especificadas, previstas na legislação federal, serão impostas mul
tas variáveis de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00.

Blumenau, 4 de abril de 1945.
HERNANI PORTO - Agente Estatística

Aparelhos de Radio
da R C A Vitor

de todos os tipos e tamanhos na

Casa do Artn6lli"icf.:uno S. A.
Mercado de Automóveis

Rua lõ n 487

.", '1IIit!Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Moléstias do Coracão
"-

o

-

'-!:J

À� irôcçõesearjiacas çrigil1adas pela Sífilis:

A1'leúris1l13, Miccardite, Dlíatsção do coração, etc ..
são extremamente graves e. trazem comsígo estados

angllstlOsoS como: Palpitações. Dormencias, Faltade
ar'Dores anginosas no peHõ e nas costas, Verti-
.gens e Síncopes.

Valioso auxiliar no tratamento da SifiHs, tem
ação faveravel sobre as gomas cardíacas, désconges
tiona e diminue a pressão das aderias, regulariza a

circulação do sangue, trazendo alivio a todos estes
males, Seu uso é providencial.

(N. 27 f C).

Iicas do .figad���:.?BiJis;i;:i':' Dôres no estomago�
:.:;_;;.::.0:' ::f'�

-

1).·· r==--�"'<'t
Tonteiras g�f .,

-

_.

! Enxaquecas
'

Mio bahto' iFlamlencias

lndigestõesl 'f Palpitações
Pesadelos ;F�,_., ,.( J Dvspepsia
Língua suja'!"�f:

-

Gazes - Azia
"'.- _' -

-

-

-.f�, ,��>, ,_'
-

- >\�<f,�
.

taQ:çj'�- Peso no estornago e muitas
outras manifestações as

I�I �'"- Í\l ff'c> A"" f��· �l if,� s, � c.� a!�
rfilU!�1s �lU,� fj dJO(�U ti
�O!n acção rlh-cct" cobre o ESTOMAGO•.FICADO E INTESTINOS ellmlnam

as -ea.uaas, evHp..n)... .absO!_i1tll.inent.e" - a prlsiio. .oe ventre, prnporc!on:1.m. éeade
0__ ccmeçc, .i.l�m .eSito�i" ge:l"al 'e' fazem <ô�sapp�r€cer-' as -.e�f!Zr:nldadf:::3 do

ESTOrol.t,nb. FIGADO d INTESTiNOS I[[

T.... '.ó"!l.. !�.� 0
.. 8v!��;.. �,,·�.�.. �.:.�.·o,�.e.:.. L�!:�as ·1:hll�;':;� Ii# VIS i!il'W;.:;;: ..... :.:; �ib.de�·iail p�:U·a
PJidl§r�s em Geral ITintas. em bisnagas para artistas

EUumr..!��u .. $�a= (�!tu'��a
____=-__==�=-�__-=__-=�__--===_=$O�.. ,�.��--��__=_ __

r�l. 1��� . e, ��;$t�1 51
Dr. Achm;;s Hi!ls!úl
Díretor-Resrcasavel
l]r. ãHonso Ril!smi
Díretor-Propríetaríe

O�icina Propda
Rua <I de fevereiro. 7

Assinaturas
Anual Cr$ ()Ü,OO�:'t.���4-��,f!_$:��i']tc..=�.#.ii>?;-'!"'�1(l1�'$(j�tt;·;;(j?!E'f:��"'�:������'.*.V;'����

e E � d
'\I' <"'li'" � ,

n � '-'\ Semestral Or$ 35,00

i x�orba ora ne lVianBuas Sa til ; Colonial o-s 20,00
�

f
�. fJumeros

j §�O(}li nlellJikm��lÍTt&,eIt12�f� �l{:: $ Avulso o-s 0,30
� Madeiras de construcão em ae- � A trazado Cr$ 0,50
.� '!:' '=" � -, I t. õ b' • �

� ral, Forros, SO�tiho�. Molduras ifii i -:: Lo,iluor,aç esrepe'1G3.f5l"iao
li! QJ • - ...

,
- , .... ,.... � \� I S'2:nlO devolvidas e fica sua pu-

� e te. �. [bllcação a crih::rio da. direção.: II - "Cidade de Blumenau" não

� TelefoJ'Ilte 1337 i se responsabiílza por conceitos

� B L U �4 � �\1 I.l f!j .. §cr;hll�� Cai�@1W�ir.i,VI m emitidos em artigos assinad: 5

®.....ii.••••••'.+•• t��o):;g_..l)@O�;$ii>�.g,�Ii$>it>�$o·�0<l>����-�<I>�-c.";;:;t,') @-:t:.-...-,?t-;�--'�-�I!>Ii:J+'-�-�

,1- IIfoto AmADOR (G$ Scholz) 1,:1:Recomenda-se pelo I

R ESIDlr:.efdad�l serv�ço r:nl. I" iI
_

,na J e í�ovem!Jm, J:..-'t] II

I�i
!l;.

g1�����-'��1J��?E;:�_�a1i!��;,;e���.Cl�;�����-r�2fc������

�:��_._-i!�{$:->�'-�i\. ",,"�--.i&l·_�-,ít a :t;'-���â"É.-i;l"�ift--&,,,�t1i"-'K��">���
� �

+ fr!li� !ÍH'� f� � ... ml;,i��" �U' '.S flij'" ;, s· � �.:\�. �H�.� ')0/.11. L·'.t$.·�.I �.� �
i ;!ftf���"� ''i'''''' t� ��. 'í�g�m'� ���ilf�!il

.

';'�'''� I

f "��t.':l MtJ M· � �iHia���ll�� iíU ·t1ii.l�a::;i
a�'=""""""""''''�=l
4 Aceitam novos pedidos na estofaria l
t e reformam moveis estofados I
� �

f Serviço rapi�o e t)eJ!sf'ej�o t
, "
T Rua Amadeu lsz, I) i
� �

."-�;-""�"'�''''�-' '�":"<'�'''''� "ijf.··-ilt ir ��, � .......?i"..�.,-� .....�,�.�"'".J;!It._=., -l<;

JE
Iil;llJ�fE,NAU

EXPEDIENTE

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

�. L��@w II

TIPO 9;.;:33 � 9 FIOS N." 10 - I\lANGUEIRÕES
--**-

As telas W['AGE" - isentas de farpas - são fabri

cadns coro arame super-galvanizado e proporcio
nam a mú:\;ÍmR compensação e satisfação aos 81'11.

CIÚADOR.ES e FAZENDEIROS, alén:> de

,Set1u,'ança - Economia - Durabilidade

Fom�ce:nos PORTÕES e PORTEiRAS "PAGE" e

outws tlpos de telas para: J3.'L\NGUEIRÕES ; LEI-
1'ÔE5 _ GADD EM GERAL .. CAVALOS - AVIARIOS

2 GALINHEIR.OS - PARQUES � JARDINS �

EESIDtNCEAS - l\IUROS �. ouHOS fins,

<$'�- "--f_i)--&-�--�-�",,,,,_�-'4-�
�J2�����;:;':;!f:42.�.\t:liw§����iilt{i(ij'/f�f!I

I i "Antena Halli" I
� f' a antena preterida para 1'_

.

: o seu radio. com esta an-

� lena o seu radio terá uma !$i

� rEcepção perfeita. �
.� Peça hoje mesmo uma de- �
!iii monstração e'li sua casa: ;; In:(lrma;;;fi(ils. �0ü! 1:1 sr. José �� G�lltam �
: Rua São Paulo. 9 �
� mamelJilU �
�'j������_�.4C�:�_<v:�:q;�_�:�4I>;�:�-:ft._<Ii>t!

CALCEHINli
li Saúde das crciUlças

{} tilnicll !;lor eXi:tilem:ia

Porque nascem Cíeanças fracas
e nascem creanças fortes?

lIa creanças que naSCtm forles
e se tornam fraC3S e outras nas

cem fracas e se tornam iortes.
Um dos motivos dessa dive.si-

Idade
é a falta de certo saes que
somente se encontra na

I CALCEHINA

A CALCEHINA contem todos
os elementos de que necessitam
os diversos orgãos em forma

ção das creanças,
E' o medicamento de confiança
de todo os medicas pediatras

do BRASIL
"""""=="'"��-==-=""--=-""""--""""""""""'''''''='''''''''''''''''�u''''.''''j.':''B''''. EM Tr.HJliS AS PARM.\CIAS

�-:.:-�§-��::�.+:��-:�-:t:-+:"...,,� o�-�....,...�;;;o.:;:(i:-�:-�:-:+:-�-.'..,-'-� .·0�,-!f -,�uai>.--:i'.-·-�-"-i!--:-@j"""�-<f' o ';'-�-·.\il:i-'�--,tõ--�-.�--�-"�·-" o $_-.i:--�-_+:-�-�"""'�--:+'-.�-�

.--**--.

I Dr.. .Paulo l\\ayede �
i Medi�o aasistente do i
S HOSPITAL Sâ.NTA IZABEL
� CHnica MedJcae das Cl'.e�m-

DR. LICIO PORTES
- Medteo -

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Espianlla a maré•• :
Mano Jango

A &eleja que sei'á realizada esta tarde no estadlo da De .sua v�agem a São Pau.Alameda Rio Branco deverá Bel' interessante, não devido lo, retornou 8 esta cidade, o
80 igual valor dos u'mes do A.imoré e do<. OHmpico, mas dedícadc medlo do Olímpico,fim,' dísnte da deliberaçâo tecnteu suburbana, com relação Pleka,
s "hartação" de quase todos os jogadores velhos e que ' t! **� ,,'-

não vinham correspondendo a expectativa. Realiza-se hoje em Floria-Assim, diante da pouca produção dos velhos no ano nopclts, a reunião dos Presí.passado, o tecnlco do gremlo suburbano resolveu formar dentes das Ligas miadas áum conjunto de gente nova, onde aparecem rapazes que F�deração Catarinense dena ultima temporada pertenciam aos aspirantes. Na verde- Desportos.
.

de, tais modificações já teem dado boms exítos ao clube. 1 ***Mesmo assim, não deixará de ser interessante, pro' Luiz, o guapo goleiro tltumetendo mesmo momentos de vibração a peleja de logo lar do Palmeiras; que sofreumals, 'no CIUUPO dó víee-campeão. ha dias uma. contusão no ora-'.

�'.�- ,'I 'S iIl.I!. neo, deverá retornar na pro-
.

OS' DOIS TiMES
,.

xlma semana aos treinos doOs dois quadros deverão formar assim: campeão,üUmpicu: Waldir; Artur e Arecín; Plska, Pílclo e Jal· ***mo, Naudíaho, Paulinho, Waldomiro, Boüínho (ou Homero) Vem de deixar a direçãoe Brito.
.' '. tecníoa do . O(lRl'sni FutebolAimoré: Vinóte; Mario e Alfrediubo; Olegarlo, Curt e Clube, o conhecido desporus-Líla; Tuti, FrBnriisco� Mlojo, Ewaldo e Orlando. ta Oeneroso.

Deve,
ã

ser .:if': d�8�cru�a, 0':"1°8 é Pera, -,-,0-",-'--·-.·,-M-O(""',-.·-u-�-..•--d-a--
O "aperitivo fute�o�;�rc��IJ!��'� estar a cargo dos Asmwô ,Dissolvidoquadros secuadaríos, com inicio as 14 horas.'

t,,-�-.-.-.•-.-.-.-. 0.-·-""'-.'-"-+-+-+-. Rapidamen e

C.. .

useh :Vs ataques desesperadores e vlolentes mdoaIn asma e bronquite envenenam o ergama ,
.

minam a energia, lIlTuin� a saúde e de-.

.

bililam o coração. Em ;} mínutos, M.�d..co,.

'
... ':

.

.

....
.

.'
nova ·fórmula medica. começa a mFcular

,.

2 h no sangue. dominando. r!tllidamente 118 aia-
.

HOJE - OOm ingo f as '. o ras ��;!�es:e ilili6t1:a��o Il�a r��:��� : ���'J 8' O· b EI B del.e trr o sono reparador. Tudo .0 que .se .. laz ne-Gloria' . ean
.

- mg. "ras y -. .... ,eu e . e ou ros no ameno, eessarío é. tomar . 2 paslilbas de Mend:a<o
,...

ztortoso e. alegre filme ás refeições e ficará comple�en�e lh:re...

da asma (III bronqlllte. A açao e mutte

'.'S'...
'

·e···· Fo"s·'s··.·e .E' u·.··. • ••. " �:id! '::���qUM,,����!te t::' c�d� .r��
êxito que .e oferece com. li garan� de
dar ao paciente reslliraçã,? .livre e fa�ll ra-

.-..-._._.-.•__._..--ii--I! O 'If-.-'-J!-.-.-.-.-�-.�.ela ... 010ria Jean, a. voz de cristal, irradiando simpatia e alegr-an' pidamente e completo allv1(} do sofrllllento

do corações.,' .
.

.

i�?::�:rs�f:�r���r��a����la:!:���� É a seguinte a tabela do' certame de 194.5Ele... Bing ClOsby, a VO:r de ve(udo, agoranos deleitando com
'IIUr nda ·0·

. A.c."" �Q'" :.
TURNOmusica amena e sua'9'e... '1lIe Q$ma.

Dia _ 22-4 _ Palmeiras x In{el'n�cio_nalE ... Ei. Brandel o comico que atinge o seU 'apogeu nesta mam-

S- L Ollmplco
.

1 " �.::;�·�V�. ao ourenço x:vilhoSR pelicu a"'.
"

_ 29-4 _ Guarani :x AimoréSe- .. Voce deseja ver uma cousa boa de fato, não deixe de ver

São Lourenço x Internacional�Ige Fosse Eu .• ,')
. frinor é Saber >,'

_ 6-5 � Olimpico x GuaraniNo Programa: Continuação da sede: �'AVENTURAS DOS 11 .

Sãú Lourenço x PalmeirasCADETES DO AR".

'0 M t' F· fl" ., 13·5 - Palmeiras x AimoréPlatéa 2,00 • lí2 e mil. 1,00. - Balcão 1,00
.

as . iR 8118S a lftl ar Internacional x Olímpico
.. 20�5 - Guarani x São Lourenço

Aireore x Olimpico
I'
_ 27.5 _;_ Internacional x Guarani

Guarani x Palmeiras
"

- 3-6 - Guarani x Internacional
Aimore x' São Lourem;1}

- Olinpico x Palmeiras

§ LP.

·CRONICA

.•·:ESPORTIVA
Dirê'ção de 1 V t L A 5 I O VIEIRA

o .Olinrpieo frente a um

poderá' 'surpreende-Io
antagonista que

.-���-�-.-.-._�-�-.

101118:15 •••

HOJE .. Domingo, ás 4,30 horas
·CeCiI· B; De MiHe, o diretor sem igual das grandes produções..

apresenta a sua obra maxima:

,Rei dos Reis
6)�.�..�.:.......�.....�••••••e

-, A Capitall
-----------11

.

A casa que le� to�o� I
.. artigos do maIS b:l1xo I'Ipreço ao mais alto,. !

I GfaRde soriimeldo pira .1'I aLfaiATES
:. Rua 15 de aovemllro,5051a fale 1811. •

••3UJIOllllldJH��.-.

().

r---"'--

o filme do seculo !
. 20.COOQ Figurantes no maior, e mais empolgante espefacu-

lo de todos os tempos! 61)0 milhões de pessoas já o viram e
as outras 600 milhões ainda irão ver! . •• aplaudir! ..... e Olo-

. rificar ! . ., '.' ". ...'.

No Programa: - Complemento, Nacional
Platéa 3.00. 1/2 e mil2,OO
Ba!ção 2,00 � 1/2 e mil 1,50

HOJE - Domingo, ás 8,15 hs.
Erro} fl.ycÍ'IÓ -'- Ronald Reagan � Nancy CoJeman - Raymond
." Massey e Alan Hale, em

.
.

"fugitivos do Inferno"
Entre todas as historias relatando alguma jornada de de·

se�pefO. de um lluuIlado de homens cOildenados,. _. esta é a
melhor! ., '

".
. ....•..

., O filme em qu� todos trabalham. -extraordmanameote, Im·
" :Pressionando de uma maní:lr.a indescriH've! !

.

.

. ..

'

:

• < :iAyenturas Incomparavals, Obstacuios Infrallspon1Vels, Tudo
'.Qtlartto ,Sva Imaginaçãtf PCideda·. Conceber, Es te Filme. Maravl-
Ihôsd�Lbê Most�8rá De ·Umá.· Maneira. Arrojada E Verdadeira'!

. No Proár�ma:"'- Complemento Nacional -. Atualidades R.K.O..

., i>àihe e mais um inedito complemento americano
,:': P!atéa4iQO.' H2 e mil. 2,00 � Balcão 2,00 - 1/2 e mil. 1;50.

NOTA:' .. ;J>or motivos de força màior. não mais haverá.

....

: ;; poltronas ulJmeradas.
.

Beallza-se boje o anunciado Congresso Esportico Estadual,
em 'Flurianopclís, afim de tratar de assuntos de interesse geral
para o Esporte Oatarlnense. Corno-se vê, os mentores da F. C.
D. não poderiam ter tido melhor indéla. Os Presidentes das
Ligas do interior, que lutam com inú�meras dificuldade, que s�·bern onde se lhes apertam os calos, tem. de fato, que ser OUVI
dos de vez em quando.

Que êste Congresso sela mesmo, como _prelen�e .

ser, de
muita uti1ídade pará o nosso esporte, Qtue nao se. Ilmite, ape
na .. , a muito "bate papo" e, no fim, li meação de novas taxas
·ou ao aumento das já exist�nte:. '.. ..,'. Os clubes, COItados, nao tem fabrica de dinheiro- E verda
de que muitos deles estão cheios de "notas" mas, estas, são a

pagar. . •

'.'.�.-.-''''�'''-:+-._'_''.-.-'. (j .�.-"-."--,"-�-�-•.-:.-..

Flamengo e Atlético
em renhido combate!

Hoje ti tarde, no campo do Palmeiras Esporte. Clube
os adeptos dotutebõt varzeano irão assítír um renhido com
bate. Trata-se do encontro que travarão as possantes
equipes do Atletleo é do Flamengo, ambos em "ponto de
bala" para essa importante jornada.

.

.

Este jogo é aguardado com desusado tnteresse . pelos
tsns da 2' divisão pois é um dos ctassícos da nossa várzea
e ambos os contendores possuem tonntdaveís elementos
que no ano passado defendiam clubes da 1?rimeira eategoria, esperaudo.se por isso um decorrer brllha�te e satís
tatorro d'a partida entre atletroanos e flamengUlsfas.

Preliminarmente encontrar-se-ão os quadros secunda
rios dos mesmos clubes.
._._�_._._:._.'_..-�_:+. ow-�-�..- -+-),-+--iô-+-,.o

o que ha entre Schram e o

Palmeiras?
Dentre os elementos que integram a poderosa blang e

esrmeratdtns. o louro Schram é um jogador de marcante
valor, dado ·�s suas excelentes 'qualidades de um dos mel
hores zaguéfro-esquerdo do Estado. No clube do sr. Ger-

. �8no Bednschi o "dernonio louro" tem sido sempre um

jocrador muito dedicado e disciplinado, tanto que goza da

gr�Dde estima -entre os palmeírenses,
.

Vem agora a nossa reportagem de ser Intormada qu�
o elemento em apreço, aíndo não assinou e não quer a.s�l
nar este ano inscrição pelo verde e branco. Esta nottcta
•

para nós bastante surpreendente. porquanto temos
�reStlDCiadO quase todos os treinos do campo, e em quase
todos S�kr8m esta treinado. Vamo s, entretanto, por-nos
em campo para saber o que hã entre o zagueiro louro e
o campeão.

'I
_ tO-á

RETURNO
Dili - 17"9 - SãO LourençG x Ouaraúi

OHmpico x Aimoré
n
_ 25-6 - Guarani x Olimpico

Internacional x Palmeiras
1-7 - Palmeiras x São Lourenço

Internacional x Guarani
8�7 - Aimore x Palmeiras

Internacional x Palmeiras
15.7 - ÀÍmof8 x Guarani

Internacional x São Lourenço
..

- 22·7 - Olimpico x Internacional
"

- 29" 7 - São Lourenço x Aimore
Palmeiras 'x Guarani

[)·8 - Aimore x Internacional
12-8 - Palmeiras x Olimpico

"

"

.'

"

GDIIIS· Pia NIO IS
de 8 a 120 baixos

BANDONEONi

HIlRMONlaS-PIIHOS
INSTRUMENTOS para

Orques1ras, Bandas.

e Jazz-Bands
Cordas. Palheia!!. Metados .

Peçam pl'e,z.o!:; ao Representautc:

P I U 10 K O B S oi Serra lUta' (exM$. �entül
Cam Postal 39 - Linha S. Francisco Est. S. Catarma

.

.

••
<

& ,4.•. __ '1 .•
'

...• .; 3),. li .�)I.I!.,jlltll!"_'iPf-;;;,_'dfP:'!ii.!!?Wf) ..P.'!t"I_�I.
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



A triste odisséia de de um casal de velhos - De Herodes á Pilatos em busca de justiça ..

. 'Fatos trlsusstrnos que acontecem em pleno século XX
; . 'Est-eve i!nte.-.ôntam i noite na mo n1'llnicipiiDj-iQS quais, sat�s� \l1jjl�() Schwede suspendéu do ser- que uma falnffilia caridosa deu..

i�ção destá jornal l-lnlcasa1 de reitlOlS com meu trabalho, físe, v:iQO meu oompLinheiro. nos abrígo 'por aquela nolte,

velhinhas, <O q'!1al :t"elatou ao re« ram insistentes pedàdo'S para «Embora eu cpn1li:nuasse fi «Desde ICntão temos andado I

dator a se."cxyqnlle ihist.oria : que fossemos residir em terrena prestar meus ser'V.iços. á Iami-, inutilmente, procurando justiça.

«Doís ':BJ10S 'atraz morávamos de sua propriedade, prometeu- lia, gratuítamente, conforme aliá!' Viiemos a Blumenau, onde chega
.

�m B.r:aç?' '4o TNmbudo, munici- d0-IT10s casa gratuita e serviço ticara estabelecído no acordo que mos sábado, di,:I 31 do mês pas

pilO de RiD do Sul. Eu (é a mu- de lavoura para meu companheí �iZ'eI'aniifJs, noieí, desde'ents:o, que sado, 111\im de falar oom o co

lh�r quem fala, de nome Dobler) ro, ôom remuneração de alto cru tanto a proprietaria da casa, de mandante do 32° B. C. e narrar;

trrabalhava como partejra, e'muI' zeíros .díarâos. Prometeram; aín- nome Ida Hasse, como seu so- lhe o sucedido, Não pudemos fa�

. :to emOOra não possuísse díplo-'] da, construírem uma casinha no. bnínho, Alvino Schwede, esta. lar-lhe. Disseram-nos que pro"

nla, minha idade e os conheci- va para morarmos, sendo qu; vam usando de má fé, fazendo curassemos o Delegado d� Po.

..

mentes adquiridos em' longos enquanto esta não ficasse pronta toda a sürte de iútrigas e desa- Hda. <Mas corno já fosse tarde e

anos de prâtãca faziam com qU3 banHaríamos provísoríamente um íoiosno sennído de impedir que não, houvesse mais expediente
.

desempenhasse a fu'lrei!o conteu- rarichq. desírutassemos de sooego e aban na Delegarãa esperamos até ago

1D essa proíãssão, sendo 'chama, «A proposta era bõa e por is. donassemos a casa. ra, dado os festejos de Pascoa.

ida para atender casos de parto so fomos. De inicio tudo correu «E. suportamos liss? até o dia 3 «Estamos numa situa.ção des- E ficamos pensando nos atos

em toda a circunvisinhanca do bem.: Cerca de doís meses 'de- de marco deste. ano, quando, esperada e pedsmos que o

jornall
deshumanos que se pratíoam rem

lugar. MeucJOntpanhe1rO, cÍe fia. P�S, entretanto, Alvíno Schwe sem mais nem menos, recebe. conte esta historia,. na esperan- pleno
o

século XX, h

..
em 4.nroiio.

me Augusto' Neumann, com de alegou que a construção de Dl!o.s um oticio firmado por au- ça de que dai possamos auferir apai9 legal. .' .' :

.

_;j

'quem vi�rI() ha mais de 7 anos, uma casa ficava multo cara, da-
. tomdade, dando-nos o prazo de --�._"

apesar de sua idade avançada, do os preços do material, pro-
10 dias para desocuparmQG a

C
ii

d dganhava a vi.da como lavrador; pondo 'que íossemos morar na proprâedade. O prazo era curtis- I' ode SOC IAL
«Doss anos atraz, Domo ia di- casa de uma tia sua, nas proxí., S1im\O� e ide modo algum podíamos .

• .

.

I
.

zendo, prestei serviços proüssíc, mídades, ficando o aluguel da arranjar outra habitação, dífioel Aniversarias
naâs

.

á Sra. Gertrudes Sehwede, mesma por- sua conta. Concorda> atualmente, dentro dele.

esposa de Alvíno Schwede, 1'13. mos e a mudança fiai realizada. «Dia 28 - é a 'mulher quem

sídeates em 1\fusquitp, n.o mes- Nessemai!odetempodsr.AI... continua faland10 ..
"'- �u me acha-

,._;•.-!t.-...- ....- ..-:+-�-..-"" .._ .._ ..._ ..._ •._.-=.._.-:+._+0
va ausente, atendténdlO um caso

niO lugar denominado Serra do

PilIOCO, quando apareceram três
siOldados oom ordem de pr{)ce�

VICTOR JACOBSEN

der o desp'ejo da casa. De nada
'Dados -os �?'3 trabalham n{;s�

valeram lOS protestlOs de meu
ta cas� l'e-g�slJam-:se com a data

marido. A ot'dlem foi cumprida
de hlO]:, pOIlJ3 a mesm�, assin.=:.;

oe a loobilia, no va10r aproxi:..i lIa íO tl.anscurs� .de mams um am...

. ...
.

.

mado de oito mil cruzeiros em .

versarr\() natahClo do sr. Victor DR. :WALDEMIRO BAZZA': r

Sepultamento de vUimas do tem�oraD d� pilhada nas imediaçõcs da/casa""'j Jaro.�sen, ant!ig� e dedicado li- NELLA

�.c... �.r. .A.pfLl!ii.·�...
.

..
- ..

tivir' '.. !!li\, JnclusÍ\he tuna máquina de cos� nOÍ'lpIsta desite JOrnal. D

Irllãi. U ulil1lill
•

timas dOo 'temporal que desabolL tura de l·)e··.· .

Dolad:o de um espirita mo-
e passaf:,"em para Ri,() do Sul,

,
.

I
vindo do Rio de Janeiro, acha ..

, Rio, 8 (5. E.) _ Até agora na semana passada SObl� a ci�
,

«Quando regressei, já ao auoi-
(.es1iO te amavel, int:eiramente vol

se entre nós, o sr. dr. \1{f:aldem;i�
fora'tn. sepultadas 28 pessoas vi.. dade de Petrópolis. t'eoer, !�enÍii,.;,me desfalecer ao ver tad? para ü trab�lno, o an&vel'", riO Bazzanella, filho dn sr. Ar:;'

, :._:+__• ....;...",.,..__:.._._+._�.-,. o ._.��_ ...��_.•..-."",..ot:--._

"'"
...

_ ..•..."" liUddiO o que -pOssuía jogado á es� :f:;:tee �1�l�ç�'1bl�� �Ta!,�ar a cang'elu HazZ.fmella, Esctivã,o do
.. ....--.. tra a. Sentado num 'll10V,::t ao .

�. na so te &;:us RegDstro Civil e pessoa de alto

F b
..

li � relento', 1l1!r!u pob'lie e v�elho üOm �,���anh€ITros. t,?mo de
.

seus relevo na cidade do Rio do SuL

. a rica ... e uRzes Medicinaes panhei:ro 'olhava deswl1so1ado
Ck IvS,. q�e hOJe {) cumpr1jt11len.. O distinto itinerante, {iUiil é

ii 'C
. para aquilo que oonstituira seu

tam eIU:1Vamente, expressando... alto funcj,(�pário dn Banco do
.

remer" Sl\!i le lar. Allthl de impedir que passas� !!! v'Pt,os de duradouras \"8ntu-. Brasil no Hio (h� Janeil'o, vem:

semlOs ao. menos aquela noIte
.

.

__..;_
de gracuar.,se com raro brilhaÍl�

A
abrigados ido. tempo, a pI'oprieta F ,tismo pela Faculdade de Ci�n..

··V I S· O 'a 'I·
.

I'
. azem anüs hv}e:.

.

.. ..
.. 1'1 .( a casa laVla mandado ar� A srta, Afie'" San<-ns· ,., j .. b"

l.eias Poli1licas e Bco,nomicas 'da..q
rancal'�lhe () telhado. . -: LU , .$ a�" quela Capital

,

i:,Sa�mos
.

pela €strada, apoil1..
lec'ldaf:om at;elIer de costura nes Ao 1 �:�r ld .

"

ta praca te àeclil::ada en.f.nrII1P'U·i'a I _

-

d (.1'. ..' a.! '.'êmlrú, que é
..

QOS !Um no outrn e aSS/1m anda'
�" � uma a� ':'Xl) "5"-" -'� lidO

da Cruz Vermelha Brasi''''ira
:, v r_ ..,O�S rl"..d.lÇ �"'

mos oerca rl;e .3 quiln.;n:l-etfoOs, até.
l�. mas da novu, -esturuúsa e demo.,

+'__.•._�_"'_.�._"-'-•._""._.'" O
cllática gera,ção catarinCl1se, ame

""" y - Sr. Sgtp. JGsé Lopes de
•

No bar e no lar Oliveira.
sentamos bô.as vindas e nossas

K NO. T . ..
sinc:eras felicitações aos seus pt,G

não. ·de"'" falta'1 A
gen,�tores. , ; f,·: j . 'iL')

v,,"..
- srta. Waldina W'�sttarp.

. ._.�,."".i

_s 2_� PJ .P *,*_� :,�1I f:��_lK �g;ifj

I ��l!!.f���O 'a���a�� Falecimento

Il Nacional de Medicina da Após pertinaz enf.ennidade, fa

, Universidadf: de Brasil
leceu dia 5, em sua reside:aoia,

IA 01- I!:
sita á rua 15, OOlll a avançada

mlh.dCO ..Sflef!�ansta em idade de 83 aniOS, o Sr. Hermlllm
Doenças das Crianças Lueders, pessoa mut1P b�nquis...

e da Péle ta em nossa sociedade,
A' fumüia do e)!:iinto! que a.;;i�

xa \illuva a sra. D. Minna Leu",
ders, expDessarnOS sinceras wn..

dol!enci;as.
.

� , "

r

algum proveito. Convem ni\Q es.J

quecer que nossa mobília 1 !!iü� é

tudo o que possuimos, pod-e se

oonsíderar perdida, por �r fi",

.cada exposta á intemp,erie e�

IDO por ter sido, na maioria, car,

regado por Iadrões,»

o Sr. Augusto Neumann pDS,,",
sue 72 anos de ídade e sua C'Om4

panheíra 68. Após relatar o fá ...

[o que aetma reproduzirnos des

ped1iram"'í5e de nOSsD r-edat'-;l' e

saíram, sempre ('zpoi,a'd,_os mil no
outro».

.

':J

Cursos especializaàos so.

bre Alimentação das Cria0
tinhas, Puericultura. Htgie.
!le Infantill Clin1ca Médica
Infantil, Tuberculose Infan.
til e Doenças da. Pél'8 das
Crianças, .

.
No bar e 00 lar

:-

Telef.: 1101 e 1099
;i

_

KNOT ! .•. i

I "."'\�"". . !!!",� •.�. - .. .

nao deve faltar, '" l
..

a'd"' • ..:,w"$•••••• "'U ... "'� ••h .........
-

....�.�.;:;..�-;;�:."O'é;.....·;-:;� ...

��e;����'""""�.��

f
.

• .••••••.•••••••••...

Banco Popular e Agl'icola do Vale de Itajaí
.u_.�'=mm_���m=,�m&S�mwwwu���__�mm�m=���a�NO-=��mB�nB__

I Deposito à digposiçao

I Deposito Popular

I
C/Cts. com aviso de 30 dias

!
"tI "" 60 dias

!
Idem hLn 9" dias

I' idem íOH.ll 13:(l dias
li c/ets. Prazo FL'i' o 6 mêses

II Idem iaem 12 :ii

I f
�-d&2§·)ôSii??iít;lilr;!ZlM�õIiiNfC

Arríversarlou-se ontem adis
tlinta srta. Mary Martins, íun ..

cianaria da «Casa Idcal;'i e filha
do casal Pedro-Maria Martins.

Slumenau, 8 de

de
-

)

ia

Acha-se á venda . a P1'o'jJ]'iedade qUe se'ruía de 1'esi,
;' dencia aos Diretores desta Sociedade, sita á rna Cm'o'lwl
Vidal Ramos em ItmLpava.

Propostas em. envelope fechado
no dia 5 de maio proximo as nove

mal, a vista dos interessados.

que serão abertas
ho'ras, na sede 80-

Reserva-se o direito de recusar todos as propostas
.caso 08 p1'eç08 e condições não satisfaçarn.

A DIRETORIA

�.,.:.:ti')Í'..1r4!..:-.-*�:.:.:...�.·.:t>..+ee·���...�_�_;t<t*'�.....'(;lo:...9'O'••��
• Instituto Médico Dr. CARVALHO i

...........-"===========�- �
�.
�
!it<
�
;
í!.i!'
iii'
�
,.

(Pel'tur�açAões menstruais, HateriUdadé, alteracões se· �
xuais, mcomodoB da edolecência e da idade critica·�

inile.maçõe.s genitais, etc,}
,

;
�

_
Alameda Rio BriUlco. 3 - 'liumenau - l'etatone, 120:2 �.

(i!
'@��.�••_.!U�:il"".'* "".v.......(>., (\ li)í,;-W�"-. <&>.9 .�'.:� +.-� ..-.\tf{+o 4>.<t- �Q'

-: Diagnósticos Cliniêos �

Metabolismo basal ....;. Eletroiiardiografia Labora-
tório de Análises (sangue-,-fézes-urina, etc,)

Clínica especiaUz�da de Senboras

Amanhã: . ,

,

A srta. EI1y Poerner,
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