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t s c 0105 alistas e dges
paRIS, 20 (fi.P.l-ls tro� nas'montanhas, um dep6sito �--------_,...-------��-----�-----'-----�----�

pas do Primeiro fx:érgito perle�c��tes ao Estado Maior·
• '., GerHUmi!CO� apreendendo nu·

norle.,ameru;ano. sob o ee- merOS6S dOi;umento de gran-
mando de "Dilue" oculBaram� I hnportancia. .

. .

Em ' meados 'de aio
pilulação

.

(I ponto de vista '�mtênUcll) do Estado t/h'ah»r aUado
Ó:

Rio I' 20 (C; P.) '.,.- Observado» ou, mais precisamente, nos meia
res brasileiros que se ac

t
h.am !n

..

8 dos de maín. Esses telegramas I
Europa e nos EstadoS''':Uni}tdos partiram ·(le seus pontos orj,,,1
acabam de se oomunícar com gem nos pl'iilUeiros d:bs do cor.,] !JMJMENAU •

�e�os �ioo fu�re��os DO ��e�s.��éa:ooMctaa��I--�����������������'-����--�����������������
assunto transmãtindo-lnes o pnn ç�tpe�a. que «O Globo:) transmí;

11:·r dft I !!lIr a LIliII rd deto d'e vista autentico do Estado
I

!�� I11�]'e aos s:�us lettores, em I , I.
� c

lti
.

I
.

.

.

�}[. A" d A 1
. -

d .grande destaque. I I � mil. fi'lh1a:lor sua o. a ta direção a
�

l '7

guerra tem 'elementos para aar No bar e no lar I Em 21 ·d<e abril üe 179�, Joa- I
raüvos do dia de sua morte as- expressivas manifestações de na»

mar que a cessão da luta veri:ft� K N O T i quím José da Silva Xavier, 00--: surrürâo um cunho todo espe, Qional1dade, é, pede..se dizer, um!

çar.!�-á dentro de 4 semanas não deve faltar.
. nhecído por Tiradentes, 'subiu ao , oíal, desde uma vez que o povo reflexo desse sénúimentP de li�
patíbulo para ser enforcado, � brassleíro, muna eloquente de. berdade 'que nos foi legado por

MO'
.

�À511;g;.'\ÍÍIA11 absolutamente inofensivo para Suas ultimas palavras foram: monstração ele entusiasmo civi. tantos heroís do passado fê, prín...

1"',11 ���llUl.:..vjpele. Eficiente proteção contra (,Cumpri mi�hc;'pa[avra: morro; coe ardor patríótlco se prepara o..i;palmente, por Tiradentes, p
.

al��1 PICA�AS, DE MOSQUITOS e i pela UÓi{>},({�l'de�» para derrubar o regime ditato .... martír numero um, da Indepen,
�A�� outros Insetos. 'Anos após anos, o nome de ríal que lhe foi imp-osto e que deuaia.

T1Í!radentes vem sendo cultuada! ha sete longos anos o traz. su- Seu sacrüíclo não foi inllti!.
pelos brasileiros, já que seu sa, geíto a deprimente servilismo. I Ele está sempre presente no 004
crificio em prol da Independeu, Este movímento que se ve:'l' ração de cada brasileiro nas 00..
oía constitue um dos capítulos nifica 'e111 todo terrítorio patr�o. . ras .de profunda siguifJicaçãp Ci..
mais. brilhantes da nossa hísto,

a ea-

D
ii virtude e a lealda
de se retiram ijUãndo
D érime e li traição
são premiados.

anual
semestral·
avulso

Or$ 6efoo
Or$ 35,00
01'$ 0,80

mario Matutino

LU u
o ICUf'GutO das aspiraçõés de V61e do Ua,lai
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Hitler
Londres, 20 (A. P.) - Os ma...

tutínos .Iondrínos dão como cer...

,-rissimas as noticias de que Hit�
ler se encontra seriamente 'en..,

ferlno, e que entregara o gO'i
verno a Hdmmler. O correspou-

doente diplomatíco do «Daily
M'aib adverte seus leítores de

que Goebbels ainda é mínístro
da propaganda e que, por coa;

seguinte, tais historias devem ser

recebidas com reservas.

r!ia.,
Este ano, 'os festejos comemo,

o . Que Iodos querem
. 'Afinal não se exige que
vença UMA CANDIDATUi"I
RA á presídencía da Republímação do general Eisenhower I ca. O· que' se quer e o quede .que, ,ptiOvaVielmente, não ha._" nínguem deixa de admitir,verá uma.· hem defendida rendt, é que se transforme o que

ção militar das forças alemãs da f ai está desde 1937 em um
. fl'ent'e ocidental. , regíme de Liberdade. T'Ü:"-_

P f' f
. I f' b'

'. oi I dos anoeíam pelo fim des-
re Iram a � 3flnU8 2 flCaua te periodp de temor, de dís.,

g@.I,n
.

��fll·M.Un J�ltiVllLE crtcícnarísmo, de a'rbitral,
I�Ei. U n.U i�nU u n. fi riedades e de administra'!

ção ás escuras. Todos que ..

! sr. Jargino <Ribeir�.I�leg �foul =�:.rl��:�:�i��:�tonte a.·o srm Dr 3n�l.o MU
..�.,Sailes 11 l1\ião, de p�nsamento, de cri...

tlica,. de imprensa; de pro�

Oliue';rª do. da Iei, '38.S.·e:B'Ciais
á dignidade l pl1redade. Todos almejam�DMIi W

.

ii e hUlutIna; e á Ihp,nra do Brasil. Os 1 üutra vês a Justiça alçada
Em respo'sta ao 1Jele,grama de grandiüsos e f,ecundos exemPIOS\!. em s.eu pedéstal independeu

agradeojlmento do sr. Armando do seu clvism:o hão de vingar.
I t'e e soh!erano. Todos dese ..

de SaUes Olhneira, o êr. Targi:", Cordiais saudações. � (a) Targi. ]'am ,.0,U.,.e 0. sanbO'ue dos .b_:raM,no RibehOo.') ) '"

no Rilbeir:O, que sustlentou o pe. VOos Expedi'Cionarios não se .

dido de «haheas ...cl}rpuS�) deferi-

V ri II' .1
ja y;ertido em vão nos cam

,•

do p.ela Suprema Corte, telegra. .! '" pos doe luta da Europa, ao

fou nps seguintes t'ermos ao ex· lado dos pai'z·es livres con..

interventor f'edleral em S. Paulo: tra a 1iiranLa. Todos esperam,
«Sr. Armando de Salles oiJ'; Igualou melhor que o flinalmente, por um Brasil

veira - S. Paulo"":" [Na 19�nn�:;� similar extrangeiro democratilco, com Eduardo
za do seu telegl'ama, pr.efir.oreco -_

Gomes :ou com Gaspar Du ...

nhecer a vOz de comando de uin Fabr. Cm ADIr/fIUR tra, nãOo importa, contantp
guia s'egulo,na' á�pera luta peIa I Hua 1 de Seetmbro, 100' - eX. 56 que ISTO termilne d.e uma

r€CO'nqursta da líberda.de. e primp �':::,:,==B:-:L=U:::M::.E=N::::A::::U=====��V::::_ê::S::." _

Ir II Ih n

Em vigor a politica de reeldição hU!oudichnud
Londres, 20 (A. P.) r-r-r- Chur.J

'chlll afirmou, que a po..
litIca aliada. de rendição íncou
d�cio;nal para a Alemanha, ainda
está €lQ vigOr, em vista da aíír,

Cruzeiro
----_._--------------�--�---

·lf·

e que, oertamente, passará á H�s I �ica em que. &.e decidem 0:& des�
tória como uma das suas maIS twos da Patna!. .

ar oi a região
Uma Visita ti fábrica de Pás "111111" - Sua contribuição para o esforço de guerra _. Produção-

São raros.lJ.()jeüs que ignoram'

1 Potenc::�.lU:.� � (?
,. d' 1I"laerd�dr:fll a nili'Lfllsneridade r hio d·e Houpava Norte nesta ci

a i,J:.I.II=.íOI.,.t.aI...
1cia.. d:. i.tJdU.síria p�,;.

r' T'
hilil) U �erVlç8 Ua du UuUIij � i"1I lU .15, í. '. , I dade, a primeira .no g:e�e� a s,er

sacIa na eWDlOl11.'liEt de uma na", �e leva�ta.:em ijolta Redonda" 1 pr�S'ent�, ou melhor, voltemos ao po,ssmmos, a.ssentandO, . desse.. instaladà no .. Brasil.
çr,p. O· pa:is

.

ci.u�
I

a possue bem e 'G pr'Jil11!elr.o passo nesse sen-l passado, afi.m de prestar uma modo, os alicerces daqUllo .que
I

.

,

desenvolvLdá \i'ê afhiit para
tido. E encerra uma promessa I homenag·em a -esses abnegados um' dia 110S conduzirá a um iu... Fundado .em 1925 pela sr. Ma

seus cofres ;ri,quesas .. .lJgpsidera4
das mai's oonfortadoras, a se

I
industriais que, enfrentanüo um turo racHoso. .." theus Staedele, 'desde {} inicio

vem, que ga.ranW-.;rJ; áf1 povo, conCl'eH:zar 'em breve. sem fim de dificuldades funda.. Tomemosl para exemplo, ti Fá- enfr;entou dif:iculdades de to:":

'tu
�

atou ii
.

ru t· M�s, por .ora, fiquemos no ram a industria metalurgica que brim de Pás Niaíi), fita no su6ur àil a sorte, inclusive a concur�.

tun� Si!: açao _'!' a e11' l�en e Co

I�
,� rencia de suas (iongeneres estran

m�a. .o��s�X!�����p�����:�
8·'J.d1,·'."0..

���;��ío ]�e��:!lin�:�:'OjU���:�::
d<eCúJ.'ré} 18m grande pa-rt'.;l, --do ,te, e e o·n te. elos pontos onde eram fa:.i

quasoiJ nulo. parque sig:erurgkp�"
, '.' .

bi:icadüs instrumentos idfênticoS
',' < <

.

�,l para serem vend'idos aqui. Ava
que po,sSU�'fVS. ""

A maravilha. da industria nacional lie_r.>e, pOr ai, a situação' Vccyl"Contudo; ciontalnos êÔnr: .enor.. � tajosa em que' se enL>QntÚI.Vam as
mes res'el'vas':de :Ilel,'t>q�:outros �: E' um radio ao alcance de ,todos ooncurrentes em relaçãp as nos ..
l1liniérais, 'cIí)'m q1,le ::;>e' I.abrkam nu, sas industrias.'

, 'Jrierosps instrumentos indispen-l .
.

sav'eis ás atuais. oondicões de vi� Bela apresenlação - ·Ollma seletividade ... Som inegualawe�. Contudo, o Sr." Matheus Sme_
. :"da. O dota que se oo�êçar a ex� dele, dando mostras de fibra in'..

.

pl�:rar &evida.rnenteTessas -reser:" façam"nos uma Visita· sem Compmmisso quebrantavel, foi mantend,o a Í:n�
\ras,' fábdcando C01'll, ferro pr'e� . dustriu atravez dios aI1:,!):>, e mes�

, pariidiO aquh m€Sl11,O no Brasil às Disó'ibuidores para os Estados do Paraná e Sa'nta Catarina: I mo. ampliando",3. pouco tt pouco,

à:l1S.trUli1�ntos nec·essados á nossa

J
"""

P"
.

.

si liI

., F" li L
1 a espera de uma chance.

lavoiwa; jndustria e outfos rat'
. O a o ..... r o S II o C Imo· I. [4 II o 'S Esta veiu com: a gltena.

.

..

�
"moS de .. aHyidé}.deSi veremos uma,

m. g��U!a c Cnl!!!fIIDM rrliUIUI,i!:M. Flle.,� Ho]"e, os pás (ViaV: são largá.onda
.. d.ie.... pr.o..·.g.·... l.·essb il.wadir todo ilf);il.�n_t;. UH IDiI Li", ilflLIUh.

tilent-e co.nhec:idós e procurados
{} pais, impulS;i9uando-p para FILIAL MATRIZ FH.II�AL nos mais' distantes �ecantl:ls do:

Jd,T1.,ent'te, ruiniÇl a? seu opulento Rua fi da (,{arca.U6 Praça Tinul.!lotes. Mo Rua 15 de Novembro. 681

t. toerr1ío:rio.nu..
clonaI. I;

'. es ini(}. ,

.: '
. A Sr1'(;TuÍ'g_ica·· J'.ktcJ:onal, que L!\i__•••�.�IIl1_lIIgE mml1i.,Ii1II!.� •__._iIII!!�1!UlEli_e_����iJ : ,(ConH.nua!;1,u ultimíi pél,g-·l

I:
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'No: bar, e no lail
KNo.T

nãe deV18 fàltar
�"'-'''���-''-4-''-_:.''_.-�--''''

Ihndliar de� iscrilol1io
COm pratica dacontabilidade

e corresppndenclá, dando de si
as meihdresreferencias, oferece.
se para trabalhar em firma do
inteljor; de preferencla industrial,
Cartas para O. I" na Alfaíata

ria. Paulista, Rua 15 de Novem
.pro;_;_ BLUMENAU.

l1li

eCl Dr. Ã. SANY'AIELL'A
Diplomado pela Faculdade·Nacional de Memctna da

Universidade do Braliíl..

l\lé�ico por concurso do Serviço Na.ci�nal Ja, D<?en�a8 l'i1ent�i.B,
Ex-in teruo da Santa Casa e do Hospital Psiqmátrlco do Rio

de Jliueiro. Ex-medie,) asaiatente do Sanatório Rio da
.

Janeiro da Capital Federai.

CLmICA MÉDICA - eSPECIALISTA EM DGtlNCAS NHBVOSAS.

H--aíêirt-)s·
o

ê Se-'ê irÕS·�·I·I·· . C.ONSIJLTÓlua.
'

.:
?�.:;;; �����!;:.�'

. S" B M I D T

FLORIANOPOLlS

Procura-se na Fabrica de Malas ����-�� "_":i�""""E'.=."_"'-"... "_"""'�""""1!

BERNHARDT IRi\1ÂOS
fabrica de ladrilhos e Oficina de Escultura

Arnoldo Pueller
a t a a e s a a

Terreno
. para

reflorestamento
-

.. BlurrH7JnOU
Procurourn terreno, edro ou

sem casa; no. raio, 'de 5 quilo B""""'"" ....''',......
! ..�� """"""""'_.

I

met

..

r.o.s.....•..
d� 'm

.•.. in.ba.� c.-.as..
a, que p.o I

Aços ao Carbono: Aços Cimento Americano; Cha- i Rua Duque de Caxias, 8 (Ex.Paln:Hürns)
de fica},", nos fundos da estrada pas de Faro pretas e ga!' ,

e se!". de qualquer qualidade Finos: Aços em Geral: vanisadas; Folhas de Flan- Telefone, 1081 - Coixo Postol, 48
.Pagamento a vista, , dres; Arames em geral; '1ARNOLDO KIR:�TEN Aços Rápidos: Bits; Oramoos para cercai Ferra- I

Especialidade em ímítação de Executa-se 00111 presteza e per-

� L I Ieícão Colunas de Cimento Ar�

,
.........----'"---.,.-- -� mentas para avoura; Grantto, Escadanas, Pavimento;" 'd- B 1 te' a li,

.

I
Widias. Ferragens, ma OI a aus res, aixz s p ra]

.Ifi Soleiras, Pedras para Pias. Bal. Agua, Tanques. Capíteía, Tubos

.. �: l§ A·W�.····�_
",

,nd,tlt
..... �A.:;;a.rliin··1f:t N K'''I� �cões para Armazens, Cantoneí.. para Esgotos, Bancos para Jar_

_ . �_........-'-_-. J!t.IiUUiUUU'iLlf'.F lVJ.�íl .la· ";;;::J .� .'tI u.

I"
díns, Mesas de Centro, FIorei..

Procura se um torneiro (para Importadores Exportadores
ras

par.a hltro.
s e

Radi.os, FlO", ra.s, Vaso. F.in.g1ineot.o
de Ma"

"

.,

" rões, Golas de Gesso, etc. d e i r a e P e d r a , etc .

. mam:':IHlS). Rep
..

resenteções ,-

.

Rodenheber &: Oia. Lida. I
Fabrica de Escovas e Pincéis Representação

I "�J.O""in... V_i_lvew_··.·_·�e··�c_�,a�i"x�a..�POest_al.
54

.II>!
RIO DE UlMEIRO Carlos Ubiratan latahy

BLUMENAU - Caixa 'postal. 133
Rua 15 de Novembro. 828

.

'-:" Te1.. 1205

praticade um auxiliar para .loia deatacado e varejo, COm boa
no ramo de fazendas e armarmhos.

Paga-se bom ordenado e boa gratiücação.
Ofertas por carta á rua 15 de Nornembro, 1526.

Rua João Pessoa s/n.

foto AmfllJOR (G. Suholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

de 8 o 120 baixos

BANDONEONi

H A li f� O fi 10 S • P III O S
INSTRUMENTOS para

OrquesÍras,. Bandas
e

- Jazz·B�nd§
Cordas. Pclhetas, Melados.

Peçam preços ao Representante:

TrabsUnu emn e Blr�co
POPUlaR f Imncou cm
VIU DE·Hljik é Elamuu�w
DItER {) p�!FhijSlnia de e�u,.

meiUUt

E' . fato muito sabido

que o sangue � a fonte da vida. Para se gozar sau

de é preciso que o sangue esteja limpá de impurezas
que dificultam ''1 circulação e-causam lesões em todos
os orgãps. Reumatismo, Dores nas juntas, TUmores
no figado, Ulceras no estomago e céu. da boca, Cor
rimento dos OUVidos, são consequencias de um san

gue impuro. Pata qualquer manifestação da Sifilís o

remédio é sempre

auxiliar no tratamento da Slfilis, que por sua Iormu
la completa foi classificado "}-'REPARADO CIENTi
fICO". Use enquanto ainda é tempo. N,o 29 EO
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Industria e Com reiol
Assembléia Geral Ordinária. Relatoria da Diretoria

··.10. Convocação . . A di t "8 da C
.

I�· t' C
.

1Pelo presente üeam convídados os Senhores Aelonls- ..

re 01'1. , Q:nerclO e Jlu:UB na ?mpan�la 'pau.
tas desta Sociedade, paraa Assembléia-Geeaí @rdinál'ia, a oumprmd? determínações estatutár�ias e a Ieí das Socleda

reallzar-ae no dla 28 de Abril p. futuro, às 14'
.

horas. no
des ,Anommas, vem apresentar a Vv. Ss. c Balanço desta

,Es:crltóriO Central.: em Itoupava Seca, á rua. São Paulo N:o Sociedade, aoompaahano da conta Lucros e Perdas encer

\300, afim de deliberarem sobre a aeguinteORDEM DO DIA:
rado em 31. de l�ezembro de 1944, bem como o Parecer do

.

..lo).� AprpvaçãJ} do Balanço, Demonstra.;ão de Lucros �t}nselho FHlOa
.

" .

e Perdas, Relatório .da Dlretcrla, Parecer do Conselho Fis-'
Pelos documentos ante� :re!e�ldos, qu� evldeneiam .OS

, cal e contas do exeroíelo de 1944;
'.

.... r�Bultados alc�nçg:os no exercicro deC?rrldo, os 8;8 .. 8ClO-
20) _ Preenchimento de cargo vago na Bir.etoria;

matas tem tO? s
.

elementos neeessartcs para Julgarem
30) _ Eleição do Conselho FisCAl;'

os atos da DIretorIa.

4o} - .Assuntos de interesse social. Blumeuau, 31 de Dezembro de 1944.
Blumenau; 31 de Mar($o de 1945.

A. M. C. da VEIGA - Diretor Presidente
LOTHAR PAUL - Diretor .6erente

1/ A. M..C. da VEIGA. - Diretor Presidente
LOTRAR PAtJL - Diretor Gerente

Balanço Geral
I T I V o

em 31 de Dezembro de 1944

IN' _ .

6 ••.•

PIS S
ao 51111V8'
Capital
Fundo de Reserva

871.401,75 Exigi,el a curfa e IUDIO praSD
Credores especiais

21.025, 10 Oredares
Titules .Descontados
Oratificàcão D1ret9ria
Provisa.ô p, ctas. duvidosas

1.298.30451 Juros p. Dsbeutures,

Oebentures em Circulação
3000000 Dtvídendos não reclamados

• t Dividendos a di.stribt.ir
Conla de Resultado Pendente
Fundo p. prejutsos eventuais

Centa de Eompensaeão
Caueão da :rHretoria

I v o
ImObilizado
tmoveís
Moveis
Semoventes
D3sponivel
Caixa '.

Realiz8Vel a'curlo e longo praso
Devedores
Mercadorias
Efeito!? - Titulos
Conta de Compensaeão
Ações Caucionadas

792.614,55
65.2.7�,40.
13.510,80

950.000,00
8Íi.957,4o 1.035957,46

282.366,50
58.849,30
81.250,10
12.000,00
28.211,40
9.673,20

368.500,00
57.000,00
57.000.00

21.025.10

191.064,11
t.016�l 90.30

91.050.10

. 30�.g!JO,OO
954.�50,50

199.923,40 199.923,40

30.000,00 30.000,00!2.220.731,362.226�731.36

Blumenau, 31 de Dezembro de 1944.
A. M. C. da VEIfi A - Diretor Presidente
L0THAR PAUL·_ Diretor @arente
LlSELOTTEMARQUS - Guarâa-llvros reg. sob n, 34.995

Demonstração lia Conta "Lucros e Perdas"
o É .8 I , o c . R É o I. T o

Comissões
Despezas Gerais
Fretes e Viagens
Alugueis
Selos
Impostos
Ordenados
Bonificações e Donativos
Fundo de Reserva
Depreciação Moveis
Provísao p.ctas, duvidosas
Dividendos a distribuir
Gratificação p.Dtretoría
Fundo p.prejulsos eventuais

6.95B,80
44.594,30
41.643,60
4.069,00

,.20.441,90
40.963,40
121.955,90
7.714,30
7.988,10
3.435,60

28.211,40
57.0eo,60 .

1��.�f10�OO
51:t26';20

443.102,50

Mercadorias
Departamento industrial
Juros e �eseoDtos

407.135,60
33.881,50
7.085.40

lé9.76J.30 i

44SJíl'Mõ

Blumenau, 3l de Dezembro de H}44.
A. M. C. da VEIGA - Diretor Presidente
L0THAR PAUL - Diretor Gerente
LISEL0TTE MARCUS - Guarda-livros reg. sob n: 34.995

44�02;50

Parecer da Conselho Fiscal
Os .abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Assembleia Geral Ql'dinaria a

.

realísar-se para este fim.
da Sociedade Anonima Comercios e Industrie Companhia Entrara.nto têm ii recomendar, que sejam lidas na Assem

Paul, depois de examinarem detidamente o Balanço, De- bléia Oe181 acima retertda as ultimas Atas deste Conselho
mostração de Lucros e Perdas .e Relatorio e .demaís doeu- realizadas no exercíeío de sua gestão.
rnentos referente ao .exercic!o de 1044, depois de consta. Blumenau em 27 de Fevereiro de 1945.
tarem em tudo a mars perfeíta ordem e exatidão são de •

parecer que devam os mesmos merecer a aprovação da.fI. SCHRADER - HERMAN JOHN - FRANCISCO WEBER

......................................

IlBRASILMAR"

I ·G� MIRANDAAparelhos . de Radio
da �RC A Vitor

.
de todos os tipos e tamanhos na

Casa cio Americano S. A.
Mercado de AutómÓ-çreia

.....� R.u.a•..•l.5.D•••4.8.7 1
SociedádutBellsficiadora'do Madeira Ltda.
Compra é Venda do' Madeiras par,a todos 68 fins

Rua 1 de Setembro - T81efoRá 124t�

Expedições .. Despachos
Agentes dOI látes:·

No blill e no l.aJl
-

.

\ r
:KNO:T· �,;!

...... l'_.j,.II_
não deve falta:1I : _ i�J.

.-�._�--�-�-'-�---�-��-�'

Hão Descuide
Uma Tosse ou

Um Resfriado
.oodao.... OlIlfernrl,!all... qu" pecm
.. poriao II .(lde • ti vida, come-

1RlIfI por mna simpI... t6••e ou res

friado. Esm mal..., embora pnre�.am

.. ilxlportnucla. devem .ar tratados

�XIIl todo O �cidlldo para que não

• e.lgray� da maneir. .. causar

a4riOB ..borr...n",ento.. Todas &8 af·
�ç&.I 40 dlPpar"Il,i..

·

respiraícno.
....... ;olmpl... ,rippe; bronchíte ali!

«arriado. prt!ciatml de mn remedis

l!<lpido lO ..fficaz.· O Xarope São .Toão

41 <I> indicado para est...

aMOS. W _ remediu
s.. sabor llg1:sdayeI. par",
'!II!oços. velhoa .. iIleal?l<a.,

Xarope
São Joio
Lib, Alvim! Freilas - São i'all!e •

Empregado rem ..aI =550nos

TRAQUtclBRbti�ITêS fN reoes 6S

Slg�;fi��17�tsSE���
BROHQUITES E CQ�UELUCllt

50

�
-- � -

�-���-�-�-��---�

\ Caixão fUDabreI
II

!
Suviços de primeira

ordem

Rua Maranhãé
N' 27

A tratar com

A. Lubow I

I
l
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TI T U L o S

nicip..al de' 81umenau NClasJ�:������U1��:E��������a�;i���;
forma da lei, etc...' ,

FAZ saber a quem interessar possa que em seu cartório,
no edificio do foro desta cidade, se acham para serem protes
tados por falta de pagamento e por falta de aceite e pagamento
as letras de cambio seguintes: emitida por \Verner & Medz
AkWmgesel1schaft, na importancia de RM 2.355,00; emitida por

Rõhlig & Oila., na importancia de RM 302.45/100; emitida .,?or
Dr. Hiítel O. m. b. fi. na importaneia de RM 120,00;

.

emitida
por Brause 8: Cia., na irnportancia de RM 179,99; Emitida por
Rõblig & eia., na tmportaneia de UM 9350/100; emitida por
Rõhlig � Cia., na importaneia de RM 2,246.41/100) todas a or

dem do Banco Agl'icola e Comercial de Blumenau, exceção �ei·
ta á primeira. Como não tenha sido encontrado o devedor, o In"

timo por este edital para pagar e aceitar os mencionados titules
ou dar as razões por que não o faz, dentro do prazo legal.

Blumenau, em 20 de abril de 1945.
JOÃO GOMES DA NÓBREGA - Tabelião

í'�"'-"."""4>-.-.(j>-.�""::.-� o�-�-<\!,_'o(Io-"-�'-.-.oF--'·�'·-�·

Juizo de Direito da Comarca
I de Blumenau

Total

.

,

. (Qon�!i!nuaçã\o)
3 S··· ENS1NO PRIM� SEG:UNFDA'RIo' E COMPLEMENTAR

.,. ;3 30 Pessoal fiL�() . -.
'

3 3D{ 1 Dfureto'r db.}]. E. {(M:a; chhido de Assis», Padrão <;6»
, '3 00 2 Díretor da' E. Ao M. «J I()S�'! F. da SIlva), Padrão :dlh
3 30 3 ·uenc. de prof; de esc. 1Js.d Iadas, sendo: ({OS TITULOS:,)

"'>\:'''''' 'Nú.rmalihS1Jas e Gínasía nOiI3, Padrã'Ü «G�)_ a Cr$ 450,00
i, ','",' Pad'roo, ',«F» 400,00 e Pâdrãl()i «E» a Cr$ 350,00; Cem.:

':f\ ,plemeutanstas Padrão' «E» a c-s 350,00; Padrãa «}1)
-. ; �:1o\.,300,O_0 � .

Padrão «O>' li. (Cr$ 250/00; NÃO TITULABOS
,i �:! ,�) P,adra'O «B» a Cr$ 200" 00.
Z 30 4 Grá'4'ifioação a prof" que Cllue regerem cursos desd, sendo:
"�:"�"--'�,. ...._ Nprmalistas e Ginai ;sjJanús Padrão «G» a Cr$ 150,00,,

Padrão" «F>} 133,30 e 'PladrãlO, «Ei) a Cl'$ 116,60; C,am�
plerr�entar.i;staS P,adrãiEl

.' {(E». a Gr� 116,60, Padrãs d9')

l00lxO e Padrão «O> a�, ar� 83l30, Nã!B T:i:tulad0s, Pa�
drâp' b;:B» a Cr$ 66..00,'

3 3r.!: .

. Despesas d!Ív\erS8.S'
3 3;4',;1 tJ,\.1ianureç.lçãO da .Ec, 'l:Agl". fl\1\un. «José F. Silva»
3 4 ORGAOS·.,GlJLTURA.IS

.

3 41 ; Pessoal Vill.;:i;aveI .'

3 411 {iratJiflcação' a um biblf. "oj[!eç�rio "'. :5

3 44 , Despesas dlj;\\iersas ;. , ;.

3 44; tI lAqil'tsf�ã�J de livros. pai:ra Ia, bibli..o,téca
3 44 2 ASE;i!naturas de'jornais e ,_l'MW(j[stas
3 f} ! SERVICOS DE INSPEÇ ,'AO, .{ ,

3 60 Pessoai f,ixo 'II ;,
3. 6Q 1 Inspetor 'Espolar.,' Padr� ãp. ;;..�»
3. S4 Despesas di\l1ersas
3 64 1 Viagens de ínspeçãe -. " '

SUBVEN.ÇÕES, CONTEi .IBJJ:JÇÕES E A.QXILIOS h

Despesas diversas ,

Qry,ntItihui<iâ;O ao EstadO ':para, 'M'anut'e,nçãe dos CUrse-s. com

plementaees anexos a,&' :GrruPiQ Esc))lar «LUllz BielfnH'J}),
:GruPQ Escolar ((S�t{)� �;u:mi(}nt)}, Grupo EsoGlar «(p�...
dro Sregund!Ü}}do d1:stn ilO. ,da s�de..,>ê Grupo Escolar «Je"l
sé Bonifacio))' dp dístri '{IQ, de R1u ue Testo a Cr,� • '.1

<, 4.830,00 cada.' .

3 84 2 Bolsa escolar e enxoval iI..:3 alunos no Lireu IndusíriaI.
3 9 SERVIÇOS DIVÉRS.OS
3. 94, Despesas diVlersas

.
, . ,

3 94 1 OOillstrução e me1ho1'PJ:n �ento:s de prM�os escI.
4 SAU'DE·PU'BLICA ..'

.4 r ASSISTENCIA ROSEI Tl!\LAR
4 14 Despesas div!f!rsas '" ,'_ .,

414 1 M'anure.n.ção, do HospJÍtaL.';.:�U:tlllC1Plill
.i, 9 SERVIÇOS DIVERSOS
4 94 Despesas c1i�l"sas ,

.� 941 Desobstruçã:o de· córreg,�os ê rjachos
:1- 94 2 Drenagem. oe aterrQS de;: terl.1enns alagad�ç'Üs
,4 94 3 Limpeza de valasl bo.et TOS e sargetas
5 ;

� iFO-MENTO ;'

5 1! FOMENTO DA PRODU; iÇÃO VEGETAr.;
5 11 Pessojéil variawl �

..

5 1;1 1 . OperrulÍPs do serv; de D/Fproento da PI'od. Vegetal
-

5 ··13 l\1;atierilal. de consumo ;
5 13 1 Para o s·e,r.v. ··de Fomen'; io da PxÜd •. V.egeta.l
5 2 FOMENTO DA PRODU: ,ÇÃO ANIMAL . ,-

5 21' Pesso,al variaveI b
._! .. �.

5 21 1 0p{lr. do s'erv. de F,om:é';; nto da Pro,d. Anlmal
5 23 M:ater!iJal de. cónsumo
5 23 1 Pa:ra o servo de FQuiento>' da Prod. Animal
5· 24 Despesas diV€l'S8S ,i

5 24 1 Viagens de interesse dO!' s'erviço,
()' SERVIÇOS INDUSTRIA IS

.

6. 3 SERVIÇOS URBANOS
6. 30 Pessoal fixo
6 30 1 Encarregado da Est. de TrataIl1ento 'D'agual Pd. L.
6. 31 pessoal· varIavel

.

6.·31· 1 Fiscal da· Caixa
.

ECO;I1:o··m!ÍiCa
6 31 2 Op>eráriJos do servo de Abastec. D'agua
6 32 'Material nermane.nt:e

.

6 32 1 AqU)isiçãiO-
.

de hidl;o;met roo;
() 33 Material de cohsuíno
6 33, 1 Para o s�rv. de Abaste oi!n:!enti() D'agua
6 34, i Despesas di.versas
�3 3Ll: 1 Luz e força para moW l'e.S! "c : "

6.4 INDUSTRIAS FABRIS E lM:'A.NUFATUREIRAS
6 41 Pesso,al var1avel

'

6. 411' ,11 Op,erà�jJQs do srv. de extração. de pédras
SAl' 2 Op:erárjos da Fabricade tuhos rue cimento
6 43 M;:a'úer.iaI d:e consumo·

-

6 .43 1 Para;{) serv.. de fab�ica ção de tubio-s de ciln.
6 9 SE�VIÇOS DIVERSOS

,.-

6 91 PesSiD,a1 var:iav-el..

6 91'. i Veúe.rinário·dir Mata;do uro
6· 91 2 Encarregado' da Feira MunncipaI
6 94 Despesas diversas

.

6 94 1 Aluguel do t-erlleno da Feira Municipal
DIVIDA PUBLICA'
FUNDADA..mTERNA, AMORTIZAÇÃO E RESGATE
Despesas diversas
Alnla;f'tizaçãú da divida ü(J!llsoUd., v,encida
Idem do <:m!H"eSt. contra idona Caixa Ecp:nüm. para o s'er

v. de Abast�ento D'agua

516,36
'

i10,3Q Estado de Santa Catarina

14(},70

o doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito drl· CalliíHCI1
de Blumeuau, Egtado de Stmta ÇattH'iuf.J: na Iorma de lei,
etc.. :

Faz saber, aos que o presente edital com o prazo. de
trinta (30) dias virem, ou dele noticias tiverem. que no

cartono do l' Oficio de Oríãos, desta Oomarea, se esta
l·�OO processando o inventário dos bens deixados porfaleeimofl.-
1'M1,OQ to de Pedro Forbleí, e tendo a inventariante, víuva Lina

Forbleí declarado achar se ausente, em Iogar incerto e

I.DãO sabido, .0 hel'.d.eíro Walter Johansea
..
,

..
roa,rid� �a,. h:'l'd.eira necessana Augusta Johansen, Nata Forbícl, cíta e

chama-o, para DO prazo de trinta (30) dias, contscdos da
prímeíra publteação deste, dizer sobre as declarações, Il-
csndo deste logo citado vara os demais termos do ínven

t
tarjo e partilha, até final sentença, sob as penas da. lei. E.

! para que chegue ao seu comnectmento e de qu�m maí€l

I Interessar po.ssa. mandou passar o presente edltisi, que
. será a!iJ.{ado no legar do costume e publícado na lmpreu
sal na forma da lei. Eu. Frederico KiUan. escrivão, o es-

crevi Blumenau, em 20 de Mari;o de 1945. (Assinado) Oscar
Leitão. Juiz de Direito. Certifico que esta conIorme o

original, que nesta data loi afixado no lagar do costume;

I do q.ue. dO.U
fé. Blumenau, em 20 de MfUÇÜ de 1945.

O Escrivão: • Frederico KHial1.
14€l,7Q

I
�=·-j'.-,St'�.--'4-"-� "��+1Oi"-*--'+ a·&,""·�, .�-�i@".",�!-,.!J;'-'''�;15'�'-'.��'�'�

I �asa �!.Mo�eis .,R�_smar�. Lila. i
I�

Aeeitam novos pedlflos na e�tüfaTia

'f.��.,.:'.'e !'efül'lU;:tID nlOYel� estofa.dos

Serviço rapido e perleijo
A

1
ii Rua fimadeu Luz, 11 �

� �
�,_.\t��,"* ..•- �. '�,...,$'� .. ítX $- �''oi- *""� .. jli,.... 't"2"� ",�1 ,=�

l.�
..Altl·,.. :.

, 1ro�

1!iO,OO

" 1l)í l�ãicadó no.!! t:I;\1'lOS iir; t:'iilQl1eZ1':,
palidez., mag,re:a e :fastio, p()1-que em
sua fórmula entram. substâmd::s tais
como. Va:nadato de sódio, I.icitiua. GIi
eerofo.s:fato� PC1)siI'l.J?, noz· de colu! et::.,
de ação. pr<onta- e eficaz rE>� Ct1SCS de
;'r:.:quezQ e neuraEtf!li�s. '\ts.nE!.dinl é
ind.icado para hO::!2El1S1 n:n.ilh:':l"f;O"� C:,d�.:l ...
ças, sendo su.u fórxT..."!)ls 'CD:'!bcC'.�d�t p;:-:lo,S

';�!'�d�eSF�t�����;:; ;; ",,,ti'. lic::rl'::i;:ido pd3

-, .. -_;

I

I
lCl.2i8,Dü, I

r'.

. 39.465,.40

I
I

I
I

�4.465,40 I.

1Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Com a participação de 6 clubes, realiza-se, amanhã em Salto
o esperado torneio futebolistico do Bandeirantes

'Ií!o-.:-�""-.'l)_......,i!t-.�*...,..<!,-�.;;._ .. ," (I c;,_c- _"" - "�-.... ""--�,,,-, '!'- 4 ••_o" s_ Ú "-:$:-.-+,,.... ..-_•.�.-<>-.=".'i': Ú $-.--.-.-.-.-..,:;-. ... -- ...·-4l (1 .c.-+-+-._,-.-+-+-,+,-+
{�orn a ar

...

ma dcentusias.n10 e dacon-: No bar e no.Jar �1
- -

I KNOT •
fiança; o lnternactona! vem disposto I não deve faltar lia
a cumprir uma pertornance de gala "'-..-:"!k-�-5IJ-.;C>-�__�-�-'"

Un1a partida que promete ser das mais brilhantes
I

será nqueta que írão travar 08 furtes e côesos escuadrõee
da Pilimeil'fiS e do Iaternaeíoual, domingo silHlourô.

Essa partida promete um decorrer bf'Pbf�nte, em vista
de ser travada (ntre Gols podaosog conjuato do nosso
"scccer"e Bel-'iro ambos" os conteúdores' integrados por
f'l'2.m.entos de reais predicr;(Jo8.

CO.M. A A..R..[\,.�.!'- ... 1.1.0: E.N
..
:T(�ZIA.S.,I\!.O E DA O;.,N.F.-J-._�N.1C�: ;_: n II .J ê�lt& Os interressados deverão apresentar-se com asüecedencia

__ iS .l't-..c.•:X�.blçr;_?tedQ.�.r€mi.(j.lr�d.a.l,:il�;r�.6c, no._ .'I... o.r.n�.w ln!�i'-' lf\opIUom����� I
na R'l.a São Paulo, 270 Itoupava-Seca.

.n,...o .ig�"d,m, 1'-"\,0 pelO moüvo G ...- Hh -se Hprl�-SG.u<ftdo (',,-,ro
, ._<1-_ ""-.-�-"'-+2<=1;,-"'_4«' ?_.._�_+,..,,+_.._ •.--+_+_.

R.ua. e.qUi.p.€,- se

..n.�i.veJme.,nte. d.€Srat.cüdn.,.p.. o. L.R H.fiO. ·.Cf'.-'IltOU COI.I!
.

�s.ataq.ueB. d�Besperador.e8.
e

viol.enlo�_da 11....... . "'.!fflr.....
•

O r." . .,.;_. . S·' 1· -. r-
••._

-

•
� .....tl ..

.
6 ..... _. ..

_- "'" •
_, li,' ",.

asma e bronquite envenenam - o ��gllmsrno, w:sagueiro elb",tl&O, O esrero ua eqlupe, na» jHg0U o OleÚIU minam fi energia, arruína'!) a sande e de., __ I:'�ln.f?O· nem corno ('S -f'. !·'1."'tn1 f.Ü"-' .. céJ·tll>'I·.''''' e 1;':01'''11' ,P'I""Il1 hil.itaill e cOI.'ação.,. E;m.3 mtnutos, Me.,.;aC.D. I' �6\.
..
_.'"'_.�'. ;�"t5, .� v _, • .i; . u "-....

_

n �... 'I. .1 ,. � i J..;:; t ... �.- 4" � I
� ...... 1 DOV{1 fórmma médica, - com€Ga fi CIrcular "V� �àl'.f

domina0 oroxnáo sabendo .·qu.e qualquer resultado det?IrJ.- ElO sangue, dominaudo l'�pidamel1te os ate-
�

l'.i .' "'1 .

•
. • ';,..

.

. .: . '. '-;.,.... -> ques, Desde I} pnmeiru dlll começa a desu- ! f.. .JOJE S' bad
,.

8 15 I HOJE�"vora�€ poderá mnurr murro. emca mais que tem granne i parecer a d!!icu!dade em .respirar e volta I �, . - a ·ano as 15. _. '.

�.' "lC;JIO em fH nqut ..···'r -

c etro deste "'r; o
.

o '1" temací ',,", "1 o sono reparador.. Tudo. I} .que se. faz ne·, -

.

•
.

.

, . , .

.

<c:.'_..••... _... -""'.'.f,..

:-' "'.<'--
.
0. -.

Li .�.,h, ."'u , »'. u :,,j,.,, ,?oosnr�o.� tomBl'.2 PBst.illi
.. as.

de Mefld_a.C!) I Da.na Andrews - H
..

íchard Conte _ Far.!.€.'y Gra
..
nger emvIrá lnteO'fi:ldo (le tod"}g �'s seus m310r\óS valores e i;}nda as rerorçoes e rJCllr� completaplent-e hVl'e

_

.-
o.

.

,__ .... ..,1:1
.' •

.

....
I

.

-

da asma ou bronquite. A açao e rauíto <t (t�, "4 "'�- ;§ i·fK � õ!il� dr;, 0:"<ue Â V'\Ida'com a fll'mn do ent\l;ZlüSInO e da confwnça para abater rapida mes.mo que se tr�te .de ca�os rebelo ! ':vt;i.e� �l .. ;��i.'.llir I?i� :� 1!;1 '.
•

..'
'.

'.{'u r"''''m'' l-C" - .:' •
'" ."...... . p. I· -' � [les e antigos. Mondaci) tem tHJO tauto I .!iií.�.II;l.

.
o.v ..... Jã!."lJ

:ii<íI'''' .."1 t!.1 d ,8, em §{'ll pllpnh. Uc,u.!lnlOS, v i: I:Lln\�!ra", êxito que se oreI'ece tom a garanlla de I .. �
.

'. -

o PALMí�!-r''\ S ar HA PA R I\. o H'1TfRN �CIONAL d!lr ao paciente resl'iraçil,? _ltl'fe e fa.eii ra- ! DU'U!ida p'H' DUfl'yi f. zanuck-"P.,
n Li � /I. '1 '" !.1 pldamente e completo n.11'\'10. do SOfl'llllcntO,.� .. .l h'

"-'
. � t!:. *

h " dBOMO UM 1'EMIVEL ANl'AOONbTA da !lEma em poucos diES. Peça. Mendoc." ,_t"illOCWl:\Hne tswna fie um saCi'hLClu Umni>;� U!lil rama

o Palmelraf'l, que é um ti'IS favorítoH dêss{�

cerbmeu]
��i�nft:s:�, s�� ���iupe;�t����C1a. A nossa

que �hospe:rt<:!�á.·o mais vivo
.. intf'.re8s:,,1.Um 11. epopeia de

que vai inicün' se, eSl-H.H:/i ext�'(�íir de maneiru codvincBote. 1é",.{'J it� A'l � ��! ;Íecu,acOlIf herols, c!iutuoo coro 4i soteIo:!. slnlpliCldade que faz. 8a
E palA tal tem treiUtH.b agsidUlWIH!�e' �f.ill.í:l�'h"�li!�hm\lliP� .""ma. obras p:nmas! . O "Lado de dentro" do drama que os Jor�

Temos fala/lO com val'ins CfZ,qUeS da f:sou'8<Íra "e<,rne- fiais não eontarô'D1!
taídiaa" e tt'lliOS Dot,,{!O que encaram o Internacional como �"•.4>":.��".-$�.(f+.��+Gl>.�"� No Progr.: - Fox JOl'll1il e complement.o Nacional.
nrn

..

temiVe! ll.dv.. e.rsal .. }.·..o. E na

ver.C.iad.e {.} gremio
inunüüense .l

..Ca p. i. t �-'I .'
AC\HtI[HHlha uo:! dp.l'enho colo!l!:!?é do tr ruBis perign80s. . f-l .

_

.

II €i Platea 3.00 - 1/2 e mIl. 2,00 - Balçao 2,00 e 1,50
UM,A:.GRANDE ASSfSTENCIA _.

"W=�

A h
-

Dor-Lli!i�IGO" 2 hDiante do grarideinteresse e €utuziasfl1o qUe@eVemAca.s3quete.mto.dosmana-llvun.,aSOrasobservando DOS cífculOfl esporHvi"s da cidade em torno Confinuação àa empolgante e sensacion:;l serie:
de3�a parUdi" é 11S 61) !-;sperat' que um gran.de nUmero de- artigos do mais baixo

t "Aventuras dos Cadetes do Ar·s
adptos do futfboI, compareça li f.lrnça de. e&portes do preço ao mais alto. r A serie que melhora em cada episoclío! - No programa.:-Olímpico. E iodos que irem ate Já, estamos c erto!3, sa· \ Jornais, desenho col;;;rich e o interl�sgnate complemento:hão s3HsfeitoR com p espectaculo que realizarão Pulmei-\ Grande soriimsnt6 ptua

'I MiUSICA .MAESTROrüS 6 ln.hH'nacionaI,:poü, s8rá dús mais emocionantes. 1 Bl f li B ft 1 E SOS Tm1ES i I Platéa 2.00 . 1/2 e mil. 1.00 - Balção 1.00
Os. dois QU8.dl'OS salvo mod1Hcações de ultima hora! �.óí'�a15 de.' �9v(nnim�.5�5 'A'matr"h·a- _ DO.MINGO,- a's 4.30 e 8,15ÍÜiIDMiHIl' asdm:

.

i [ih; � I �
7

ann.e.lnr�r.J.�����n{�.�{l����!�ii���,S.��I;;í:!;rOi�:�.t�!f��O;;����i�)r?;I��i.�: II t";;_'ê"f..;E",�,,,,.'!�?�!R<§,!�!�.:o,,,!,fi;.:""�'.'.i:'��[' BB��: �����YCk Do���rt�'i��ie�tNa�:;a��[:m;��zgera;�
-

Pf.lIDelr3�: LuIz; Juca e SCiH'1}m; V1CI', Emtllo e TíUi'!'p; "
. "T' .."

MeireH� (:lU 81lul Amorim), C��ezinhí), 'l'€Íxeirüiha, Augusto I .�". re r e Irase Duqumha. . I

do Norte,

E ,

Mucos ,do
As'mo Dissolvido

•

aprenda todas as danças modernas:

S'Jin(l as Clnga .. R�H��ba .. IallUOS Drgentinos, ele.
no curso que inaugurará dia lo de Maio, DO Olube
Nautico Amcrica, o Professor Iffonso Lauche.

i A hIstoria d? trez irmãs. " €- os escandalos de seus

romances amürosos ... - Um magnifico espetacnlo que.,.
SinCêl'HUlentc, vaie pat' tres ! ... - No P.wg.: H.K.O. Jor·
nal e complementos.

Plat'éa 3.00 - 1/2 e mil 2,00
Ba'ção 2,00 - 1/2 e mil 1,50

À' NoHe: Plntéil Numer'ada 4,00
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J\prov�item as DOIOI:I AS das eaS s Pernambuc n

30 D ias de· Precos
.

Malucos - fazendas ..quasi deGraça I
,. '. .' .

"[ R;io, 20 (s. E.).,- A senho;'_ ra José Poríírío Neto: Na data

ra Heloísa Mirandà Lins, resi ..
·

de hoje completaría 82 anos de

dente nesta capital, tendo co; ídade o nosso querido pai», .

nheoímento de que o seu ir� Peço.te que reflttas na indig
mão, bacharel 'José Porf�rio Na", n!1da.,de de aceitares de seu al,
ro, tinha sido nomeado prefeito goz qualquer aa:l'go.
de um munícípío paraense pe.
lo interventor Magalhães Bara..,
ta, transmitiu á «Folha do Nor..:

te», de Belém, o seguinte tel;e.,;

grama, encerrando um apelo
aquele seu parente: «(Dj;r,etor da E' :inutil dizer-te que sou. de-

«FO,
.lha dO, N,or,

be:l ,,...-, Ai:üaud.ind:J I ,mo,
orata, ama,l1dO. meu, pu,

is c.omosua democrátíca atitude; peço pu sempre am�, estando. Eugenio
b�Ílcar a seguinte mensagem pa� na Itaíía, ha meses»,

�-ft-......:it......Si__;-§>:-�"-""� () �:-�-���-:f.....-:.-..:-�':""'�. O .......,�_.*-��:._-...=�--:-*-�-.. O ..-�-�-�-�_:':.���-�-:-t. O .-..-:-�-,��-:.-.9-t.-:":-�-§i
�

,- ITrabalhando para o desenvolvimento da região
81umenau, 21 de

(ClOInm.uuação da la. pg.) cessídades de nO,88Q
.

exercito; do ferro i;ncrustar",se na ma-

Foram utlilizados nas' obras �ã!{)· larzamente iempregadps em deira. Para uma .nxação melhor

contra a seca, no nordeste; su, i:num-er:s obras publicas; encon- do cabo, são colocados rebítes.

prícam em gra:nde parte as ne- tramzse nas minas de onde se Uma máquina de' :r.ebitoes, re

...xt-aem carvão. manganes e ou•. centemente adquiri)da nos Esta.

tros míneraís indispensaveis .ao dos Unidos, com éapacidade de

esíoj-co doe guerra das Nações três mil rotações por minuto fUI!

Unidas: são, emfím, potencias a oíouarà brevemente e faxl9. ,O tra,

serV&ÇO da liberdade e da pros, halho de seis operaríos, que se..

perádade. rão aprovestados !�U1 outros ser

Fo� tamanho ,O impulso rece- víços.
.

.

b!WQ pela Fábrica nestes anos Corn est,e u!!!'ln:o retoque o jus-,
6 horas da. manhã! de guerra, que hoje a mesma l\ê- trumento é conduzklo pronto pa
O sol brilhando, espalha sobre a

representa um dos mais impor. li) a secção de embalagem; e des
terra seus raíos dourados, cum tantas baluartes da economía da pacho,
prãmentando cO dia que vai co:", . - Cumpre não esquecer aqui oregsao.
meçar l UMA VISITA A' FABRICA DE modo pelo qual um pedaço de

Os verdes ciprestes que enfeitam PA'S (NIAT>i.- madeíra, na marcenaria da. 1Ú" .).'
I(} cemitério, parecem gemer ao Com O 'bntuito de colocarmos bníca, é transformado num cabo
serem tocadas pela brisa sua. em evídenoia a ímportancía da N...xado e polido em menos de um

ve te amiga t industrh blumenauense nu cena. mínuro, CÜIllO por passe de má",
Com o co-ação magoado, entro rio economíco do Estado e do g!nCa,
no campo santo! Pais, bem corno da sua aprecia- A PPRODUÇÃO DA FA'BRICA

Fué bem de perto ver a gélida -vel oontribuição ao esforço de Durante fi vísíta fomos intei�
lousa sob a qual jaz sem vida guerra e, ainda, pelo motivo aoí, rados pelo sr, Guilherme Stae.,
fi mínha est�mecida amada. 111a .e'xposto, ".'·"e iramos 'onté'nl adI bv"", U"" _ e e SI() re a produção atual da

OO,I11P um ébrío aproxímeí.me do Fábrica de Pás «Víat>», dando, Fábíca, que é de 1.200 unidades
tumulo te, ne�e V'L que aill�a assim, inicio a uma séne de re.. de quatro típos diferentes p01'
estavam as flores ,que um d�, pOrtagens que pretendemDs fazer d1:a.
com \ps ,Olh,Os .Ch61!OS de lagrl� I

nesse senhdo. Estas são exportadas, Jll'!Ílncipal
. ��s" dl�p�Sittell ,.'

Gent:Hmente recebidos pel!O' men:t', para São Paulo, Riu re

CqlIl(� e \p�rfl�rl� o. d�s(1l1o e .CJW110 Sr, Guilherme Staede1e, que jun Pern"\mbuoo, ppssu:i;ndo, no obs ..
e

.

!Hlgrata �sta VIda cheia d'3 tamente oom seu irmão Walter tante, mercados 'na maj,oria dos·
lo,r'�el1tps!

.

S taedele d:i:rigem essa impo.rtan� Est?�dos dD Brasil.
Outrora ,ela era tudo que eu te :iindustl'ia, visitamo,s dempra..i

possll'ia� . damente as divlersas secçõ;zs -dà FABRICA, TAMBEM, FRIG� i

Hoje, sómente restam saudades, Fábrá:ca,
DEIRAS E OUTROS ARTIGOS

unia 1nt1ernu.navel dóI' e nossa COMO SE FABRIGAM PA'S
Embora 'no momento. a 1ndus-

filho que f.iOÜiu..
.

. tria s'e dedique exclusivamente
Para se t'er um,a idéia de sua b

Blumenau, abril de 1945. ao ia rico de pás, a mesma esj�i
.

B ..r. R ti
fabricação f acümp:anhemos um aparelhada para a oo!illecc_"ão &�

,!er]ul1'uiO {lU,' \ pá, d�sde o mom<.:!uto em que

A.
*-**. I

' .

é recmtado de uma chapa de i���������'a�U;��s 1���l��ra���:
n(Versanos ferro' até {) li:stante de sua elllbu� vantadas as l�estr.1cões sobl'e o

.Aniversariam-se hoje: lag1em para' despachQ. fOrnecimento de mEüerhl neces:',

A Diretoria do Aero Clube de Blumenau convida
-' O ST. Antonio Tobias Jnr. UméL máquina, de dimensõles sado á fabricação desses ,1lk�lEL

OB seus Piloto& e associados e 08 socÍos da Sociedade
- A sra. D. Helena Wip. respeHaveis, oorta-iJ de uma lhos, constante da lista das ma�

D
' Pe, l, esposo do, sr, Oswaldo chap-a de f,err!) com a mesma fa- t'" t 1

'

D 1\ir C I G S
enas que a enfiem as exig::ni

• l'iJ.. a:r os ornes, para o arau ansante, que Wippel.
.

c.Hidade com que um conl\;itei... (',las da guerra, a Fábrica voltm�í'
realizará D.O proximo sabado (dia 21), as 21 horas n9 Amanhã: rO corta a maSSa para o fabri'co a conf!eccÍ!onu_Ios novam2!1;.e,

Teatro Carlos Gomes., em comemorac,ão a passagem O,sr. Emembergo Pelliz,zetti, do pastel.
+: A IA d' MAQUINAS E OPERARIOS

. do 4:, aniversario de sua fundaç'ão.
.

figura de projeção nos meios
'

amina coda a, S'emelhan..,
sociais riosulenses. te a Ugura que ni(} baralho g�..

'A Fábrica mantem cerca de

Blumenau, 18 de abril 1945. ,;_ A sra, D. Silvia MoeU- presenta tO copas, é conduzlda
50 operal'Í!os �speciaIisa.dos que

·.-.-.�.-.-.-.-.-.-.O�-...- ...- .....-:t�...�...-.+-�-.• mann da Nobrega, esposa do a um; forno, Qnde fi.ca até s'e tor;" manobram:o mod;erno e eficie!1te

f sr. João da Nobrega, 2· Ta- nar rubm. maquinario da industria,

DR.lfFONSO BllS11I1 rJ fiaite fi�.� belião desta cidade e pessoa DatiJ e retirada te o.olpcada nO CONFIANÇA NO FUTURO :

de destaque em nossa súcie. molde, .onde sofre uma pressão Ao. r:etüamo ..p.os, :O sr. Gui�
,

�>;.;.
, dade. I que vmia d'e 50 a 100 t'Onela. lherme Staedele, que' dura,nte". a

0.

����-, ,� "

\ _ O sr. H01'St Georgi, alto das, .em. máquinas destinadas a visita :nos cumulpu de gengte�

�,'��,' ",., �,"
,; funcionario da Pabrica de tesse fim, Outra máquina ao la zas, pl'esta'nd!O'l"k'loS toda a sorte

\ � 111. Gazes Medicinais Cremer S.A. do. dobra as asas do pá para a de li:nformaçõies, expressDu sua

_'�.\�
-- A Snra. D. Leonides rncl'ustação dO cabo, adquirüido ocinÍ!ia:nça no futuro da' indus:';

.

�"? Haendchen Westap. lO ';Illstrumcntp sua forma def!�1 tria.
'

�... f�
.

- O sr. Abdon NaVa'tTú nilnva. Essas tres operações rea· Oo'm efe�to, cleante do pro;
�� 'fi;).). Lins· - 11iZaIn�e tePl m:eno,s de 11111 mi... gressQ que se vel'ificnu- na Fá:.,·

,UJ.e" p." A
' U T. IS

* *)ir; '! rrutiQ. 'bI�ca de Pás «Viat» �'estes ulti�
... Noivado Em sleguida a peça, rêcehe, mos ailDS, pOd'e.,s.e augurar-lhe

P Com com a distir.ta snrta,
em outra seç�o, automaticamien�. um brIlhante futur,o, Ilotadamen,,:

pI" CR EME,· ���� do Rc���f1ee�POld����� ���/P�gi����tb: c�:a�u�:� :'�p�: �e l�e::Sig����m��s���:�s��!�
'�p��'.

ria Rodrigues) vem de contra-
tado em outra máqu:ilna a ponto no concerto das industrias blu.,

__

- lar casamento o sr. Paulo "C·d d d DI " menauenses, apresentandoootS'!:� co.

I
Guima'i'ães, funcionar'io do I a e e 111 umenau· mo um dos püncipais fautor�,

Banco do Brasil 8.. A� Sendo- o dia de hOj,e, feriado, determinantes da Invejavel si:
em que s,,� comemo.ra a morte tuação 'eoonomica q� desfruta
de T:íiradeufjes, o 'Martil' da In.. O Va�e do Itajai.
dellendenaia, não haverá traba.. ;
lho em nossas olidnas; ddxan-\ +--._'_'_.-!Il-it-���-o€í

do, pOrtanto, eSte jornal, ae c1r:';' No bar e no 1M
cul�r amanhã, só volta;n:do a rea-f. K N O T

.

I
;

I pareoer;na proxima terça..,feira,
'

não deve faltar'
.'

i
ti>-.--'-•.='.-... - .•-.-..- .......... o .-.•- ...-1t-+.-�.._ ..-.+-�-'-+

.. L,oç;'O',
.

•
Prado do· Rio, �a M:enor

.

Im a Rapsodla .

WEIZEL encontra-se a venda nas
.

.

farmacias e Drogarias.
!lBaBl��mB..����������'m�IBBB�.���..�de�ime�..�����§Bmm�mm���BE�R5..�..�

Abril' da 1945

Como é pérfido (I

Destino II II B

Mão quer que O, irmão
prefeito

Papai' deixou um nome ina:·,
tacavel, esperando, que S€1.lS ne

tos recebessem 'igual herança de
seus estremecidos filhos,

c O N V I'Y E

Medico Especialista' em
Doenças das Crianças

e da Péle

Diplom. pela F�aC'Uldade
Nacional de Medicina da
Universídadé do Brasil

T- ! Ct;rS:03' espectaJJzados so..

bre ,Alimentação. ,das CItan
oilnhas, Puericultura, H!gie ..

ne Infantil; Cliclca Médica
l�fantil, Tuberculose I�fan..

, .
ti! e'Doenças da Péle daI

I Crianças.
Telef .. : 1101 e 1099

'.

L

Exijam o'sabão

.HVIRGElVI ESPECIÁLIDADR"
da CI A. WETZfL INDUSTRIAL JOINVILLf (Marca Registrada)

O ideal para oosinha, lavandaria e lavadeira
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