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11 radio de Oslo .•. anu,�ciou �ue trupas britanicas h1Ya�fr3m a fr:tmheira da m�tlHfil�rCa, bmdo já libertado

diversas localidades � que se achavam em ;ledar das fcrças n�lgsi�ss
_

fr:·:.····:L gres
-

RiO, 4 ,(�."'�;.) - � G_al; �a�pal' I Brasileiras, para Q
..Dutra declarou hoje a tmprensa

1 ao país, depois de cumpnr glô'"
que durará uns 60 dias o trans-

, _

porte das Forças Expec:/idlonari3s rjosamente sua rmssao

. acreditaram
',I

.

Ili 9 li iii li!!
. I

Causou-nos ,jmenso desprazer que 'fei'i,a�=:caLlda;;�;; j :!""'_"""'·--......._-·-·,,_··-�I.

1 P
. A v�rlude 6 ti

16.li.l.da..-:.·uma carta que recebemos de U,l11 autorídade da palav-ra (O·· re,�g� de SI!: reiiram quando
bom am�go na Cap.tal do' Es" dente Getulio Vargas, .que nos U crime @ flltaição
tado. Mándou.;no>g .este, recorta

.'

prometeu eleíções inteiramente li si!) premiados.. ido de um; jornal, a reprodução vres.

do telegr�ma que, destacados ele 'Mas; foi tudo em vão, PI""�

meatos locaís, enviaram ao- sr. gamos, apenas, para os cargos
Interventor Federal, congregan- vasíos de governo, cujos ocupan

do-se em tomo deste e tpPte- tes se acham todos ooncentradüs
cauda ,inteira solidariedade aia. em mecher o . panelão politico 'do

candidato D. íícíal ipara a Presi. conttauísmo!
.

. LON'D·R... ·.E··".0, 4 íA. P.) ti radio de O!3lrJ 'informou. que cessem
Penoía da Republica. Assim, poís, velho amigo na ,.) \

�� I _

Até aí, nada de extraordína; Capital, tenha pudenda e não, a luta com. a rendição das forças ·nazistas.

roto, po.s, á" WC\Q-s é licito pre,
nos faça por enquanto dessas

LL

I
"'11

fel\Í\Í�m.·
.

est-2 ou aquele candída, censuras que magoam tanto os Im. si fl !!'1�1fi ��� #'J':n �;� �
;"

.

ossos büos. Sl' é verdade que ,t;;.:1'1 � .J"ll h'l.";:\ S"-"} i"'i
Pri,

to. Porém, juntamente tom 0''[2- ,"'. ,

.

M� �1�,��1 g.';,.cM W�i; � �
(Orte escreveu-nos o- bom amígo] os nossos heroes expedícíona, �L� .... ,��, tci�

""-""

a se�i1Jtr:t� 'e deplóravel C€nsli� '1. rios estão lutando contra o fas� nilltm�i�7 !tII��<!!Í. dm���o�to � @;;,��ffi��:�r,�;.jr;! a ���l� ��® ��l*�n�§çã@ do povo
ra: «E' _Pi'üfundmm:nte triste o

'j.
óísmo europeu, isso não poderá fli�,njil!!!�& ti�giUI

.
.:Ç1�.•li.. ü

w r;��&I!�:;:i'J��� ..3'!\1 I!'V".� �2f.'.f'��1;f
que está acontecendo. HOTnr-:::i1S . oontínuar no pé em que esta. �í.!rma�ut\1J Eli��[;��U��0. �,fj:�O BaYM'@�
li. • f d Vai ver! '. .

D'� a luta hita pelos anglo.$llné)yt-que {_,8Vram estar a frente te Londres, 2 (A.· P.) - lio\go I mãos do Almirên�;� oenüz, que , -

uma campanha sàlvadora, pres- Agora, velho amígo, leia esta
após o falooim€n:p .r de Hitler 'Ü

I
ao assumir ao cargo d2claroil:! canos !"- con'Íi!;1Uuremos a nos de-

tarr
. '. , novjdade: Mostramas sua. c.mia .'.

. .'
. .

-",..snder contra eles. Os anglo ...ametam-se para apoíar o g�verno; Governe do R€�ch .foi posto nas \,0 nosso Oilj'2iJi:vo e prosseguir 'I' � �

. .

1 ... -

l' 1 I a um cídadão oue disse ter as:" 111'['5ii1.SS estão continuando a
responsave por LlWI!J que D2 ma. . .. .

B"
I

un'B
'1;'41 �_.:,� 'f,"ii�,; :.. '· ••0••

-

....

• =-=-- II r,,_'l:,·:.l'I·", [1",',·." por vontade de seulhes tzm a{OHte-à't:lO! Outros qu:d sinado. 'Ü tal telegrama, Iícando '.

ii. ,'� P., ,.'-,,-," t�· :'1' " .", \.;"00' '" .J ." u - -,-.,

l"'Ol�'CJ,n" "'··.lli,'ta. IJara" S:l.a.· Ql.OT.c·"s"a· fi·O 1 então muito admirado de nao ell �aG'lonamnnIio t., �.. PU':';·1J'i\·;"!1 .�n� Il��:}� I ;:)I!)'lJJiiiO l}o\'o, lllaS sDffi<e.nte pa
.

� .'"' - - - - _. �

con+";';'r o ""TIl" na "!,,toc,<io das ,�A U U U�..
'

� �J;,!L �.!L·IJ <-'lU (J. r'g a pr'Dp".Ç!J'lÇ;;;.r. do bolchev1"'�envés da 'soi!tdariedade, r,edbem', I .t.... ,1." � -'" L _1<>.... .' v - - �-�-'"

com profunda jDistesa,. essa de.
' assi:naturas: 'AV"liS!O �I· '1>/1'-))1 1;(1) I é� I mo»)

monstruçcio de i:njratidã,o e ã_,es. .� (:.Ué! - repl!Í;cou elie -'- Será :.lv f� � Nll li""" 61 "I!J:.Jl"" I Posh�riJOrmente o Almka:nte
J'" 'I que nem aS&ll11 acredita"'aIIl i?..m f D·o,�nJ·:tz emitiu uma ordem do

preso. 1:. 'O cumu.o!.! Bem o Ne�. "'," .

I ) Q' t r' d' 1'1 lo I
- "

Ihinl
..

?! . . .
A {(FORÇALUZil' avisa a todüs 4° - ur.!1 a�i"elra - lil IJ C.

u";ia pel.o rádio ás forças armada:>
reu ald;rmou que faria 'esta gent'c t"� .----- os seus oousumidor-es qU:e a par� corren e, tC:ln:

na�l·\stas, 11:0 curso da qual di!: ..b.'ô�jar�lhe os pés! fl'�' Iili-f .!l,'" ll! U" \ ) B1 (1
., 1" , -

��ali!��eS�aç�es pe�a ii i- t1r do dia 7 (segundfl-fetra! a UTI1enau -::;xc Ul(;.O a. mna darou qu,e assum�l'ia o c01lli'lnlo
NãO pietend60:m:KJs vvlL'll" mi:1s i'" "g iril • do oorrente mês, vigo... do bairro da Garcb) na firme determinação de eú-n-

a tesfe .caso de ass1aat!1ras 'e lis-. dJrU� �a liSemQCraCaa fZirá {} seguinte horlário para o b) ltajal (Gaspar � It!"jai) tvnuar a tuta CDntra o boichevis-
tas. FJ;caTarn il1teirtill1�nte des., Duas sem;acionais noticias da fornecimento de en-:;rgia ele.. ! ILUMINAÇÃQ: -:-:-:- Das 18 ás ti. mü durante .o. t:�l�lP\()1 que fiS'
mOI:aHzadas entre nós' e üv�mm< guerra - A rendição dasJ:ropas , tdca:

horas (madrugada), haverá
fOrças german.iJ:as th'erem forças

sua prüpagaçeo SUStada ll0S alemãs na ltal,i;:l e a QlH�da de Haverá FORÇA MOTRIZ corrente sómente para ilumi-
para combater. «Ex.i1jo "Uscipli...

meios popuiares. Os que subsere. BerLim - fizeram com qu� nossa DIURNA das 6 ás 18 horas:. nação, não Send? yermiti[do, I' na e übed&euda para continuar
vermn o refel'iido telegrama, lá população cunverg1sse, segun1a. (sujeito á interrupção ao meio durante esse peno;ao, o uso lui!nha tarefa até o firfl» _:___ disse
têm seus moúivos que part1ciprun fei:ra á noite, pa,ra o qentm da dia, de uma hora .para mais): de quaisquer mntores elé� aJnda o Alnürante d,epois de hlS.,
desde uma grand;ê amÍlZade ao I cidade, em enturi.astica manif·"s� 1o) - Segunda..:fe1ra "- dia 7 do h-icos, sob pena de suspensão I

t-igar as alemãBs a continuar a:
Chefe do Ex,eculliv-o catarÍl1(:nse taçf:.o de regos·rjo, soltando ro� corrente, em: do íorneciment0 de en::rgia I luta ,contra os am�r,j!Can<Qi5 e bri..

�té á neeêssiLdade. di; rêsg�ardur ,. �?�Sr f'Dg�:etes oe �iÜStolas de art� a) Bn;.sque (tndusi.ve a.
linha para os contraventores ÕW';';!l-,

tar1i:cos.
InterEsses em con",eqnencill da f i:foC1:) e, aunaI, umndo.,se em bn- do Bairro da Garcla) te tod� <O peti:odo de r?tCÍofli;:-,! Doenitz ,COÍlclLÚU sua proclama
'inwngiU�nci-:l cem que viv2 o go�: J lhante comi-cio, onie usaram da b) Interior (!n'iaial, Timbó, Ro me!1�J. t .'_ •

_ ."'.
' ,," \ ç[:_o dizend�: «Soldados �erma-ve,l.1o do nosso pais. Temos, aE� i pillarR com' :incontido emDçã'J os dei, Ibira."l1u e Rio do Sul) OBSEliVAÇAO. E",e 1'lOHmO lli:COS. Esta e a luta pela VIda ou

si,m, ..

:um �a,�:o. de cOflcÍenda e a

j. �rs. CeI. J.�sé Mello Alvarenga, 20) - Terça1,fé:ra - dia 8 dol for' de 11·�jlZ�O '(ontin��rá ba I mOrtê.';
.

1ll11?:uem e unto vasculbar o s'ab Ilustre e mgno Cmte, ào nosso rente, 'eIn: t�r ap lcaçau para os dns su'� �����'""":« .

. .

I" "' -

d I ')')0 '�B ,.., ) Bl (l'd}' h !':-"'qlF'nt"'S L"',·"3. aCl.'lma mf'J1.cI·{)na_I�·a �r.--.i'!\. r.!�';0,t_-,. �.',..'� íf' I:CO.:lOK.'nçe
a 11<e:O, ?�.,·:;Len(_:en.c,o -� •.

.>�

•• ,�., o meretíssL.'IlO Juiz a· �menau exc:UI o a Eh a _v -- ,v - -

g ;1?!i(jf�,-«í� � 'li ,I,mrn:.::-lo. Isso coane ao Tnbuna! de ncn�no da Comarca: Dr. Os� do bau'ro da Garcll1) dos, ,.emQUUl1to
n[o

nouV€l'.I'
�fiJrj��;: � '.

'.

ele
. Segurwnça Nacional e dat car Leitão, -o sr. Prefei:ro Mhni:' b) ,_.. ltajai (Gaspar e Itajai) aviso em contrÚrio, fundo.., �

-

proHssio .2<05 seus delegrados á cipal Alfredo Campos, (} ad\"Ü:', 30) - Quarta-�mra - dia 9 'do nanJ;) cada linha um dia, aI-
I i Igualou

rnelhor (iue o

CEsta do «E' capaz que fulano gado dr. Luiz Stotz e V:í;t-dr i oorrente, em:
.

ternadament::-. I :jirnihu extrangeil'o
pensa as.:Wm ... '; ou do (tE' lJPS_ Ba!umgar!€n, fmlDÍonario nn

I
a) - Bru�que (inclusl_:re a H. I Biumemni; 4 de Pirata de 1H.:!!). I � r,;",�" fl ��iI'��F.lV'�� g:'1I3

Siuel (ilte s[cfn;w f·en'w simpatia Construçao da Estrada de Ferro nha do bam'o da Gar(,'la) ,

I I � n����. �"a ��iiU (!1!l:�f!.�H
por tal cousa ... :.)

I
Stá. Cataí'i:na. Os oradores mere�

.

b) -:- Interior (Indaial, Timbó, EWLPREZA FORÇA E LUZ SAN_I�. 8..U.. a .7.. �?�S�f.lt��r{l, mo _ eX. 56

. Desd� {) !inicio temo:, prot'esta' ceram vivrantes aplausos dos Rodem, Ibirama e Rio do Sul) TA CATARINA S/A. ti
.. _ .. ,�� ..

il.
.. �_ .. ��_��.. ,

��Ül��n�m���ti�O;l��;:;;:� ::; I �i�!����, d�qfu��a������l:E�� ����J1'%ii;��Sllii';;}*ij3Ç;,73E���K':fJm$�\C
o governo v·em fazend.o un�late:'. í marcha puchada �ela Banda M1 n· d'�"ralment'e,. !fnquanto as correntes I Htal' aos acordes do Canto do I ' J�. �... :: �� - ctf��da op�siçã9 vêm-;"e o�i'igadas a I Ex�ed;iciDjk'lrio através toda ,�ua a� II� '�L/
aguaram' uma leI. eleItoral qua I Quu'l1ze.

.

nunca chega... DIssBm:os, tm:i1;., ! ---- ..

---.-------.-.-�

bem, quesie estava pro'crastüwl1� I
.'

M U DAS
.

do a' an<:'iedade mdonal por um I Frutíferas e Ornamentais
pleito. deitOrál. 1egitimo e livrei!'" P.eçam catalogo' i:lustrado
--izento d-e quaisquer- constrangI",! LEOPOLDO SEIDET..:
·Int'.i1tos :cindais. M;P·stramos, ate,!'

.

Corupá

I OiarIo Matutino I
'lU us l Ora; 60,00 I
somestre! Ct'$ 0570°1I avulso �:r$ 0,30
�-==�.IP�

C E S S O II � L U
IV'" f)� �i� � [r� O �e p}'� !;4;;� :�� �\

� m;"-� [;.-) � .. !lJ",

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

A maravilha
E' um radio ao

nElcional
de todos

da indus

� .•/
_

:!l

1�ª$��k�diiWwi
FaçanHl�S l.mm V�si�@ s�m Cm�n!mjmh;s®

Distrib'l.!:Ído.re3 panl 08 E8tadoD do Parraná e 8antr., C'atarína:

João
J,.I�YIU
fiLtAI.

Ru� S dê- MBn;{l. 126
��.flTl1E�

Praça Tik...ti([tfn��s# 2Gü
F�Lla1.L

R�a �5 !ie f':]{!\1�m!irfir 687

Por motivo de mudaóça eS'�á Hqt�idando seus artigoSr que 50 ....

fl"'eran;"'i. �'Dm A RATi�i;��\.��r(o� d,:;;:, 1-0' � 1� �")f">..;' i.i""'Qnt.,...I \t�! y. R� ""U�..,��� II' " 't:o>'�� ._ a 1l"I.J_ 5':"",,'V,"" �.,!'�§'�"Vl!o

Aproveitern os rnêses de rvl!�iO e f,�U BO
para faze:Jern sua� corrSprt:t� na II

li".
t ',-

/
r"

"

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



�"I Procura-se
'

"I -�d!l!!t·!!��emr'caa�tXt'l�ear tedr·��oeaS�C�l!!.°f'q!Ei�I_Og�,u'e·1 s,,�:,E:�r !U�!����'%� sar�sJ.e'� �Ha��rrt":I;gNPar�sts·eleld����:!--------.....-----= no.çao e esc:n urac;ao me U .. ' 'tU a Igra la. x o' S Sestren. Ele, natural do Estado,
. u" Ô

,

• -
• <lu Zibéll. E!e, natural deste Estado,

Um ofícialjAffáiate) rererencjas.
A á de São Paulo. nascido aos 14 de nascido "os 5 de sete...mbro ce

A f•
•

, presentar, ou escrever " a,,_

Apresentar·se :n� 1 aiataria
S. A. fABRICA DE PAPELÃO TIMBÓ _ Tirnbó abril de 1921, comerclarlc, sol, 1917, operario, solteiro, dornici-

Kellerrnann>.":
l-u 681 ,.:-�=a-;tÍ-��*-�-:-iI-:.o,.�,-�_"...-il_;':�""""!J-'li' te!io, �Dmicilialdo e. �esidendte liado e residente em Passo Man-

Rua' 15'de NovettiLnO, "d d"
' nésta cidade, fi ho legítimo e 50, deste Distrito, filho de Pau-

'Blumenau Van. e ..-se ' rversas Walter Eberhard Menke e de Iina Nass. Ela, natural deste Es-
sua mulher JAgnes }{�enke. �Ia, tado, nascida aos 25 de julho
natural deste Estadb, nascida de 1920, domestica, solteira, do
aos 18 de outubro de 1924, I micillada e residente nésta cida-

• ' • •
, dome.stica, so�tejra, . domiciii�da I de, filha legitima de OUo Zibell

com Vidraças, grandes. Prolmas para lOJas. e r��ldente n�sta cidade, filha e de sua 'mulher Ida Zibell.

RODOLPH"O KA'N'O'ER ,legitima de Nicolau. Se:it�en .9 Apresentaram os doenmentos eXÍ"
,

I
ele SUíI mulher Luiza Valencío gidos pelo artigo 180 do 00..4

. • - '''';:. '"", __ "'"'-_:& .....' __ "" .... o ""'-'-:A:�'''' ."" "'" " ....., "k," Sestren.
, digo Civil, sob n: 1,2, e 4. Si

�,-�--",-""-.""-.,.,--,""-�,,,,-,,,, "'--·....-""'-".,-.,..-�-�-Y..-ílt-,.... ��r€s-eríta:ram .os documentos alguem tiver eenhecímento de

�:ng1do. gelo artígo 180 do Co�, existir algum ímpedimento legal.
or�o CIVil

•
sob, n. 1'.2, 3 e 4

acuse o para 0$ fins de dlreíto,
SI

. al�em .Ílver con�ec�entoo'de E, para constar e chegar ao, co-
f it ',CXlStlr, algum ímpedímento legal, nhecímento de todos lavro o 'nl'e'"per EH .o f" d direít I � - ,- y

I
acuse o para. os ms e ireno. sente para ser afixado no iO�dr

"
E, para constar e chegar ao cOP I do costume e publicado pela un..
nhecímento de todo�1 lavro 'Ü

prensa.
-

, J

I presente para ser afíxado no 10- Blumenau 2 de maio de 1945
(em frente ao Banco Inca) ",

.
gar, do costume e publicado pe- , Victo�i�o Braga

"''-�--I,I>:'_�.'':''-.-'_;+:""",�-"",_·... o .-.-:€-:._...,_. ....:.•.._ ........ "'_.

...,_.'" ; Bla• lIDprensa'2 ri •

'd 494-
Oficial do Registra Civil. '

...."� "" •.•
'

- --, ;y.-.:v., ,. . • - "" ' •. v ,Y- ......
I !,umenau, ue maIO e 1 ::>

Ven'de se' i 'Vktorino Braga'
, '

" """
" i ,Oficial do Registro,Civil.

,

�**
1 Iornalhe econômica; � d;Ilo@,��1 máquíne à vapor para locomóvel de doze HP; �Ylíl ii1.""'1Síll raço saber que pretendem ca..

1 màqulna para cor�ar fiambres, male.R. "DAYTON"; �, ".. OI P �. sar-se: Victor Oito e Ema GolL
1 caminhão Internatícnal de 4,5 ton., otlmo estado de tun- p"Ç?�ab.;l l�ue rfr�;,;td��L� Ele, natural deste Estado, nas-
cíonamento:

. . ��;!�. Z'�oP�.m�nnu·E�"'z �atu�al cido aos 5 de agosto de 1924,
1 caminhão Opel-Blítz, de 3,5 ton., étimo estado de Iunclo-

d � E-\ �1_1 �. '.
- -,

19' operaria, solteiro, domiciliado e
t ' es,e s,aC,::1, nas..!oo aos oe

'd I' N �namen 0,
m io dt:> 1919 o e�ari 1 solte:ro reSi ente em ,oupava orce,

I carroça flÜ'V8t_ sem uso. com 1,40 m. entre rodas, 2,60 m, da. 'J: d ,P :d I�t' � t' deste Distrito, filho legitimo de
t

.. .

d 3" h d 2 1/2" 1" d omlel la o e resl en e nes a
O' d ratn 1'0. eiXOS. elx10185 deI" m' Cdl, aPta�.. Sal U·O

x, r? �s I cidade, filho legitimo de Emil HBer�aonn ltEo,e e tsua Imud !1?frazelf88 C01IB, li" an eh a , m., com Cl'uxao! B 'bl'f d <: I lh H"l arta Uo. .a, na ura es·,e
de B8rr8t�mento de 1 m. altura e .3.5 In. de cumprimento! B

ubl!:: \:1 e ��� 1�1t:· der<:!� e ��� Estado, nascida aos 10 de de
e instalacao para 3 cavalos no COICe; I

Uh",.
_ .a� 0.1 I.la e� - � zembro de 1925. domestica,

Automóvel Chevrolet Ramona, com aparelho de gazoge· tad�, ��"'2c�d", l�oS �? de fel��:el solteira. domiciliada e residente
010 funcionando em perfeitas condições; i dro �

T d'
, (l)me� !ca, t

so C:lf�,
i
em iloupava, deste Distrilo, filha

conjunto frigorífico completo novo, sem uso, para 200 kgs'l' .�m�cl If'l� ,. �?I�e!1de �'�l!i legitima de Alberto Goll e de
de gêlo em 8 hrs. - br.l,Cld e·Z.1 a egl una ed I I

sua mulher Marta 0011,
VA t t a lmmermal1l1 e e suaer e ra ar na. 1 Ih Ar' Z' ApresêutaraIU O� dO(,'ilJ.II!éniti�

COMPANHIA JENSEN - Agr., Indo e Com. I mu. ler illta !mmermann.
• exigido pelo artigo 'tSo clõ Co-

Itoupava Centr.8l - Blumeniiu ! Apresentaram '?: cWcrunento! e!l. digo civil Bub no. I:, 2, 3 e 4 .

•-":-lI-���-�-�-iii-. (j •.-"�"""IF-"-.-.- "-4-*

'I c�P,d�� pe�o arti""o 180 dS� 9�dioO Si alpem tive.: oolihec�memo d�

GadO HO Ia ndeAS t·IV1 80 hn..1. 2, t3 ed4. 1 � ti::;uemj i;xtStiD aI� fmpetlimento l'elJa�t,lver con eClmen o e eXlS r a· �

�o' , • .,

I .

d' t 1 I o
acuse o pai'& os .ma 06 aireHG.

Digpomos sempre de beze"i'os machos de nU'a cruza;
� L'IlP�rID1'denodie�ta, aEcuse E. para constar e chegall'ao 00"

•

�

& "é' • 'hidra os J in! e rel o� ,para l
'

� d 1e pura pedJgree !

t h
,. colHHK'Ímell!ü Q� .0 os, aVi....') n

COMPANHiA JENSEN - AG'f Ind e C'Jffi !/ ctonds atr ect, c. elgall ao

.conneCtmmuol orm;ente para t;fwa-fixaàa cO lo�
1') ". • o e () os, avro o presen..e pa�" '

� , hí.... '

Houpava Central . Blumenau fi 1
•

1
. gar. ao OOtmlm� B jJ.íh. l�âoroi Ile"ra ser a xa",Q no ogar ao • '

r �sa

II
costume e publicadü1 pela i�. B1U;::ll��:'2 de maio de 1945DR. A FO N SO R A B E p�ensa" .:

1
t Victorino Brag<a

LABOBATORiO ESPECIALISADO DE lUIALISES CLINICAS I B,umena�'t2 .Aide Bmaw, de .945 Oficial do RegiS!l:ro Civil.
ParasitOlagia intestinal • OL,I;nO rag$< o '

Provas, funcionais do est!lmago e do fifBado

I
Oficial do Registro Clvn, i *** -

L.
Exames da urina - Coproculturas "

I *** �'" d li!! dilo t1
Hemoculturas e soro·reação de Wldal. quaIltlltiVtl

EDITAL :)
fi]';' � !li � a I!i,

, ......

R
...u-3.......B-'-US...Q_II_o_sl...."""'.....-__Te_I""'.,..13...1....9.......... ..... I I Faço sa�er ,que pre!endem c��

I Faço saber que pretendem ca· t sar-se:. AS�lI1dmo S�!1!mo Scbni!!t
------'------------:---------.,.:-.- s��-se: Alfons Starke e Hilda I e Mana Hel�na ReIS, .Ele, na!u'

'foto .A,mA "O 'a (G.. Scho1z) I
hhlzke: Ele, natural deste Es'l ral deste Estado. fJ35C!do aos 9

. ,U n , tado, nasddo aos 20 de outubro de dezembro de 1916, operaria,

Recomenda-se pelo I,de 1922, lavrador, solteiro, do- solteiro, domiciliado e residente
miciliado e reside.l1te. em �toupa- nésta cidade, !!�hD 16g�ti,mo �eEsmerado Serviço \78 Alto, deste Dlstr!to, filho le' Leopoldo Emlilo Schmth e Oe

gitimo de Gustavo Starke e de sua mulher Maria JuBa Schmitt,
Rua 15 de Novembro9 596 sua mulher Selma Sfarke. Ela, Ela, natural deste Estado, nasci·

------"'--- natural deste Estado, nascida da aos 8 de agosto de 1922,
JOS 2 de se lembro de 1926' do· domestica, soHeira, domicHiaàa

........

&'11'1'1
mestíca. solteira, domiciHadá e e residen!e nésta cidade, filha

Cimento Americano; Cna- I residente em Belchior, deste legitima de O-Rstão Reis e de
pas de Ferro pretas e gal- ·1 Distrito, filha legitima de Caro sua mulher Joanrt9 R.eis.
vanisadas; Folhas de fIan- "lOS Klitzke e de sua mulher Apres,entaram os documentos
dres; Arames e:n geral;

! Leonida Klitzke.'
'

e.xigid? _pelo artigo 180, do Co ..

Oramoos para cei cai Ferra- I Apresentaram os documenlos dIgo CIvil 30b o' 1, 2, e 4.
mentas para Lavour8; exigid? pelo aI'figo 180, do C:J": I

Si !lIguem 'üvell conhecimento de
Ferragens. I digo civil sob no. 1, 2, 3 e 4L existir algum impedimento legal,

.

, Si alguem tiver conhecimen:o de acuse o para os fins d'e direito.

Armando, �Iartins & tia... I existir algum impedimento 12gal, E, para constar e chegar ao DOs

Imnodadores Exn.n.rÍa"'orcs I acuse () para, .os fins de diPeitrD.!, nheclmento de todO�í lavro .o

, II!' j;'U li I E, para conSIg,r e chegar ao co presente para ser afIxado no lo..

Representações ," 'I n.).lecimento de tod\Os, lavro, 'Ü ! gar, do costume e publicado pe..

",'
,

.
_ , presente para s'eI' afixadD no ro� I la Imprensa.

"Ro,prese,n,ta��8 ", ga,r,
do

CQ,stume ,e P,
ubUcado

p,e_,IBlumenau, 2de. mf�io de 1945

Ptlltrlds Ub;S:'!IIi�H 6'!J!f�I!Jly � lIa 'Imprensa, VlCtormo Brag�
�n � ,

,

iii Q fJ.IlUi j�tl.ull� , �; Biumemw. 2 de maio de 1945' Oficial dQ R-eglstro Civil.

•

RLUlirnlUHJ - CaiX�,�(!itat 11i3<) j,: ,Victorino Braga I
�--.-,.!!!JiIIi�-oi'-._�-'",�,.�-�-�

,,;._ Rcra.l!.�e N(l;�:R�zll,ª,2!!.' 1:2!1: Oficial do Registro ,Civil, No bar lê nO 1,�J

__��_��_ I KNOT,
,

�'D'
.

�l I uã'Ü dev-e falU�!
PARA fEgi 'AS;h

I
.......,.+-é--.(}--i>._*""'.- ••_��.

8 C Z El M iA S I i,
" - ��' rr��ai�!�u c�m Cf Bin�C5]I N f l AM A çO E 5, �', r-OPiRf�� E tlm��5!m.� ,Ei�
C O C E � R AS! :r�ij . VfUE �]E �nUfli� é tf������

I
f' R ! E ! fJ j;" c: í� m�c�:�� O �aM�m�lí� Ije mu ..

,

-r � t i�'J ' ! �;'" 'rc.\. ;J_J" memm.
tI:;) t_�I�I-__I-,_t"'_�_I-_�L�.. '_�':,:,.�.i I '(!.�_�_.�. -�.-.�,.-.�,_.�cl:>�;� .. ,�-•._�

Vende-se 2 chões de casa

situados na Rua Mato Grosso, 1 maquina de POINT-AJOUR (Singer) em
���t��d�e l;u:d���s ,de frente

I estado, 1 motor f/4 H.P�
, .

l!'lformaçõe�::ta Oereneía. Tratar na "Casa Paulista" - Rio do Sul

Vende-se um automóvel Ford
34 com Oazogenio instalado com
chapa particular.
Tratar com Henrique faldick

(Itnupava-Secca)
"j

.:. r· i
�

,

Vende se uma Bomba com

Motor em perfeito estado de
conservação•.
Tratar COm Farinhas, nesta

Redação.
'

Oficina RADIU fUHKE
Atende todos os serviços. de

Radios receptores
Servicos Bapidos 8 8BfillltltlOl

TELEFONE 1395
Rua 1 de SltaEliibrQ. 13

Empl'êgcclo rem f'l-m st.'tC!SSor,o=
TPJl!lUEllBI1D!l\II!IITS !'fi rnllllS os

.. sms GPJlJlS E SlJAS l"oIl!l�li
<DMO SEJf,M'1tlS�ES.CP.1MROlI
8I!QNPUITES S COPUELIlQli;

"�

Consumidor
Exija "Manteiga fBIGuR
Exista Qualidade. .que fôr
Mas não é FRIGÔR

:=Jo\
roM�

llil' frfisn�a.
f�.BILVEIRA"

r(mh::� )

� • '�, -r

':0"

Prateleiras e Armarios

�se,Vend

*-**

Edital

Aços ao Carbono: Aços

finos: Aços em Geral:

Aços Rapidos: Bits;

Widias;

filO DE JANEIRO

....

NUNCr:a EXISTIU IGU�l
'\ii40:SX�I�r
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de
Edital

Apôs lDngos e;:í.:uc'tos fDi descobcrto um

medicamento vegetal para tratamento, cem
ótimos resultarlos, d:: v;::L:c:3:r que p:";;:}!..:.di
cam a ct:-Cv.!::i�;i;o V�!:�OS:1. Esta lneGicaç:?to
na GfJSe de t.r�� Ç0n"!�::"'e3 das de chá GO dia,
ern áZVJl açu.CGr�"1.c12t reet itui às pernas o

seu estado normal e a belcaa es têcica. Em
klt:nt�ea c1o::e' c1el-:e1a os males ccusados
pelos ln:::n�iI:'ls hernorroidár ios Internes
e euternos, íucluctve os que sangram,
U'3e a TJcí.nç::�:J no Iccal e beba juntcmente
o l.ftI"'.údo� para �:Gbo=:12t tanto VD.Tizc::J como

hf_n1CiTé�d�.�3! J:�o encontrando nas farrné- .

Forros,

l\'\ayer le i
I
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i Casa de POlnt á Jour t
I J
,1.

. de JORGE TERNES l
l�N(J Travesso, 4 'de Fevereiro N. 12 �
l l
1 O' mais aperfeiçoado, e o mets .�
J I

.:

i econemtco da Praça.'· . i
+. :t

.

• -·-.-ii-'-'ti.:_:�:_.�'-<-6-. o .-.-,-.�.-�-._:.._..�.-.

, :. ggyg.@:';_;2.'

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

Ap'.relhos de Radio
da R (A Vitor

de IOdos os tipos e tamanho- na
. Casa do Americano S. A.

.

Mercado de � AutomÓveis
Rua I õ o' 487

falJr.ica deladrUbos e Oficina de Escultura

': arDQldo Puetler
BLUMENIU

Bua DUque de Caxias, 8 (Ex·Palmeir�8)

Telefone, 1081 - Caixa Postal. 48
Especiaiidâde. em Imitação de Executa-sé com presteza e per-

'.

Gr.anlto E.SCadarlas.·, .p.,·.avtffien.. tos, feição,' Colunaa de' �ento Ar".1.

...•. I.. ". mado, Baíaustres, Calxas para
Soleiras, Pedras para Pias, Sal.. Agua, Tanques, Capítets, Tubos

cões para A�azens, Cantonel; para Esgotos, Bancos para Jar-
.

.

.: "1' R
. d' • F' díns, Mesas de Centro, Florel-

r�s. para Y
.

.l.l. t.roB
e

. '.
a

lIOS,. 10-1 ras.,. \.la.se, .. Fingime.n to .

de
.

M ii •

roes, Golas de Gesso. etc, de 1 r a e P e d r a I e te.

RuiJ. ·de Setembro' Telefone 12ti�

'. '. ".�

I:roA�ns····� rf.!F\ � ,..,fI "",' .

I
.

B' indicado ·n08 casos 52 1':;.<aQueza,··
.[Ja!lde2., mag..'''i�za e fastio, porque em

sua fórrilU1a entram substãnl"las tais'
:coi:no Vanadato de sódio, Licitina, Gli

_'. >t&otosiatôsi pepsina, noz da cola, etc"

\ de ação 'pronta f;!' eficaz n(\� casos de
.

'l"
.

�,:9ueza e 'lf:çurjlste..'1ia$� Vs.:nadlol é .

.!

'.
.

,\ J inrllcado �araho_mel.1s, ríl'l.u�ete::;, crU?!1-:

'1)'> ';\\� t r;as, sendo sua :forrnl�'.!<:, ·connecl;:lll !).:::los .'
ii} -

�\J;� g�'a!lde_s m(!ó.icos',_, e .. 'e��ttf' -Jicenr.�udo-·�pela -

'", �/ .S;:.:;,,:de Ful;llica. .' i .

.'

. ,�,- '"')>''' ,.!'.• ' �7ra��I����;����p

.....

".... ti JS:
.

JWC'f

IQ E
.' -

j ' ..

.aprenda todas as danças'. modernas:

SWing • COnga .. Rumba .. Tangos llrgentinos, eíe,
.

no curso' que inaugurará dia. 3 .
de Maio) no Clube

Náutico Amcrica, o P�o�essor IUrJIIso lerche.
Os interreseaâoe .deoerão apresentar-se com asueceâencia

na Rua São Paulo} 270. - Itoupaua-Seea .

_

;&10" te' lUII Eemedí"
k ...bor Bgladavel. pai•
•Ilços. velho_.• Ctr:t:!lDCaa.

Xarope
SaoJoão
tabo Alvim !1. FreHlu - Sá!) PaulG

'QJ _.j

• a -

5 !rviços de primeira
.

ordem
.

Rna Maranhão
N' 27

A tratar' com

A •. Lubow'

rriuar .' é Sabur:

Das Man�eioas a fina' Hãr

EM?

. "-�c-iJ""".-.--i': --��.��--. li .-,*,-�",-"�'.-.��

i Casa �e Movais Rossmark Ltja·l
,

Aeeit:Ull 110VO;:; pü{lidos na €Mofn.l'iH
.

··.til
.

.. . .

.'
L t' '1 . I'

tj rerUrlnam movHl;;: {'Sl.(;'<U,U:-; ..

�
1 '. I+. Serviçe rapido· e perfeifo

.

I� . I

I T Rua Amadeu Luz! n i
• «

.

,

.'

des/'uido,. de S4R./ITAS

-ll,I_�._������iIliBIIIRB'JII!ÍIr.Iii iI'III!IilI2IJ�

I' Nâ

...

O D.e�(Uí.de. '

fabrica 'de Tintas U T
'",

. 8hnnenau' Lida.
-

ma asse ou

Thllás a Vernizes' '" Màterial para

,. .�. !...�.iSd3!ri�.. edp�.m
.

.

' .• Phdur.Qs em Geral"
,,_� __ .� ._ �_ ue

.

Tintas em,' bisnagas' para artistas .. pcriro. saúde e .: vida, eome-

BI
.,

rt· (lo i j&m por umli �ir"pl'" 16_ ou res-
.

. umenau • • 8. ihsr na !rioldQ. F.dc. ...al..... embor.. paraç!lll>
..__.----.......-------_..-�-....--------....

,.. im:port1loGia. devem cel' tratado;
_ toda ;. cwd..dn tru:iI que nãO'.

. _ &5&TilV_. ·d_ .. Ulaneir. li eausur
4Irio& ..hocr..,ím"nto.... T .da. as af,

-oikI si" appar"lh.. respira torío,
.;.. .....pI ... 'IIinpPIO, bronehite ou

n.Criedo•. preCisant �e l1Ill. reined:c

",pida .. em";';" o Xaropa S;;o JDão

li • iwljtdó' para ...tet

.-.�iI-'-��:..-*-.. 3t

I
.

J Caixão funebre
Sociedana Beneficiadora de Madeira Lt�a, I.

Compra e Venda da Madeiras' para todos os flD8
.

.

,
,

·,Dr.
lliplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade €lu Brasil, .

.

l\1édico por concurso .do Serviço Nacional je Doenças �rellt:ti8,
Ex-interno da Santa Casa e do' Hospital Psiquiátrico. do Rio

de Janeiro, Ex-médico assisten ta. do Sanatório Rio de
.

.

. Janeiro da Cnpitn l Fede'mI.
GLINJGA MÉ'lJIGA - ESPECIALISTA EIti DlHlNéAS NEllVGSAS.

CONSiJLTÓmO . R ti A F Ii L I P li S C B M I fi r
.

_
,Edifício Aruelin Neto:

Das 15 ás 18 horas

.
FLORIANÓPOLIS

CAfE' C.O p···T·· A
r..

.
.

_.

t .

Sempre foi e continua a ser

I Melhor .

=

lose�RA51�;ai�? IIILeve.,€) i�e�ãatamente �a oficinsRf\D)O .. 8LOHM
e será urcntamente atendido

I· Equipamento moderno de alta precisão, técnico

formado e diplomado em Selo Paulo

Ah..rmeda Rio St'fU'!CO, 10
.... ri '&#"4;; 4i�" �� .......

IPEROGY
DespaChante da flecebedol'ia da Distrito federal (1\1. da fazenda)
Escríillri!l:' THlHHlSA no ouvmm-i N' 21 - lo andar - R I O

- .

Encarrega-se com Eiicioncia e Rapidez de :

." Títulos deelaratorics .
-

. Naturnlis2.l;ães - Reti.i'icação de

Impostos - B.egi�tt_:.o· de Çomercio --:, Pt!-tcl1tes - Defesa
de Auto,.; � Certldao ue Renda - ;:;ervlços em todos os

MinistcrÍos - Reguitro ue Diplomas -. ProcllFatorios -

Serviços na Policia.,- Permanenria de EstrangeIros - Re�
gistros de firm::;; conHll'ciais e industriais 'no nc.I. - Re-

Igistm CiYi! -:-. UütH'1i:ações de nome c fiii:lç[o -

Certidões para embarque..
lJeuistríl ue Criadoras - Serviços .!lU II � P.
Re�eJJlmento da contas no M. Oil faZem!il.

�":.":,":.":.'":..":...----��=,?=�=.,.- -. ,..=�-,-----.
�=======--�-�--=���-��-�.. �:��.-.""�""""�
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Amanha á tarde, verdadeira avalanche de aücíona
dos do Iutebot, se encaminhará para li coníortavel praça
de esportes da Alameda Rio Branco, afim de assistir ao
anciosamenta esperado encontro que se Ierlrã entre o

Ollmpteo e o Guarani, ambos vice lidere do atual certame.
O mais vivo tníeresse pelo duelo de amanhã; ealá li·

gado a08 grandes valores dos jogadores e li extraordínarte
forma que ambas as turmas possuem, prometendo um jogo
repleto de lances emocionantes e de sensação, fazendo
com que os espectadores vibrem intensamente. .

UM SERISSIMO ADVERSA RIO
Não há dnvída que o quadro do Olímpico possue maior

cartaz, mas disto não deverá ele se prevalecer, pois
o 'valor do Guarani DO momento é quase Identlco,
Muitos pensam. que o team "bugrlno' será presa Iactl para
o campeão de 43, em vista daqueles 2 x 2 do ultimo do'
mingo; mas os que assim pensam estão ecganados. Se o

Guarani empatou, foi porque o Aimoré esteve numa tarde
multo Ielts, enQuanto que o Guarani pelejo numa
tarde "negra".

Assim, preve -se um choque arduo entre alví rubros e

atvl-negros.

tEsPia��� (�O��!c!�o "à'·"A Capital")
M�no lango

Quando o pessoal do Palmeiras voltou da exeurçso
feita a Rio do Sul, onde eu hentou a A.. D. Duque de Ca.�
xías, a minha pclmelra pergunta - antes mesmo de indagar
quem havia vencido - foi esta:- Como toram tratados
durante e depois do jogo ? E a resposta roi fi mesma pela
boca de todos: - Admiravelmente! Fomos alvos de�; tO<i8S

amanhã '.' 8S gentílezas que pode um clube de futebol desejai quan-
do excurclona!

.

Satisfeito com li resposta sai pensando:- Sim senhor!
Como certos elerr entos indisciplinados podem fazer com

que num lugar, como Rio do SUl. crie a má fama que creou
nos meíua esporttvos Catarínenses e, até mesmo, nos do
Paraná? Assim, rememorando os fatos passados, XiIlgU�i.-�-'-�-�-�.-.-:..-. mentalmente os tais elementos. Mas, o passado, que fique

T d I para o passado. ..
.

O rcen '. O ,pe a Agora, com a bôa nova traslda pelo Palmeiras, todos

" nós ficamos sabendo que fi coisa mud. u. Era já tempo.

"desgraça Está de parabens a população Riosulense e, muito
• • " especialmente fi A. D. Duque de Caxias. Este díscíplinado

No prelío que o. Gremío i clube, que esta realizando a obra louvavel de reabilitar 6

Esportivo Olímpico vai tomar cidade serrana da má rama que possula nos meios esporo
parte amanhã, em sua cancha, tívos, bem honra o nome dtl seu glorioso Patrono:- Duque
perante ao categorizado Xí de Caxias, o Pa cHi cador...
do Guarsd·nl, li .grdaudp6 1

Iegiao *-"-::'-4-$ -�--+�-_-,�--(, o�-zy-�.=.-.�",-.-�--.-.de torce ores 0·8; metras
.... .

ficará torcenda pela "des-

Ograça" dos grenás; . pois se

tal acontecer. o Palmeiras
ficará mais distante 'do seu'
mais acerrímo rival,
Por outro lado, os Ians do

Ollmpico irão esperar que
qualquer coisa desagradavel
surja lá em Rio do Resto pa
ra os palmelrenses.

VIEIRA
PORTIVA

Direção de IVEl'A S I O

Arécio, o "tanke , ,

russo " atuará
DeS1.1Sado iuteresse em torno da porfia. que terá por loaal o estadio da Alameda

Rio Branco - Um sertssimo adversaria - Lazíta atuará - Os quadros

LAZITA ATUARA
No ultimo domingo o clube de Arnoldo Haertel não

.-.-,._,._..-*-*-.-,.*-�

poudo contar com o v'alios) concurso do endiabrado Lazt-

O. M'ue,u's- data, o homem que a todo momento (0.08 jogos) está :'em�ur'
rando bola na caçapa", em virtude de ter ficado doente
a ultima hora, Mas agora Lazíta já esta bo-m e amanhã es

A
r_..

D-
'í.)

I IIdtará firme. no comando do ataque fil vi,negro, divertindo se

.

sm�'O
.

ISS'O'· UI. Ocorri o agll e segura goleiro Waldir; II
"PASSOU A DOR DE CABEÇA•. ."

R
II

d t HOJE � Sabado, Dia 5, ás 8,15 hs.

qlleri��,:ae�.Wv�:aP;!�s�i�â�, g��3indsts�:.::::��r °dser����,g.t2�a;: O p I amen e George Raft - Sydney Oreenstreed - Peter Lo rre - Breu.
da Marshall ti Turhau Bey, no empolgante e arrebatadoragora ela ja passo u, .. E. que sahado passado veriücou-se

I
;;g ataques d�sesperadores e víolentos da

filme da Werner Bros:. .

d' � ,.,. I t
.

i asma e bronquite envenenam o organismo, ., u vum mci eOle COLO o zaguerro s recro, e e e es ava DIi rm .

minam a energia, arruínam a saúde e de-

"E g' d d I t b I"neueia de !IãO noder J'a�ar amanhã. Porem tudo J'á foi re- bilitam o coração. Em 8 minutos, Mcndato,
'.

xpre�.SR. I!Ig ..A!) Iilt S· am uf;' �,
nova fórmula médica. começa a circular

'iL'!'i fUI U nsolvido c· O m O "t a u k e r li B $ o", seu- no 'sangue, dominando rapidamente os ata�.
d

.

h7. I
.

t á d � d d'
.

t ques.Tíésde o primeiro dia começa a desa- (Im'propr!o para menor"s de 18 anos). o que aman i.1. e e es ar €LCn eu o li Jaque a que com parecer a dificuldade em respirar e volta .

•• .' '- .

tanto O.' rgulho vem de. fendendo ha muitos anos. o sono reparador. Tudo o que se faz ue- A No vela Filmada Para Provocar Um • Curto Circuito"
cessaria ê tomar 2 pa&!ilhas de Menda.... .' D"

. -

{f I d Q N D"OS QUADROS ás reteições e ficará completamente IhT" Nos Nervos ! - Um esses .lhe o ramas ue os erxam
Possívelmentente os dois conjuntos Iormarão assim: �:pjl:m�es�o :��n��tit�:at:- d�Çãgasgs ���� Frios DE; Esp�nt� E Tremulos De Emüçã.o,:. O. �xpresso
Ouar.tinI: Curl.; Br'ito e Radi', Lucio Am.Qrim, Edgar e Iles. e antigos, M'mdcsco tem tido .tanto

I
corria.. a llltrJiYfi avançava. " fi mlsterIOsa VH:lJ!.mtees-. êxita que se oferece com a garantia de' .'. to

•

!Keler; Cirilo, Saguim. Lazita, Correia e KlHzke. dar ao paci.cnte respira.;ãC? livre e la.cil ra- tremema CheIa de pavor... e o detetive ve ava . . . que
OHmpico: WuhHr; Artur e AreclD; Piska, PHolo e Jal· S�da.:�!e e� e�:;'J'd:;!O dr��:l1>e�� s��:;�����. ocorreu depois? só o filme dirá! ...

mo,' Nan.dinh.0, Homéro, W.a[.domir.o� Paulinh.o e Brito. hoje IT!cs�no. ?m qU!ilqller far_'!láCia',A nossa No Progr. Complementos e Fox Jornal.
O ARBITRO ;a e a

saadmalOr proteçao,. A. .� Platéa 3.00 • 1;2 e mil. 2,00 -'-- Balcão 2.00 e 1,50
A:naldo Silva provavelmente será o juiz. "YJ1en aeo �"a:'.,�:�

Amanhã _ O'omingo, Dia 6, ás 2 horas
••-.;.- ...-.:,_,.-+-�""," ..--.-.o.-�-.-.�.-·"'''''''.�'_ ......o�-�.-.-�.�-.-.

Reprise Do Emocionante E Arrebatador filme - com

Unl . 'Blumenauense' que 'brilha. no Paraná I "George M�ntgomeI'Y
- Annabella: Kent Taylor -em"

Realiz\lu-se terça-feira ulti ante).eouniver�itarioOü(lter h'ando sua grande classesle NOites Perigosas
IDa !lO Circulo Militar do p�- Pape. .

.

vou a. m.elhor em 3 dos as- Uma emy}o}gante historia. de amor, vivida maravilho.
fana, um Bt}, '''lganto desafw Apoz 5 assaltos que tive. saltos. dIsputados.. . sarnente por grandes artistas n'Dm ambiente de Terror!
de esgrima, \. entre os ers ram um desanrolsr, venceu o N. R. - A nota aCIma. fOI Sensacionais Momentos de "Suspense'! Emoeivuantes
�lajor Caídas Braga (desaH· academico Pape, qUI3 demons· extraida da "Gazeta do Po- IdiHos de Vedadeiro Amor!

vol>, de Curitiba, do dia t 9 do No Programa: Final espetacular d6 serie que a. todos agra •

•--�-.- ..-�-.-.,.",...-.-.o ..-.:.._.-•.- •.- •..",....•-.-�-. mes pp. Gunter Pape, é blu dou: "AS AVENTURAS DOS CADETES DO AR"
E's pO rte Soe I" a'l menauense, sendo filho do Platéa 2,00 - Ii2 e miL 1,00 - Balcão 1,00

dr. Halle Pape, medico em

A; D. DUQUE DE CAXIAS nossa �omnna e nosso preza-IAmanhã ... Domingo, ás 4,30 e 8,15 hs.
Associação Desportiva Duque de Caxias, de Rio do do amrgo I Maria MontE'z _ Jon Hall e SABU (Os trez dos grandiososSul, fará realizar h'.lje e amanhã, nos amplos salões "DIas K'., D D Ik' íl f.lsi!etaeulo�!) na maravilhosa pPlicula:Velho", daquI a cidade, dois grandicsos soirées, ..., L

S IEssessa.l'aus dansautes, que estão despertando o mai- I:..NAU I ronca e vagem01' entuziasmo no seio da sociedade rjo�ulense, serão abri· DE BLU�fa.:. I '.
...

.

lhantados pelo cDDheeido e afinado jazz Garcia) local. ..,. EM TECHNICOLOR!
S. D. VASTO VERDE E X P E·O B E'N T E Uma Pelicula de Aventuras!. .. Romance!.,. e Be.

No Sa;ão Duggen, no suburbio 1a Velha, fi simpatica i

) leza ! . .. Filha de Eva .. , com a. Alma de Satanaz ! , ..

SOCiedade Vasto VHrde, t8m Sediado naqueie suburbio, re· 1'el. 1099 .. c� Po�tal57 Amor Pagão, a Tentação dos TropicoiS! Aventuras Exoli-
aEzará hoje ?:Il a�imado baile, o qual pl'Gmete revestir se I l!r. AchUlBS Balslnl I cas DOS Mares do Sul! Um .E!':petaculo, R?Hl��n�e Bj�lo !
de grande brllhantldno,' Dlretor�ResponsaveJ No Programa: - CompL NaCiOnal -, A Nmte. RKO Jornal

Gratos pelo convite que nos enviaram. �r. Affonso B�lslnJ Platéa 3.00 _ li2 e mil 2,00
".: "

.

. ,'.
. . .. . . Dlretor-?ropnetanq B

- 9 O • ',.. '1 1 �O,...- ...-"'·-.·,......'P:-!f>-�-.-;j>-9 o •._,.-.�-.f:-....-.+I3;3.-.•- ....-.
_ � alcao .... 'O -

ii.!. e mI. ,::>OfiCIna PrOprlfi A' Noiie: Platéa Numerada 4,00
Rua 4 de .fevereiro. 7

. . . _ . c •• • C.• ",�. .=. -= ,.- -....< ,.,.,..�4"""""'_
. '. I ®l":.�c, ç•••!i€4'+""•.•• <)�.�.�1 g<>E"" ..,.<i!O.'fi. _"'.,..._ -"'"_ _ "" ......

ASSinaturas li!!J A
r"i OI-

t -,1 � ®
.

•

It(!:�:!tr".1 g:l�g:gg L_o t.âl! I a i i "Antena Galll"
Colonial Cr$ 20,Uf! ! A caSE 9ue tem t0<;l0s � i E' a antena preferida para I'I Numeros I.� artIgos ao maio' bmxo fi .. ü seu radio cOm esta ano

..

A hlbo CJ'$ Oj:i{) 'preço ao mais alto. í i iena o seu_'radio te!á uma
�J

A � 1 (T a' rI
-

I) 1f .• t·. � � recepçao perfeIta.

'I�I
. tTaZH,{ () ,_jí'.l'.. ,-"th

:. Grande s�rtmum n �ara.� � Peça hoje m.esmo
uma de-

- Colaborações recebidas não�. n l f � ; B i fS I; monstraç�o em sua casa:
.

I
serão devolvidas e fica sua pO· !J;. .

� .,. In!!II'macoes cn� o sr. Jose I..
bUração �1 E!Jl(,:ío da dileção· t R! .. 'f'"

..

� M(PJen�'n6 50� � \. fi,!m"m ".

I
_. "Cidade de Blul1"itnaU" não :t:; ".la <5

..
[i", •• ,

' .•
�l

...•
..

.. �"'I. :. . . RUâ.
S

..

ii(l

...

pa

...
tn!l. II

..
f.:& r."'l'óft �i�'.t �!fi Blmn®nal1 A'\':se responsabiliza por COl1cclto,s � j'��n.:..h §I @ Bt

emüidcl) em ariígos assinados. �*,��k���ff;.:-"'�:;:lí� �:t'_.��.�u:.>t��_�.

Palmeiras é
campeonato

Com os resultados das partidas da segunda rodada, é
a seguinte a côlo caçâo dos clubes que disputam o carnpe
onato de 1945:

l' lugar - Paimeiras, com O ponto perdido.
2' lugar - Olímpíco, Guaragl, Aimore e São Louren

ço; com 1 ponto perdido.
3' Iugar - Internacional com 4 pontos perdidos.

o lider
citadino

do

h
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Mala!

Entre- as naturais mani;lesta'�
çõe� ;de -

jubilo provocadas pela
noticia falsa sobre a rendição,
in<londicional da Alemanha, pro
paladà 'levjJa:namente por uma

ageR-Qia telegraãca, houv-e oenas

y·erdadeirament-e lamentaV'eis, in�

cluswe um,a em nossa ci-dade, 4>-.._.�.,.,...�.-.:-.--�-._.$-'"

·

que rest� dando dor, de caheç� e�f!>ãlIª� �ffiI� l!;�i8�i�Ir1l�E.!'
. para mU-Ita gente. Ate uma mOI" líOiilllB\\iIU i��� i�lidlillà€u \iji.!)

·

te pr{)vi()(o,U a npticl/a., . I _Devendo realízar.se no proxí-
Sim', uma morte, embora ISSO' mo domãngo, 6 do corrente, nes

pareça fora do comum. Uma se- ta oídade 'na Tfgreja Matriz, ás

'nhora; res�del1t� em Ponta Agu, 8 horas, a tradícíonal Pascoa dos

da, de nome Belmíra MiTanda, Militares, a Comissão Organiza
viuvaj 'com 82 &110S de idade, se dera tem a satisfação de convi',
V:111 possuíde de tamanha ale- dar a todos os reservistas do

gréa ao saber da netícía que foi exercito, armado e aeronautíca
· acometída de um ataque, 'do para tomar parte nessa cerímo-

qual nãe retornou, falecendo TI'.) nja,
dia seguinte á noit<e, QU seja .-.-�"'5�._-�--�--+-.-- ..--.

dom'.inge. Me Illan @l .no. lu
A pobre anóiã pereceu na oer- l K N 011

teza de que, finalm�nte, a paz Qã6 deve fa]t<n

descera sobre o mundo, servin
do, esse Iutuoso aoontecancnto
como exemplo da anda com que [é aguardada pelo povo o fim
das hostilidades que vêm ensan,

guentaado o mundo.
sr .. Interventor En1 SU('::U:'8:1�O ô.��

HIOCO na S. D. 'I,L Carlos G'J�'
mes, partícípando elo mesmo ,"1",

vario numero de convivas,

Fíndo o agape, discursou o sr .

Alfredo Campos que, ínicialmen

te, teceu longos elcgíos á pe'-"
soaalidade do hOi11ên3�..}e:',:iol eu
que foi muito aplaudíc'o, para
revidar, €JJl seguida, naturalmm
te, as ínsínuaçõss {�DS adversa
ltjOS politiccs (L:� S. Excia., inclu
síve de "[12ItOS fazedores dê jor
naís, ') Esta parte (�O improvisa'
não emoo'onou a assístencía, que
permaneceu silenciosa.
A seguír, agradecendo as ho

menagens que lhe JerUlTI presta .. \

das, ESOU da palavra o sr, D;".
'Nerou Ramos, evidencíando, cai

magúri_:_'iro Improviso, a importan
da de ElmnC::llE:U no cenário eco

IJ.0i11�::O do Estado B conC'i!��ndo
seu po':o a continuar trabalhan;

L.O, CO;'110 até agora pela grand2:"
za de Santa Catarina e ç1.0 Bra"",
silo -O discurso de Sua Excía,

CAPlTAL DUPLO -'.
SEGUNDO
TERCEIRO
QUARTO ..
QUiNTO . .. '"

Agencitt pura os Estados do Paraná: e Santa Cafqrina
Rua 15 de Novembro n, {i22 - (URlnEA

Gij:rr�spondente.s em Blumenall - Laczynski & r.ia.

0574�
07357
12678
03349

sua roupa
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