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J'VI!nSCOll, 12 (A. P.) - Por Ed�

wa-d Gi!lvi@';:e - O Alto Comi 11-
do do E;pel'cito Vrrmêiho está
'empenhaéo' 'em .esmegar de vez

os alemães que [linfa resistem
mi Tchecoslbvaqüira. -e na AU:::tLÍ,.3,
e entregou esse encargo a dois

dos'. seus mais firmes comandan
. tes das forças blindadas: Gel.
..
Gal. Leveshenko, vencedor . de
Stalingrado, 'Moscou e Berlim {'

o' 0121. Gal. Adryal1ko; herói (I"
N.ouentov·itch e da Sílesla.

Mioecou, 12 (A, P.) - Operan
do em estreita harmonía com
09 «Stormovích» ás, exercltos ver
melhos sob o t0:ll18nJo dos Gene
raís Leveshenko e Adryanko es-

tão atuando com Ó maximo de in
tensídade muna eX(lens[I{l d';

área, da' qual o centro se ach� ! á rendição incondicional já as

mats ou menos em Praga. D,ezoe:'1
sínada.

nas de localidades em poder dos Os exercítos russos já p"2n:'�
. t-aram bem dE ntro na .Tch�coslojnezístas estão sendo tomadas de I

assalto! com a captura de milha- vaqusa e procuram fechar o COl"-.

redor que aínla exi-sta entre os
res de prtsionelros e com o es-

alemães -e as posições dos alia-
dos, para as quais aqueles pro�
Curam fugir,

i$�!a�l�S as forças �ipirlicas em Mlndanau
MANILHA) 12 (A,P.) 1 menor possibilidade de rea-.
O Oa I Mao Arthur de- tal' comunicação entre 81.

I clarou hoje que na ilha de Acros.6nta�ntretanto Q'l9

I
Mmdanau todos 08 grupos a despeito dlSSO, os �qnar�·

_......_--�---_ do exércitos niuónícos estão los estão oferecendo resis

� I mar;!} MatuUtHl lisülados com !)l�tamente um tcncía desesperada aos
i

13nUl'.l Gr'! !)o,o,.) 'idO. 0.
u

....
tn.J.. i. n-.a�. ba\'.ôU.dO

a

PC.)c1el'o.s.o.·
8 ataques aliados.

semestral Cr$ :35,00 _

uvulso CI':!; fl,3a J �'rf��:;:�.. q.,���1�i�f:��ab;>;olntHmeDte inofensivo para
_..."""=�=-=-= .._""",-""."".".,,-�-....=-, �=, i�Ji,u.;...,· �41.ii:!.!€.t"t.l.1i-S pele. Eficiente urotecao contraO (1�",�{:l\'�� dQ$ a.spir>tiç6és do Vé:Ue do n�,h:d I

t" 'õ'
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=.._ pi"I?�J PICADàS DE MOSQUITOS Q
SLU��E�1AU· n{jmh�gi), 13 dI}

.

f,taio . de 191:5 • Dr. Achme� BalaM Dir",tor ReSp01l8!.1Vel - Ano XXI-R. 1611 v.jl_h�� outros insetos,

magamento ímpiedoso de jod�s
Os que não querem se sugcítar

ii . virt:::tie e a le:iilda
t�e . .2� yaHram �lit1lldO
o. eríme ª_--a-ti"a!cãil
sao p:tamlrH!���

------------�------���---------------- .

,

ta a imprensa o seu direito de

gas revela um estado de espi- falou o emhunde Brigadeiro.Eduardi G&mes9 r®Sii�"dend!lD oomentarío 'e de crtiioa, abre-se
rito a que não correspcnde ne. !li! ��;��g!'lllly�� ;r!� !'iI1'i"1f!Ii!;d�n�1!rl d� mil(l!ml��Q,,�n�t.;aa a todos os cidadãos n oportunía

1 ".,

I' I' � 1- elI. U��!l��� J!.iJI dll �� !f!t lG�d.iI iJiíUii �!§ ";;'
..
1iEÜ�âliV�. dade de se 111a)".'J·,"'·'{'''�ta''.e.l11· sobre n.n!lum O1:'·::lO Qa rea VÁRü<e. 1-.0 ::.. c �,_. ,_" •• , _v'''',,

lo, os que não con1l2c2i·�m a se d,iz amígo e em quem decía-, '! cão sístematíca a qualquer ten,! ínspírados, dos amig-os do povo I rotsa publica e de tornar conhe ..

sitLaçto politica do Brasil hão ra conííar para a eleição da c; n-l
l'
talJi:va de 'entregar ao povo a ou dos chefes Que se sentem' cklas suas preferencias politicas.

de pensar que estamos em pk:': ;AJato r?íicial, quando nunca ne., lescólha elg seu gov-erno. I l_OSSl' idos pelo seu destine. ! �l: .�(�eG,IOgi?as� m��ilizan�-se as

n(l;reyoluçZü. ÜS fato, d::'pois (le ,n COinou pala dIsputar em I .

,�. � � , � �i�C;f�'" iO,ÇelS l_opUlares pCila uma grau
haver recebido D govêrno gm; q'.mlqu�r tel�pol à sua 'ró ma ,ProYbu.:iaHsmo e P!lfilqUj�a I §�tn q�e ill§�m ao �I�L � a .�. de çampanha 'eleitoral. � sr· G:>
ças a ll1lla revoiw:;ão e de t':::r';f.e el'f:'íçãn,

P t1
I Usma I Se {l sr. GetuHD Var�as e f;lnn •. i tuUo Vargas, que duranl!e 7 anos

mantido nele I)Or· f{Jri�a cÍé; uni.! I g-Q do povo e se COI1TIt:t no seu' não ouviu a voz dos seus con.
.

I'" �,. i· ,.... Para {I sr. Getülio Vargas () . . -

golpe d;-:; '�,ªt.íld9' o sr. Getl!lio �Olhfarm a eleiçãu espãll,i{{) d'e JustIça, porque lE:J ddadhDs, estranha o novo clima
'n' ,--.'.

� '" '�"'. -- ' .. ,',
" . . 'I pjiO�esS\o d'euroCfafÍco da �ScO;.,

submeteu ti constitl1içào doe 37 c acusa U.e desordeiros aqueksvargas n5.ü -conclue. que sz POS:;il Aberto contra a sua Yúlltad'e o , lha dos. gover;r.an�es é um pro:J .

(0,'1;><".'11',';l'· o [.''':'.,'1'1' s-"n-.i,·o· ..11·"P..-Jl·"'.',.n
.

b'� d
. -

'de I ..
'

"'. d 1 ao. plebiscito, por que nEto l':'.� lw�dsament� que c1amam pela o'!'
--�� -", V,_ - ,-- pIO 'rema n SUGessao pres!l" 11- cesso d'efimtIvam�nLe supera ... 0, l't O· 'lneu·tos· "P\""U"l"n·�rl"J� .

I ai '. '1' 1 m an1 I
"'t"

,lli,timou o seu mallllat;) m·ec !i:ln-, r.I·em.e UI 1'1,' .

i'';; :vl .: U ,oi ''''

l.'lU. e ill

..
�' lmc ar.

a a ca p' !la. I' U.111 processo Ci'.e pOi'l. lca provw..

fi
�

]'
ou g,olpistas.. I 't 1 G l' V te uma larga üOnsu ta popunf,e,Elli Oral; o sr. etuüo al'gas i (iafla ou paroquial, que não se, l;ül' que ín:>istiJ,l por tanto tempo,· Por que? Parque para () sr.
Exercelldo o 1;0>:1e1' há 16 anos'·l' co. n.".sh!�ra o simpl.'es fato

..

da mo .. I concilia com � grande hora que I . . G,etul';Q Vm.·gas a unica. od,em
·1 j •

..

G' - ,em privar a· lluçEo d'e partlclpar ,
a vere nu€: e (jU(J O sr. "2tll��, b:rllzaçao das forças polIticas co- : o mundo esta vivendo. I 'L"o.l1cebi\'el é a sua ord-em, a :OY ..,

.. .
. ,.

.

.. ..,

1" I I . na escolha dos arguas ue güver".lio Vargas nunsa ia, el'eito ti -), . mó urna ame5cá: á ar.dêm .. esta-.,' S. Exoia, se anteoil)u aos t-::m. I .

ulf'n_� d.n CO'11sulado sem novo,

·1 I no, alinda dos mais elem2ntar-es _.. 'V r

retameilte pelo PO\o. Toman:o belecida. Está i'il· lógica dei seu, pôs futúros,,· em qU.le o seu atHa� I
d s·enl 1"111'I)1"ensa. f sem' tribuna, fi

1':) O
I e elos ma'is proximos '{) püvo,o podera mfo armada, em. ;;.3 ,.. temp'er:am�nt:o -e na :i,nha da sua I dl{) pl'ognostico divisa renasci4! wmo os gO'.'emos ll1Ulüdpais, ordem gerada pela d_;;sürd-em da

foi eleito -em 1934 por uma as:', II t. tat:���o., p{)lit�:a. Nu s!�a inc.om.
I !l.os os pr,?c.e,ssos _

que � gU2n.·� ! entr.eifues 10.�·..dos !�.'-'les ao arbítrio re"ohjçf�o oe dos gOlpes, a -or�
semLléia: e quando 5'2 aI)roxi- pat.\ llllade 'iS 1 0- I, d' , ,lU o .. ou p" I --

1·
.

d L , � aL' ,_.- v . ,,-era, c "lOS pr{). : &CUuU e tl{)lr,,:ar t;��,_ c "
.

'-.
, de um,a udca 't),eswEl., tod.:)" �Jes ( em a \O\)1laae sem caD,l' S--i

mava ü el.'8.1çi'o o.1"-::siü.el.leial de. ces'os (lPillor .. ..,tj·"O'" (la '" ')lha 1 t d i't ' �" '1'
. -,�. 1 '

f
..

.

"'SIll'O c<>l

1 ,.
�

(' :'" .�- � _l�U :'� :' .'. '�,�C'. ;' remp os .!�. conS!i.l UH?-lO (o:> 15'��
,

(úü;t;tuid�s. por. delegaçãO Pi::� te U) cn'2 I� qlm� a Sl lh� : w-._.

1938, s
..
exoiu. anteciriou.IS'2 ao uOS 50"elnu�,es, u �l,. ·�::ruho 1 vert,os

ll1'eO:fante o (hat» dos 110'- soaI de s'. 'e}(oia, e em r-elaçao I
(,()Iildecorou com as :ins-ignias du

pronunGlamento ropular, decr;;� 1 Vargas cons�d'era i;\ -ei'H,;dQ co: �nens inspiradOS ou dos chefeS governo. De d'e::;ord::tea é taxada
tamlo a prorwgação (lo seu:· .

til' aos quais não se permitia n::D1
� , . -

I,ruo... um. ln,O era\'B r'ê'CU:'S? r:e" esc.olhldos pelo destino.
["" 111€110'S .0 (!•.'l·'·'ei+o ele criticUl",! For S'. EXCíl'a:, a OpOSlçaO .

pe o

mandato, que continua. a ex:,;:r:c'(�r I l'
" LL'V' ,

• 1 1 t\() UC10narl::), pa.l {'c2 Ll(u-\Ihe O pro'V11dei1cia1ismo ou o paro (le" I'Pi'.\"111L'1(".'L�,.o· ou CjU2Í:xa? �!imples motIVO (te qU2 oe a pr'3 'ell
a!:�l1l do. termo pm' de. H.leSmo. : (

. ....

1 G
�- � -

d
.

d la"'1 lue selflia nHlli{J mUiS r�lzoaV2. I qu:i:al:ismo' a que alude o sr, r2 De !',.-?Ilh'ln1.,a \',',>7 o sr. G:::tu'-' de a l�verS<,1{) \. a (l-eSOF em, (
f�ixado á li.na dUl.·açJo. Nunca, " .

1
.'.

- , - --

d t"t' 1, mUl.,.a; m.aIs. �.OlllO(.·. -O 'l.�' nH..
IH,o ma

.•

�s tl�.IJ�o.:. Vu.rg.as. é felizmel.1t�. o 1.)r:J 1"1.-". VR!'gas com'oeou o IJo\'O Pll�. r!;itadura na 0'1'( em conS,LUClún[l .

P,urtq_nto, Íl25Sçs 1.ô an()s l.k:! °b':Ó.� A" I
.

l'
,,-,. '" 1 t

.

1 p"lo golp�'. �.:,ce.n,. t::: feoo vel'-&i:, 0. ,.
cii5é) Iile- \dndalismb ou o paroqu.Ja 1Sm[J ra qu.c ek' nronum''i!rrsse ou ma. \'íoJUUU e ues i'UKa '._.

.

'""
vemo o sr. Get. u. l,�o Vanras exer

.

.J . (lan e 1 d
TC' t U t I· ,'� O" a"llsflçiio I)artp prt>-·� t',... v ump::;quc.ti()goli,'!:� J,,1}},CO e países {'orno ,os LS ad.os !lJ.�. "'.,(,fp"t"L.�f;-e" gc-:u Y01;J oli as suas! te .:>1. Ih, a " L. ,,- � � �.

ceu .. o niandato ver'.lad:c-:iram:.' n�; 1· 1 1 1 ( :) '". -� L''''_ �
'f 1 b" ' r.a exe,mp o ('p; ..•J4� em q.ue; por dos, a Inglat�rra,. a Fra.nça, a

pre:ferencj,as. S-empr.e. (l'.,l'� 0. con-j dsamente (lO 10m?rn que su it'.
t" - n _. --, --

.. , ,.�; , • ! ,._ , .�"
.

lllTI ""lpl I t t R'
- J too. Ll a {)l'l'!em conswlucioriaf no_,.v l'Vl1,u!!r. .�

....
1.� .s,o'!". le. s._.. (.ecr.e

'Ü-, s.'. �:.;.
a. ;_�s�,a .. u.�.sSlla.. ,.a.

s naço:-s, €.scanÜlil.a\'.�s, I \O.COU.
fo,i apenas. P'll.'L1.

que o.u:,
�

.

As lisonjas que 'ele ho;-e d.is-'. be.,ec�u (tU,,; {) seu mal1üdto n"D os grandes PO\OS que represc:n· visse passivamente as suas ora� Brmíl - destnlindo a constitui�
pensa ao 1'0-0\'0 repr2sfntam as� te11la. [.enno oerto, susp,enw como tmn no mundo a vanguarda da ç,ões ou os seus r;:latorios sobre çiio de 34 qu·e farI &E:m fav!Gl" a JUle.

5'111 [lnI n'el·O·I·1"·l'r'o '}"'m�(;""-Yl' "''''a'lU'' � 1 t' .

'1'
-

I 't P "" Il',J.�r o'ol'a· (ia rn.';;oluç"'o de 301 , �l·· '. '�L , "
.

lhe .<l-é,'V-o" 111,,:- I t
.

ou 8>::,U Cl rso .u e' que. s. ÜEl'll�a�i:lO. e (a CUl Ufa. .01' 'CSS,�
os qua'is, uma n,z proI1Ulriad,os, v • "" u

co, desmentidas como são por exa., dPo-r aLO €XclUS,1VJ da. sua Pll[)'\,:JIl1clahsmo, que consIste .em só se aJlll'itia {) louvOi', a li..; para cujo advento �emi;,I):ra Iorçz...
todo o seu re{;wte passado .pa" \lOilta e 'e como s".:ll1pre ,sem qual reivindicar para {) povo a ilheI'

wnja ou o en�omio. (�k'), tambem subv;-er-sa oxd�m.
HtlLD, t:m que S2mpre revelou'i) quer purtidpaç[ü do 1'-0\'0, de:;:;', dade de escoíher seu governo, Nf.o contenté', pOl'ém', com estl'ls
deddido e Imp2rút'entê propüBi se por fd'nda a sua QivÍml mis� é que \\enhum deles mediu sa.. ��mmrraa�l�u;ã@ duas observaçõ'es, ·S. Exaia. aC'd.

to de fug,il' ÚS soluções �léitO:':; s[ú. cI'il:ãcilOs materiais e il2normes pre De subito, por drcunstiH1Clé!S lDU por subverter a pr.opria 01"-,(
rai:".-; ten:iémlo acima cl� todas as . PODe o d�iSCurso de s. exu,: feI'Ílndo a múrte no campo de l alheias a sua �vontnde, muda a del11 -c{)ns�itudon'11 que preten.;.
causas os p;üfluncimnentos POi destilar esse espírito d,e ÓpDS� batalha á. escrávid&o dos homens atm0sfera do Brasil. Reconqvi6 deu 'h-..stiiuir-. Outorgando, com

pu�re�e�nillcr��oscoo�o�8� ci�ro;aron���� ��,S.
qw.'.'ÍS, lOgO depo1is de' d;�sferido I '., ..

-'

Ex('Ía. \:ln!ou a sua nOrma fun-

·�J�t!I.�l.i.'.�:�J��f�:c.�:I.:.�a.. ���U;��.·� .....III..fí6,.':.I:,(... ,.. ·1'1°O-�

_

;,'� J�� e
.

::Spl��l��ãco::!�;���:'!�f�:a:������.•

9�
� � <t', ()II l'i.anal. Como, porém, sempre 1';':.

Sl �m�.:ãO. e?ie!C.ida· P81Óll A m..ar�\I;3n�'.8 ria .indu�+r;"5. n. "!llcio��_j.t?1 PUgl"OU aS. ExeÜ!':1. qualquer pro
lj;���f�H t1!�tia . I r;;nn i 'I,J!Q e ""''' &:I;í! ,g U ,!::'t nueciamento popular a nãü sm�
.,< . .

.
- I E', I

. .

d' Ic' dQ tnd··.......... o das manli;Íestaçõ1es dirigidas!Premwo, flJ1alment�.pela.s CIr· .,: .urn ra Ia ao a. anca .... �J 'V�
1 .:l ctli1stituição de 37 não foi sub�('1 !r.'S.l.p.:,.n;ja,5•.. e,., S{).• bl.·et.U':.O. g

...
f;l

..
ças I'. .

, .

----------

111€'tida a. t}�::;!�i.:;-clt{) n:?Jll '2��·1.�QSé\ L;; 11.L'lL E1 C:3CiSl',a C1H nosso· . ..

i
....

'"(I
li fi .. � � 1

1·
. , 1

.

I
r<. I �ª!� ��í<�illltH·J�if

..

�Jf!i�.- i'IlI .....�'UJ.�,Ha., !f'®.,>1l�'Hi�i1. ��� - ��m'5 1l��f���D��aV�h os demais orgãos do governo.i.lIstre (omp-eil�,or, o sr
.. ga_ . .cu�. 'I U ...... lM ��.illi1 ui!HLiuUllyM.U Uif,U!ii5 ilIIlW l!jj!õ!... 1I '.hili� "".", --" ,,�,,�""

D t G ti" Exp·irado por omissão vohmÍ-El-nco 11 1:a, o sr.· e U;10 vargas ·'1abdu o. problema de sucessãlO! • faç3.âiH�OS uma VisUa s�m� C�m�fm�2�S$;) 'l:ia de S. Ex-cia. o prazo para
. , .

I
. .. '.-J: j" <-'<' o pleb-isófto, 11 C0l1s1ittüçEo per:..ppeSlwenOé1. que VJl1i1a alijam o I i; D' 1 'b

. J E' -l I J'l
. . p" I' /--'/' L·., .'�- � ,

I ..

·d·
..

t' I· 1 i'
.

l.'kJ'l 'lUüO'i'es para os· 8/,a(�,os (di -arona e J,)llILú ,__' .. ,> !,r!dlU.. delI qualquer >êsp-ecile d:e vig-enciainú.euIll. umen.tt?,.pt.eel}(,e.t1Clo... u�,.!·. .

.

d
.

",""", .. !'li :tl � assim S. Ex,dil. acatD
..
u porgir mll a unü \'"Z aD Encontro.' J"" p. r o·�·· s ti O' fi li t..,�!)I

1fJt· � i.l � �1 � ��
."..

obstar a formàl,:ão de uma novacom o seu po,vo ti.c. que. ha.j:el � .�.' � ....'. .. ''ü! fi V 6 �. I fi i[l ®" �
----'-

I
� �, U ordem constituciünal, e . d::sta

U O A S I· ª Um�YiU CülUTlBi Btm;1l��ij V€z a prüpri.a ordem constituciu�

.:1': �

FlUA!. MATRIZ fiLmL I.t�at·l.q:le !:1>et��d".:u C;!íl�' em SUbSS-�f mçaO' a üi'{,em an=rl-Of, por .

I '
Rua 9 de ?rlilrco, 126 Praça Tiradflnlfl�, 2!J{I Eu,;! :5 di! r;úv�mbr[f, 8B7

. Exc�à. violada e subvertida.
,

:(-� iC.ontj'nua na li)xoxima e.·,tlil,;ão.)����������J��������������������%�h�����f���������������� \

seus artigosi que' so
a 15 por cento.

e JUNHO

esre ou
<;0 discurso do sr, Getulio V81'

Frutiíerus e Ornamentais
Peçam catalogo ilustrado

.

LEOPOLDO SEIDEL
Corupâ

Por motivo de mudança está. liquidando
freTam tHl1 A8t\TlrJlE.NTO de 10
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il�._p_r........o�c_ur_a...:_-s_e_--:Il . Precisa-se
Um TORNEIRO na Oficina ele Motorcicletas 8tein�

.

/

Procura-se uma boa cnsinhei- hoff Ao lado da Confeitaria Socher..
ra. Tratar no "Bar Blumenau- .-+-.-.�+-.-+-.-.-. O -.�.-"-�._<$ -:f.-.

l-elJse"�_ , .•'** �
. __ _...,ic.J

Precisa-se
Precisa-se de uma cosinhaira

e uma confeiteira, para trabalhar
num bar e pensão em Brusque.
Ordenado inicial de Cr$ 200,00
mensais,

.

com comida e quarto.
Informações nesta redação.

*** .

Perdeu-se
Uma carteira de motorista, ex

pedida em nome de Custodio
Maciel, bem fomo outros do
cumentos, no trajeto entre Itajaí
e Blurnenau: Pede- se quem a

encontrou entrega la nas' Dele
gacias de Gaspar, Itajaí ou Blu
menau.

Vende·se

Vende-se 1 maquina de coso

tura para Alfaiate marca Neu
man e 1 radio Philips ondas
longas e curtas em estado de
povo, ver e tratar a rua São
Paulo, 119, com a Vva, Kcch.

Vende-se um automóvel Ford
34 com Gazogenio instalado com

chapa particular.
Tratai com Henrique Faldick

JItoupava-Secca)
.

.

;; r
-

r
1.-

. Vende-se 2 chões de casa

situados na Rua Mato Grossa,
contendo lá metros de frente
por 6ó de fundos.
Informações com esta Gereneia.

Vende se. uma Bomba com

Motor em perfeito estado de
eonserv3Qão.

T.r.a�ar
com

F.a.rinhaS' n. e.
sta

IReda�ao. j

:............;-....,-.+--...-.+-=+,.,...,+-ii'- .. \

(jj,
. bn '!AAU:LG oa..
"'v I4AauOA.Q-fij
fÓD�fl8,,,,,,,,,,
cr ....l�s'-�

·��,..,-..-:t.-•..,_:t:li...�-.�..
No bat e no laIl

_ li i ! KN OT,
i i i. �ão deve mltall,

.-�-�-�-�-.-����-�

Hão Descuide'
Uma Tosse óu'
Um Resfriado
�. :....Ietmidncl'... qtl6 ptlem
.. perigo '. Húd• .fi a vida: comec

f1bA- pOr-- ama' sim.pÍea t6659 ot;l rese

Iri.dó_�_ Eabiamal.... émbora
�

pareçam

__ -nnPo�t.al.lÓiaJl 4eY� &eI". tratnd�
.,. t.odo:. ouidz.do para que

-

Dão.

ta *lt&r.n·_ ,4... maueír.. .. <:I1usar

5irio. abotta.cüDentoa- T_'�daa -as' o.r�

�� 4q
_

�:pnat�lhQ
__ 1:e&pirntorio,

..... llÍL>"b'lf' ,rillllq, "mochile oU

=;.;a.(ria.do, pretiltaDl -de::-UIrl'---reIUediG
""piõo ., emca�. O XaIl>p�São Jow"
a SI indicad" para ""...""

,.
..._ fi!' :om �emedio ...•
ia

.aba.
r &,it'ada,,'ei, para

-.
.

...•..•o�s.. velhOS!" crerul�í\&- _�.

if'C·

Xarope �f:..

São João
L69. AMm tdreiliS .:.... S,M Paulo

Z.SJ �:j

Aluga-se
Moderno apartamento para faruí lia pequena,

Rua 4 de Fevereiro, esquina Rua Maranhão.
Aluguel Cr$ 550,00

RODOLPHO KANDER
1I-'4i-�-.-.-9--.--iF.�.-* o +-+-+-+.....,+-+.�.-'-+-.-.

Auxiliar de Escrnerte-
PRECISA-SE de um auxiliar de escritorio, que possua

noção de escrituração mercantil e tenba boa caligrafia. Exige se

reterencias.
Apresentar ou escrever á

S. A. fABRICA DE PAPELÃO Tltv1BÓ - Timbó
•-. .-"-.-:+O!\G*-�"":".• O�-.-.-•._'�- ...-.--ii-.-..

Ven

I
FB.Ç{l saber que pretendem ea-

sar-se: EdmundoHuscher e Lin
da Ziehisdorff.''Ele, natural deste
Estado, nascido aos 27 de setem
bro de 1920, lavrador, solteiro,
domiciliado e residente no legar domiciliado e residente na lagar.
Testo Salto. neste Distrito, filho Testo Salto, deste Distrito, filho
legitimo às OUo Huscher e de' legitimo de Herrnann Hausen e

sua mulher Maria Huscher, Ela, de sua mulher I da Hansen: 171<1,
natural deste Estado, nascida nátural deste Estado, nascida

9 '" d b d I (l.)-)aos 24 de agosto de 1 21, aos iJO :: novem ro e., � ":"
domestica, solteira. domiciliada

I
domestica, solteira)

. domlclll�aa
e residente 110 lagar Testo-Salto, e residente nésta cidade,

. ftll:a
neste Distrito, filha legitima de Ilegítima de Albedo Struiz e ce

A ugusto Ziehlsdorff e de sua sua mulher Emília Strulz.
mulher Selma 0011 Ziehlsdoi H. Apresentaram os documentos

Apresentaram OI dOCl111J.entlls exígído pelo. artigo 180 do Co ..

exigido pelo artigo 180 do Co. dig-o civil sob n' 1, 2, e 4.

rtigo civil sob no. 1. 2, e 4. sr alguem tiver conh-ecimento de

Si lligl1ero tiver conhecimento de existir algum Impedimento legal,
exlstín algrun bnpedimeuta lesaI. acuse o para os fins de direito.

actue Q para 011 fins de 'díreíte E, para constar e chegar ao CD..

fi), para constar e chegar ao 00' nhecímeuto de todos, lavro o

conhecímento de todos, lavro. o presente para ser afixado no lo..

eresente para str aííxado no l�· gar do costume e publicado pe..

gar do GGStUlU0 e !.l.ublicad�. Pê- la imprensa.
. .

ia imprensa: .

Blumcn3u, 11 de maro fie 1945

Blumenau, l I de me lo de 1945 Víctoríno Braga
Víctoríne Braga Ofícíal do Registro Civil.

Oficial do Registro Civil.
:t:**.

Editai

na

Edital.

I fornalha econômica;
1 máquina à vapor para locomóvel de doze HP;
, máquina para. cortar ílambres, marca "DAVTON";
! caminhão Internatloual de 4,5 ton., ótimo estado de fun-
cionamento; .

1 caminhão Opel-Blltz, de 3,5 ton., ótimo estado de tunclo
namento;
carroça nova, .sem uso. com 1,40 m. entre rodas, 2,60 m.

entre eixos, eixos de 3", chapas de 2 1/2" x L", rodas
truzeíres com 1,15 díam., dianteiras 1,00 m., com caixão
de sarrafamento de 1 m. altura e 3,5 m. ds cumprimento
e instalação para 3 cavalos no coice;
Automével Chevrulet Ramona, com aparelho de gazuge
nlo funcionando em perfeitas condições;
conjunto frigoriUco completo novo, Bem uso, para. 200 kgs.
de gêlo em 8 hrs.

Vêr e tratar na

COMPANHIA JENSEN - Agr" Ind. e Com .

Itoupava Central - Blumenau
�-.-·�-.-�-'.-.•"""iI-:'1I:-4I o .-&-"'-.-�-".--*,-.'-•.-.

.

Gado Holandês
Dispomos sempre de bezerros machos, de pur a cruza

e pura pedígrée,
COMPANHIA JENSEN - Agr., Ind, e Com.

Houpava Central - Blurnenau

Faço saber que pretendem ca

sar-se: Homero Ramos do Pra
do e Alfa Frangullys, Ele, natural
do Estado do Rio Grande do
Sul, nascido aos 24 de outubro
de t918, solteiro, pintor, domic.«
fiado e residente nésta cidade,
filho legitimo de Ismael Ramus
do Prado e de sua mulher Can
djda Boeria Martins Prado. Ela,
natural deste Estado, nascida
aos 11 de agosto de 1922, sol
teira, domestica, domciliada e

residente nésta cidade. filha le
gitima de Antonio Frangullys e

de sua mulher Anna Fabre Fran
gullys.
Apresentaram os dOCUIll,entoll exi.
gidos pel{) artigo 180 do OO�I
digo Civil, sob u' 1,2, e 4. Si
alguem tiver conhec1mflnto de
existir algarn impedimento legal.
acúse o para os fios de illreito.
B, para constar e chegar ao co

nhecimento de todos lavro o 'pre
sente para ser afixado no logar
do costume e pUblicado pela im�

prensa .

Blumenau, 11 de maio de Hl45
Victorlno Braga

Oficial do Registro CívtJ.

Edital
Faço saber que pretendem ca

sar-se: Hartwig Hansen e Wan
da Slrutz. Ele, natura! deste Es
tado nascido aos 24 de teve
reiro' de 1920, lavrador, solteiro,

*

***

E ditaI
Faço saber que pretendem ca�

sar se: Arnoldo Lange e Oelda
Kerschbaumer. Ele, natural deste
Estado, nascido aos 31 de ou

tubro de j 922, mecanico, soltei
ro, domiciliado e i es'dente em

Salto do Norte, deste Distrito,
filho l.egi!imo de Herrnann Lan
ge e de sua mulher Apolonla
Lange. Ela, natura! deste Estado,
nascida aos :!2 de maio de 1926,
solteira, domestica. domiciliada e

residente nésta cidade, filha le

gitima de Henrique Kerschbau
mer e de sua mulher Elírieda
Kerschbaumer.

Apresentaram os documentos

exigido pelo artigo 180 do Co

digo civil sob u. 1, 2, 3 e 4'

Si alguem tiv·er conhecimento de.
existir algum impedimento legal,
acuse o para os fins de direito.
E, para constar e chegar ao co_

nhecim.'eoto de todos, lavlX:l o

presente para ser afixado no lo�

gar do costmn,e e publicado pe.
la imprensa.
Blumenau, 9 de maio de 1945

Victoril1o Braga
Oficial do Registro CiviL

***

G.

CAfr A
.•-lI-I'_':-"--����--"-. li�-.•-iil-·-""'�--iil?-'-�"';"'�--i!!-�l
• •

� Casa �e Moveis Rossmar� Ltja. !
i
1
1
� !'---��-�---�-=�-�����-��

� I fabrica iie ladrn�iOS e Oficina -de Escultura

f ' Irnoldo Peelter
<it

B L U, M E "_ fi ti

Rua Duque de Caxias, 8 CEx·Palilleil'as)

Telefone, 1081 - COiXCI Postal, 48

lndigesrô�s
.

Pesadelos

Lingua suja

Expedições Despacho§;
Agentes dos látes: u

'BRASllMARu

[

com viagens regulares entre ItajaI �. Santos .'

Caixa post21 ,36 - End. Telegr. "Guido"

ITAJAI' - Rua Ped,hr Ferreira 006• 68í72

Aeeitam novus pedidoH na e�tohria

Serviço rapido e perf{�i'o
Luz, II

Especialidade em imitação de Executa-se com presteza e per

Granito Escadarias. Pavlmentl{)s, feição Colunas de Ch�1't�nto Ara
I

.
mado, Ba1austres, C.alxas para

Soleiras, Pedras para Pias, Sal .. Agua, Tanques, Capiteis. TubDS
cões para ArmazensJ CanlOne.i_t para Esgotos, BancQs para Jar�

"', .".
dlns, Mesas de Centro, Piorei.

ras para rlltrO:l e Radio" Flv·i ras, Vaso. Fingimento de Ma ..

rões, Gú!as de Gesso, etc. li d e i r a e P e d r a, etc.
�-=�.......=�-

Rua Amadeu

'tt-b __

.

.. 'eHSF&W-
!<_

&;3n Tre�
_

_ .. ,

""Colicas do fígado - - Bilis -, Dôres no estornagcfi
'�f' __

-... ,>- -- ..

-.

Enxaquecas
Flatnlencias

Palpitações
Dyspepsia
G:"zes - Azia

Tonteiras
Máo bahro'

AmADOR (G. Seholz)
Recomenda-se pcf..
Esmerado Serviço

foto

Rua 15 de Novembro, 596

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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f:. .almeiras I aimoré, o atraente choque· de hoje a tarde
Os .- festejQS . d·a vitoria na Empresa.-=-:,rpalmeiras .1)Umoré � Internacio�al x $;lim:'

� .'

.

.' '"
'. .' .'

.

.

'.

.

_ . .'.
. plCOI1 os logos de' hOJe .

l' ,"

(Gehtí'nUação 8iil 3a. pag,) tão b-ela, fOrte e verdadeíramen- gklj'lOSQ exercito, nao tívemos fi

r· . salvaçãe do munle civilizado. te livr2. satlifaçãü de pegar em armas

Nós, cs brasileiros, tivemes uma Nos; as operarãas da Empresa contra os inimigos que agora fa:"
parte pr2dJ(!j!minante nesta vitÓ-4 Industrial Garcia; te111iQS SOh2� ram .derrotados, porem calJ:'�nDs

... ria, .e,· por essa razão e liJlHe [as razões para menífestar de a satísíação ele -rermos sido os
". !lOS orl{;uihanJ:os cada vez iliais publíoo o nosso [ubíle por est-e soldados da retaguarda, traba ...

. de t-ermos nascklo nesta rmtrh� maravtlhoso acontecímento. pois lhando pela Vüória que com-mo
nós não .Iícamos inativas e tam ramos.

.� ..�<§_. "-<t--'-";'_�_�. -*,.;._� bem oantnbuímos pará que essa
vitória fosse tão real como de
fato ela o é. _ Estivemos tra�

na Empreza Industrial Garcia

balhan Io pela produção do nos- I �: A;: \'el:c::,m�s tam!J:l1!, 1�;1 :on
50 Brasil 'e pela nossa Patrla ciencia d.. que auxiliamos com

......._ � ',_ _ _ _ '=-.""_ _. __ ..
' , to{r�·-s 'JS nos-os melhoras .

.... :v............ ...�"" :..- ... em: nenhum lniill1.ltü, poupare-;
,_"j -, "". -

_

u .:.. 'C""I

mos t'Sf"IÇ>')S f!(),rçOs aos nossos Irnnaos d:e ar..v
.

•

mas, soldados da gloriiosa IurçaO nosso labor .incesscmt2 éra expedícíonária -brasilelra:
e é não só um labor ]J2ÍEl SUbS[�8
tenoía, :C:OiU:) uma luta verda.,
deíra pela passa amada pátria
que tão \\Ílm�nt3 foi. ultrajada
por dnímígos gratuitos.'
A vdtória é pois de todas as na

ções, pOf.::'m com a espeoi:1IiJad/3
ele qü'e (J nosso BrasH roube ,COM

mo s'empre f!enlCnstrar qu;� os

seus ftilhos: � Saldados, 01)(�l'á.
l'iOs, ind.ustriais 'e lávradoP2s,

•_.�_.'""'+.._,.+_._._.__._. souberam Iumhem lutai' hero:iiCa
mente' pela v;itóri':l das forças
do tein contra 0 mal.

Terminando, pc:ço a-os prês�n
tes m2 acompnnhar'em num gr�m
de \!i.va :':0. Baasil 2 as Naç02s
Unidas;.;'.

EXPEDIENTE
rei. 1099 - [" PcsliJi 5'

DrollchlUes Balsinl' LUTAMOS, TAMBEM, A BOA
Díretor-Responsavel LUTA!
Dr.. Alfonso BilIsinl
Dil'etor�Proprlet!ll'io Replvduz,im'Js, a s:.'guir, as

Oficma Propria palavras do 0Fenr<j:l ç n.�I.L1J.dor
Rua 4 de fevereiro, 7 J. Ti'lm3H, fJ18n(o ",n LlG:1.:: C:.D3

JoCS::,n-il.:;tlS qu:; t-ab,llham ln

Assinaturas. Empresa;
Anual, 01'$ fiO,Oü Exmas au:o:) ':1' •.. _ Si'. Di..

Semestr.al Cr$ 35,0.0.'. retm' Gertnte da Ll:i,' '.�:i:\ In:-
dustrial Garcia -:- ]\:1 "

:!1::gasColonial Cr$ 20,00 de trabalho - m::lL . ll';:,r'2S

Numeros' 'e lll!inhas sf�nhoras.

A 1· 01 $' Os f'CS'!CrvJstas ele h. :2: teTIl 80 l'. 0,80 3a. categ!odas aUA tnf '.�;l:c.':l t11.

Atr�zado 01'$ 0,50 'Empresa InJustli'll GaflÍ1; té.1m�
- Colaborações recebidas não hem i:h'sejam pró:siJ" :j Eé' _1 c. n·

serão devolvidas e fica sua pu cursO ao br�lhr'n'L,l! .

'ê '·lU.;:>:]

blicação a criterlo da dIreção" festa da v;itóI'ia.
_ "Cidade de Blumenau" não Por 'esta 1'3z1\.0, ·�·�SL1·:.·.. [;"-

se responsabiliza por conceitos dos nós aqui reunUos ;,";,.:; 'l:

emitidos em artigos assinados, demonstrar a nossa gran,;" ·i.··1gpia pela dechraçz.o
.

da V>3; -l' \
�:-:+'�'�"="'. - ..-�-�-+:-:.--. pela Vitória qu� os povos ar:E fi

I' A' t-es da liberdade ti\'eram wbre as
. .

II!
..

�.
� ,.' fOflias .inimigas do CÜ3Ü<IIÜ'

.

.:an.o

I� p. e de nDssa grande Pátl'ia_

NJ\tlOR.· Nós, os reservistas do ni}SsO
'

II:�===.=.. ==.=-=_.==::$:;_============':".

II; :_'::.··Ei·p�órtrd�r�···if;üeMârlêrrâ;···rT·41... &,.!!�!l�?.�!. do!�t�!d�'��!!..'.) I
..

_ ::: nlicrit!irio: . TRAVESA DO OUVIDOR N' 21 . 10 antlili' - R I O

I : G':_"·O' jjtlir nerlll"!:ioe' l!�"*P de'" � Encarrega·se com Eficinncia e Rapidez de:
:. JI 'V.n l' �iijlali

.

á!!.I.....
.

- ; I Titulas declaratorios - Naturalisaçães - Retificação da
$i Ma'de'ras de construça-o em ge

ii' rlllpostos - Registro ele Comercio -_ Patent,}s - Defesa
: .

. ·1 ..

.

[ ..' '. .' -: de Autos _ Certidão de Renda - Servi<:.os em todos os

!. rat, Forros. Soalhos. Molduras: i\-1ínisterios .:_ Regl�t,{I de Diplomas - Procuratorios-
;

t
. 't SerTi,;.o5 na Policia - Pel'manellcia de Estrangeiros - Re-

� e c • gistl'oS de firm8s comerciais e industriais no D.C.L - Re-
•

.

) 'gistl'o Civil - Helificaç.õcs de nome e filiaç.ão -

•

T 1 f' 13 Q.,
• I Certidões para eml.mrque.

: . e e on e
.

u • 'I I . Registro ua Criadores - Serviços no DI P.

: a. L'U M' E NAU d Santa CatarIna ® I ! Recebimento de conta.s no M. tia fazenda.

e�. 'Oi $o .•" ��.••••••••• o •.$o *(;)o.i).o+ &••�",'&* •.• '" +& 6110 � &"!!!I €i II::::::::_-_:'-_-'�= =� �:...�_"_ li

fissional

.N'O bar t no ·lar
KNOT

i',' lll,ã{;l .deve faltar

·.·.(;.ID·ADf
DE BLUMINAU

o SE U ot:;G��''SII,I.O
pQfCtS'" úf· U""A

l'MPe2� Gt a�t.

-,

Nós, os reservãstas, servindo
.-"'-'<i>-.--.--.-+-<t�+-. (} .-o-.-.-+-:"--.-Ç>.,,-+-4'-.

Espiando a maré. " •

q certame da LBE terá seu prosvgulmento :na tarde
d e hfl]e com a concretização da quarta rodada, desHuada
a agradar em cheto aos eficionados do futebol.

.

.

Essa rodada compõe 'se de duas pugna". aser em di8PU
tadas por quatro das melhores equtqes, Na Alameda Rio
Branca o Palmsiras terá que medir rOf'ças com (1 Aimoré
e em Indatal o Interuaetona! ff.'çkbera:a visita do OJimpico

Tanto o jogo desta cldada como o de Indaíal vem seu"
do aguardados com vivo iínteress8.

(Sob o alto patrocinio d' "A Capital")
Mano lanHO

Continua cada vez mais difícil á resolução do proble
ma Juizes. E (1 povo, em gel'ul, que mais reotamn coutra a

Nós, os reservistas, irm-na.los uuzenci a de bons arhitrus é n msts culpado pela TJlltU da
'tom todos os demais ofl:"rário8 resolução deste problema,
de nossa fabr:ica, tanto velhos co Multa gente, quando vai a uma partida de futebol. não
mo moços, tantas mulheres co- não vai com o prupostto de torcer a. favor deste ou daquele
mo jO\.-8l1S; .[ut.�mos tamhern a 1 clube. Nã�') .vai) que eu sei. _. Vai, unicamente para torcer
'Ma luta qW3 hoje termina com contra o JUIZ.. .•
esta' Vitória. Outros ha que, quando o pübre apIta uma falto" uao

proeUi'HID saber si foi contra ou a favor do seu Clube.
O Bras:U jamais se '�nw:rg()4 Oritam le'go:- J..,·ôdrãú! E o heroÍ, que tev'e a coragem de

nhou ·e jama,is se en\!<ergonhará pegar no apito, vai ouvindo, durante todo o j!'g'I torja sorte
de s,�us fHhos, pois, na paz 12 de desafuros.•.
11[1 Gu'erra, n6s, os operMbs, lu� i\<ías, vamos a um. exemplo; - �o día co encontro PaI'
taremos pela 'sua gr3nl:,zJ e p2., me iras x Internacíoná!, cc'rla pessoa. multo nO:5sa conhe
la Hberdâde (f:âsta (,erra bcl1Jita cids, tWi8 que jã foi jviz da. L13 D{!!!) hatendo com os pés
que é () nüssrfániado Brasil, na lil'guibancado, cnau1üu por diversHs vezes o ar'bitro de
Nunca t'em�mos as investUas bdrão! Fez assim por pensar qUe o martir do '.'J.pito tives.

d'c 112uhum inimig'O, com a 111'08- �e maICíido um fau! (jflutril o internacionaL QuandQ viu
ma wrl'lg'(:n1 qu;; aprontamos os que tinha sido contra o Palmeiras. em vez de se enver·
trabalhos (k:

_ tod_os os dias 0, I �o�har de sua 8�ítude, difSü apenas e muito cinicame?t€':�
)]01' 'essa razao e que a l1;)ssa 'Nua faz mal. FIca para outra vez que ele. roubar... ' Do
grande al,egria . não pod':: ficaI' ouiro lado, muitos da tOi eidu do Palmeiras, tambem, grita.
sómenV2 na calada de nOssO pei V1�m:-- Ladrão! Ladrã(.!
1:0 patriótico. Não! lã é tempo de acabar com isto. E todos O'B

•..
D •

"

.... , , " J devemos colaborar. .'
.

.' . _ ..
..... .ASSlln s" ma1'llt' .. l:'td111 os r_�.· •....,...�.-.-.-.-.-.-.- ..-. o ._.._._. .-.-+�+-.-;e-. .

sel'\.'ist.al d� :�erdto N�C.i'Jh':lI, IUOTIUHiiS certa.me carioca é a seguinte'
que estaQ. s'<:r\lnJo na E,npresa n n II iii 11 !II l' lugar - Bota fogo e Vas-
Industrial Gal'ciá S. A. um gran .'

co coro O po.
.

de viva a Vitória das· NaçÕ'2s 2 luclH' � São Cristovão,
Unidas.'

.' Arnaldo Silva será o' JUIZ, Ameriên. �1.adureira e B!mgúda D6fiida In,emacional x '

•._-"-.- ...""':-.--<Ili�o;"",,.�-:It!,-j) Olínlpico. com 2pp.
.

A.NUNClEM NESTE OTARIO --- 3' lugar - Flaroego com
3 pp.

4- lugar - BODsucesso e

Canto do Rio com 4 pp,

o encoi1tro fi ser trava. �o
..--.-.�.-.•- ..-","";.ç.-..-", na. Alameda Rio Branco, se-

rá dirigida por- Jüsê Peril.

Palmeiws e São Lourenço 1(' fiamengo e Vasto Verde
são .08 liders flo certame de preHarâo !hoje a tarde nQ

aSpirantes, ambos com �i pp. suburbio da Velba.

I poSSiveJmen(e� Tal neio TendI, já.�etOl.':-ado de sua

Inicio dos clubes V/Hzenos viag�m a FiGrianopolis1 de
será re31lzado no dia 31 de verá reiniciHi' na proxlma
Maio. l semana, suas ativ�d!1des ".0----- Palmeiras, o ProL de Educa-
!liA atual clossilicação do ção física, sr. �SgtÓ. temos

DR. LICIO PORTES
- Medico -

.
CáU8<.lB ·CiVIB, GOli1Br{�iaü_:;, Perl:ais. e Causas civis� COBlel'ciais, crinlinais
Tr<1ballllsta8, ProceSI,W8 d",' Inyentario,' e tl'abilhista,-Cobl'an�as e .contra
COPlsti tui,:fi(' de SQüedades COlllerci"es,' tos. ,-- Oonstituição de Sociedades

Dr. �:nôôeÉB"i�aÊ'CHT i Dr. fRANC�siE(rGOT1�RDI
BLUMENAIJ f ADVOGADO·

Rua IS de Novembro, 828 h�sel'itúrio: I'ralia Nel'êu !.lamos,89
F:Oil6, 1205 - t:üxa Postal, t30 Tel. 21 . Resid. Hotol PONTO CHIe

RiO DO SUL
'�-...-,_...----�, .._-�--

Dr. Affonso Balsini

. Dr. Med. H.' Pape
Clinica geral. Especialista
eru molestias da garganta
nariz, ouvidos e' olhos.

Consulta.s: 10 - 12 us. e 15 - 17 !Js.

BLUMENAO . HUA PIAUÍ, 2

OOENCAS NEli'iOSAS E MENTAES

Coraçã� E�fomago a Pulmões
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lejuino& t'_untem a pekj� 94\S
gimi.._óu 'l:8ta \ ,itó(Ía aqui f!O: l1,Q;3'..l
t_{l labor, c:;ntriimin.:;o aSSim com
10d�s os nOSS(;S esforços parn

que esta paz tso aim2jndiJ. fossü
'

urun paz compl<.zta como sem..:

pre i:ogam,D8 á DêUS que da

devia ser.

Os (lp'erários da Empr,:s,a In""

dustrbl Garcia CiOnlpl'e::llJ:mn�1:
pert:ítam2nt:.: a mlssi:o que ti ...

nham á d'C�mpenhar nesta ):'!",
tagu�t'(la G<e lutil .. �?�' est�, raz�?

. sante Ó cumjJ:1!TI10s nosso dever I
ê p;�lo amor Pl'ltlLOtl..:O que sem

entre nossas máqulnas de tra- I plC nus anímon, é qui: Lon:o:l �:�.>
balho, dando moi ímento cksus::;;, dplirth�oS e soubnl1;)s aprO\'�i:,
,(:'0 "2111 nosso quartel de Intor, 'tu:, íÓ;:\O o têml:J 'éll1 fm:Ol'. (10
.

Os llOsS0S gloC'iosos patrícios ti,(rnío que. hqJ�; fOll1Cmoral110G.
combatentes do nont europeu vi- A mt.nir;�st'1çF,o de 'n,)SEO r;;,gü�
1'1:.0 a'i glcriosos como de\','m vir vi'o �:;,) tem ,carat;:f ró.'d,bil3.lh:·:
e. sab�r::o que 5'<'U5 'irmãos das ta l>o:'cm o I};)SS\) ;i:1·�.:n\.: t: <:�:"
fahricas (JS ';:speru\ am assim com I' pall:�i!' n nossa satl.3taç,:lCJ pr. �
os louvores que galhardamente xliJ\1::l.' a nossa çUS".::rna Ü� traba

fiz-;ru11l [ús, U:o, -par:1 qu'� Uqu,� c\'í.i�n;," ;)

A espada brasik ira sempre re3ulb tem claro o csforç�, q.<
Iol d>c�·ell1bainh3.aa pura vencer s2.mp;r� IK1S t1i1!imOll movimen
c nunca na nossa história as 110s tan,�oé os nossos Í'�úr(;s, i1m(}:,:L..
tes brasílkas se acostumaram a rase (l�'11l:;iis li1áqL'.in�1'3, no 3C!;:�

tocha humllhcnte d!� vencí-Ios. 'ti:�o l.nko c:'_) garantir Li pi o.lu-

Somos ordeiros ,� amantes dn ÇfiJ brru:f·eJra para G ,;:osfon,o ,:f!.

paz, .porem somos gurrr: j--03 � guerra. ,Ao mesmo t-:111?) 0;u'�
j·n\'ench"::i:; quando SOlIW') C!'3IX':"l gcmi1:Cl\'Clmos o nDS'�O pl..o, q\�!(:)

z'in",a(os, maltratades. (}es:J1i�-f 1'8y�),,"mos o ;;üim: nt:) para a

l1USSo. íamiUa, tinln.mo,; a (\)!l::'�

C\ieucia S{'gufll (1·C) ,:=síam1:;)S 11[\"

talht:nd.o por esta \'d tória tt�) �f..

plcndorosc e almejada.
,-A üentr,ibulç'::o operária não

era dê palavras :) nem r:ú,:ii':l l:'�r'

m nnnas, pOl?l1l 110 n:)kO Lt-<
C\ . 1 -. � -,

to " o 110S�O St.:.:JT SU).}�"l·! t;;\ll�'-�e
€ln l.;ma grLnJ;� p')j"t.� " l;;h(J!'

dados da retaguarda, porem os

bravos que aos bravos mentf

nham;

,

O exp2dieílcnário dsu seu sun

guú p:;Ja pctría 'e os operarias
verteram seus 5U,ôrCS para q�:�
assím d;lS f'Ossem glOlínca�;)l3
com a gloria que ;;ss-es martíraa
merecerão da familia brastlcíra
for todo sempre ,

Lutamos a luta elo labor in',23

C ti, lm:ni.,t
nessa com-

vw.,

Éram Gst3S pois as pí;llavr:l:3
que nl1 oome dos :}p��rarj:JS ctJ.

Empr-e'sa G:.m.la pod::dJ. eu p:ü
feri�\i:ls, �D1bóm hUl11iL�::;s, PO)lelll
com a nmi.)l' t>jn�erUad:;.
E if'm nmnJ de tO(.;03 os mTclS

ço':egas, p'2ÇO á '1.p��os 111'::: [1(011.'"

panrrem num gr�nd·:� viva •.0

QUê D:�l.lS PO'il�' ah�nço" ;::-:)3 BrmE:::"o Exercito Naci:m1.1 e á

f:ilr:os d'8Stu j)utria QU3 tila b:��! �tot:as as Naçces Ul1Uas.>
la doe fi arquit:.!üJU. I ***

\T,Í;ya I(} Brasil! NÃO TEM LIMITES, O NOSSO

*** I JUBILO·,
, Publ:icanlOs, abaixo, :) dlscur",o

, VIV�, AO BRASIL, A'S I pl.'O-f.erido z.;ela Dperariu fOst�lí:_;�'i
FORCAS AKMADAS E A'S NA. I ra H�;ia de !:auz;a, qUê iqi :m�:dto

ÇÕES UNmAS, , 3p1<1udi(\Q:
Out!D '(1lj,SCÍll'SO ml!Íj.o .1,j''1U"ji! "ExUlas Autoüdu(<es, � Sr. Di

('!r,; .f'c,t r p o' .',' � •....•• : n�tO'r fr:",-j'·.:nt::} da Empresa In-,
,v l ,,'.J T n:'OfT'" ,o 1""]") .,�.' .

.. '.,.(,_ .......... '- - v�.!,,, r i l' G
"

rar·:o í.,�c<:!�o, H. H-oHnl� 0:1, ,(jE(: :
('L�'SUa

'

, rm::i:1, - IVkus pr�_"
a segr'll' publ.b:nu:,)s; ;

zaóos cok:!gas d3 tra1,1iJlho, -

,ó:EX!lUlS nuto.:L]a-:;-e3, _ Sr. Di
: �enr.o12s ';; S'E11horns:

'

f::O" ç.�n:nt;; sfa Empre:,[\ GZl.í.' Escolhida qv" fui., pam' ql'::;
nu. -i . 'M-e11S pf'?]/as C'''- ,,,""C

vj�SS2 fainr n.�st.'! eHo tJo bda

U0, trah:ill:o, _ S,L�1;�r2' '�:'�'�::�� j ,� g:!OIi')S�J (fi- nGsfà hUó.rin dví.
l"}hOins�.

� ._. �oJ �"." i Ctt--1l111Ht3f,' Ql�st:t;t dia '(j:I:�' :Jté
.

n.
,

' .,' "- I
'

ploplia u·-:tmeza E,;r jílcUIt��;i(l ��Q
\'n-gal:m:u' �om o '.::Sple:1,lor d�:,�
t:� SD1, lsw porq1.�� se nnun:iá
q4':� o mundo entrou ';;U1 Ul',a

nova fa�e dJ paz e concordi,a. .

..A gL[,;?rw, qu� t.::�ntos mDk�s
trUz cos homens :-: a �:.JLÍ:?j:jtj.;
em g::j al, � -essnqWJ L',esll1\Jtlt'=lrr
nações �: qUe cri.l ódios, S:;'ffiI,r;;
Iof paltl n)s um mQtivo (18 t:'r�.
1,01', 11laS, <1 guerra qu.� i�staVu.,
mos lt1tan:lo If:rd 'uma gu�rra nU·:)
d'E' <;o()nq� ist'1s, pDr�m:" ,):' W)é:r..
ta(:fo (::0 goení:1 (:0 l1mj qlh' qui,,;'
as:�n::oúa,...:;? ,,:0 mUiv�o.'

PIO'''' -'�5tl ;,r';'''''_��:� .

"
.....

..
..

, '
..>' ""'''-', i) no"=,,,,u:, r-""

hi:o ll:::�t.,� cj'J LI2 vit6:í'ii'J ":,'n:'o,
vem, Hn:i[;>f;, uma

",

\'ltória r,�pl .'Si'nín
\':crdwlçjl"l \'ifôria

(Co.ntinua nu 4a. pugim:�.J.
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"':'.

'�Ol.d&de (í\� f!'l!!m
.. �U!l.: 18 Õ L �4&

" r =---- ,..1t------ �-IIi�=-j;l==-;,,,- _ ' ----· "1_ __-'..JU_4 ...

._.��.�_..=.]1(.1OFtt�.m� H

; "Antena Galli" II E' a antena preterida
.

para i� o seu radio. com esta ano �
� lena o se.l.i

radio tará uma �
RiIif__ 'Hf! AI ,. ii r. ,_

I'- recepção perfeita. �
Dr" C A M A R A

I
§ Peça hoje mesmo' uma de-:

E S P E C i A L I S Y A � monstração e'TI sua casa: �':TRATAMENTOEOPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS � Intllrmacíiascan;osr.José ! � .Moleslias das meninas e mesas, Dislurbi!!s da idade critica. Per·)Ii G-!flam .w n d· riturbações ntl!1rO�glallí!ulí1re8. OPERAÇOES de utere, evsríes. � Rua sãã Paulo, 9 § u'Of!lB· I,}1HHlrampas._tmní'ires. ilpendice. hernías, ate,

I
PJ Blmnenau :." . lH ...iuu

Diatermocoagu!ação - Ondas Curtas. e ".;
. '. _CLINH�A Eí:1 GERA� ,m:t>:.I'U:.:�(t•••.Jf.•.:I"._fl.�Hi�{;i

I

Compra e Venda de Madeiras O,ara todos os fins.

'1
Gnracal.l, P'Illmoes. nns, iljJ. dUJesUvll.

I'11ancas - Ulceras - Doenças Tropicaes. 11 1 J ri

t fi b T ri! fi� fi II li � lU :I
GONS.: RuaIS da Novembro, use Iac lado do Hotel BlileJ

.

.--.-�§-.--.�.�_.-!l.�� nUa ue �8 1J!n iD - 1 ij,ijIUl§ú !Li},)
_g;;sm, R••A�.=,!:,'!!.;;.L!"''' 1226. -�l!J;!'NA,.......! Caixão funeDre II fabrica de Tintas I�\ Estrada do 'Ferro Santa Catarina ---- w *"; Blumenau Ljda.

Secretaria - AVISO I S.�rviços de primein fintas e Veffnizes co- Material para
ordem Piniur.Qs em Geral

IRua Maranhão Tintas em bisnagas para .artistas
N' 27 BBumenau • Sta. Catarin.a

A tratar com

II
49-.·_-ift-+-*-+-- ."""""'--......_-$

II

I u hl
-iOJE - Domingo, Dia 13, ás 2 horas
William Bendlx � Orace Bradley e Max Baer - em

Os Mac�Guerins
.

de Brooklyn
A cí'medla ft.'itll de encomenda para fazer rir: Lutas!

1Ual Iedade ! Ação! Museulosl andam de mãos dadas nesta
eso pítants comedta altgre!

No Programa: - Complementos e o inicio da super
erie: "O GRANDE MlSTERIO AEREO" com Noeh Beery Ir.
Jean Rogers. A Férie ultra moderna que ii todos cativará

Platês 2,00 - 1/2 e mil. 1,00 - Balcão 1,00

HOJE -- Domingo, ás 4,30 e 8)15 hs.
Juntos pela primeira vês! Dois dos mais fulgurantes astros

da Iéla na mais bela. historia de amor!

UJ rieEo-r-e"
l .... (AMulber·Sublime)
, 1:.. Eis As Expressões De varíns Notabilidades Que Assls
(1'l}am Esta Super-Max ims "INEGUALAVEL" Produção: "li
mais estranda atsrorra de amor jamais filmada!" "Qualquer
mulher darta <l. vida par li ser a heroína desta lnotvídavel
;historia de amor!" "Eu tombaria em seus braços com o

coração pulsando de amor e terror ..." - "JANE EYRE" o
l.imortal romance de Charlotte Bronte, lntíama a tela com

� sua Inesquecível emoção!
No Programa,,: Mais um R.ICO. Jornal e Desenho.

Platéa 3.00 - 1/2 e mil 2,00
Balcão 2 00 - 1/2 e mil 1,50

A' Noite: Plaféa Numerada 4.00
NOTA: - Domlgo á Noite Será Exhibldo o Documen

tar!o Sobre os Funerais do Grande Presidente Franklin
Delano Rcnsevelt, "O CIDADÃO DO UNIVERSO".

De ordem do Snr. Diretor, Faço saber, a quem interessar!
possa, que no dia 19 do corrente, serão vendidos em leilão no

edificio do do Almoxarifado desta Estiada, nesta cidade, as

nove (9) horas e trinta (30) minutos. os seguintes objeto e
mercadorias não procurados pelos destinatários dentro do prazo
estabelecido no artigo 153 do Regulamento Geral dos Trans
portes:

16 xcclchoados
1 tambor va510 para nata
1 fardo de papel ce embrulho
1 caixa com latas de aveia
1 caixa e/chapas Iotogralicas
1 ventilador
4 sacos de cal branca
2 meios sacos de cal branca
I caixa de masSas alimenticias
1 amárrado com 12 vassouras de palha
12 sacos de sal
e Outros objetos de menor importancia

secretaria da Estradá dI;! Ferro Santa Catarina,
nau, 9 de maio de 1945.

Oi! Aurelio Rochadel
Secretario

êm

I
srume.l

""I DlL�o�A!7;la�;�;::'���:AL� �I� E

I
Provas !lmclonais do eSicmagtl e do ligado

Exames· de urina .- Goprtlculturas
Hemoculturas e snro-reacíio de Widal. qualitativo

Rua Bmsque s/n. - lei. 1319
��--

FRAC

I
E' l.ndieado nos casos de frliqueza,

.

paÜdez, magreza e fastio,.. porque em

BUa fórmula entram substB.nclas tais
como Vanadato de sódio, Licitil'm, Gli
cerofosfatos, pepsíD2., noz de cola, etc.,
de acão pronta e eficaz nOJ; caS05 de
:raqueza e neurastenias. Vanadiol é
indicado para homens, m1.Úhere9, crian
ças, sEndo sua fórmula conhecida p-alos
grandes mérj.lcos e está licenciado },Jelu
Satlql; pública,

N-o bar e na lar'
KN.OT

não deve Ialtan

.............. ,.. ,.. ..

�-�._....___..

frigor ê Sabor

Das Manteigas a Fina flüf
.10."' ... ••• .� •...........•.�"".

...............� ..............- ........

I
Oficina RADIO fUNKE
Atende tndoli Oil serviços de

Ra{HoB receptores

I.I
ServiCGs Raptdo!; e Sariilltidoll

TELEFONE 1395

alia 'J ds Setembro, 13
---�

i Juizo de Direito da Comarca de Blurnenau
Edital de Citação de Herdei-ros, com

o prazo de trinta (30) dias.
o doutor Oscar Leitão, juiz de Direito da Comarca de Blu

menau. Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.
FAZ SABER. aos que o presente edital com o prazo de

trinta (30) dias virem. ou dele noticia tiverem, que no cartorío
do l oficios de OI fãus, desta Comarca, se esta processando o
inventario dos bens deixados por falecimento de Ernilio Gle
seler, e tendo a inventariante M'lítha Gieseler declarado acha"
rem-se ausentes, no Pais, em lugar incerto e não sabido, as
herdeiras B rtha Gieseler, solteira, maior, Emma Gieseler, sol'
teira, maior e Ida da Rocha Coimbra, Nata Gieseler e seu ma
ride, Manoel da Rocha Coimbra, cita e chama os para no prazo
de trinta (30) dias, contados da primeira publicação deste, dize
rem sobre as declarações da inventariante, ficando desde lego
citados, para os demais termos do .inventario e partilha, até
final sentença, sob as penas da lei. E para que chegue ao seu
conhecimento e de quem mais interessai possa, mandou pasar
o presente edital, que selá afixado no logar do costume e

publicado na imprensa, na forma da lei. Eu, Frederico Kilian,
Escrivão, o escrevi. Blumenáu, em 2 de tvlaio de de '645. (As
sinado), Oscar Leilão. Juiz de Direito, Certifico que está con

forme o original, que nesta data foi afixado no lagar do CDS'
tume do que dou fé.

I Blumenau, 2 de Maio dê i945.
O Escrivão: Frederico Kilian

Aparelhos de Radio
da R C A Vitor

de

Beneficia dora'de Madeira Ltdaa

Dr .. SANTAELLA
DiplomadO pela Facu!da.de Nacional de Medicina da

Univet'si!lade do Brasil.

Medico por concurso tio Servir;o Nacioual 11; Doeuçes Mentais,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psi quiáta-íco do Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente ,lo Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLlNlr:A MÉ'iICA - ESPECIALiSTA EM DOENCAS NllRVOSAS.

CONSULTÓBW - R U A f E L I f' BSC H �Il ! fi T
Editíciü Amelia Nleto',

Da.s 15 ás 18 horas
fLORIANÓPOLlS

".&$414d' MJWtIW

o seu RADIO está faíhando?
Leve-o imediatamente na ofi�ina

RADIO .. BLOIIM
e será prontamente atendido

Equipamento moderno de alta pTeciúão, t.écuico
{armado e diplom.ado em sao Paulo
AiuiTiieda Rio Srcu�co, 10

eM: h\{6!1t4iJilidi. " T7bPRS r' w W'Lbll&'

AHIEI<iA

Ag
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Fuzileiros navais ianques desembarcaram na capital dessa ilha ...Elevadas as perdas nipônicas
f�annhaf 12 (lsSGci�hl Press) -,- Calcula-se aliO SO a 160 I ih:resc��iatise �U! as !��rd�� I;§��€mi��s aU���� a 3®.�®2 is�m��s.

mil, e Iu,unero de am9rlcíiRus e jap@!igses qtU! lls!ã® em�e�!nH�€J$ -, Ma�m�i;?9 t� Ut fJ.J - fils gm:H�ii!®s m�wí1is ��H�(] {'m1fHicfl��H�
na vio!enti$sima ludalha QUf9 se !rilva em Ioda ii fre�t� de m!���yg •. acabam €ia �®s������lf�nr sa m�a th� r���iij, ,�w[iit�; �® miª��[§I'J;).
__

'

� �._c_� ,�""_"",,,_.�._�. .

..--_...,_ .. __...��"""' _

.,.�
- ãetlue 'hoje a data na

talicia da uisutuo srta. Ilka
II stetn, titlia do sr. Alberto

Stein.
Seja' os . Condecendelltes Il II

para

(;r$ 55,00 cada
, , .

João Prosdocimo &Filhos

c Ci C ;.:

r! I
r r=

I t•. � L
._.

"

,�i

fBflomsnua-sa
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