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.0' reterido oleo'duto. lI ....rescenia-se que os eabotadores dinamitaram
.

"
erusa em, .
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I cortaram o oleoduto ao Iraque, utiiizonâo-se de eiptosiuo«, nas zonas também os postes teleg1'áficos situados naquela zona.

I oue mar.fJ.eíam {) "'�.O.J'.dãO.'
.

.

Salienta·se ainda, que esse petrôleo é necessário d [/Ue1''t(l
. E esta a primeira ces.oue isto acontece desde que se descobriu contra o Japão. I

--..;..,-,_-----__-'-.-'..O............;...._..�_.;;.....C. • _

.i1 dOl10leodutoquecanalisa O petról dolr
,

Registram-58' varias,.,aios' de sabotagem ás margens do Jordão
ue

FC '1

faça força' srs,
Interventores !

Atualmente nada se perde por examtnar mínuctosa-
mente as colunas dos díaríes cariocas. Assim, BO' menos, --.....,---..-;�..,

5encontramos a justUicativa para" uma seríe de atitudes dos li virlude lU\ �8alrla-

DE' L.UI i\"

Diario p.fill�!lttilO Igovernistas que aberram ecutra todos princtpíos ue Iogl ca de lia retiram aliando.'
'.

'. anual Cl;� �Q,OO tie 8tá de eücs palmes .. ,

.

o crime li ali"liJcio . semestral Cr$ i:i5.�,' ªAtendamnossosIettores 11 seguinte Informação do vas- lIio llremJad��, avulso o-s U,l:io Ipertíno oficial "A NOITE": "MuHos dos interventores serão "---....... �

ceudídatos a governadores constitucionais.' <A eleição para .: O àE'aQto das aspirClçõés do Vale do U�jai
governadores somente será realizada depois da eleição pa- BLUMENAU. Sext,a-ieirB. 2511& Maio de 19�5 - Dr. Acbillee Bnlsini Dh!!tor Respousavel :-i';;XXg - N. UiGra 8 preaídencla da Republíca e para o Parlamento, O Par
ttdoBecíal Demccraüco.: que reune as força€' majorítartas

Y1IIIS1"'OU' '. '.: 'Blume'DaU S Jur��yda. nação, está observando a atítude e o ambíto de influen-
_ O r U'bcía dos interventores que desejam pleltear o mandato de !II

.

g?�erDadores. GO!i.Bti�UCü}n�iS é. s6 se pronunCiar.,-. em defi� O' 'i-llllstre p-'I·,'I.·cft IIlxprc.s··t}I<OU sua. CftHGAUÇiJI ft'll td':tfI<r�ó'!I d� �.��l1iD�t'���t�fanítívo apcz o IH'lITlf.HfO pleito, ISSO é, apoz a -elelção àa pra- .
. lu ".�;. U ti 5 ilt

.

ulllliallll Iül liU W 1IIl.� �(!i Ut1 �ail!l,...il!IUI:� n

"�,

sldeneia da Repu�lica e do Parlamento. F!videntementc_é Eduardo Gomes - Vai a Curitiba tratar do seu licenciamoilto nii��t�rpensamento dominante entre 0$ grandes lideres .que nao
poderão ser levados as-urnas. nomes de qouernadores que Procedente de>::florianópolis, I Falando sobre a personalida- amor á liberdade. do que, aliás'tiverem sotriâo neste primeiro e mais importante embate chegou ante-ontem 'ii. tarde em �e do ca�:iidat? da oposição, o já deu prov-as impressionantesde forças qualquer desastre ou revelado POUc.o tato oU lui- Blumenau o snr. (\-1a]or Juraey ilustre militar discorreu eloquen- 110 passado. Vem daí a popubiliâade para conduzir a campanha politica," . Magalhães, ex interventor Fede- temente sobre as raras virtudes laridade e simpatia que desfrutaGrifamos de prcposíto a parte final desta advertencla ral no estado dí"';:Bahia e ele- que lhe ornam o caráter honesto Eduardo Gomes em todos os
que o governo central faz aos seus delegaõos interventores menta de destacada projeção no e empreendedor e, notadamente quadrantes do país.!lOS Estados 8. proposH(I do pruxímo pleno. Ela é bastante cenário politico nacional. do seu aceudrado patriotismo e Interrogado sobre o objetivoclara. E como quem diz: ',' "façam força, srs. interventores, O ilustre visilantf.'qus pernoi- de sua viagem. o sr. JUf2CY Ma-
porque sínão . , . vai ter, . .

.'.

tau em nossa cidade. hospedan- Ma,·s Do,lIs galhães disse que iria a
.

Curi-...

.Eni pa.Iestras anteriores, já fixamos a estranha febre do-se no Hotel Elite, recebeu
.

tiba e Rio, onde trataria do seude que se acham pnssuldos todos do governo,; a ponto de numerosas vísítas., de amigos, Com o Sétimo Exército licenciamento no exercito, 'paraesquecerem-se de soas atribuições âdmlnistrátiv8s .

para'a· correHgionarios.o. admiradores. .

�:)..4 melhor poder dedicar-se á cam-
, .' . americano La Austria, � ,

E' d Gpe:J8S pensarem na maneira de afastar quanto possível o Na catívantepalestra que man- panhia política pro zcuar o o'dia. da prestação de contas, continuando no poder! . . .

.

teve com os representantes da (A.P -) - Anuneia-se aqui mes.
Desesperamos, tambem, diante da deslavada falta de irnprensalocalSô, quepersoniíica que foram capturados 08 O distinto líder oposicionistacrlterio com que se concebia a reaUsacão de um pleito de- a gentileza e o cavalheirismo. famosos níslstaa JUHU8 Es. prosseguiu viagem em avião m�·IDocratico qúe se pretendeu fosse livre! . :,

. de.ntro d.e. u.m' e�pjrito. al,tam.e�t.e I tre.C.her
e Ritar von Epper, mar na manhã de hontem...CI-EmÍim, não tendo mais para quem apelar em nossa d�mocratl�o. expres�ot1. :sua n:�. conhecidos por suas atro� dade de Blumenau", que foi alvoanciedada. paIS que, ao menos desta vez, depoIs 'lie tanto telra confiança na Vitoria do bn· .

, 'd ,de expressivas gentilezas por "

sRcrÍfioÍó de sangue de irmãos n01:l8013, nossa Patria seguis- ga�E:)!ro Eduard? Gumes, no I
Cldadas cometI as nos palses p:lrte do visitante duran!e sua

se a rota luminosa de uma politica honesta,lançamos nus- pleIto que se aVI:!'mha� . ocupados. estadia aquí, compareceu ao seu
Elas esperanças para um remedió imprevisto do Judiciario! '

. ,

embarque, que esteve bastante.

Mas, qual! Consoante a a.cvertencia que lemos acima, .

.
.

.
.

.'
'.

'., I concorrido.fh'�amos plenamente convenc.idos; Não adianta continuar\E' preza 'Força 'L S ta Cathanlna S A
------�-��""'"'.:na dçee espera,lH)f! dEJ quI'! os resporJ8fl.veis Pt.�h p'oder voH m .

-, B llZ an '.' 1 , 1.li'I' Iftt �..
, tr �tem a razão e se compenttreú1 da imensa reSpOi.HHlbUidade I '.: I U � v .fique o futuro {h\ Patria ihes, está Il e}.igír. A ordem que' V d'" O d·

,.

l'--�--vem de cima é pe�'entnri8: ,,Façam força srs. intel'ventu- en a de Ações r (nanas
Igualou melhor que ores, si quizerem C(HHinuar no p[;der! , . .

1
. Para os fios previstos. no § 3o) aft. 90 dos Estatutos

I
sími ar extra.DgeiI'Odesta Soeiedadt3, leya-se ao conhecimento dos iiltereS6iluos

.'
..

IT�!'"""
que estão á venda qq,atro (4) ações ürdinEiril1s Daminativas I fabf. C. iOOlf\;ltt:�1L::1:,R
do valor nominal de Cr$ 1.000,00 cada. uma. pel'tt'ucentes à II RUi! '1 de rSeetmt�l}, .100.,- C:ã:. 5!i

I. Sra. IRMA GROH, ao preço global de Cr$ 5.600,00, Hcando
I

�
.�: li: iI.:.� ....

fixado o prazo de quinze (15) dias afim ds que os atUtlÍs
-��

acionistas possam optar pela aquisição, findo o qual fica-I M U DASrão liberados as aludidas ações para alineação a pessoas.

Cr-uze i PO .,. Prefiram a Farinha Fabricada estranhas à Sociedade,
,..,. I

--
.

.... '. - . .� ...! . M91lHUl 'JDlin1IlLE I Blumenau, 24 de !V\aw de 194<>. 1.' pelo g rUIU, lU' ,DIRETORIA DA "FORÇALUZ SIA". 1

Magalhães

.OS·qui.. 'I.(j.,}1 absolutamentü inof.eDSivQ para,�, r� . I'l. �;, 1 .... f'· -, � --

..
-

.

.
. _2.1).�.. "", pcu-:J, 1::, lC1ente pro •.eçao eoul;ra

,

eSz0'i PICA�AS DE MOSQOrrOs ti
�j iJutl'OS Insetos.

FruNferas e Ornamentais
P'eçam catal(tgo ilustrado

LEOPOLDO SEIDE13
Corupá

"""""----------'-'--.....,...---- -------�_._--=_.......,.�>;�--------------

Por motivo de mudança está liquidando seus artigos, que so..,.
,

fraram um ABATJMENTO de 10 a 15 por cento�

Aproveitem os mêses de MAIO e JUNHO
para fazerem suas compras na

futu r dado
,

a I m a.

.
.

Esmagar qua,lquer possibilidade de promover outro cOlDflito� destruir todos os vestigils )10 nazismo e iniGir QliS.

<criminosos de guerra são 3S principais atribUições do Conselho de Ocupação IlIado
S. Q, (t. ALIADO, 24 (A, P.) �. General LUCius ocupaçãO norte:8m�ri�ana serão 06 seguintes. I De tudo ú que transpareceu, ficou bem cla

D. Clay, .deleglldo de �isenlHi"er para li ocupa· esmagar tUdo o qUe possa ter restado ii Ale. ro o seguinte:ção militar da Alemanha. dech;rou que (I govef- manha para' habilitá.la 8 promover outra guerra: - Os aliados entregarão II; qualque �!.overno
nO aliado na Alemanh� vaL.ser mUHar e qae os destruir de um vez por todas os vestigios do aliado quttlquer individuo :requesitado como
alemães sabem disso muito bem, nazismo; promover a detenção de todos ·QS. cri. "criminoso de guena", a administl"áção civil
". }.ins. E"'fados Unide

..

-s· -.,'. disse' - ,v.ão peTffiane.
minosos de guerra, para que sejam àevidaIDeD� alemã será estabeleClda apenas para li direção. '-' ..,

.

- te punid.os,.
'.

de servicos comuns, rotineiros, apenas no quec.ér;> na Alemanha, e, pruvavelmente, por muito O
. .

t "1
.

d 1 I
-

ç •

. general. U ay falou CQm to a Q c areza, em Ifor neces6ario para que ...unclonem 0'" se.l"VlçOStempo':� entrevista coletiva, e algumas das perguntas que I essencIais; uit.da não estão nitidamems fixadas
Ciiiyt�:V,e (] c�idaào de' expHçar c1al3.mefl.te, lhe fOfam dirigidas furam respondidas, ou 8S as fronteiras exata!! das diversas zOüal'i de oeu

e CODl I9\Ín (I C!1�(1ad() que o S. (,I: G.Aha!10 <H�'I respost3s foram desenvolvidas por outras duas! pação, o que se espera dentI'ü d-e poucus dias;
da esta:em Junçoes e quI.?' ele ,estava .ialamw I altas patentes que o acompanhava.m nessa sn.! as tHI.;CUS industrias que ge:'ão reswbelecidB:flem. nome do (Jouselha que entrará em funçõBsl' trevista. 1"' general Robert À. MeClure. chefe de I aUlodzadamente na Aien,HH.\f.lSl seúio Hiii eúüSl"
_8ssilli queco SlHJremO Q G. tiver tt'rmiqStíD sua, pubHcldáde e dã Guerra PS!iüologica, nO Supre- !dBr�das e�set::dtüs pt;,i:�1 No. Pl'[),�l:��:,:; ,:,��', �,�ü�ttareIa.

. �.

i mo (,l, G., e o general Frank J. MeSheny. ch.efe ro a popmaçaü e 3,ÜS t]'EllH.pOnl:::;; bo'.';.::bf.r,J9 O,S
Dir;;;e ailHlil elay QU12l "'S' qbjr;;iivoB iniciais à&l da Se.;âo,fií:' GOi1em(f MHB!iI'.

.

autoridade úe c.çt(prH,�tto.

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



vende-se Motor mônúfásico
. AEG;' de pouco uso;

.

Rua 15 de NOV: Dr. 1300 - I
Tel. 1456 _. com o Sr. Sehulte.

..

***1.
.

.

Veonde;;'se três vacas leiteiras.
A' tratar na R,ua Bom Retíro, 94;

, Procura ...se

Procura-se uma boa cosinhei
ra, Tratar no "Bar Bhiinenau
ense".

Precisa-se
Precisa-se alugar quarto ou

apartamento independente com

banheiro para 'senhor ,soiteiro.
Ofertas para esta redação com

a direção.'
'

'l'���·.6;,'�:Á.-�Ã-__"�--":;:";"'__�__"'�_':A..

."'-:�
y ..".-- .... Y ... :9. ;9'._;11'

! i: .... Na baJl e ne 1M
r,', :.'

'.

KNOT< '

'"

j'1', . eãiO de�' falI'Q
) ! �., ," � ...

�� i
.; .lmiBlil 1

I if8Il;.1.�.:!nA".' t
� Gl\4H'l&!!l T';'dei.> I,
�__�.�.t"'"""""��_.-"'''''''''_:'

:t:-it:-'�41-:-::t:-�-;+:.-�.-..-!t.....:.
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Oficins RADIO fUIIE
Atende todos 011 serviços de

Radios reeepforelJ
Ssrviços Rapidos s Garantidcz .

TELEFONE 1395

HQil '1 de Setembro. 13

frigor··. é SaODf

. Das; Mânteigas a fina flôr

-'

DOffiércio B Indústria Companhia Paul
Aseembtéía Geral Extraordinária
São convidados os senheees acionistas para uma reu

nião extraordinária, a realísar.se na séde da sociedade, á
, ._

··t·
.

bít I rua São Paulo Nr. 300. desta cidade de Blumenau, ás 14
nas seguin as loas: (quatorze) horas do dia. 4 de Junho do corrente ano, afim

d.' Icrnetro rnlnlmo: 35 cms.
de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

comprimento : 2 metros e acima 11') Venda. de bens imoveis;

Pagamos os melbures preços, á visIa. �:j ::!���rltd3: ��t:l�irsJtoria ú nova eleição;
.

I
4C) Outros assuntos do interesse da sociedade.

E'xpu'rla'd'ora" 'de" ade,arasS I Blumenau. 22 de ,\'isio de 1945.
.

.' .. &I RICARDO PAUL JUN. - Diretor Presidente

I '.
• Itoupava-Sêca - Trayessa Pernambuco, s/n.

.

.-'<.�._.�}�l(-I:\P�u� • ��.:.��.�!re!te�_"'_\J�._.�
/. Editai I E d i t a I

Emp.rH(]1aàa .para Florianópq.l.·•. is sar�::a ���n'Fo ��::�I o�b Anna Maria Schreíber. Ele, na-
Procura-se moça sena, que saiba fazer todo o ser- tural deste Estado, nascido aos

viço de casa, inclusive cosínha. Muito bõa remune-ração. 30 de março de 1919, tecelão,
solteiro, domiciliado e residente

Informações á Rua Dr. Amadeu Luz,·19 nésta cidade, filho legitimo de
Nésta cidade.

.

Manoel Pedro Marlentbal e de
sua mulher Maria Klock Mar'en
thal. Ela, natural deste Estado,
nascida aos. 1 S de fevereiro de
1926, domestica, solteira, domi·
ciliada e residente em Velha,
deste Distrito, filha legitima de
Oswaldo Sohreiber e de sua

mulher Tereza Schreiber.
Apresentaram os documentos

exigildo pelo artigo 180 do Co
digo civil sob n. 1, 2, 3 e 4'
Si alguem tiver conhecimento de
€xistil' algum Impedimento legal,
acuse o para Os fins de direito.
E, para constar e chegar ao co..

nhecímento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lo..

gar do. costume e publicado pe..
ia imprensa, ,

Blumenau, 23 de maio de 1945
Victorrno Braga

Oficial do' Registro Civil.
*** � _:5 • I.

Edital
I'a� saber que pretenâem ca- Faço saber que pretendem ca..

sar-se: Emílio Birr e M�rta Hoi· sarse: Alf'ons Píuetzenreiter e
ar. Ele, natural deste Estado, Anita Schrnude. Ele, natural deste
nascido aos.ví l de novembro Estado, nascido aos 14 de [anei
de 1923, lavrador, solteiro. domi- ro 'de 1923, açougueiro, solteiro,
ciliado e residente nésta cidade; domiciliado e residente nesta ci
filho legitimo de OUo Bírr e de dade, filho legitimo de José

rnn- sua mulher Maria Blrr. Ela, na- Píuetaenreiter e de 511a mulher
tural deste Estado, nascida Berta Píuetzenreiter. Ela, natural
aos 29 de julho de 1925, sol- deste Estado, nascida aos 21 di!
teira, domestica, domciliada e fevereiro de 1923, domestica,
residente' em Velha, deste DiS" solteira, domiciliada e residente
tríto, filha legitima de Ernesto nésta cidade, filha legitima de
Oswaldo Hoier e de sua mulher Alfonso Schmude e de sua nUl�

Frieda Hoier. lher I-lelene Schmude,
Ap1'eSo<!ntaram os dOdll11\líntús Apresentm:a..m 09 docu.menti@i"

exigido p;elo artigo 180 do Co .. exigido pelo artigo 180 dQ Co
digo civil sob n' 1, 2, 3 e 4, digo civil sob no. 1. 2, {:I 4.
Si alguem tiveJ: conh�:bllenW. de SI algaem tiveli conJiecIDJellto t1�
exiSttr algum Impedtmento legalJ e:clstiti alg1ml tmpedimento le�a!.
acuse o para OS fins de direito. !tcnJe o parS! os fins de �dire1t!l1.
Et para OOh:rtar e chegar ao. 00.. E, p.ar� oonstall e chegall ao c,o..

nheclmento de todos, lavro 9 conh.ectmento de todoi, iavt'� �

presente para trer afixado no lo.. pl'ellente para &'il! !!Úb:ad� no i�
gar do oostume e publicado pe.. i:8.1l dQ �.lltume m QubliGadfi pe"

.

la: :imprensa. la Imprens.a,
Dispomos sempre de bezerros machos, de pUi:8 cruza Blumenau, de .23maiü de 1945 Blurnenau, 22 �e abril �e 1945

e pura padígrée. .

VlCtortno Braga :\hctodn(j Brag.s: ;

COMPANHIA JENSEN - Agr.,Ind. e Cúm. ,Ofidal do Registro Civil.
o

Oiidal do Reifstr.� CIvil. I

Itoupava Centra! - Blumenau fi-i€--'-ftAiii�-.-·�.,-�.-. .f-.-iJ-.--:\%-;;,.-*"",,<ji-jt-.-....

fabrica de limas-=---IIGmnércio B Indústria Companhia Paul
Blum�nau Lida.

..
! Séde: Blumenau .

Tintas 6 ·Vernlzes .... Material para ! Convidüm.SB os srs. portadores de deuentui'es N�P1'6-

Pinturas em Geral I
senfaHvas do 8mprésW'mo em obrigações ao portador emi-

Tintas
... em.· .bísn,aoas para artistas ti.dO p.or

esta �om!)a��ia qU3?do .aind.a se

der..ü.

.:.minava 8pa.
.'

o �

nas ":)ompanhla PaUl', em vlrtuae de res;}iuçao de suas
. BlilmenaU • lia.. Catarina assemhléias géraí8 extH.lGl'í.Hüária8'; reaHsauas em 3 de Fe

vereiro e 4 u€ Murço do aoo de mil novecentos e trinta e

�1_1II41l!IJ&i!ll!llllIl"'111J!.,!lliIj__VII.11I1_"_IBi\! IIII � dois. no vakl', o empréstimo, de Cr$ 750000,00, e, cadu ti-
tulo, de Cr$ 500,üÜ, para uma "assnmbléia dos obrigacio
nistas", a realissf-8e no dia � 4 de J unho do auo corrente

de 1945, ás 14 horas, na séde social da Companhia, á rua

São Paulo Nr. 300, afim 'ie se deliberar 8ôDre a se.guinte
ORDEM DO DIA:

1 c) ModJfí0ação do prazo para o resgate das obrig8ções;
2") Renuncia ti Illguns bens de garantia;
3") Outn,s aSsufltGS COI!exo�. .

OBSERVAÇAo: AHm de se habilitarem. 8 IHl.rticÍpar d� as·

'I.sembléia, dev.�.�ãO (JS srs. ubriga�iD�isias ....deP.?Sí�ar suas de
!:.Ientures na t!HBI �ào Banco Indu'!'trm e co.mercw de S:mta

I Catarina,
ne�ta Cid.ade de BiuwemHL

Biumenutl. 2i de Maio de 1945.

I· RICARDO PAUL jLJi'f. -. Direto!' Presi1ente
__IIiIIIIIIIi - .____· LOTHAR PAUL --, Diretí;r Gerente

CompraQlo.s tóra's :de
CEDRO de�,la.qualidade

Precisa-se de trabalhadores . para cons

trução de estradas no lugar Alto-Garcia.
, Informações na

CASA DO AMERICANO S. Á.

I
Mercado deAutomóveis

Rua 15 de Nov. 487

___._._I!IO.1IIIi1 i J.

Vendemos
Duas chapas de ferro, com as seguintes dimensões:

uma redonda, c/90 cm: de diâmetro e. 12 mm de grossura;
uma retangular, eltOO .x 110 cm. e 12 mm. de grossura.

COMPANHIA JENSEN - Agric., Ind. e· Com.
.Itoupava Cemral-Blurnenau

:+;-��"_:.":-,-�,......;..,,-,,�,,-.-.-,,0.+.�,,:-...-�_�:+.'_�_�.,...�.:....)

Ve·nde-se
I fornalha eeonõmice;

'-

.

1 máquina ã

vapor paraIocomével. de doze·.fiP;
1 máquina para cortar fiambres, marca "DAY'l'ON";
I caminhão Intematíonal da 4,5. ton., ótimo estado de
cionamento;' .

1 caminhão Opel-Blíta, de S,5 ton., ótimo estado de tuneío
namento:
earroça .ncva, sem uso. com 1,40 m. entre rodas, 2,50 m.
entre eixos, eixos de 3", Chapas de 2 1/2>1 X t ", rodas
trazeiras com l,r5 diam., dianteiras 1,00 m., com caixão
de õarrafamento de 1 m. altura e 3,5 ln, de cumprimento

.

e iastalaçiío para 3. cavalos no coice;
1 A.u.tomóvel Chevrolet Ramana} com aparelho de gazoge
nlo funcionando em perÍeHBs condições;
conjunto frigorifico completo novo, sem uso, parB 200 kg8.
de gêlo em 8 hrs. .

. Vêr e tratar na

COMPANHIA JENSEN - i4gr., Ind. e Com.
-

Itoupava .

Central - Blumenau
.

fi�:«-'·.'�'§-.-�"'-�-�-:-14�. o .-�_;'SIi-..- ..-:ti-�-�"""':€-.

Gado····.Holandês

tIA
$empre foii.e continúa' a ser

elhor

P'4C>f.\··mhell que pretendem 08''''

sai-se: Helmut Hoeltgebaum e

Auguslina \lVHte Dielrich. Ele,
natural deste Estado. nascido aos

14 de outubro de 1918, sapa
teiro, solteiro. domiciliado e

residente nésta cidade, filho le
gitimo de Oscar Hoeltgebaum e

de sua mulher Catarina Hoeltge
baum, Ela, natural deste Estado,
nascida aos 28 de julho de
1927, domestica, solteira) do
miciliada e rcsldente nésta cida
de, filha legitima de Ricardo
Dietrich e de sua mulher Teresa
Dietrlch.
Apresentaram os doeementos exi

gidos pelo artigo 180 d-o Co.i
dígc Civil, sob n: 1,2.3 e 4, Si
algnem tiver conhedmsuta de
extsttr algum impedimento legal.
acuse o para OI{ fios de dlreíto.
B, para coustar e chegar ao co..

nheclmento de todos lavro o 'pre...

sente para ser afixado no logan
do costume e publlcado p-ela im..

pneusa. I

Blumenau. 22 d-e maio de. 1945
.v.ictorlno Brag<i •.: ,

Olictal do Regfstr� CivIl. 1 !
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�" e cer, é 8 'lenta eDl II ,p va OE o e!
Osrapazes do Guarani estão animadissimos para Q cotejo com o Palmeiras.

.

.. • ..
Domingo' eles' equerem ir "pra cabeça".

�'-Sf.-..,�-..�,..�...-�-�__:.- .. o íI'"-,�--._.�.-._""",. -.-� o .-+-'..-+.....,+-:+.,.;,.;..-._......_._,.. o t;-�.-.-4i-�-���-•..-. '0 .-)f.-.·_�=.·.,._:4i�·tf-�_·.�·+:
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Domingo á Tarde, no Campo do Palmeiras, num choque renhido
ernpenhar-se-âo FLAMENGO x VASTO VERDE .

•---�:�€--�-�� . ......,..,!I.";""+. 0 ..-+:-.-.;;;;;.-""':+: ......--..--:-........ ·0 "1""",-4--":-", 1·-�----'<I-. o .-�-._;_.�.-.�•.-+:-.=.+_o •.-�-:.liI!iII�--.--�_�>.....�,_�_.
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HOJE - Sexta-feira, ás 8,15 horas
Lon Chaney je. - John Oareadíue - Barteú. .McLane e

Rameay Ames ...,.. em

dr
Um tenebroso Iilme mais ien'i!ico"o impressionante que

o "Túmulo da Mumiú" 1 Uma película que em absoluto re
corneaderm.s ás pessoas de nervos fraeos! Sombras Que
Metem Medo! . .. Muuiias Enrugadsa

.

e frias! . '. Momen •.
tos de Frenesi! ... N'uzna Pelicula .Quo Abalará seus ner
vos! Película Rigorosamente Improprla para menores de
18 Anos. No Programa: Complemento Nacional e 8
otlma comedia, em duas partes: O SA.HATO SAIU CA�O
Rir ii mais não poder com esta estupenda comedia!

'

Platés 2}OO . J /2 e miL 1,00 - Balcão 1,00
a' A v ,��'I!l'íHE_miilfJj�.!liliifli'iiljiF!JIhIllFt llj.&I!Iwm:_.1

Je,a,fllo �

A maravilha
�-1 diCo um ra 10

da industria
ao alcance

nacional'
de todos

Bela apresentação - Otima seletividade - Sum, inegualave.
. façam-nos uma Visita sem Compromisso

Distribuiâares para. os Estados do Paraná e Santa Catarina:

CURiTlBI
MATRiZ

Praça Tiradentes. 2ílD

fllh,o 5
BLUMENAU

FILIAL
Rua 15 lia Novembro. 687

&
liJiHVIU
FILIAL

RUi 9 da Marco. 126

t .', l
No ban e 1:10. l<w

KNOrr·
não deve faltal1

----_,...--.-��----

Edital de I ntimacão
,

o Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da Cornaroa
de Blum enau Estado de Santa Catarina, forma da lei, etc.

Faço saber a Juliana Rath, brasileira, doméstica, atual.
mente em lugar incerto e não sabido, que nos autos da
ação de desquite por mutuo consentimento que requereu
com seu marido Alberto Baht, perante este juizo,

-

foi pre
ferido o despacho do teôr seguinte:· "Vistos estes autos de
desquite amigavel por mutuo consentimento em que são
reuuerentes Alberto Rath e Julíana Rath, marido e mulher)
homologo o acordo constante da petição iuic ia! para que
produsa todas os seus jurídícos e legais eteltos. Apelo des
ta minha decisão para o Egrégio Tribunal de j\pelação do
Estado. Custas na forma da lei. P R.I. Blumeuaü, em 17 de
setembro de 1943. (as) Oscar Leitão. JuiZ de Direito." E,
para que chegue ao conhecimento da interessada o t�Ol'
do despacho transcrito, mando expedir c presente edital
com o prazo de vinte dias, o qual deverá ser publicado
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Blumenau
aos vinte e doís dias do mez de maio de mil novecentos e

quarenta e cinco. Eu, João Gomes da Nóbrega, EscrivãQ, (I

lescrevi. (es) Oscar Leitão. jurz de Direito. Selado com se
! lo estadual de c-s 2,00 mais fi taxa de sumia. UODí'er� ,comto or,iginal afixado no lugar do costume, do que dou Ié.

O Escr: João Gomes da Nóbrega.

IfAISI_G_,.._.� __M�.._1R
J

Expedições Despaicho§
Agentes dos liles: lO

dBRASllMAR'I
com viagens regulares entre Haja! - Santos

(alxa postal 36 - End. Telegr. "GtiittoH

ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira nO!', 68/72

fabrica de ladrilhos e Oficina de fsc;�iura-i
.

Irno O Pueller I.H L IJ M E N· � U I
Rua Duque de Caxias, 8 (Ex·PaLmeiras) I
Telefone 1081 . Caixa Postflí, 48 I..

�
Especialidade

..

em tmitaçãe de Executa..se com prestes
.

.tl (') per- I
. ., feição Colunas de Cimento Ar.. �GratátG, ESOfldarias, Pavimentos,

mado, Balaustres, Caixas para�
Soleil'illS, Pedra! pata Pias. Bal, Agua, Tanques. Capiteís. Tubos �
-

ara Ál:'ll1azens Cantonei.. para Esgotos, Bancos para Jar.. 1coes para .

.' dias, Mesas de Dentro, Florej,,,UCAS para Filtros e RadiOSA FIo ..

, ras, Vaso. Fingimento de M a .. �

rões \ Goiás de Gêsso, etc. de j II a e P e d r a I etc. �,
r _oe:""" �

A tratar com

A. LubO.
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, o "fuehrer"i.: léria·perecido eUl CQh$equencia de. uma injeção 'Ietal que lhe foi adll1Íoistrada
Supremo Q� G.:'Âlíádo-. 24 (A.P.) � Um� inform'av�o torne- injeção letal que roi. adminiabrada por seu médico assistente sendo

•
.

-

.

.

: ". .•. .

." ..
-.

".
.' cremado seu corpo em seguida.eída por um gspsral russo du� que HItler mOiT�u.no subterraneo da

. •••. . Quanto ao paradeiro de Hímmler e ainda deeconhecído, se"

Chaneelal'!atI(} Reích, no dia l' de maio, em consequencia de uma gu�do o que disse hoje uma alta. patente deste Q. G.

rfr'�irfo'ciãil Emprnza Força n Luz Santa Gatharina g, A.
.....••eD........ . .

..............._. -� .

Subscrição Particular de Aumento" de Capital
.

...... resteiou. ontem o trdnscur- De acordo com a eesolução da Assembléia Geral Ex-

'11'l ·0···.··o.va.· ··labe
..
··I.·a·· '.' de' ···p.re.'ç"o'"s p"·a· r"a

80 de sua data naUllieia a traordinária dos acionistas desta Sociedade, realizada em

sra� D. Berta Paoheco, digna 20 de Abril deste ano e cuja áta foi pubtieada no Dtarío

esposa do sr. Edmundo Pu- Oficial do Estado em 18 do corrente, terão os atuais aeio.

:a 'gaso''1,8u''a' e que"ro's"ene···· checo.
.

nístas o prazo de 30 dias, a contar daquela publicação,
...... .

.

. .
.

- Aniversariou se lmten-l o para exercer o direito de preíereucta na SUbscrição do

RIO. ('C. B.. ) ...�. O •.Conselho Nacional de Petróleo apre-
sr. Ordino PhilUpps. aumento de capital, a Bel' realizado em dinheiro, no valor
- Ainda ontein C9memorou total de Cr$ 14.200.0CO,OO.

vou a següillte tabela de preços de gasolina e querosene, a passagem do seu·aníversa. Fiíndar-se.á. por conseguinte, em 18 de Junho proxl.
que entrou em vlgurem 9 do andante data de sua publica- rio a prendada srÚ;i� CaTitas, mo futuro, o prazo estipulado para o exercício daquele

-. ção D9 "IJiário Oficial"�. dileta filha do sr. Joâa Theiss. direito, sendo que apãs essa data, a parte não subscrita

. . G;asOlÍna. comum sem mistura, preços a vigorar nas ***
.

pelos atuais acionistas será tomada por pessoas estranhas

cidades por lItro) vendas a granel. São Paulo - Cr$ 1164; Nascimentos á Sociedade.
Interior•. ·Cr$ 1,69ç Santos; (cidade) Cr$ l,59;.Interior Cr$ ·t,64. . ..

Nas localidades supridas pelas cldadésaetma-oe pre-], com o nafJs�men�o. de um A DIRETORIA' DA "FOaçALUZ S/A",
ços serão acrescidos tão somente das despésas de trans. robl!sto garotznho:; qlfe l'ece-

.

!IIi-���������a���������-�g�-�'��.��_porte. Nas localidades que possam ser supridas por mais berf_f o nome de Amzlca1' Bs. '

de. um dos centros de distribuição acima relacionadas, pra. teuão, acha-se engalanado o

.v.a.l.soar.ã.o sem.pra os pre.ços q.
ue re.SU.l.tar.em maiS. baixos. .ventu.ros[! l!!r da. snr. vi.cen.til'.'

.

Querosene _. Preços fi vigorar. na cidade por litro _
Paulo Runz!z e d. �Amelia

vendas
..�.' grao.el- São �aulo, Cr$ 1,?J; SJl.nto�, ors i.re. Gamba Kun�tz, deBrusque, INa�locallda.des supridas pe,las CIdades acrma os pre- .•

*'*-*
- L i i f

.' ços,,- serao acrescídcs da. comíssão de Cr$ 0.10 e despesas NOivado
de :l'ausporte, Nas localidades que possam ser supridas por

. .

.'
.

mais de um dos centros de distribuição acima relacionados .

Com a srfa ..Olga Angiolel.
perveíecerso sempre os preços que resultarem mais baixos. ti, da sooiedaâe üaitunse,

.Vendas em caixa de 37,85 litros - São Paulo _ gaso- c?ntratou suas proximas núpIlna
..
Cr$ 88;60; querosene Cr$ 74,40; Santos _ gasolina Cr$ c�as o sr

..
Lüereio Koeeh, mi

SOi80; querosene. Cr$ 76t50. '..
. tita«, seroinâo atualmente na

Nas Iocaltdsdea supridas pelas cidades aeíma os 'Ore. 3a;/20 R. 1., se4iado em Itajat,
eos .serão agresoidos da comissão de Cr$ 1,50 por caixa e
despesa de transporte.

· Observações:

"

",.,:,.::_, ' :'.-

Cl!P·
"d'e BluiJ�e.ilaU. MaIG" dê 1945 Aniversarias

Contratou ca.iamento; com
a distinta srta. Gilda Diegoli

. da sociedade btusquense �·

.

1)
.. �as localidades que possam ser supridas por maia sr. Hitario Cerui. .'

,

de um �os centros de distribuição acima relacionados, pra- _ __, .;! .' I )
valecerao sempre os preços que resultarem mais baixos; Com a prendada srta ·Pa�•

. .

.

-. 2) .
vendas em latas - Para os produtos acima van- lo Willirich, residente em

dldos e� lata :Íar.se-á sobre os preços acima um desconto Brusque, cont�'atou casa.mento
de çr$ ',00; Cr$ 14,00, Çr$ 12,50, Cr$ 12.50 e Cr$ 8,00. res- o sr. Alfredo da Sil'Va�
peCtI�ameIlte nas oidades de Belem, Reci!e, Distrito Fede..

«M
'. **_� _ I I I:;ii-ral,Sao.. Paulo e Porto Alegre e localIdades por elas Viajantes

.

sbsBteCIdlls;
.

.

.' ,

Marie De ··Hitler

Blumenau, 24 de Maio de 1945

BicicletasPneus para

ORI
Cr$ 35,00 cada

João Prosdocimo &Filhos

15 de Novembro, 681

BLUMENAU

Rua

DR. JlFFONSO BltSIHI
Diplom. pela Faculdade
Nacional de Medicina da

. Universidade do B'rasil

O· o·'ed',' a3c)e",Oá PtalmeCoOe' da mt i�tuIl'ad
-:

�asod��na�alc.oolld enlatada IRINEU BORNHAUSEN
o;;; ;;;õ;iji;;;;;;;_õiiNii;;;,;;;....,;;;.m;;;;;;_;;;.-...·;;-;;;;-�__;;;;;;;;ã,,-;;;;;;;,;;.c.;;_s__--1

·

.

.

a m a alIJe a o CUStO lLe-renma. e álcool Da sua. viagem á 'Capital ..CUSTO DIFERENCIAL DO ALCOOL (POR LITRO)
.

Federal retornou dia 17 o
-----...-......-..................

.

Os preços indicados para a gasolina pura serão acres� sr. Irineu Bornhausen, figu'cidas aU!01paticamente do custo diferenoiaI do álCOOl, s.e- ra de grande projeção no
gundo .(1 teor .da mistura oonsflante da tabela abaixo. sem· cenarto ecomômico do Esta-
pre fl;ue o estoque de álcool fôr suficIente. para aplicação da. '.
da·mIstura, empregada pOJ." prazo nunca inferior a 60 dias. Ao ilustre conte'rrâneo

Porcentagem do álcool aplicado na" mistura � São que reside em ltajaí, onde se'
Paulo: 5pc;, 0,0207; tOpe., 0,0402; 15pc., 0,0603; 20p·c .• 0,0804;

encontra atualmente. as nos·

25PC�, O,1�06; 30pc-., 0,1207; 35pc., 0.1408; .40pc.; 0,1609; 45pc.,
sas comgratilações:pelo'feliz

.0,1840; 50pc;; 0i;2041; 55pc., 0.2212; SOpe., 0,2413; 65pc., 0,2614;
f'etorno a este meios.

70pc., 0,2815; 7�pc., 0,0017; SOpe., 0,3248; 85pc., 013419; 90pc., .:-'''-'':'''::_.-''�7'..:-:�.....:.".""..
0,3620; 95pc., 0,3821.

.

.

No bUJ. e no 1&1

.H.::H��1lt:."'M�:.I"':'-:.:€(Ii.•0 e 0.,.:€.ff.��X;L.J�•.Y.�.J[fí.JK.:...1 ;
'.

"
'.;

lfNa 'Il
.

.

.

-ãlQ deve fa1�1I

! Instituto Méd.iCO Dr.. CARVALHO_i' �-;abd;r.,��:II.-:oÍuC.D·� .

O'
,

t· CI··
. ·1 "

e
..:.c.. lagnos ICOS . mICOS - \

I'
POPUUIR f IGRICOLI' DO

I: M.t.l>.I! b.as�l.
�

E.let.rocárlil..ogralia.
- L•.bOfa.;".;. YIU DE InUAI, é ERGRIR-

.

�
tÓllO d; .AnalIses .(s�ngUe-féZe8--'urma, etc.) \ DEtER O 'palrimonio de Blu..

S .

Cfunca espectabzada de Senhoras .

:�'
t:,-.�p.;.�_!!J:.n!u.�_"_"'•._. ...-....: -.-."'''-11.-.-�"':-.!t."'-"'."'.-""-�"""-,,,,••_!N�N�:��-!ES:E.DI!Rl�

�
..

(Perturbações· m.e...n.s.
tru

..
a.1S, .6sterilida..d.e, alterações. se� xuais, incômodi>s da adolpcência e da idade critica,

�
.

inflamações genitais, etc.) ..'
.

e AlamlY.ia mo 9rlnco;. 3 -

. iJlumenaa. - Talefoue. 1392 i
.·�mH�1L��4f.��if��.oJEU:.E:ON."'�.&1D:.:.:mt(ji

MedicI Especialista em
Doenças das Crianças

e da Péle

0Iu_ especi'ahdOi liO\o
bpe Â�taçio das CIiaJ:I,
dtchas, PUldcul� HIgjIe.
Ile Infantil) C1Wca Médica
Ilafan1il, Tubel'Ciilnse l,Qfan"
til te � da fJél" da..
CriiWÇQ•

Telef.. : 1101 e 1099

Extrato
·WEIIEl

Prado do Rio, La. Menor I
.

.
ii!. Rapsodía' . �

.

eecónlfa�se ii ,enda. nas Ifarmacias e Drogarias·
"m., , !t

Lavando�se com o sabão
.

. ..

HVIRGEIVI ES·PFjCIAljID 1\ I) F�u
elA. WfTZEL INDUSTRIAL JOINVILLf (Marea R�;gistrad�)

.
.

.. poupa-se tampo, . dinheiro a ahOllf:ecimantos
...... :' ..

".' -:. .... -

"'" .'

1,

:

.,
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