
IlSSimlillará. o Illicio Da Campanha Politica Da Oposição
---�-

sio ffiU10, 26 (c. ilo) - n Cª�iianha poUHca: da Oposição, çhefiada pelo Brigadeiro Eduardo Gomes, finá inicio DO pr6ximo
dia ii da junko, com ti realização de um c(Judcio monstro nesta Capital.

cio I
•

e r I I Ia Dês
São Francisco, 26 (A.P.)· que das

.
Super FOl'taZezdsj Tóquio sa.ba."-.d.O ultimo. I abalou, seriamente o orqulho

Anuiuiia-ee oficialmente. que Voadoras efetuado contra Adianta-se que esse golpe niponico. .

foi destruido o Palácio Im-,
pedal Japonês' com o ata-

Julgamentos em

Bucaresf

Guan, 26 (A. P.) - As
(orças de fuzileiros navais
americanoe, apoiados forte
mente por 'unidades blinda- .

das penetraram em alqumas
partes da cidade deOkinauia.

anual
semeatraí
avulso

Cr$ fll',oo
Cr$ 35yüu
Cr$ 0,80

E. GUIIles continua
vencendo

RIQ, 17 - E' o seguinte o

resultado até hoje apurado 00

inquérito popular realizado peão
"0 Globo" em tõmo da suces
são presidencial:
Eduardo Gomes. 449 votos;

Getulio Vargas, 265; Eurico Du
ira, 82; Luiz Carlos Prestes, 71;
Em branco, 204.

M U O AS
Frutsíeras e Omamentaís
Peçam catalago ilustmdo

LEOPOLDO SEIDE1:
Gorupá

Refutou as acusações que
lhe foram feitas com res

peito ao emprego dos re

cursos da Diócese de Bo-
� " ""� I Desta forma. apenas o interesse celetivo, sua segurança

Perne!ilar ,IS ie�,OS DOS tucatú, na, revolução pau- e sua dignidade, que devem estar delesos de quaisquer apro-P lista, acrescentando que o veitadores de desordens. compeliram nossa orientação saneadora.

nassm!s .. Uel�®is referido manifesto mostrará Quanto ao mais, ou seja os interesses de ordem pessoal, que
i!F Ig .... i! �

ao publico a"hipocrisia com I se vira:H amortaJh�dos no roldão daquele anátema �e inteira e.
��rm com que a Igrê:a Católica! aplaudida oportunidade, para resalva do bom conceito de nossa

, ...
. J,. ..

.

I gente ordeira e progressista, não tiveram e nem tem, mesmoA idéia lançada por um .ior nal portoalegreuse de erigir dOOVlO.U-S8 de Cristo para 1 agora, acolhida a qui em feição estéril. cabendo aos que se jul�
�m monumento em honra ás forças Ex·pedicionárhs Brasí conqUltitar o dominio tem- I garem a cavaleiw de qU8isquer, direitos usufruirem"nos pelos

"
letras qúe lutaram na Italia, encer.ra em si a mais clara evl-

p.orar. io. l.mi vefí'1al d.os. povos. 1 tran::.miles legais, P'lnl onde re.servaremos
e3te aSSullto que i â,

denda da gratidão nacionai aos herois que não SÓ sangra- agora, ':tpenas interessa a duas partes.
ram nos campos de luta em desagravo aos vIs atentados de

.

-= ...,.... -

que fomos vítimas, como coniribuiram
.

eficientemente para i _I V l�' r W II _ 9ontudo, e, por não. estar alheia á informaç?"o uma intensa
restaurar no mundo a ordem, seriamente perturbada pelas �

D,a . ,�.i. "" .I. e! cunosl?ade p,ubl�ca. desejamos dlr. uma rasPos,ia a arenga. que
hordas nazi-fascistas. � � I riQS fel destmi3dO por COlli';tantmo Setragm, formulando-lhe

Agora que .a pretenção de domínio mundial foi sufoca- � Igualou melhor que o � I apenas uma pergunta:
da em seu prOpno beiço de origem, agora que os arroglan' � aímilar extraugeiro I Porque. Constantino, VDce foi preso pela policia no desen-tes exércitos de Hitler deixaram de consmui. ameaça au 50"

.

d O' d V"?l'h d d d f' � - �. f � ta ���-'lin:UE:D jfoJar das manife;'fsções que se pren eram ao la a
. ltona.

�('goee Foi er
� 3_ e os �ovos.. �aco". :ago, a q�e o,:ssos

SO!::Ia-1
8fjr. iJo. �&Uh;l!í;,n,i.n

Sr! J. Voce e.r.tão fO.i vitima de uma violencia por parte das autoridadesaos sta.o_ p.t':::.tes a re,o!na. a Patr.a. depo!::. d.e,:>ua preclos.a Rna '1 d.3 Seetmiuo, um - Cx. .... 'J·untamente com mais 14 peSsoas presas em um SÓ dia? ...
" colaboraçao na construçao da estrondosa VitOria, nada mais Il L U M ti NAU

. i"

justo Que expresarmos a admiração e rec,onnedmento que·
u -�

1---
lhes devotamos eternizando num monumento seus feitos, I.vaRPam.li sibre i

E' uma homenagem que, por cedo, sera SUmamente

I'
Y ! ft� li'da.labsolutamente inofensiva 'Oar8

..grata áquele-s que voltarem e recordará, sempre, os q'ue tom" Taral,;n I �� Úl!il,�Vlpele. Eficiente proteção contra
bamm �m_ sólo eXírawno defendendo sagrados prindpios de I e�...,..ol PICADAS DE MOSQUITOS e

liberdade.
.. Melburne, 26 (A. P,) O co· I J.�v outros insetos .

. � ..... St'.tsir_�,_ta1l1bem. para confundir os que não. acredita· mun�cado oficial de hoje at1uu- t

"'.g vaméno·vMor·dos'�nossos F,oldados. pojs O dito

monumental
r.1 da que as tropas imstr�lianasI· .

·,·

.•.·.:.•.: 1 s

..
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..
fic2 c,

..á.,.4?ar.a.• : ..•...
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re

.• r�lef!lbra!i.d.o. seu.s feito.s gIOri�-
.. tl.S.tã.O re.,d

.. i1z,iU.dO m.Elodi.c.am.ente10 r..uze I" ro··
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G l.�.:..ta.n �e� d

..
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..•

e.

.. l."(l,. o.n�e. escrev.eram p.agt-
a

.5. d.efé.sa
..

S

japonesas.
em tO.das I \__,

U nas a?�Jlravets, no�Ãvto oa nO!>síl hlSÍom. I as
n
frente� e pr�sseguem seu I ...·.;...·�----,--�.........

?o� .,-' ;.;""'Ií:m'''''''''M1f'..M�if'nm;;c�,·,<;;$N\\\ii..j!0·..��,'�� av..nço sobre Tar"kan. i

-_.--_
..
_ i Rio, 26 (Presa Parga) -

B�ftl���a-�do � Pfi�� �i�· eJ� ·10 bispo D. Carl?s Duarte nlin�1 Po��t�nlbIOH�lW��� �,a����� ffiil � llJ'� tW,g� dlill
! Costa, em. entrevista cones- AI�I!lIUI, UUili� dras Uh,;,

lll�n1li!lli���1�,� �����;�if'.��� dida ao "Diarío da Noite", w;�Op�. Ia.; asft 'l1li.mi!t1!�gd;�l'l ��j ��il9�JHls��aI declarou que D. Aloisio Mo- V��� �'!Iil (j U II! III: •

LOND11ES, 26 (BNS) - Já estão sendo desenvulvidcs sella, Nuncio Apostólico, foi O uso do cachimbo deixa a boca torta. .. Assim, si Uvas-
os plenos para o incremento da produ';-ão de maqutnarts o maior espião no período semos qualquer duvida quanto â HdellIade da informação que
agrtcolabmantca para sat;srazer' os rnercados do pais e da guerra, e na paz que se U<JS f{,j f.1i"estada sobre o arretamento oratorio, que levou â tri
da Eurepe. Auuneía o 'I'imes que bem cedo serão postos inicia. contínua a ser gran-I burra popular dos comicios da yitüria,� Constantino Se�r=:.gniem venus multes dos novos e mel::vJ.l"1i dos tipos de maquio de protetor da quinta-co- para asses.tar, ampara.do pela impunidade das. mulhdo�s •
nas agrículas aperfeiçoadas pela 11ldl.1Btl'Hf íngtes». Erabora I .. ". suas despeitadas baterias ,de desagravo e r�pre8aha _p��soals,.a Inglaterra tenha Importado maqutnarta americana para

una
agora, conhecendo do revide, que lançou em A NAÇAO , anu-

acelezar a produção agrícola,. screrítta-se que 2. terços das Anunciou que está. dano lando qualquer possibilidade de defesa de sua poslção, com

novas maquinas compradas pelos hzendeirQg durante a sordidos ataques pessoais, tornamo-nos indiferentes á contem-
guerra, DO valor de 100 milhões de libras. roram fabricados

do os ultímos retoques no
plações e convencido de oportunidade de inclusão do registro que

na Gra Bretanha e verificou-se que o material produzidos manifesto que publicará em lhe foi destinado e, tarnbern, do fator que motivou 06 lncontaveis
no paiS tem dado bons resustadOfl. breve, rompendo com o Va- aplausos que nossos leitores nos distribuiram então.

Alem d'e tratore s, fÚfl'.am : f�bricados.e aperfeiçoados üicano e lançando as bases
outros tipos de maqulnurtn, agrtcole J €pecieJizadH,. como do movimento que lUlClOU
arados; maquinas prra <5olh» I' trigo e batatas, ealeulando.

com a fundação da "Igreiase que. exist-em atualmente na Ora·Bretanha, 400 mil ma- ,j

quinas de ordenhar. O Governo Brítanrco 'pretende con Católica Nacional",
tudo acelerar ainda maís fi fabricação de equipamento
agrícola para satístazer' as uecessídades do pais e do
filem mar.

'

porque

Foi aliás, premidos pela indisfarçável impressão de cons

trangimento que apresentavam tanto nossa população como as

autoridades, frente aos condenáveis procedimentos verificados,
que reconhecemos a necessidade de uma advertencía publica
contra a repetição de tatos tão deploráveis e dissonantes com

a alegria popular que coroou a andada vitoria das armas demo-·
craticas, que .olimava a determinação mais fecunda e discipli
nadara do nosso esforço de guerra.

Para

Prefiram a Farinha Fabricada
pelo MUINHO JDINVllLE

Por motivo de mudança está liquidando seus artigos, que so
freram um ABATIMENTO de 10 a 15 por cento.

II lAproveitern os rnêses da �litHO e JUNHO
5Etl'ara fazerem suas compras na

-

i
��-
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Vende-se ,Motor monotãstoo
AEG, de pouco uso.

Rua 15 de -Nov. nr. 1300-
TeI. 1456· com o Sr. Sehulte.
"

*** 1

Vendemse três vacas leiteiras.
N tratar na Rua Bom Retiro, 94.

I' '..... ... ...
.

I· Empreg.3.d.O ..
de es.cr.itOriO. com ,noçãO.

de correspondencia,
, para uma firma atacadista desfa praça.

- Procura-se Di'Ígir-se por escrito, para esta redação
. sob "EMP - 1 00".

r'-,a-�-�-r�-�a-r�--�-�-u-.�-B-a�-O=B-l�-Om-s�-nn-hae-':�: I
H��-.

JSrêcOisô:se
�=�-*-H

ense",
- , �**-. 1 I': i
-'--��. ,E-rscisa-se

"

,'Predsa�s,é alugar quarto ou

.apartamento independente com

banheiro para senhor solteiro.
Ofertas para esta redação com

a direção:
.-�-..�_.;-..-:-t:-":"-::f:�.'--:+

�-.""'."'_.-�-.-!a'_"-ji-:' o .-'.-+:--.....:_�-.-"..-.__;.-.
r Orquideário Tremembé

Cultivo especializado com estoque de 30.000 exemplares.
Vende-se exclusivamente plantas aolimatadas, bem enraizadas e

sadias. Despacho para qualquer parte do paíz, Lísia de preços
graUs e sem compromisso.

"ENSINAMENTOS BASICOS SOBRE O CULTIVO DE
ORQUIDEAS" Ifolheto de 24 páginas com ilustrações, própria para o prin-

_--------------� cipiante e util para o colecionador experimentado. Preço Cr$ 3,00

Oficina BADIO fUNK( porte e regt��idtsa��; póde ser remetido em selos do Correio. E

HAR.RY BLOSSFELIJ
Caixa Postal 2.189 :._ São Paulo

·Oficial . do' <!lfaiate
Procura-se um

na Alfaiataria Kel
Iermann, sita á rua
·15 de Novembro

6Bt.

Ven'de ..se

A.tende todos' os 8ervi�o8 de
Radias receptores

Serviços Bapidos 8 GarantIdo.
TELEFONB 1395

81.1il 'I de Se,tembro. 13

Compramos ibras de
CEDRO de ta.qualidade

nas seguintes bitolas:
diametro rnlntrno: 35 cms.

comprimento : 2 metros e acima

Pagamos os mel'bares preços, á vista.

I E�I��!!����aTI�V�S���!!����;�. I
Precisa-se

1 aprendia ou aúedlíar para a sesção de Secos e Molhados.
1 empregada para serviços domesticas.

Paga-se bom ordenado.
Aceita-se um colegial para serviços, leves no negócio

durante 1/2 dia.
Tratamento familiar.

,

Casa WILLt SIEVERT

§_.....�_:.:_:�_:..._,��._.._.;.;..;...._,L.o ......1.�;_1!l--�-...._�)iE!I�-�-:.-)

Vendemos
Duas chapas de ferro, com as seguintes dimensões:

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

COMPANHIA JENS�N ._ Agric., Ind, e Com,
Itoupava Central-Blumenau

ATENÇÃO
Precisa- se de trabalhadores para cons

trução de estradas no lugar Alto-Garcia.

Iníormações na

CASA DO AMERICANO S. A.

I Mercado de Automóveis

Rua 15 de Nov. 487

--�-

Sociedade Beneficiadora de Madeira Ltda,
comp ra e Venda da Madeiras para todas os fins

8ua 1 de Setembro .. Telefone 12t�

Jeí1erson
A maravilha da lndustria nacional
E' um' radio ao alcance, de todos

BeJa· apresentação - Dlima seletividade .. Som inegualavel
façam-nos uma Visita sem Compromisso

Dist1'ibuido'res para os Estadoe do Paraná e Santa Catarina:

MATRIZ
Praça firadent6s.· 200

& Filhos
BlUMfNAU

fiLiAL
Rua 15 de Novembro. S8i

18�ã O P r' o s d 8 C i-m o
liltHVILf CURITIBa
FILIAL

Rua 9 1i8 Março. 126

, foto AmADOR (G� Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro, 596

fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultura

aruoldo Puelter
BlUMENIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex·Paimeíras:
Telefone, 1081 - Caixa Postala 48

E!pecialldade t)Pl fmitaçãQ de Executa-se oom presteza e p

Grll:nitQ Esc«.dadas. Pavhnentos, feição. Colunas de C�i!lmto ,

L
,

..
-

_. mado, Baíaustree, Caixas p�
S(lleirall Pedral pata Ptas, Bal .. Agua, Tasques, Capíteís, Tui
cões p2ira: 'Armazells, Cant;ouei.. para Esgotos, Bancos para J

, , ,

-' díns, Mesas de Centro, FIm

1;.
as para Filtl.'0 e Radios) FIO'"I ras, Vasi(), Fingimento diti M

,Fães, qcl� d. �Sg{). etc. d e i r S' e P e d r li, etc.
,

o seu RADIO está faíhando?
Leve..o imediatamente na oficina

RADIO .. BLOHM
e será prontamente atendido

Equ,ipamento moderno de alta precisão, técnico
tormaâo e diplomado em São Paulo
Alameda Rio Branco, 10

Dr .. CAMARA
ESPECIALISTA

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Molestias das meninas 8 moças. DisturbiGS da idade crinca. Per
turbacões D6uro-glandulares. OPERAÇÕES do uroro. ovarius.

trOmJfils. tmnãras, ilpendice. llerllias. etc.
Diatermocoaguiação • Ondas Curtas.

CLINIOA EM GERAL
CoraçãD. pulmões. rins. ap. digestivo.
iaricas - Ulceras· Doenças Tropicaes.

CONS.: Rua 15 de Novembro. 1186 (ao lado do Hotel Elite)
RESII1: Dila Amad: Lu�. 23 • F8:.�: 1226., B L Ull II N AO;g(E

fabrica de Tinfas
Blumenau Lfda.

Tintas e Vernizes • Material para
Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas para artistas
Blumenau .. lia. Catarina

Aparelhos de Radio
da R C A Vitor

de rodos os tipos e tamanhos na

Casa do Americano $. A.
Mercado de Autornévela

Rua 15 D' 487

DR. AFONSO RABE
LIBOBATOBIO ESPEGIALlSADO DE ANALiSES CtlN�CAS

,

1 p_ar_a_si_tO_(O_ID_a_in_te_sf_in_a_l �

Provas funcionais do estomago e do liYado
Exames fie urina - Coproculturas

HemocnIturas e. saro-reação lia Widal. qualitativa
Rua Brusque sln. '- Tel. 1319

CAfr CO t
Sempre foi e continua a se

I dhor
______..._�IiEIliI!!iI-Sl!!III!!!I-_-

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



. "'." . . ...

.
,. �,.'

ff��•.de. Rllã�e��"
.
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o seu cional duelo
-,

entre Palmeiras· 1 Guâradí{�Hoje�
Logo mais à tarde, no estádio da Itou- trados esquadrões do Palmeiras e do Guarani, logo mais á tarde seja das I:fiàis � renhidas e

pava-Norte, os amantea do futebol em nossa em proseeguimento ao campeonato da LBD. emocionantes,
cidade terão ensejo de presenciar um sensa- Dado o grande valor, o grande entueias- Come de praxe, os quadros de
eioual e emocionante prelío futeboltstico. Tra-, mo e a vontade fercea de vencer dos dois tas dos mespioa clubes farão a

ta�se do jogo que realizarão os fortes e adex-] preliantes, é de se esperar que a pugna de preliminar. . •..... '

....

.'

·

..--..-;o,-.'t.-�-.�+_-+-.-:-+ o .,.-���-1P- �-.�-.- .. o .........-.-•.,.....�-."""'._- .•-�-. o .-"-.-"._:_:fi..,-_'-.-�__:''''_;. p .•-.,-�:«-...-!ti-:. -'"

Está marcado para hoje á tarde,· no campo do Palmeiras," o qrande
embate entre Flamengo x Vasto Verde.

'�-�""�-:.:-�--.-:<t:�!t-._;§-�, o .-_�-�-"-�-:+:-._.,-� -_. o�-:fi"'_"_.-IIII-�� o !t--..-�-:§�--.._*-...-�. o .•- ...-:«-§.-M-.:-.+:........-*-.

Hão Descuide
Uma ToSSe ou
Um Resfriado

Uma mulher... símbolo de tudas n'utn filme que símholtsa
a prnprla vida!
Um filme que nunca será esquecido pelas pessoas que ama
ramo .. amam ou amarão! Esta Película, Iudlacutlvelmente.!-------�---

Sera Para o Seu Coração, Um Lenitivo ou... Um Estímu
lante! Um Filme Que seualblliza. .

No Progr» Compl. Nacíonal - A noite> Maia UUI R.K.O.
Jornal e um desenho.

Platéa 3,00 • 1/2 e mil 2,00
Balcão 2,00 - 1/2 e mil 1,50

A' Noite: Platéa Numerada 4,00
.-::€-�-�'-:.:-:.:-�-""�...�;./.;""",. o +-.',"':.'-�-�'-.'e:i.'-'.'_-.-.

ComércÍo 8 ·Indústria· Gompánhia
-

Paul
Assembléia Gera! Extraordinária

.

São convidados os senhores acionistas para uma reu-
.

nião extraordinária. a reallsar se na séde da sociedade, á -----------

rua São Paulo Nr. 300, desta cidade de Blumenau, ás 14
(quatorze) horas do dia 4 de Junho do corrente ano, aítm
de deliberarem sobre fi seguinte

ORDEM DO DIA:
1") Venda de bens ímcvets:
20) Reforma dos Estatutos;
30) Renuncia da atual diretoria e nova eleição;
4c) Outros assuntos do interesse da sociedade.

Bluznenau. 22 de Maio de 1945.
RICARDO PAUL JUN. - Diretor Prestdente
LOTliAR PAUL - Dfretor Gerrente.

HOJE..,. Domingo, Dia 27, ás 2 horas
FANTASTIGA MATíNEE INFANTl:

1') CO:\1PLEMENTO NACIONAL

2-] ;i'HRS SELVaS DO BRASIL CENTRll' fi
Filme natural de longa. metragem, mostrando &8 nossa ri
quezas naturais, 8S nossas seivas, leras e indíost
3.) "RAZ.�O E EMOÇÃO": • Desenho colorido
4.) "A MOSCA E A ARANHA" Maravilhoso desenho!
5.) Continuação da empolgante serle:

.

O GRANDE MISTERIO AEREO
Um espetáculo que a todos agradará!

Platéa 2,00 - -1/2 e mll. 1.00 - Balcão 1,00

HOJE -- Domingo, ás 4,30 e 8J15 hs.
Bette Davis e Paul Lukas na super maxims produção da

Warner:

, r
"

Dr eu'

I
-aE gleg",

Gs M I R NDA IExpedicões .... Despacho§
- ..

IAgentes do! iétes : ..

IIBRASILMAR" "SUMARE'��

com viagens regulares entre Itajaí - Santos

tab:a postal 36 - EnG. felegr. nGuido"

ITAJAr - Rua Pedro Ferreira noe, 6817'2

Çt

AGRO S E

---:........·,-----��---··r:;:.�;r;:,'.'<:�;if��.�·· -

y,

r 'E' L'ldic&do nos casos dr: f::aqueza,
palide2., mag!'<!::t'� e fastio, porque em

sue f6rmula entram substfulci:as tais
como Vanadato de sódio, Lic:itiu:;1. CH
ce.\·ofosiatos, pepsine., noz de cola", etói.,
de ação pronta e eficaz n('.� C<lS0.S te
:r:!queza e neuraEt'2!li3S _ V3.nadiol G
indicado para hornens, mu!here8, cri"n-

4 ças, sendo suo f6rrriula eGD.hecid�l p-210$

�, granàea ITlé{jicos e sstâ lice..!.lr:Ü::d:J pelll
"'l.$' Saucte FublicfL

h

"

f� __idJId.,. que pôcm
_ _perilO ...Ade.c a vid"-. eome
_ pot' ama .impl... t6no ou rea•

friaio. Eel. mal... embora pareçam

_ �POrtaJls.i dev__ tratado.

eDlB tado • cuidJide' para que nã..

.. qgrav_ .. maneira • sausa.

*,01 abottMimllD�" Tadlll.' ar.

� do apparelhoo respiratorio.
-=11 limpI$I. ,nJlPIIl bronehite ou

,86Íriad<>, pnc:i_ de iIDl remedi..

fQpido c eflicu. OXarop. 5iio João

4 o indicado pu

!aIi. "".
""'..... w. ... remedi.
,. labor qradaveJ, para i
IIIlO�os. velha•• Cl'oonçu. .

Xarope .,-

'SãoJoão
Lab. Alvim & freilas __ São Paulo

SIJ ;.. ..

mpl.gado "'''' ",oi ,,'«Osso no.
TRAaUE08ROlfÇllUIT5 HI tOOOS os
SEUS .AAUS E SUAS rwílf!mÇÕES
(!lMO S'EJAr-FTOSSfS.CATARR05,
eMHpUlTts EO!�U,LUClI&
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11-"11 I-§......-�-......�-!I

� .

I Aos Senhores Proprie- I

;�
tarios de RADIOS T

A instalação de uma.

� ANTENA GALLI �.
� l'eprezenta as seg:"lÍntes �
r. vantagens .1
t facilidade de instalação. T
!GI. Economia Segurança ...

I e melhor recepção. .I

'�r' Informações .com o a.r. Jose j, Galliani ..
, Boa São Paulo. 9 I
'" Blumenau ..

..-�_..w-.�-§.-...,;_..__...-�-�
"'.. .

OD·rN
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Edital de. Intimação
o Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito. da ComarcA

,de BIumenau Estado de Santa Catarina, forma da lei, etc.
Faço saber a Juliana Rath, brasileira, doméstica, atual

mente' em lugar incerto e não .sahído, que nos autos da

ação de desquite por mutuo consentimento que requereu
com seu marido Alberto ,Raht, perante este juizo, tot pre
ferido o despacho do teôr seguinte: "Vistos estes autos. de
desquite amlgavel por mutuo consentimento em que são
requerentes Alberto Rath e Juliana Rath, marido emulher,
homologo o acordo constante da petição inicial para que;
produsa todas os seus [urldleos e legais efeitos; Apelo des
ta minha decisão para o Egr:,égio Tríbun,al de Apelação do
Estado. Custas na forma da lei. P.R.i. Blumeueu, em 11 de
setembro de 1943. (as) Oscar Leitão. juiz de Direito," E,
para que chegue ao conhecimento da interessada o t�or
do despacho transcrito, mando expedlr o presente .: edítal
com o prazo de vinte dias, o qual deverá ser publicado
na forma da lei. Dado e passado nesta cídade de Blume118U
aos vinte e dois dias do mez de maio de mil novecentos e

quarenta e cinco. Eu, João Gomes da Nóbrega, Escrivão, o

escrevi. (es) Oscar Leitão: juiz de Direito; Selado com se

lo estadual de Cr$ 2,00 mais a taxa de saude. dOI}!ere com

o original aüxado no lugar do costume, do. que dou fé.
.

O Escr: João Gomes da Nóbrega.

••.IftI.)t.�._J[._:,:u.�......o® ....IlI._.II�•••:.:..la:.'I€.€D.

Exportadora de Madeiras S. 1
Stock

-

permanente de:
Madeiras de construção em ge-·
ral, Forros,' Soalhos, Molduras

etc.
Telefone 1337

8 L U M li: N' A U .. Santa Calarlna

Ã.· SANTAELLADr..
Diplomado pelil fac�ldade Naéiónal de Medicina da

Universidade do Brãsil.

Médico por concurso do Serviço Nacional .ia Doenças Mentais,
Ex-interno da Santa Oasa e do Hospital Psiquiátrico do Rio

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

CURleA MÉ-DICA - ESPECIALISTA EM DOENCAS NERVOSAS.

CONSULTÓRIO - R U A P B L I P E 5 C H M I n T .

(Edifício. Amalia Neto) .

Das 15 as IS horas '.
fLORIANÓPOLIS

Q .-�-�-!lli·""""__,....,....-9 a .......-� a • •............... III ..
•

Casa úe Moveis HossmarkLtda.
.Aceitam novos pedidos na estofaria.

. e reformam moveis estofados

Serviço rapido e perfeijo
Rua Amadeu Luz, 11

1
,
iii

Col.ocas do flg?-do.J,: 5:; nilís�'J2ôres'no estomag�

���t��I��' 1-· r--

����:��:�:J� .•Indigestões : Palpitações.'- ..

Pesadelos ��,,� ! Dyspepsia �p

Língua sujâ ,I, ,�if Gazes -'.. Azia
�. f�i'},,·. .

Dôres de éabeça - Peso no esromago e muita.s

I pjIDI8r[do�Ibbãiie Môss
�o� a{.--<;E.o -::lü·ecta I;obrc o 'õSTOlTlAGO, .i;;-lGA:�.·�:·IN�":ESTp')O.s ·�ll�\na.m

.

as <:aUS!!.B. -f1ViUi.ki1... -;r"lOs:vln.tf:.míH)te, .. ·

a i)rlsão dc< Ye,�'tre.'. 'P.T.(Jj)o�ctonãm. dasd�
'0 .. con!eC�Q•.pe:ru -estar genlJ e ta:r..ti.m. 'désapP-!,.. r.ecc-:: :es ,4I:lliCr��lQade:J, nQ

ESTOM ......c;O; _Fra."-Oo .. INTESTINOS ,...
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Ir
t� �.r,�·JLJc1�<iq�f���a�;firfJ�se!ir�,oad�o�:it�� rl�cor�!�il
;--g,,,,,,.,,,�m _lJ,1e�or,.pel'deu a. vida de modo trágico, duo

�'-:� :,"'i""ranRf' uma.'';�Hlçadá;.
.

.. .'
.. '.

. §;}fJI:';:J'� 1� k��0ãss8reiãie detalhes, na ocasião, não nos
permltirrabonat' uma informação positiva sabre

>"c_.",�_.,\-;lUi""c1�stij,nQl!H;. que determínáram �. morte do
infelizmenor, .'

�� ,'i:'"-; � \:>i� _.��.:,..J
-

.". .'
.

2·��:t � �S�bi�.�e qp:e Herbert Lahn, assim se chá-
maV1t a . VItima, S8.11'8 para' uma caçada em com

panhia de dois coleguinhas de uomes A.. Oaux
,. é Subi Heldom, levando uma espingarda perte
'.

ilS·.-O'�.�e-en{-eij;fió<'pg:i-ct.êste uttímo menino. A arma, como
,se poríe supor, .' fora. levada. clandestinamente,
seJitt, ((;.e·e

-

smento d�� seu dono.
.. ;

"_.r !ials fie, como ja informamos, o corpol,'- �,;)'lBi;]t:';� �� ,,�-. �.r' ..
.

.

de Herbert Jora encontrado por um colono,' num
capão de mato existente nas imed_ções da vila
Demonstrava ter recehíde, em cheio, uma carga
de chumbo no rosto, contando-se cerca de 40
perfurações.

'.

Ciente do ocorrido, a policia logo tratou
de fazer' as devidas averigue ções, interrogando
osmenores que acompanhavam Herbert na caçada.

.' Estes, de principio, disseram 'que a vitima
Ievára uma queda com li espingarda carregada
provocando .o disparo que fi fulminou.

, Entretanto, no decurso .do segundo íuterro
gato rio, Bubí Haidorn acabou confessando que
o menino A. Daux,. quando S� achavam num
pasto eabõreando laranjas, pDS se a brincar com
a espingarda, até que esta, em dado momento,

detonou, matando, Instanteneamente ,0 cem-

panheãro, .

Daux, autor ínvoluntarto de. morta do cole
ga, possuía 12 anos de idade, seudo Who adotivo
de uma tamílta restrtente na vila. Seus pais le

gltlmos residem em Jareguá do Sul.
Bubl Haidorn, o outro parttclpante da ea

çada fatídica, possue, tsmbem, cerca de 12 a!J()S
. de idade e foi quem sustratu a arma do P/ii.

.

Herbert, o desafortunado jovem, possuia 16
anos e era Iílho da sra. Vva. Le!J.1J, morauDl'n,
tambem em Rio do Testo.

Ao contrario do que dlssemos em nossa

reportagem anterior, veículaudo uma jnfo:rmllç.�o
I que havíamos recebido, o acidente' ocorreu dm
3 e não em 17 deste maz.

Bh.rmenau, 21 de

Maio de 1945

para

I
Bicicletas I

I

De acordo com a resolução da Assembléia Geral Ex
traordinária dos acionistas desta Sociedade, reaHz2da em

20 de Abril deste ano e cuja áta roi publicada no Diar!o
Oficial do Estado em 18 do corrente, terão os atuais acío
nístas o prazo de 3D dias, a contar daquela pu1;>H_?f.çãO,
para exercer o direito de prerereucia na subscríção do
aumento de capital, a S8r realizada em dinheiro, DO valor
total de Cr$ 14.200,000,60.

.

Pínder-se.é, por conseguinte, em 18 de junho proxi
mo futuro, o prazo estipulado para o e.xel'cicio 6bquele
direito, sendo que apás essa data, a parte Dão subsertta
pelos atuais acionistas será tomada por pessoas estranhas
â Sociedade.

Blumenau, 24 de Maio de 1945
A DIRETORIA DA "FORÇALUZ S/A".
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