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Lor.{fres� 29 UtP.J ;. I�füfrinl .Qj. Q. Ga da eSQ��d!!'� b!rUtfhJj�«:� DR Pacifico
Que flO'f]� tHflvfos de gi3ef�a h��deses e,flG�t(HUiiefieii��@§ 2�tão a ea-

mh�ho Jlaquela região e QGe em breve as melhores unidades de forças Ide combale da Marinh,s Real estarão concentradas contra os japoneses.

Moscou, 29 (A,P.) - .à Chelrno, no distrito de Chel
agencia Poi Press, :do Go- mo, na Polónia Ocidental,
verno Polonês de Varsovia, I Q d

.'
da

..

d IlJegun o am a a mesma a-anunciou que cerca. e -.. "
.

11,aoo
O@Ü pessoas foram as- i geuCla, essas vrtimas foram

�i.Hu!iml
.

.' -e

I' � t' sassmaoas pelos alemães no sac,'rificadas em camaras le-
\_.:r� 1"&),00
Cr'! 'V,,,). campo de ooncent.tação de I tais.

>1;"u,180 ét:é ';J:3� I �.
-''''''''',.....--......--......--------......11

€) arcado das as.......çlié.. �!':..cd� iI,,�1 Convocação geral no Vale
Bí.UMl!NAU "a••rla-!eir.. .0 d. Ma!. d' 19'��',!'�""m! " �Lj(J(�· . !�'I do Itajaí!

te s ev r i J stas I Co," a publicação definitiva d, Lei E_lei:oral. �s!á ch.",ndo
,

.

.

.

·1 a seu termo inicral a campanha eleitora! nas oposiçoes para o
. JulgadoS e conden,adus em Bucar®st v8rios criminosos de guerra proximo pleito d.emocralico, unidas, no ambito ge�al á. Uni,ão
l1foSC(J'I.l� 29 (À.Pi) - ! Aaaencia oficial Tass, num des pacho deBucarest, nun- \ ED;m�dcratolca Nacional, com a eandldatura do MaJor-Bngade!ro

, I. . .. .

• .

.

. I uU31 o omes.
. --.---._._-.- CW�l aqiu q�te todos os ror-

I Assim, chegou O momento de ação para acabar com issosurde e anitapão sem 1ZalS da capital. Bumena cO-l que ai está e rodos que forem verdadeiros democratas, pátrio-� Y meniam com destaque a sen-
.

tas e amantes de melhores dias para nossa querida Pátria, de-

ao.m ·cu!.·.�.
.

'

tença dó morte aplicada pelo i vem ficar? post.o,s para a �rrancada cixica que consulta os

.. . . ..

IJljIB 5
. ,T1'ibllnal Militar contra cri-: nossos rnats legitimes ancelOS, populares, . _

.
.

Os Jorn81,s de Blumc nau revelam nos a, o co�r ênma de ,'.' o : . 1 '
,

•

.

, Mas, apezar �e nos, s��tll'mO� eDcoraJa�os pela �om,unhao'desordeniii havídas naquela prospera e ordeira cidade, por 1t1tno.��8 eh. fl.uen(�. ,
..

'de pensamentos, nao sera mo Iacil a conquista da vitoria al-
ocasião dos Iestejos da vitoria das armas das Nações Uní-. ASSU11; CS jornau: afirmam I rnejada, depois de tantos anos de estagnação, si todos não nos

das. Popt:la're� exaltados.' talvez Insutlades por espirHos_de I.que a sentença foi seoera, dispuzermos a repartir �quitatival1!e!1te a atividade para o esclac-
YWll8uça. 'obfl�ara� li old�dãOS descendentes,de aletnães I de acordo com 08 crimes q'Uere.cl�e�lo de nosso eleitorado, atividade esta, gue requer a co�aatoa de h�mllhf;.cao, desfilando peJa,a rUI:J_s a� el(�<;de s5�� I cometeram os condenados. i tribuíção daqueles elementos do Vale do .ItaJ31 para os ,9ua.'s.epupos eg��tos reveledoses de uma rmpunenota mquaIHl·I· .

T

.

, .. _ � I seu povo sempre voltou se nas horas mais amargas e difíceis,
cevet, Brasileiros de ascendenota estrangeira ou alernaes I [nn:?o:'nal afirma que oe Estão, pois, diretamente convocados todos quantos ainda reser
que alrvlvem e trabalham sem que tivessem a raenor com '.GSSGSSl1lWS foram Justamen-I varn as honrosas tradições de independencia e dignidade do.sparticipação ti atos ofensivos á nossa scbere nia, merecem te condenados ti morte, aCl'es'lheroicos desbravadores deste vale, infinitamente caro ao :Bra311

o.n.o.. SS.íJ
f

e. í:;pe. íto. m.O"mente quando el fóS est."i.O il1�eir�m

\:'.D
te ce.ntanâo que a. sentenca foi I

pela sua extraordinaria. situação progressista em ,t�d,os
..
setores

inte�r�dos á nossa soeíedade e, �ão marido� _ou p�is. de 18ever'a mas não d;ixo'lt �e produção, conquistada apenas no campo das iniciativas par-
patríotos �osslJ�que, s�m . dUVI{Ia, SH, aentlrão atíngtdos I ,�/,.. , ".

,

hculares.. �, ,.
.

,com a�,yl(!!e/]c:as pratIc�,d.as contra 0.8 mesmos.
. .

i
enu etanto, de Se? Justa, E como t090 bem, .que e mfuHtame!1te b0';1 � . f!e�essano.. '

... Esu'8unavel que o Delegado RegIOnal. de Pülwla que! n ii & para voltarmos a encrUZilhada que nos tirou tooa i11wlahya par�
fl'tudo as.ststiu, não. tives�e .tomad.o uma a,U�ud� para evit'[tI'1 �esco erdJ ticular �a orient�ção dos .nossos �estil1os, est� que preCIsamos
üS excessos oometIdos. A lunçÚo. da PClllCW e H d.n pro- i !1<l'!!\i1 "compIDi�'�' na .reconqulstar sera o premiO a mUlto desprendlffitmto e bravura
v<3nção e garantia, na or'deill pulJUea, oferecendo a íodoJ a I

\\'n�

i! � I de nossa parte.
.. .segurança da sua autor.idade. No entanto, l:'JabeIUOS que bii ulm€hmnãdl Si não tivermos a bendizer qualquer acontecImento !mpre-

predso o M;�l Juz de Direito rhque!a CGIilP.fC:}, ü Exmo, I aUATEMALA, 29 (A. P.) - visto, muito duvidoso já nD pé em que nos encontramo.s, a oP<?·Doutor Oscílr Leitão, tomngsp fi inicís1iva cito! solicHnr liO iO SUDremo Conselhode Guerra sição terá que enfrentar as hostes do governo no prox!mo plel�
ilustre Cei. fl,leio Alvarenga, COffiündante do 32. BC. t;)i>ça! antHlciou ter siDO descoberto to na ta!1ga de Quaisquer garantias e sujeita ao que �el e vier.
necessari8, pur.R qt.!e 3é .1'.e:stiibeleces.se o necessdrio l'espei-l u�h movímento subversivo entre. . Nada. a?i�ntaram os pronu�Ciarnen

..

tos. da unanimtdade dc:sto e a ordem flBqueia c1i.!adf'. 3S fJ'uarnioões auafema(as esta institutos jUndlCOs e das mentalldades mais cultas que o palzO povo, quanto 6e empolga mesmo em atoS de 1il.;gdu pode I sem�na, f(Ham"" tomadas medi p')ssue e somente um raio vingador, partindo do céo. fada voltar
praticar algum exce�:<w até c:.>.rtopontús jW1JtWCll"íiE'1. A auto'l das para assegurar a tranquili á boa doutrina os falsos democratas que se l:Icham encastelados
ridade �oHcia! .no f3utanto dH�trv de uormas de pon(�er�çãG! dade publica sen�o que os I nos PO�t06 de mando, si se reproduzisse uma cOmrersãO como
e energu! funciOoal, deVê) eVHa:r esses excesso'S pí'ilJClpal� l· conspiradores serão Julgados em a de Sao Paulo, o Apo?to!(I! , .mente quando eles amBsçwm a liberdade e a segurança Côrte Marcial.

. I Porém. para não fICarmos apenas na flUsa deste mIlagre,
individual de quem que!' que seja, . I ..

..
.. temos Que lomar posição para a proxima batalha, levando em

O Delegado de Policia de Blumeoau que se noíabI-1 Ate as cr�anças! iii.• " conta, que muito adiantados já vão o:; preparativo�, nos arraiais
.

liZDU em prenrJer e cl.!stigar a tanta gt-ute por lhe atribuir'. .

.

.. adversarias,
'atividade quinta COhlQista, seguilco sabemos nunca levou: 8. FRANCISCO, 29 I Evidentemente, o; chefes da Oposição, mantendo até o
essa :ua, preoc��;a5�o C()otrél .�qu'sJes .�lue sofrera.m os ex· I (A.P.). -:- .

A radio de l�resenfe uma .orga�iz�ç.ãO que se _p��c;s�sa" �?, ;.,;mdergro�l�d",ceS80() d.us [fi !m�e.:sta:tes �lO. dta VitorIa, '

I Toqwo mIo.nnou, º.lte o I tiveram. em. mira afus'é1r quanto po. :,S.\lSI ,,:.pll\.:a��o de metuctas
Por. que, pOIS, nao evitou o degradante esperaculo?

li J,'
-

0"(
-

" ,',. J de fepresaha por parte de um governo mais assannado que nt.!n·
. Digno de admiração e confiAnça publica foram, pOis,

.. ),
. apao �!; a en:'3tnanno i I ca para perpetuar,se !lO poder.

,

�s f:lf3nhore� Juiz de DireH,-: da cüm�r?e. e Comandante do·. suas cnanç�8 a _lal1,€a-! . Entr�taní?, já é j�pre�cindivel a �ção c,omum. Está e,!,328. C., que, com a sua Btltude energwa restabeleceram fi I! rem gUinadas de mao, vIgor a leI eleitoral e, Imediatamente. sem p.erc!� de tempo precl-
ordem e a· t.rau.,..q... uiUdade .P�bl.i.e8 u.1e BIUill. enau� �. II paTa a defe.sa do i1npe- I, samos organizar a ofensiva_ e!e!torai que deitara por terra, uma

.

. .

i ... (DianD da TtHde d(� 25/:)) ! I rio,
.. I vez P?r todas, �s. pretei1�oes de um governo de. dez anos de

ô

. .. .;

7�' ,. ()1'1',-- .

,. 'r • lâ::) tnste memoria para nos,
,

.�

d
mi f I u1,1.. ,,:!/,C'<}!a, ,:egu,l,- I Desde b momento Que relampejou nos céos da Patna a pa-

. ·e"."��lnli.'I: ! do a l,1'(!rÜaçuo, .la ?cO'J:� [I lavra "eleição" que. aqui, estam.o� de�erminad,os. p�ra que, d�poisI ii � I rel'a'rn "mortes herozca8 i 1 de tamanhos atropelos. tantas II1jus{lças e \'Iolenclas, tenhamos
.•

. ...
., I de criancas. alacando II enfim um governo responsavel e eieH::> por nós, � ag?ra che·

Af.JO..
S

.. !oo.ga. e oi. OI. 0. f.csa enft..·". t.ffi.idade, faleceu
I' i

".os'i.eú-as �.' ..,�.;., .(J 11·1 e·r· .ira- \ gOl1 a vez desta defermínaç.ãO estender se tam.bem a mUl.tos ou-f.lábadO Ú!th!l.o. d�8. 2,.0 di) fluente. �s 22,:W .h.{l!'tiS, I!
I' ,""

',,, ,11..'1 H.. '=_< ." ,.(,

iros elemenh)s amaüte� desta terra, herdeiros como nós d.a ati·
(�m sua refHuenclll, a rua Búm Retiro, ii sr!!. D, I nas.

. vidade civica, nunca ultrapassada, dos abnegados fundadores
..

Hedy Hedng, esposa do sr, Curt Hering, grande i '''hl'. ......11 "I ,.

.

n I deste vale.
.

_, ..Indust:nal néstil praça,
...

. ..' llermnUU!! a I!..lInpesa \.
Em poucos dias, os Chefes. que nos levarao á vItOria das

A lutuosa Doticil'i repercutiu dolorosamente em nOfHHi .., iIlecoslovanuia urnas, esta�ão em nosso meio e ai começará a jornada discipli.cidade, provocando.geral con�ter,nação. desde que fi extiD- SUl Cí�
� 1111

; nada para o reco,:hecimento da dignidade de no�sa gt:nfe e o
ta desfrutava da estIma �" apreÇO dos b!�lmtmayel:ses, fruto

. Mos.cou, 29 (A.P.) .

--: FO·I af::;�tamen!o definItivo dos e�ploradot'e3 dos n,9ssos sentimentos
natural de seu carateI' v�ttuoso e eoraçuu bOlllSSm.lO, sem anunCIado aqUI, pOI' lDter� I maiS caros e tambem dos Criadores do "tabu que persegue os
pre pronto 8. atender genero:�m6nt� aqueies que dela Si, I

m��di() da agenr;ja T�ss� que elementos mais ligados ii prosperidade que desfru�.amos pelas
8ce:rcava,m �m busca de aU:1iÜIO, ,... ,.. � Da rrchecoslova uia fui ter- suas naturais origens de nascim�nlo em o�tI'.as terras ........ A plI�dH.sa. d.ama nasct!u em S ne agosH>. de 18S), ::lÜ·

_ =..,,, '" 1'.)� (,ro ,: O' .001 Vamosluiar paia a reconquista dil mawndade pohtl ca que... estado do RlO Grande do Sul ti contava,· portanto, na data mln4��a <;\
.•

:1 nni.-,e"u. �e� a
nos foi arebatada, Sigam, pois, para a frente todo� verdadeiros

de s�u falecimento, 62 anos ipcomple.tos.
.

de s;rnpatl�antGs ü cOJabo- democfa!a�: homens ou mulheres, a começar de :8 anos.
':.! Seu s;�puitam{·.nto realizoQ S� domingo á Íti,rdü, no co- racionistaH nazlsta.s, Uois

" . __ . � .. _
.

;ml�Fi(j.·Pft()tGsta.nte, sair_do o fétet(Q de sua resídencia com,! cheeoB toram executadosna. • .• fi '" I '

gra.1l�e acoropalflhamentu:
..... I ... 'd d la rr b'

.

'd 1 - C· r·u·ze I r�
I Prnfn�ffi � f'")n��Íl:i'l. fanrlcada. :A's numerosas mlulHest!1ções de peZ1H' dírigid/:ls á fa.1 vl a� e (. v _.a Ot) por ea.

.

.

i. \J I .
u .• l'wl

.

@
•

di! .Uhtt. ..
··:;··?l..ih.·a.�eri.rig.peIa Pf'�da.il'fep. ii.l'aV�l! ·'.Uidade de Blumenau"IQãO. d.c.,spatnütas ch�cos aos! ��.= JIIi_' fl�lil �tli��!m litiijmLlf:Janta agQll\ .. suas 6torlÍldas condolenCla�.

.

alemães, 1.
. tillil1 !�.ijhliir\,; á��h.U t- .

._�-'_._-.'-_ --_._-----

o campo de orle de Chelmo

�-,,.-;;-"�------.-.-.--..:.._._--:-;-:-...._-----=.�-._---,� ..�----------

fll0tivo de mudança está liquidando seus artigos, que 50-
frerarn urn ABATIMENTO de 10 a 15 por cento.

P-:io ...
• f
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rol)��rtr��!�·����:�l�� -c;;;pra;;��' ióras
·

de �I
Sohroeder. em Lontras, 111unicí- ,C'� O''.' ,Ao 4

..

!:à.
_ q�II.n..I.·I·. .mI�.depio do Rio do Sul. '" J.:, u� J.u_ uu Uu

......-._:.c\ti--!!>-.:--.<I1I-•._'ti-�--4 Esposa e famiHa de

Perdeu-se'
. ,. ====-=.=====��=.. =.'==-== Otto Ferreira

Um Beloglo de Pulso, com nas seguintes bitolas: falecido dia 26 do fluente, ainda sob o peso do rude gol,
pulseira de ouro, .... provavei- dt

.

3 pe recebido, vêm por este meio agradecer a todas as pes-

mente na ocasião do enterro iornetro rnlnimo: 5 cms. soas que os confortaram nesse transe, aos que enviaram
de Domingo, comprimento : 2 metros e acima I coroas e flores e acompanharam o estimo até sua derra-

en?r���.iI�8h:st: l:�:��o.que Pagallos OS melltores preços, á vista. I deifa'�1�����, pois, aqui ficam os nossos agradecimentos.

ô{:}·T·-iiF�t I EXilO adora·deMadeirasS.I. 111�..��l�EOr�j(lr�Fcr�reira�BFu_���Bi����2Si�!5/4r�')..�
�!�cur:-se al��.I.��aosêca - T:avessa Pernambuco, 5100_1 fa\� �:!!'!�'�"d,m ,�I p;'a:! �uetp�e�d.m ca,

: '. '. ... I sar-se: Jase Bononnni e Marla sar- se: Breno S,lvlO Cunha e

na
Óe ,

A
..
lfal

...
ataria K.el.- til.

.s
da Silva. ' �Ie. natura! deste Es yrsUla. Hofmeister .. Ele, rlUt�lfal

lermann sita á rua \
IS -.

. fado, ��scldo a<;s 16 .de mau�.o oeste Estlldo, nascido no dJ� 8

. ,...... .'. . .
.

de UH:;), operaria, solteiro, dorni- de setembro de 1924. solteiro.

15 de Novembro Empregado de escriíorio, com noção de correspcndencia.] ciliado e residente nésta cidade, alfaiate, domiciliado e residente

6 8 1· I para uma flfm� .a�acadista desf� praça.
..

I filho legitimo de Caetano Bano nesta cidade, filho. legitimo dê
• I' DlII'lgir-se por e:�nto, para ��ta redação noni e. de sua mulher Rosa se- 10ão de �Sou�a Cu�ha. e de sua

,...._....__'- "'"C
sob EMP - 100 . nonom. Ela. natural deste Esta- mulher Doralice Teixeira Cunha;

I· II
,.·-�......;.�=-'�-�-'.-:+-�.-:t;-.90 ...........-.t.-:+.;._:+.'-..;.-".,�-.-.?r-. do, nascida aos 25 de fevereiro E!a, natural deste Estado, nasci-

• Vende-se p... f'..ecl50. -.·S..e'.

de 1918, solteira, domestica, da no dia 12 de maio de 1926,.
I I dorncillada e residente nésta ci solteira, de profissão domestica,

"'os _ .� I dade, filha de Martinha Borda. dcmiciiiada e residente nesta

Vende-se Motor monotáslco
! 1 aprendiz ou aueciliar para a sesção de Secos e Molhados. Apresentaram 03 documento! cidade,_ filha legi.tima de Erwin

AEG de nouco uso,
1 empregada para serviços domesticos. exigido pelo artigo 180 do Co. Hoímeister e ue SUa mulher

RU� 15 t-'de Nov. nr. 1300 _

Paga-se bom ordenado. digo civil sob 11' 1, 2, e 4. Luiza Holmeister.

'I'el: 1456 • com o Sr, Schulte.
Aceita-se um colegial para serviços leves no negócio Si alguém ttvee oonhecímeuto dlPl' Apresenta.raro Oi! d(Yci'ltll\"lutil21

***
durante 1/2 dia. existir algum Impedfmentn legal,

I
exigido pelo artigo 180 do Co.

\!' A Tratamento familiar, acuse o para os Iíns de direito. �1'gO civ',' ! sob no. ',2, e A.
ve-nae-se três 'Vacas leiteiras. �G..... '"' <'" 'V U • "l

N tratar na Rua Bom Retiro, 94.
Casa WILLI SIEVERT El para constar e chegar ao co", St algaem tiver oonliedm�ljt{} d.,

I -I'
�

Ôrq�uidêirio·Treme·mb+e!-· ���:n��r�es:�d:��ad�a;:\!).� ��:!t :1= �p����trdi���:
Procura-se I .'.

-

'.

.

gar do oosrume e publicado pe, E, para ccnstar e chegan eo oo-

Cultivo especializado com estoque. de 30.000 exemplares. I la imprensa. conbecímento de. todos, Iavte $

..

. .

-I
Vende-se exclusivamente plantas aelimatadas, bem enraizadas e· Bl.umenau, 24 de maio de 1945 presente para ��l' afixadG no 1..

Procura-se uma boa cosinhei- sadia.,s. D.eSPâ.cho para ,qualquer parte do paiz. Lista de preços I·. .

Victolino Br��o1 gal:
..
do cestu,ij'1't t �ub!icad� lJ,Q"

T b .. ",. �'B Bh fgrahs e sem compromisso. .
Oficial do Registro CIVil la impreusa,

���e>/a.�, 110 ar· rumenau-
f "ENSINAMENTOS BASICOS SOBRE O OULTIVO DE

.

***'
.

Blumenau, 23 de abríl de 1945
.

*** 1 _ , .' , . ORQUH?EAS" _ " Edil I .'
.

_:�líctorlno Brag�

Precisa- e ., tOlhet� da 24 pagma:; com ilustrações, propna para o prin-
a OÍwlal do Reg'lstrf.!! CIvil •

. l,;;:t . S clpiante e util para o colecionador experimentado. Preço Cr$ 3,00 Faço saber que, perante o sr,

Precisa-se alugar quarto ou porte é registro pago; põde ser remetido em selos do Correio Oficial do Registro Civil da Sé-I
,,***; ,i)� e\

apartamento independente com Pedidos á: de da Comarca de Indaial, habi- E di i t I
banheiro para senhor saiteiro.

.

llARRY BLOSSFELD litam se para cnsar· se José Zoz! .. -

•
.
a

Oferlas para esta redação com Caixa Postal 2189 - São Paulo e Elisabetha Reiter. Ele, naturall Fê� gab*,iJ qn� pretêudem C'r!'"

a direção. �:"."';:"-"'''''''':;''':_:'''''-.'''''''4:-_�';_�-+o �"""."'-.'i-�-�C_�sag+.,-�---..�-. , deste.ESÍ?do, nasci�o no dia I sa,-se, Adalberto de Ol�veira e

.-�-�.;__+:=�--:e,_,�-1':-� .....:� 127 de Jane!ro de 192;:;, lavrador' Ai11Ierlca Lopes Mario. Ele.

en. 'e''. s I solteiro, domiciiíado e residente I natural deste Estado, nascido
em Encano Alto, filho legitin:.o no dia 7 de março de 1923,

I de José lo:! e de sua mulher Solteiro, comerciario, domiciliado
Berta Zoz. Ela, natural deste e residente nesta cidade, filho
Estado. nascida no dia 3 de legWmo de Tomé de Oliveiía e

setembro de 1922, solteira, de de sua mulher Demetrio de

profissão domestica, domiciliada O!íveira. Ela, natural deste Esta·
e residente em Ribeirão Branco, do, nascida aos 15 de abril de
des�e" Distrito, filha legitima de 1929, domestica, solteira, domi·
Matias Reiter e de sua mulher ciliada e resídente nésta cidade,
Amalia Seibt. filha de Orcina 111arl6.

Apresentaram os documentQs Apresentaram os dOClmlentüs e:d"

exigido pelü artigo 180 do Co. gido!l pelo artigo 180 do Oi)�\
digo civil sob n. 1, 2, e 4' digo Civil, sob U' 1,2,3 e ,4. Si

IS.i alguem ti\."er conhecimento de fllguem tiver OO'Dheclnl�ntQ d�
existir algum 1mped:imento legal, existir aígU1l1 lmpedimiêntG legal.

.1 acus'e o para os fins de direito. acuse o para os fins de direito.

I E, para construo e chegar ao co- E, para constar e chegar ao CI2I..

nhecimento de to cIos , iavro o nhedmento de tfldo3 lavl'o o p.re..
presente para ser afixado no lo.. sente para S€i: afixado no !ogaD
gar do wstume e publicado pe. doO cost11m>e e publicado �la im..

la imprensa. prensa.
Blumenau, 23 de maio de 1945 Blumenau, 23 de maio de 1945

.
.

Victorino Braga 1 Victorino Bra� ,_o

Oficíal do Registro Civil.. Oficial dI) n:e�str� ctvtI. '

I fabrica de ladrilhos e Oficina de EscliÜôra
I

. arooldo Pueller
8lUMENftU

fffij:'regodO tC'-m recl m:ttesso noS'

tAAQUEOE:aC.f.íl'JIITS (rI j;jOOS OS
SEUS GRil.!JS E SUAS T1�Hlf['S7AÇÕt5

-

(or�O- SEJAM: TOSSES,Cf;"O'J(R05,.
BR:Otl.9UlTrS E C'XiU�u.a:m:.

,-

Mende todos os serviços de

Radios receptores
SlIrvicos Sapidos B GaranWl.íia

TEtEFOr�!i 1395

I Duas chapas de ferro, com as seguintes dimensões:
uma redonda. c!90 cm, de diâmetro e 12 mm de OW8sura;

1 uma retangular, c/tOO x 110 cm, e 12 mm. de gr�ssura.
COMPANHIA JENSEN - Agric" Ind, e Com.

Itoupava CeniraJ-Biumenau

_Lt\_TENCÃO
�

Precisa·se de trabalhadores para cons

trução de estradas no lugar Alto·Garcia.

Informações na ICA.SA DO AMERICANO S. A. �

I" Mercado de Automóveis §

'sn-=__mM��-=�R5U�J�152DdSe�N_O�V_'a4n8�7dM�__Tuwe�__CBI
Dr.. SANTAELLA
mp!omadg oelti Paculdade Nacional de Mediciua: Ii�

Universidade do Brasil.

1I1édico por concurso do Serviço Nacional. .ie Doe!:-..;aB Mentals_
Ex·interno da ;Santa Casa e do Hospital PsifluiátTico do Ri':

de Janeiro, Ex-m.;tlico assistente do Sanatorio Rio de
Janeiro da Capital FeuGl'ld.

CLINIGA MÉDICA - ESPECIALISTA EM 3DfiNCAS NERVOSAS.

GONSULTÓRIO • R U A F J� L I P E S C H til ( D T
i.Euificio A.melia Neto:

Das 15 ás 13 boras
fLOHiANOPlJLIS

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex.. PaJmeiras)

Telefone.1081 . Caixa Postal, 48
Especialidade �ln Ílll.itaçã� de EXOC".J.ta-se (;Iam presteza e per

GranHo, Escadarias, Pad_rnent-Ds, feição Ooluoas de Cimento Ar..

mado, Balaustrês. Caixas para
Soleira.'!, Pedras para Pias. &1. Agua, Tanques, Capitds, ,Tubos

CÔt;S para Armazeosi Cant{inej�, para Esgotos, Ban<:0'3 para Jar..

"r- IO!'t·"".· Ra 'C,r" :.;'1- dinst Mesas de Oeott'{), Floreí..
ras o,.. d '1<1 , ......,,. . IhvS, >

1)91'
.

f''"
'. ras� \ras�. ':mgimento d!& Ma"

cões, Golas de �SS{). etij. d e i r a e Pt'; d r li, etC. i

���iíiiii��l!

Aparelhos de Radio
Aceitam UOYOS pedidoi5 nH n.:.tofal'ia

e refOl'IlUHH I.HOVeiS oBtüLido:-;

Ser.viço rapido e

Rua Amadeu Luz,

perleifo
II

de lGdüs us ifDOS t: iam_anbüs fia

C�S!l!.'!l de Âífnei"içano S. A.
Meremoo de AUiomÓveie

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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..... leh Palmei .. absurdo querer dizer que a Liga foi B. culpada, q�auda �-�-lJ>-t:-lIl-"-Ji-1r-���_ufBS50 suru�u. 1311. ue!XGU lf!rmSlar O �a� .

li

.. . � ela nada tem com o acontecido, e nem �oderl1i ter evitado. � Aos Senhores Propríe- rlias x G1I31'RIU "'
... Yenculll'lerd� e Itr.anco flor�. x 1,

.

e !!f!n José P(j1'1l não Iot ta�bem o culpado; pors ele. fez 0, que l tarios de RADIOS 'fo1hou os p,9nmS em�,isla .da rebrad,a do iluaõro ant�gO�lsta devia, expulsar Saguín, o 8lreiisor e $chram pelo revínde. I ; -lo r)

. "l,Domingo, reeuzou-se no estadto da Itoupava -Norte () E nos achamos que SChl:3ID não fOI {} culpado. porque ,A Insbalacão de uma
&.esperado encontro entre os. esquadrões do Palmeiras e do ele rteverta. te'!' "sangue de barata" se não HVB&Se dado. o.! ANTENA GAL�I .�

Guarani, pela disputa do certame lueal, e que vinha, des- revide. E BqUZ 8eUSBnlOS mais uma vez Saguím Jloprezenta as seguintes �p
.. ar. ta.n1.G .:

g.era.l... i.nte.reSE.e D.

.. ú.
S

•..•.circu.105. eSPo.T.tH'OS .

Iocals,
�

O

.Ç.OIDO
Q CU1P.D.dO exclu�ivista .das..desagraj.�veíg cenas ve

11-. vantagens :(match (ra:(lSCôr�la mOVlmeptado,. ? a contagem .��a d�,� iJ, X rifiCBdas OIl tarde do uWm? domml!o; Ah!St nos �,ntem, :O facilidade de instalação. �
1

p.&..ra. 0. p.alm.8lr.�s, quan?ú.· Vf.>r,lfl(.� 0. \.1'. s.e...
um ...�.l.:{:BO 8U: u- .1 fàlando..8.ohra 8.8 cenas

.iHnma.· d.eSCl"l.t8B, LlC.amos mentes,
I J. Economia Segurança �.ru '. por ter Sagum agr.edldo Schram, este rev&ald� fi 8'g_�sã(J que Sagním, havia dito para LUCIO A�arlm. mo�entos .an r e melhor recepção. Jtendo ai. os populares invadem o campo, .e com JQg�a1}�es tes do "8ururu", para entrar li valer, isto qusr dizer) pISIHI ... f""Í!lrma"ões com (I sr Jusê �I'trocado "amablüdades". Isto quase no �lllal do pnmerro a canela ôo adverssrin e não a bota. 80 isto basta para 1 ..

"Gallias! '.
..tempo. mnle do acontecido, fi pnUchi entrou logo em. ação provar que Saguim foi o uníco culpado. T !.iUB São Paulo, 9 Ia-tim-de acalmar os ânimos, hastante exaltados. DepoIS de .

Os c1<lis Quadros rormaram assim: 1JI RlumrtliiiU 41-
muito tempo ti calmou se () "baru!ho". OPaln:Bir6s co.uHnu? Paímeíras: Luiz; jue�; e Schram; Víco. EmBío 0::1 'I'iur ra; .-�"""""")t-�-.•"'_�__�->�K�-:C!!
em gramado, enquanto que os jogadores do GUI:H'!HH rei!· Saai Amorim, M'':lÍ,eHã, Texertnha, Augusto e Doquínha. v:
raram-se, negando se li prosseguir o jogo; perdendo sasim Guarani: Curt; Brito (j Sobram; Edg:lr, Honorro e Ktder; _�,,,,---�,,,!,",,,,,,"!",,.......�
os doia poariuhos ..'.

.. Luclo Amorim, Saguim, Cirilo" Correia 6 Klltzke.
As. oeOf.ren.

cias c.�u.�� !Jt:

....•�b.>�ltlI.l.r?!f:n
..

B�l no cDmpo
r. dO.

. 08. gOltlS..

r?�'B.m marcados P.U! S�ul 2 e 'I'exerínha para

I'Ouar<.\!U Ioram himenravelS vinco assím empanar (I brtlhn de
o Palmelrus e CIrilO pura o Guaraui,

que vinha se revasundo c P'i'B1HH'!te certame da .1..BD. O A Hl'hH.r3geiil de [osé Pera vinha sendo bá!!'
cutpado de tudo aquilo que se v�:rHíe(lu. Idl exctuslvameute Na pr.elhninar venceu o Palmeiras por 4 x 2, !Saguím, pois êsse player do querldn olub a d o ou troo lado

. .. ..

..

1 ..... !
.

ri� uI;) HVe�3<3 t,;?tl:ai I nancan () ,losLuiz, tais o correu· ��...��.ab& mnw;;;;;;;

cias mio seriam .se registrado Il.!Hl;;ela tarde, pois ns de· O seu I�ADIO esta falhando?
maig jogadores da valorosa eqmpe de /li. rnn}do Haerte} Leveso imediatamerde na ofi"inii 1·vinham pratic8ndo um futebol dentro da mlHor camara-j ,

dàgem, MUitos. culpam ú jUiz.·., (.lutro.s SChram,.e. até m.,es'U1o �,,�D·.H� .. DLOH�. ,Ir--------------r.

t d' l' 'ln Aa I:;'

\1ml
K}� !lU O

\ ��eX1S em pessoas que lzem filei' a ,iga. a cu yi.lu·, b ..

.

e será prontamen�e atendido ! '

{j� �iIi·.t@lIiI'iGW

I"
.

provç;a::;i��ii�ri�� �t�����c:lr:r:S!9�d6. t fi .�.
r .'

'

.. I· t/ t' fi h' p �11
i!' '

."
..
U

.

"

.. HemnC1.âl.uril& fi

s.orn-reaCillJ
de lindat qualitativo I uomerPClO e nntlQ Pla uomnan la . au! I :.:;���:� IRua Brus.,"! s/n� - Tel. 1319

. j
v· U.l...

.

o
.

1 -'1-'" _.
..

�

17·�--· ;.
""

Oi. ...
••• "' �..T

I Assem.b;�ia Gerai E.xt�aordinária IrabaUuu. ceJm ,0 BfiHCO
lu' ii7·0··· (ln ·D·lnnJto d� fiom'anlna dA Bl·nmOngll! Sao COfiVlda(ios os senhores aCíO!11stas para uma ren·l POPUUiR .

f 1U;�mm.1 DOUI dJ tIU·. lu! . ·u lJ· ti l li .. . U U oião ext.l'Bordinária, (t reaHsal' se na s�de da sociedade, á! V.illE DE IUmU, e. ENGRftH..

e
.

.

.

• • l'ua São Paulo Nr
.. 300; desta cidade de BIumenflu, ás .14 DEtER 6 pairimonio de 81u.L-sto.do de Santa Catarina {quatorze) IWfas ao dIa 4: de, Junho do corrente ano, afIm

manaDoEdital de Citação de Her�eiro� comi·
de deliberarem sobreoaR�'i�wi� DIA: 4)�:&i-...-:ti-�-tt-�"'_""'",..-.fi

O
..

prazo. de. 30 .

dIas l�) Venda de bens imoveis;
O Doutor O.3CfH' Leitão, Juis de Direito da Comarca 20) Heforma dos ESt8tUt�Iil;. .'de Blumem\U, Esta:1o de Santa CaEarina, na forma da lei [lo) RHfiunclIl da atual d�retorIa e nova. ?iEHQão;etc. . . .

.. ... ..
.

.
.

4r) Outros assuntos do wteresse d� 80cl.;-d�de. I m;fAZ SABER, 80S que o presente aditai com o praZD de
.

BIumenau. 22 de j\�alO de .9",?, !trinta (30
..

) dias.
v i. re. ffi.• O.U d.ele .Do.ti.cia tiv.e:rem, .que

no

..

·Cal" RICARD.O PAUL JU�. - Dlretor Preddente

.1:Ó!iO do to ?f:cio. de 9rfli.os, deEta",�omarca,,, se �s!á pro I LOTliAR PAUL - Dm�tor Gerl'ente,
(",S-B3ndo (.) ar.nh1.memo dos bens d��xados POi fahHllmento I ��-"_4_".-.•-�-+-lI!i-.-'& o .--• ......_O-�-:.-�_§.-�i.i,-Jtde ANNA BALDiNA RABELLO e E\,TEVAM PEDRO ,RA�i

.

IHELLO, e tendo o inventariante JOSE RABELLO declarado I ri . T '. I d' t' n h' P 11.fi�hó;r Sb ause.nte, fó_::", do Plt!S_ em 1.Ogar)Dcerto. e não 88.; � :omOrclO fi TI IIQPla uPillnan la 3UliHdüJ o nel'deu'o _JOAO RABELLO,. solteiro, maIOr, cita eU· U � U "IJ U !.I. ....

chama (j p;u'a DI] prtlzo de trinta (30) dias, contados. da;pri-... I
meira. publicação deste, dizer súbre as declarações do in. Sede: Blumenau Iventariante, ficando desde l!?go cít�dc: p�ra

. o� demais ter· Convldam.se os ars. portado�e8 �e d6bentures repr�.IDOS do. art�laO;?llto e p�rtllhB> ate f1mB seUt!H1ça! sob ns sentaUvBs do empréstimo em olmgaçoes ao portador em;-jJ.HH1a� na leI:
. :-"'. para que chf'gue ao seu conbeClmento

e, tido por esta COmíH:i�bia qU8?do ajn�B se deno_mim:va ape-Ide quem ma�8 Ull.er:ressal' possa mandou passar I) presente nas '"\:)ompanhia Paul", em vlrtude tíe re801uÇ\a:J oe suas
I """""tWW..lt �tell"_,""''''U�_''''''edital. que será anxado uu logar do costume e publicado aSRem�)iéiiís gerais extraürdinária�, r€'alisauas em 3 de fe-! �>...�� ..._�na i;;n�rensa, ng �orIna da .1eL Eu, FREDERI�O KILIAN., ve�eir� e 4 de Marco do ano de mi,l nove�eDtns e trinta �! .

__ '._ ._,._ �.escnva�. ü eSCr�!l: Bl�menau" eI? 29 �e .l��a:o de 1945_ doi&, no vai... , o empréstimo, de 0':$ 75(! OlIO._DO, e, c�da .tI. .. 4> •.-<Ii' � �. .. �. ..
{Ass} Oscar l:e�tal], Jmz Ile"DI1'81tlJ'<f .Cê!-,illwo q�e está tulo. de Cr$ 500.00, para uma "aSSHt"ltiJ{H8 G!,S eongficW,! lf"'--�e0n.!oi"n:e (} úfl}Smal, q?16 n�s�a data :01. aflxado II.O !�giH' do nistas"., a fAdlisar,sê 110 di,.fl 14 ds, .tJUnho.., do ano. cDr,rente ,'i �:t�ôl jCOtHUffi:, _da 9�·e do.ti fe.. �lUmenB.U, em 29 de Maw üê H145o. de 1945, ás i4 horas, ua sFlde soma.! da Companhui, a rua i

�. �O Esci'lvaü: 1· redefWO Klhan. Silo Paulo Nr, 300, afim fie
...

130 deHllsr'al' sôhre a seguinte I �.....
7 .'lOtM�.1l ,ii_...li!IiIU_Z!J!i1,;i:!:.m<ll:<Jiu'·_.... ., i' ....... _.015 ma SS'i�� .

ORr-,R\i DO DIA' r �Jl g-:rr.��nlll;J. aDr.. C A M A R A

II 1 nl Moc!Hictlção dOJp��;':) para o ��8gat� das obrigF ções; I � \1��iL����� ili! S P E C I Ao ii. I S Y A
I' 2") Renunüia li alguns boas de garantIa; !, ';<'_;',"�, � :'_--;� !TRATAMENTOEOPERAÇOESDASDOENÇASDESENHOHAB

I
.. ",,- '. . ·· .. I·-�Ma!estiiis da1> meninaiS e ml:i!;ils. Disturblos da idade crÍl!!:à. Par· I 3"} Outros assuntos conexos.

. ! ':..,;�,;"':! �O(fr,','! <" ."'. ]lurudcões f.leUr(l�gllilUIulares. OPERAÇÕES (lo utefo. Inrarln!'i, OBSERVAÇÃO: Mim de se habilitarem a participar da �s I '-,.->_-:.�'_.--:-��_._.�trompils, fumares. apendice. l1srnÍas. etc.

I� IISemb!éia. deverão os i<fS. ob igaciünistlls depositar suas Ge-l·-·-.-··.....···�*-.·_-Il>--�-·-·<l'
Diatennocoj,tfinlaçiio •. Ondas Gur.tas.

!:>entufelS na filial, �o Bancil Indúiltria 6 Comércio de Santa
I

Arrancar e destruir gra,".
CLINlCA EM GERAL

. BICora,çãll. pulmões, rins. 1111. digssUvn. I Gatarin8, nesta cU1adE' fie .. umenau.
�. _ vatás é contribuir para ollar!ces - Ulceras - Doencas Trouicaas, I Blumemw. 2:1. de N.l8W oe 1945,

d
.

d' .,1"; 'I'..n.íCA.Rf)() P."UL JUN. - D'''_''''or Pre"'1',1ení"" esapa.rem.lnOllto a lllaú.il aCONS.: Rua IS de NoVeínbrll.n85 (ali l'Idn do fintei Elite) ...� _,,,,, _ ""'" ., _ '"

RESm.� Rua Amadell,Lul!:.2S � Fane: 1226. - ��, ç M EJ!JUU'f_ I LOTHllR PAUL - Diretúr Gerente em Biumenan.

Radio Je
A maravilha
E' um radio

Bela> ilpresentaçã9 -- DUma seletividade - Som inegualavel

da industria
ao alcance

nacional
de todos

._-_._--�.----

f_af;iUiNU1S uma Visita sem Compromisso
Dist?'ibüidores pO:I'U 08 Estados do Panmâ. e Sa'nta Catm'ina:

,.

filhos
�lU�EHnu

--�---

I fofo fim fiDOR (8. Scholz) Iilm«VILE ti Recomenda·se pelei !

! 'I Esmerado Serviço
..

I,�B m�
. i<1_._�ailiu�a�9.·-l1I!irlll•·

·

..

·.M!la.rC�i}.,.all.2G�•••�lmi••�.� ilRlIl1!1iiRt_5!Büil"e�N�tlV�8Í!jmilbllrDIl·_6�8!l1!'Jd••I! l-�._..--��,�

Rua ��. ��!O::�I��O�}.���.�._��,_._""J

Prosdocimo &

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



":' ....

-����:�::j;::-II r'cilr':"'E "sliiini I �m.�i!�on�!!en�����áDv�.m I !!'��!.��!�!! �.���,�.!os" .,' l���� W"-::;':;� despertando o melhor Interesse l e Telégrafos acham-se retidos,

8.10.·
..

,·. n�.e íl a.: u Maio de 1945 I A.nivers .... rio S·
de �o5sa sod�dade ,local. ê a telegramas ,Dara'. as segulntes

.' .'
' I I. a rea�zação no dia 23 de Junho pessoas e -fI:mas,

.......... ..._........... ,', .. , "'$,,'''__ "" '. I proxlmo (véspera de S. João} Empdvia Elbueno ; José MOr·
. . . .

lO Ai1:wersar:lOu·se" dominao a do "Baile dos Casados". festa dico, Rua 15 Nov. lOS l ; Grafi·

.ser... 'v,... '.·..",·I·.p.o.:
·

..
�

..

,··. fm�!1! eeeeem' ····a nr�tl"'�eS��o' sDa' dlond!ran�4!�"efa�ae�dboa, esta a que apenas podem com- ca; Stela; Alzira Garcia, RI13
� VU� ��- v!l� � O I " ,.,.,-, 'L ,�: aL'D''j)" Juiz

I

f parecer cavalheiros acompanha- Amadeu Luz, 4; Emilio Guerra;

B�- . et�ft
..mund· ft ffir�flO ��e1I��'a'ial' "t� ae dos de SU3S respectivas esposas. Francisca Reuters, PraçaS=ado�Iii �U 1&Ue' ..

'

und f, i Estamos ainda lembrados do Gomes; WlÍse; Rande .c'dtsCiJ

Londrês, 19 W.N.S.) __ "Os que mais bravamente luta- -. omemoroú seg < a; e· extraordínarlo sucesso que ai-I ale Paulo Fritsoh; Lauro Muel-

ram para ganhar li guerra foram oa servlooa da detesa ra .ol�1·�mscurSot.dl,e SUt� G.?,ta eancou este divertimento o ano lér, Rua 15 HIOl; F�audf; Archer;
• '1 ç • .-} ,

ã B
" naLa �ew. a gen t sr ü, _cse ;.' - c c ov-l -

• f SI' "f - 'L ,; .�,> B"�ervu nas tortemente bonbardeadas cidades ca Gr re tanha V' 'U·
.

a d toe 7 proxrrno passaoo, razao neia I a ma, .n onso aChVII_�\.. ,,_O

•••.. >;8bcrevo o "Eveníng Newe" em seu artigo .de .íundo. "Noi3 "Z__Y"-r,. a�'1. soste ta �Z��l'��' âa ..

' qual acreditamos que, agora, o' Ceara; Bruns (2); Ristow Mueller
"

'.te.rriv.eig .dia
..

g
..
da primeira. btítz", BpOS Dunquerque, quando t

J. e�, anR·oslfnaK"lie"r�nan""n ! mesmo obtenha exito redobrado.! (Garcia); Emanco.
t ...11 ,� ,.. ..•. d '.

." e ,·a O Si o' r.; .', u, J

,:. cOe�nd��s����kc����C�eio�Sn����:;d��r�:tri!em��:'IDs�a �?��� l;eSiàe;i;����e�:��_feira CO� 1'11-
.. B - w _..__·=_M?�'��

<1:snC1a. do re.cul'SOS e merst a!ev�[Jtado pr estaram um 1,l('S
memorou se'u natalicio a sra.lll '-i

�m.ave� Sel'Vlço.acauf-!� deHumau:dade :'lvessem eles fracas D. Carlota DW1ue• esposa do 1;1 �

. ����c:��, !3,.•.���:;�o:��:eàgvf:�oe���fl��{�esi�:�OSeOSp���se�.1 �?� 'i����l�1�1�'t;, �;�r:�;��� �1j Dl"neus Ri -�r lt�<�' S I
mundo I l.\,.. para u�,ll'.1!.>;oII>\"ltl �

"M'a's não Iracassaram E desde r ntão íorsm semp re I
- Festejou ontem.

ayassa·I··11
�

.... . •...•...
'.'

...........
..,
'.

. ".
'

..

'c "-'

:,
t

..

' -. l

...•
�a

...."'.: .".' .gen1. de seu a.niv.'erSa1"w n.a.,
li!

b

.. :!V,OS, efl.m8n.t.es e .aemPIe prontos u ",pre�tar auxlllo", .. no I'lalicio o sr. 1I1axinw Amorinl.. í l�,'1 'VsI.oude se tornavam �ec�!'!sarw8. E juuo que esse (JS·
- Transcorreu, ontem a.' O �

plondlues servldores �.� 1.,jIlÇ�O ob�enham, CuIDO
r.
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.

..... . .... '.
' .. '. III Esteve ontem em no s�ar�� . clu!n.do as do comercIO, I�d�istr.la •.é a de contntlUmles e out,as

.•.. De acordo COID>8. resolução da Assembléia Geral Ex· da_d!! o. sr:.!?memb�rg� :: (\il� s?ltcliaram dogoverno amstla slnOlcal. O processo en!ã0 0:1;;3"

'. t.r.a.o. l'di.'.U. I1r�a....
d

..
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total de Cr$ 14.200.0CO,uO,
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. l' mls�t:0 agraaece amaa a .0 os aqueles q ue no dia da fes�a se
� Alimr:BEl!la RiQ fkancQ.:3 _ 111mnena'l: 18ietone. !202 �� ., aúÓ' devs fultal! :S3cl'lf!caram trabalhando em uma das muiias barracas.
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__ Itlsmo na Ies.a a C(Jm1s�,a.) tem o pr<c,zer de poder publiear um
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CORTRA CASfil. I' resulifldo sem precedentes: um saldo liqUido. de C(�; 30.636,70.
Na Tümbola de Cr$ 10,00 sairam prEmiados os sp.guin!es
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_ •. " , ., A fesln flao T:Jl somente rendosa como tambem divertIda.
Os festeiros:

Don8 Sarira Pederneiras
Dom) [:!-;;a Borba PueHer
I)r- f'íf'itjs :\tr:iro
Snr .. l\lfredo C'an1Dos
P. J1);}qllirn Odh: Vigário
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pms n'OllSfll'Va B desinfGc'ta a sua ruupa
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