
IIIIII I III U _0 um ee rr�il��e I
Re!iUI '��l�a�ji��:�ções no "imporia de bambu" .: diante da ameaça crescente da z��nJ�são aliada

Lim,dl�es, d (A. P) -_ A fala sobre a w:oentê neces- dese,',mb,[(,l',(j_,t�e," i1,Zirn,i!:�o no J�� I é possioel m.ais ;_pe1>del' tem- f das de bambu. 'para treina
BBG captot: .uma informa» eidade de se, aumentar a pão pToprzamente dito", Nao po na fabl"lcaçao de espa- i mento,
ção' da 'a{Jpneia .japonesa pmduçflo aeronautica,

,

UTiIa

. Domei, sefJ'luúl0 fl qual usn rez que mo Imperio do Sol
dos principais [ornais de ,Nascente já se admite a pcs
Toqnio, o "Nipon J{eilzai(;, sibilidade de se realizar tl/m

I U a" laês d�;i�WgU;sT] _...........----.:
,

Bem se diz que o final desta guerra trar-nos li muita noví
dade... e, que, aííual, 08 segredos que os sabíos reser
varam para adestrulção; traensformar se-ao em ínconta veis
apllcaeões pacificas para fi humanidade.

'

O radio, o avião, o eutomovel, os refrigéradores, etc.
serão tão dêsconcertautes no apoz.guerra; tão extraordíns
rios serão os beneficios que Se aplicarão ao bem comum,
que não seFá exagero prever para época muito proxlma,
um mundo desmemoriado dos horrores da guerra de que Não 'Iludem adquirir, alienar ou iiip9t�car ��líillWais os Que nãovai sair agora.

t. "i .. ..��"
Mas,uma ff'Vi'lação, que vem de ser feita, que o .' es Iveram qBiles com o s®rw�ç� IJ]B��Biar

material com que os aíemães pretendiam realizar a esterí- O qlBe dispõe a Portaria li. 35 iSa CGm�m;�� dÇj 28 ..8 ..45
ltzação em massa dos povos não arianos do leste, não é A Portaria U' 35 da. Comar-j Estão isentos das t'Xigel1oj que. �jverem mais de 51 anos
sínão uma planta genuinamente brasileira, a "DlEfFENBA- C8, de 24 de maio de 1945, I cías desse decreto as pessoas de E:ade.
Ç?IA SE,GUINA"; planta ornamental mu�to cultivada en�re faz saber que, s.egundo dls-

' .__

nos" habitualmeute em vasos 'ou canteíros e que multa põe o decreto-lei U' 7.343, de

Igente conhece sem saber o nome; assemelhando-se ao 26 de fevereiro de 1945,
'

pu- R Clt namonto rtoIohame, á

taióba, 80 tínhorão e ao mangarlte, este reve-] bücado no Dlar!o Otíctal da I a· o ) til]Iação, que deve.mos ao ", g',9DiO pe§qt!i�ad{)r alemão, será l uni,ão, em, ,�,eu, Dúmer<: de

Iuma faca de dOIS gumes que; desde Já, deve entrar na! 28 de Ievereíro de 1940, li h..VISO �
...
�Iª'ordem de cogitaçÕes d08 poderes publlcos, 1

vigorar 60 dissdepuís da sua M\.' 'ii

Não é nenhum mole a. ser aplieado nestashoras eleitorais. publícaçõa e que estabelece
A f'FORÇALUZ" avisa a Iodos os seus consumidoras queNAo. Esta ptsuta comuníssíma entre nós e que a todo mo- novas utsposíções sobre {}

a partir do dia lo (sexta feira) do mês vindouro, vigorará o se-mento qualquer. indiscreto Indentlücurá, poderá ter uma serviço e dá.outras provideun. .

f' 0, ",', ,'p ener ia eletrica:genél'aHzada apli,cação destrutiva, cujos resultados atín- elas, nenhum,' brasíteíro de gumte horario para o ornecrmemo ue "_., ,g
iR hor�sgirão, quem sabe, até o potencial humano nacional! mais de 19 aDOS de idade, I Haverá fORÇA MOTRiZ das fi às u

10 - Sexta-letra - dia Iode junho, em;
•.Imagine·se, nestes tempos em que vivemos, em que I jJoderá,

sem prévia apresen- a} Brusque - (inclusive a linha do Bairo da Garcia)a miséria e a fome abeiram a maioria dos ]81'08. brasileiros t tação de prova de que e.:'tá 20 - Sábado - dia 2 de junho, em:
em virtude .d�,uma potltlca adn:ini6tr'll.tíva das mais ineptas I em dia com suas o�rlgaç�e.� a) Blurnenau (excluída a linha do Bairn ,da Garcia)
que o Brasíl ja possuiu e que e responsavel por uma das l conc�rnen�e a? serviço n;tlh b) interior (Indaial, Timbô, Rodeio, lbírama e Rio do Sul)

. mais vehemen tea oposições eleitorais da .nossa historia, [tar, ad.9u�rlr. anena� ou hípo- 30 - Dominao dia 3 de junho. em:si o povo, por si ou seus curanrteíros, Iembrarem. se de I t�car lmOV81S, assnn como
a) BIll�enau (excluída a linha do Bairo do Garcia)

por cobro. ao desenvolvimento da fome ou da mlserla por \ fIgurar como outorg,ado ou ou I b) Itajai (Gaspar e Itaiai)que passam, parallzanrto de Inlcle fi. procreação ou, seja, I torgaare em, escríturas de I ,40 - Segunda-feira - dia 4 de junho, em:
a natalidade, novas becas tl pedirem constantomente mais i per�ut� .Ou. troca .�e b�n':J a) Brusque (inclusive a linha do bairo da Garcia)roupse alimentos!.

"

'

,
". I

desta ntlt�reza e,
..alU�a, prer 50 - Terça ftira - dia 5 de junho, em;

Numa epOC3, em que os abortos provocados são fatos tear () �mpr?gado.l: ou o rel b) Itajai (Gaspar e Hajai)comuns, obedecflndo á ilíjuÇ�ÕBS de €steHcá do "Monde"'1 c?n�eC!men�o de
. �ualquer b) Interior Hadaial. Timbó, Rodeio, Ibirama e Rio do Sul)social ou da neúessiu!lda da adaptação feminina ao íraba· dUeIto ou prefogatI_va. com

ÓO - Quarta·feira: dia 6 de junho, em:lho fora do lar, não 'sFrli nada �.stran.boo apelo gêral a 1 !u.?_�amenta nas leIS tI-aba-
a} Blurnenau (exciuida a Unhado Bairo do Garcia)a esta planta que, desde lOg'iJ, cortará omal por uma das lh!.a.as. ,

bl !tajai e Gaspar):raizes.
,

,

.-----, ILU.MINAÇÃO: - Das 18 às 6 horas (madrugada). haverá
" '

Purem, si a popu.lllção Dl'Rs!h-::tra poderá ser de tal 'corrente sómente para ih.!lninução, não sendo permitido, á noite,, ,módo ilusoriamente bClwHcinda, dautls as conHlJ,gencias de M U DAS o uso de quaisquer motores elétricos, sob pena de suspensão dovida que lhe, criou o governo, por outro lado ti pemiul'ia I, Frui1ii-.eras e Omamentais fornecimento de energia para os corHraventores durante todo odo Brasil está de p:Habeils, P9iS, não será mais neceilsario I' P�ç.apl catal'itigo i!ustJ:ano

I periodo de racionamento.o Uso cruel dafcastraçã!J dos, animais, E' só dar·lhes a pseuda I' LEOPOLDO SEIDEt! Blumenaú, 30 de Maio de 1945.taióba! . . .

'> ,Oorupá EMPREZA FORÇA E LUZ SANT A. CATHARlt�A S/A

A ,VlrIUd8, e· a.,19il,1,da"., Dde se retiram Iluandn
o crime e. a traição
são ,premiados; .

Semestral
avulso

mario Matutino
anual Cr� 60,00

C1'& 35,00
ür� O,Bo

'fOrneGêlHh sa! a Sã') pauiüj ti Minas, a Ooiaz e

! Mato Grosso, á regUlo pecua.ría mais vasta e de
. maior imoortancia do Brasil '?

I E o 'Pior é qUe, como se dá com o açucar,
! as regiões fionopül1zadoras da produção do sal

I não produzem o i}ee�ssario para o eODsumo do
,PaIs. Um funcionário do Ministerio do TrabalhoI

calculou as necessídaces atuais em' 1.150.000 to.
neladas, O Instituto do Sal fixou, em 700.000 to
neladas a pl'oàu��ão ,mtorizad.a do Rio Grando do
Norte e do Estado do Rio. Estamos obrigados,
pois, a um "deficit" de 450.000 toneladas, que

I remediaremos pe!�i importação do artigo estran
I geiro, nunca pela fahricação do sal em São
IPlmlo. .

I !. ).�**
��.

.

.São Paulo, não nodendo receber do Nor-!I O litoral paulista, estreitamente limitado pelaQeste 8d suficiente e "não podendo tamlleill Ecar ! serra dü Mar, qUE' cr-rre junto á eosta, é geral.seJ;D ele, lançou mllo c!e um recurso: importou·o I
mente úmido, I) que cüntra-Íediea a produçã.o doda Argentina, di) Chile, da Espanha e dus Esta- I sai, co�d1ciOiJ.ada ao ar quente e seco, Em Ig_f!.ados Unidos. Nisso se consentiu, mas não na fa-
,pê, poreIll, iibn>se uma exceção, porque alI abrlcação do sal pauHsia. Por que? Porque a im. p:abm lIti)r�ne� 8e [d8r-ga no vale do Ribeira.portação pode sêr proibida a qualquer momeu. .

to e 8 fabricacã(), uma vez estabt:>!eeida, teria I A�. büas c0l1cEçÕes natl\r,üs não I;l0dem ser
c'

de conHnuar. E' essa continuidade que não se 1 aprOV€nadflS, ;::Or:'Pan, rwm para o fabrICO do sal
quer admitir. i que o NordelJtf3 Dão BOi'; rernBte porque escassos

Aqui está uma tasa que recomendamos fiOS ! são os navios e p':Hqua os poucos que hánão se
nossos prútecionistas. Quanto CU&t,! o sai que i aproveitam l.';;CiGE8!riltmte. A lembrar aquela ane
estamos comprando ao estrangeiro? Com omou- I dota do h0f118ffl cunês que l'espondeu ao inter..
tante desse custo, que beneficios .não poderia. I !oc!_ltor: - "Nessa EU acredito �orque o_senhormos proporcionar fi zonaa das maIS pob!,�g do i esta me COflW,:1dOI mas, se eu VIsse - uso acrem
Estado, como ao de Iguape, que se enriqueceria J ditava!",

BLUMENAU-

Com a devida ver:ia, reprOduzimos o r
artigo abaixo. escrito para a "Folha da
Manhã" púr RUBENS DO AMARAL:

"Como não temos açuca:r e não podemos
produzi-lo, tambem [lOS falta sal e tiOS negam
permissão para fabr.ica-lo. '

IO caso do :;;ai é aiuda IlJlJis odioso do que
o do açucaro Com o açu'Jar•. é preciSO plantar a
cana 0 iDstaüu' a usina, o II ue pressupõe empa
te de c8.pHais e de trabalho, que merecerão Ia·
vores espeCiais. O seI, porem, quem o produz é I
aU,a",tUl,'€,',za. ,em,', m,U8,"H8S inexaur,iv"e, is nos,. iman, S,'OS,'oceanos. com, fi. só condição de promover a eva·
Jloraçã.o da agua p:u:a ohtei.' a mercadoria. Enão,
temos permissão

"

{ia recolbef fi àgUfl do nosso I
ma,.'! ,p8,ra d,e!a, ex,�r"p.ir 0,. ,C!Üf,0,tO d,6, sódio n,

eces-

'Isário á cozin!la do homem e á aHmentl:H)'ão do
gado. Quase como se nos folSss proibido utHizar Ifi Cb.UV8 que cai do céu e� nossa terra. Ou co
mo se não pudf.:ssemos respirar o. o].Ígêr.do da Inossa aimosf'3ra.. '

O Rio Grande do NÜl'ftj pOderia suprir o
Brasil de sal, pois que ;J' sua capacidade poten
cial de produção. é gral}di8�jsina. Mas, no. que I
toca 80 fator humano, a L:téi'IciBflcia é do rnes· I

mo porte. O sr, Cardoso Gom�s; em entrev�sta I
á "folha da Noite", rios COi1inu COfiO trab9.lham I
os sa}ioeirQs, pri.ucipalmel1;{! [!0 olnbarqu8, qUE! Ié feito em bárcaças enC)i3tudas <l navios anco ,
rados fi oito, mUhas da praia, com alguma r,'iM- I

!idade nos dias .calmos, por e:.1tre t'SrOrçG8 e pe I
rigos quando mar egtá agitado. Não hi um pGr I

to ' fia região. Não
há uma estrada de. ferro ligando-a 80S portos
existentes. Vivese ali a vida rudimentar dos po
vos bárbaros, que se sBcrifIcam dobradsmel1te
para rendimentos in.timas. Um naviozinho de 4.000
toneladas leva dez diBs para carregal" os seus
porões, 8ssim parado durante o tempo que seria
suficiente ps.ra uina viagem aos portos do sul.,

Por isto e por outros motivos, o sal sai das
salinas norte'riograndenses li 60 eruzeiros e che
ga fi São Paulo a 400 cruzeiros, com um enCH.
recimento de 670%. o que é realmente uma pro
va de sabedorIa, organização e eUciencia que
raz hODrli ao IllStituto do Sal e ao governo que
o criou e o orienta.

***

EnBrgia Elétrica
4/11 P./45.

"
�

_�_..c. . ,._..;,........_ ..__� � � .. �-_

,.Por motivo de mudança está liquidando seus artigos, que s()
frerarn urn ABATIMENTO da 10 a 15 por cento�

.

IIJrq:H'oveitern f;) mês de JU
para fazerenl suas, cornpr l

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



. Vendl.HIe Motor mnnótéatoo nas' seguintes bitolas:
'AEG� 'de lJOUCO uso. dlcrnetro rnlnírno: 35 C01S.

. Rua 15 de Nov. nr. 1300 -
'Tel. 1456 ,. com o Sr., Schulte. comprimento : 2 metros e acima

Vendé,.ge t�:�ac�s leiteiras. Pagamos os melhores preças, á vista.
N tratar na Rua Bom Retiro, 94.

E I do d M d· S 8.

__ . - xpor a ra e a eiras . .

I Procura-se J I 1lB1III8l1a·Sêea - Travessa l'ernaJllbucu, s/o.

·

Otto Abry. primeiro tabelião
'de,Notas da +Comarca de Blu
meàsu, na íõrma da lei, etc...
Faz sâBér que exjstem em.seu

cartório. afírn de serem protesta
das -por falia, de pagamento,
duas Nótas Promissórias, seno

do uma uô valordeCr$ 2.703170,
.•

'

vencida em 14 de [ulho de 1940,
e a outra nó.valor de Cr$ 5.451,80,
vencida em 15 de setembro

.

de
1940, ambas emitidas por Ger
hard WiUe em .íavor de Fritz
Zimrnermann. E como o deve
dor reside Ióra deste Municípió
de Blumenau, pelo presente o

intimo do respectivo protesto.'
Blumenau.30 de maio de 1945.

· q tabelião: OTTO ABRY�
....;..§.-.....-.'-c.'-.-�-.-.

Edlt:al
,

FaJQO saber que 'pretendem; ca..

· sar�se;. José Soares Lopes e Si· Duas chapas de ferro, com as seguintes dimensões;
nova Garcia. Eie, natural do uma redonda, c/gO Cm. de diâmetro e 12 mm de grossura;
Estado do Ceará. funcionario uma retangular. c/IOO x no cm. e 12 mm. de. grossura.
publico federa!, solteiro; nascidQ CO,i\-1PANHIA JENSEN .:_ Agric., Ind. e Com,
aos 27 de· setembro' de 1914,
dOmiciliado. e residente' nesta Itoupava Cenlra!-Blumenau

cidade, filho legitimo dê ..
Rái· __

.

Z....

=_""""""'''lí
nA in)S\ DI'OUU

mUndo Hibernou. Lopes e cie DR.. A F'O N"S'O R A B E I �';S:;"D�:llt:m::�tím�:;Vjj

I'sua mulher Neomesía Soares Lo- LABOHATOHIO ilSPilCiALlSADO DE AIUiUSBS CUNICAS

II EqUíPal.}lento 'IHO.
'de1'no de alta

1.JreciSÜO,
técnico

pes; Ela, naturai deste Estado. I
'

ParasitD�Ogia intestinal
nas"t"da.· no ,di,a lo da ma·l"O· de . ... fi

I ' .,formadO
e

diPlomadO, .

em

S.'filO. pall,lOv '" Provas ÍimciolliUS "o estoma!lç e !i\) l!lado -

1'924, domestica, soHeira� ,domí� nxam6S de urma.� Cllprncuitnrlls AJ.ameda Rlio �,.anc@, 10 .

· ciHl:!da' e resídente nesta cidade, Hewocmturas 8 sOJ'lH'saçãll di!WidaL qualitativo IOi1II.Hfn n '_"w'?!lffiWm1'.W"'_�W�.

Iilha legitima de Vhor Garcia e Rua BrusQue s/n. - I�I. 1319 �-ê---�-"-<'>.-� m.,._&_�__$ IA ",,--,»-"_"·f.t\'-'ÍIÍ!-·••',_·*,_,�-""_"ilIi
·

e de sua mulher Olivia Garcia: =====================_::=::.::::&:::..:. 'f

C d m�
. � t 'L' T

. ···; ..
''Apr���ntamm OI 'd6�lltC3

4.� + "9'�
. ti "

rn,ip'i� �n��nH�rl( .. t;!,i ,

;��::���;;f� !;;"':������:���M�.i��'
. d�."

_0 ·�i:l:��:,�I!!�,�:�t��· 1,'J:cat.e. ,.(1... nal.'. os fins d6 �djre1t'li!.
.

Médi.co por conclli's.o do Servi�,o Nadona! Ja D()e�.;;a.s Man tai..
,

If Ex-interllo da ·Santa Casfi (l do Hospital Psiquiátrico do Rio !j reforrnam l!H.l\".�l;'; ;".,::t,\_lfw.h,;,,:fl. � ronstall ti ch�gB:P ao 00,.. de Janeiro, Ex-mldic.o assisteüt:ii do S;>llató:rio Rio de '.
n T::-; :'!�:::J.�� I

CLIlIICA mICA ������(:d;��êAS REBVOOAS + Serviço fapido e pedeUo !glUl d{) cut!lmt t p,ubUead. � GONSULTÓBUl '. ij u. fi .. '

f I.q. ! f.BSC 9 M i O 1 t �la tnlpren$�' •. ". ; .

(��:?�l� �m'le�l�.:._••::U; ii �l' Di.�H (il>'l,�r,lillrl�.i� i.Iri. Ii !B
.... lum.

eneu, 2.8 de ID

..

aiO .de.. 1,945

I
"'""a ;.� ti", "li"'...,

S\ ••� ._ iUwl..iI.'! _Mi., i :
l. I Vict.rlnff gr!l.il P L O n i li N Ó P U L ! S I � i§l
·

Qfí�l �íf �trt Clvl1.
..

1 m '11' SótlITU_ 1M' _
..

ne,,.. r_ I. iii I .!--3j",,���;;e� �_.f.t3�'--$--,,� tJ.,- ""·.... � .. lIr· i!@.� ..6-.*� ..... ,,: �

· De, um açougueiro. e carrobei;
to;: Tratar'é6m' o sr..

'

Oswáld:b
Schroedêr em Lontras, i:riimlcic
pi()"do Rio do Sul.:.·

'.'

.• .., iii --�-Jf�!""'��.-:"
..

Perd$u",se
'.

. Um Relo!;!odé -.Pulao, com
pulseira 4e . 'OurQ, provável

'. mente jia ocasião do enterro
de /oornin.go.
'Gratifica-se a pessoa que

,

�ri�regIi",lb nesta Redação .....
.

.: :\it. ......
.

ílf;';";;.-lt-.._�•._.

',:,tOfiêial do c Alfaiata
. Procura...se ;. um
ria Alfaiat�ria Kel
'lermann, síta á rua
'15 de: Novembro

681.

.' Precúra-se uma boa cosinheí
ra, Tratar no "Bar Biumenau

, ense",
*** i

Precisa-se
Precisa-se alugar quarto ou

.. apartamento independente 130m
banheiro para senhor scltelro.
Ofertas para esta redação com
a direção. .

.�fõ.��_'_'4'__'�-!l-��:.-.....'.

'E.ditaI de Protosto

.-,...-.J!-�-�--.""".-Y:-.-o!i o��4:.-t5'_.-.---"-4'-:-�._-.-4j

Comércio B Indústria Companhia Paul
Séde: Blumenau

Convidam-se 08 srs, portadores de debentures repre
sentatívea do empréswmo em obrigações ao portador emi
tido por esta Companhia quando ainda se denominava ape
nas "Jompanhia Paul", em virtude de resotuçao de suas

assemblélas gerais extraordinárias, realísarlas em 3 de fe
vereiro e 4 de Março do ano de mil novecentos a trinta e

'I dOiS.' no.vahir,
o empréstimo, de Cr$

7�(!OOO,l.Xl, e'lc�da .ti
tulo, de Cr$ 500.00, para uma "assembléla dos ourrgacm-
nlstas", a reallsar-se no dia 14 de Junho do ano corrente
de 1945, ás 14 horas, na séde social da Companhia, ii rua

São Paulo Nr. 300, afim de se deliberar sôbI'e a seguinte
ORDEM DO DIA:

..

I
10) Modmc�.Ç,ãü do prazo para o resgate das ohtigaçães;

.r. eC·I·S.� -s·.e. 20) Renuncia" a alguns bens de garantu!;
� 30) outros assuntos conexos.

de correspondeecla, OBSERVAÇÃO: Mim de se habilitarem 8 participar da as

sembléla, deverão os srs, obrlgaclcnistas deposttar BU6S de
bentures na fUíal do Banco Indústria e Comércio de Santa
Oatartna, nesta cídade de Bíuineaau.

Blumeuau, 22 de Maio de 1945.
!UCARDO PAUL JUN. - Diretor Presidente
LQTHAR PAUL -- Diretor Gerente

R ����·��-��.-'-·"",.�.----

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

sadias. Despacho para qualquer parte do paiz. Lista de preços Vª d;gíliMi'j,jli1,ª;!jI;@;mlWq�#1���_��

gra:!ÊNSI�ME�osisB1sIcos SOBRE O OULTIVO DE I Prefeitura l'1unicipal de Blumenau
ORQUIDEAS" ç D i T A Lfolheto de .24 páginas com ilustrações, própria para o pnn- I I!o= a

cípiante e util para o colecionador experimentado. Preço Cr$ 3,00 De ordem do sr.i.Preíehc, 101110 publico, que 110 mês de

portee registro pago; pôde ser remetido em selos do Correio JUNHO se arrecadam na tesouraria da série e intendE?_pcias dis"
Pedidos á: tritais os impQstos de TERRiTORIAL E EXPLORAÇAO AORI-

fiAREY BLOSSFELD COLA E INDUSTRIAL, relativos ao exercicio corrente.
Caixa Postal 2189 - São Paulo Os contribuintes, que não' satisfizt:rem seus pagamentos

..:......��;.<1Ii-"'-.-+.E<'3�� ..- ...-. o �._.•.��jt��- ..""'.. ·__·+-:ti-. dentro' do prazo acima, poderão ainda faze· los rIos meses de
julho e at�osto. acrescidos da muHa de 20%. Terminados Os pra"
zos acima citados, serão extraidas cerHdões pa!él a dt;;vida co·

brança executiva.
Diretoria da fazenda de Blumcmm. em lo de junho de '1945.

I
..

ALfHEDO KAESTNER - Diretor
f !lf!Geattz mo 21 íIt 5 t�1k"'!!#W!fWiWl#����-B'���

O seu RAD�O está falhando ,1
L�ve ..o imediaiame�le �a ofif1ina

Precisa-se
1· Macanico-Latoeiro, ,1" Mecanico-Tómeíro e díver-

para. concertos de Automovéis,

'Empreza Auto·Viação Catarínense S, A.

Precisa se de trabalhadores para êons
trução de estradas no lugar Alto-Oarda.

Infonnações na

CASA DO AMERICANO S. A .

I Mercado de Automóveis

.

.. �_R�U_a__1._5_d_eml_NmO_V._·_48_7__, 1

Compramos tiras de
CEDRO de ta.qualidade

Empregado de escritorio, com noção
para uma firma atacadista desta praça.

Dirigir.,se, por escrito. para esta
sob "EM? . 100" .

redação

�"""�"""�"""�--"ifi-;"-��-�""� o �.....:t.""_'+-�:�-���.t:-':.-�-:.

Precisa-se
t aprendiz ou auxiliar para a sesção ,de Secos e Molhados.

1 empregada para serviços domésticos..
.

'. Paga-se bom .ordenado.
Aceita-se um colegia] para serviços leves no negócio

.

.

durante 1/� dia.
Tratamento familiar.

Casa WrLLI SIEVERT
.•-�""',s-�-:.,-:w:-�_.-�" o .-'.-.�•.,._..:_.'=--._:_+-.- ..

Orquideário Tremembê

osen e

4f�A Pa.rimonial Lida","
Rua Felipe de Oliveira 21 - SI> Par.no

A Mais Perfeita Orgcmização de Sorteio a Colanizcr:;:ão
Sorteiosmensais _. Bonificação ! Construções·! Reembolso

(Autorizada e Fiscalizada pelo Governo Federal)
Carta Patente N. 151 - Decreto N. l'V.75de 23 de maio 1911 •

ResultadÇ! do Sorteio Realiaado em 25 da Medo de 1945·

r Premio 82.136 -- no valor Cf s 50.000.00
2'« 92:136 - « Cr $ B.cco.ec
3' « 02.136 -

« Cr $ 5.000,00
4/� 12.i36 _ a Cr $ 4.000.100
5' .. 22.�3S - e: Cr $ 3.000.00

Milhar 2.136 - C!1ntenll� 136 - Dezena 36
TodoB os titulas que contiverem a milhar 2,135 terão direita

a um pumio no "cio!' de Cr $ 1.000.00

Todos os titulas que ccnííverem a centena 136 terão direito a um

premio no vclor de Cr, $ 200.00

Tod0S os mulaS que ecntíverem o final se. terão direito a isenção
de duas mensalidades.

Adquiram sem. perca de tempo, uma upolíce da
UA Patrimonial tída".

Agente em Blumenau • G. tEDRA

rJ··· A·�['
1

!.
, .

. ,L.�

Sempre foi e continúa a ser
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......•·<JJiflldeflci.a. •..•.•..•.•····'·tu·apl·ta·II·.zaç�ao ..
· ••... .··1

. AmortJz:açã.o de 3l:de fiila.io de .1945 !
No ,Sortêio de Amorfizceão re�lld;J:do na séde da Cóu"lpa�hia .com

I
o. assIs{ência do fiscal Fedé��L mi presençÇl de portaq.�ies

d$ mulas e .do puIl!i,:;o • .ÍQtar.(l as �'-'gulntes
".

Cómbinaçôes'�o{feodas;
P ,LFA N. >0 nA})

T N··N
XYB

P K fi ..... N S U

Q Q fj.8 f Aj'
Do I,o ai' S.O Do 7.ü ao 12.0

14 maravilha
'E' um . radio

da industria
ao alcance

! .

I
!

I-�.

I�-=·� fabrica de Tinfas

\' Blumell4LnU Lida.
I Tintas. e �V6rniztl§ .. Material para

II·
.'Pªnlu1f.as em Geral

.

't Tintas em.! bisna�.l.�...·.as para artistas
� I B�timeiill�U .. �t�. CatilfBna
l,�-" .

�1"��iiHt�\l!!«<!'.�:il(���·��_""_�;1)��f1l o fê)�4>ti'ii!�����.'i'_+��-E..)��.·O(l
n 'li �

·�tf 1 •

O 1
. t uxportauolia de lMiaUfllras ú. J!� :
I � .

; Sjoci, pernlanenfe de:
I Madeiras de construção em ge- I

i ral, Forros, Soalhos, Molduras .,.� etc"�
� '-.� "'" � r;e q... li!!&' l! e�eli:O�ll,e lu (J l II

I ; a L Y M t1 t\1·81;, U m 5��tfl Catarina €).

��.-�._ma_�����m�__a§
..

&.cL��.@.iH.�:m-.....:.u.�u���®ú �.�.•�1J[.!i'.��.Ust;i.tJ:�•.;)���1D
.-,,- ,-,.�.,."7"",." .• ,,,:. ,�. '"",_,_,_

faia AmADOR (GG Soholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro, 596

I
Inacional

de todos
------�---.-----_

Filhos
BUJMfllU

f;;:ça!I�HH1S tUn-!l Vi�ita s�m Compromisso
Distribuidores para os Estailo» do Paraná e Santa Catarina.

tt:�ATIiíZ
P'ã;;;1t l'ifa!lenlsS, 21.l!J

flUAL
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')11....0 de 1945
.

II ;;..v'.··.·.:;,·.,.a��J�·a·---n--te"s.
·;:A:o····;.;·.:·".�1

'Biilltie'iI8u I', ulrfi

������������������������ De Dona Ema, onde se CURT HERINO, profUfidamet1!é tocado pelo rude.. '.

'.' .' -.

.

'

.' '..
'I

"
.

'd'
achava em gôso de Férias, golpe que lhe desferiu o destino, roubando-lhe, após 391.,.,.. e.... ·

...5PII.·U.a·..r.d..a
.

d.elou,.·.ou. ma an o Tv�vt�orn,°oU
..

°s:�...t
..e,.v�c�oor nJ..:��b���, anos de diária convivência na partilha das bõas e das más

� � ,� horas, a companheira de sua existencial depois de mais.

5· ..e·U· P··.rAnr"',·1°ta r.'111,'.0. J�oormnPael.tertte_..
·

.. l_�.·n.' ot'iPiS."..

t

..._a,'
deste de um ano de grandes sofrimentos suportados estóica-

Ulp ti
_

' ',,:- mente, com exemplar dignidade, vem agradecer de publico
.....

"

,

a todos que, de qualquer modo partilharam do sofrimento·····Oulra,•• c.a.C.ada que termina' funestamente Afim de representar seu, fi- da querida extinta; aos que, com diuturna e desvelada
lho, Cap. Newton Machado assistencia, lhe mitigaram as dores; aos que li trataram I,Noticiamos ha dIas o Impressíeaante acontecimento de Vieira, atualmente servindo

com abnegação e carinho; aos que trouxeram conforto e
Rio do "!'esto; no qual um menor matou acidentalmente seu na Capital Federal, na certo

paz ao seu espírito; aos que a confortaram com a suacolega no.ríecurso de uma caçada.. m.onia. da ina.uguração dos

I amizade visitando-a durante a sua longa enfermidade; aos
..

. Eis que agora, pessoa vinda de Dona Ema, nos t�az retratos dos Presidentes da
que lhe levaram flores na derradeira hora; aos que lhe

a noticia de outro drama de sangue, que teve por teatro a L. B. D., que se realizou. an-. prestaram homenagem póstuma na, cerlmonía fúnebre rea
sôlida.o d� um bosque. te-ontem na séâe âaqueta en- s,

Hsada na igreja; aos que finalmente, a acompanharam á
Segundo nosso jnformant�, o sr. 9�r:nano .WItt, resí. tuuuie, esteve em Blumerl:�'fl o úl!ima morada. A todos. pelo bem que lhe fizeram, pelodente em Dona Ema,. no zeterfdo mumcipto, sam á caça 81'. Fernant!0·Machr:do V'l.etra., gesto de solidariedade amiga na hora da desgraça, o re-

dia 19 do mês traDsato,levando so� o braço uma espingar, -pessoa m11:�t� relaC't011q.da nos conhecimento da Família Curt Hering .

. da cárregads; tipo rr:.auser,. automat�ca. . ".
.

�lews socw�� de Florianopo-
ILevava também, na etnta, mero desembtuado,. Um ia· lis, onde reside. se Aa__2lI!_m3imifm8!!i!JF!I.lIIi51@Iill,S!iiiiWiiilii·�§tt�,,'�®lI'!EIJj-!!Ili'.!i·w�ti@%iWiM!\'lmg·�""i!lkjiii$ii!iii__r.;Bllilaijjl!l'@lIIIli.ntim_6

cão.. Como 'est� lhe atrapalhasse os movimentos no mo- #**' í

-I CI I. Ui e 'III 5' III

menta de trarisp-or umaporteira, eh: tentou embala.lo con- Falecimentos uoe I,au ICO IImeracaveníentemente, empurando o cabo para baixo. A ponta do
PE. LEONARDO STOCK 1

faCãO, qtl8 se achava sob o gatilho, provocou o disparo No Hospital Santa tzaõel, I C O ta V I i Enssse momento, indo a carga de chumbo. alogar-se embaixo onde se achava em traiamen-do braço do infeliz caçador. to, faleceu dia 30 de maio A Diretoria do Clube Nát1ti�c:. América convida tod.os os
Socorrido mais tarde, ;o sr. Germano Witt foi trens. ultimo tom 63 anos de iâa seus Socios para uma grande Soiré dansante a realizar-se

portado para o hospital de Getulio Vargas. onde recebeu de, o padre franciscano Frei hoje a noite, com inicio ás 21 horas, abrilhatado pelo Jass Band
o tratamento que se razia necessario. Não resIstiu, porem, Leonardo Stock: uiqario da Garcia. As mesas estão á venda na séde deste clube a razão
aos ferimentos recebidos, falecendo tres dias depois,. ao Paroquia âe inâaial: de Cr$ 10,00.
acordar de uma intervenção cirurglca a que Iôfa submetido. Muito benquisto na aisinha

A funesta ocórrencta provocou viva consternação no cidade. onde exercia seu pie
lugar, ondao desventurado caçador, que era casado e pos- doso dever, a noticia de seu
suía ,três filhos, desfrutava de grande estima.

'.

falecimento teve ali sentida
E' o segundo acontecimento desse género que se ve'J repetcussõo, provocando a

rific8. em menos de um mas e ao terminar seu relato es- vinda de numerosos indaia-,peramos, tambem, por um ponto final no registro de tão lenses pura assistirem seus
.lamentaveís ?correnc.ias1 que vem roubando ao convívio funerais, que se realizl!:1'am I.

de suas famihas preciosas Vidas. ante-ontem pela manha no,
�_��"�"�!r��""�"'�������.'�'�'��'�����������cemitério etuâlteo local, com

--1'1grande acompanhamento. I"Cidade de Biumenau: ex-
I

r:ce:tsa s:�: s::a�:�:en;:stolp.i��: Pneus iC1;-.letas' lamentavel perda. \.,..1 para J.!.!�

Exlralo
ETlEL

�:-�-:"SiI+'-�·-�-:.-�:"""':+:-•.O ili-,�-,.-.·-i3\��-:i:._�=';;;''"-*

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

e"c@niraaS� a V2iu!a "ªS
fa���acias e !l)mGari�$

Cr$· 35,00 cada

João Prosdecimo & Filhos

68715 de Novembro,
BLUMENAU

I
",,,,,,,,,,,,,,,,",",,,,,,,,,.._�I_

Ante ôntem á tarde, provável
mente no interior do onibus da
Velha ou no ponto de embarque
da Auto Viação Catarinense, um
broche (barrete) de platina. Tra
tando-se de objeto de estimação,
gratifica- se a pessoa que o en

tregar nesta redação.

1l!lD.19I.'9.�""".�"'::.I.=':.i[.�.e e 0 ...��..1��.�ft...-:€:fi..a;.J[.:fi.�
� '.
� Instituto Médico Dr.. CARVALHO
.�•• M.etabolismo�••�agrtós::o�:��:;r.!ia _ Ln:
II tório de Análises (sangue-fézes-urina. etc.)

....
.

(P.rt1Ub.9�!:i:.::�:::Z:�:e:�d�:e�O:::r.cões se.
xuais,incômodôs da adoíecêncía e da idade' critica.

�'.'
.

infl8maçõ�s genitais, ete.) .�

:: Alameda mo Brinco. 3 - f31umellilU Telefone. 12021
I1D1t�"E_.I€ft'J[.I._.loIDT�1[ij(.�.::U»:&�:oJI!fJ

Perdeu-se'

Rua

t. Amortização do (CAPLTAL DUPLO.

fr, mes de Maio �i���&<Õ : : :
�_.'

det945 ( QUARTO ....
_ QUINTO ......•.
l Agencia para os Estados do Paraná: e Santa Catcrrin.a·

Rua 15 de Novembro n, 622 - CURITIBA
Corr3spondentes em Blumenau - Laezyns:ki & Cia.

4e

. . Dft.AfFONSO BJllSltU
Diplom. pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidadé; do B'rasil

Medico EspeCialista em

Doenças das Crianças
e da Péle

���,"�_'*1�"'i;\t*'1,�<t;1,t�'*���m_��;'@:>�"_'���",�",
�"(),odt� .7;{y� DENTRO DO �� p�...rfo�.
"'PELA 'ot!t� 3�..d'.LUÚ aé ���F"

*-_.�....,,�'-]g-�-§-��/If-:' o $-.-!i-§'-�-�-�-Jl.;..��""""'" o ..........-�-�-Çô_.•_��-.

"-'�;_::�:-:��!:�:::,
/ _'._..

8 C 1) 6',Mi Q\ ·S'6
INfLAMAÇÕES.
COCE'fflAS,

A S,
ESPINHAS, ETC.

Ct'lr� especiamz.ado! lt(s"

tire àlimentação da:! Cr�iiu
m:nhas. Puel1cultura, HligI'e"
llê InfantH� CUn1ca Médica
Infantil, Tul:l�rculGslí!l l�fmJ"
m e Doellça� d14 Pél"! das;
Ctiançaao

!
I
I
i
j

I

I
I
I

TeB�f.. : 1101 e 1099 I
'"

ANUNCIEM NESTE OlARIO I

4·&&+55

A Diretoria

.,

No bar: e 00 l-u
KNo.'f.

não dev€ faHac
,

I
:

WEl'ZEL INDUSTRIAL JOINVltLE

�ois conserva a desinfecta a 'sua roupa
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