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I) Devastador De Uma Bomba Atômica, ,I

...•. Oflú1deVenda Semestral na Casa. Jói�l,'
��>

.

_ durante o mês de .JULHO�
.• � o:' Gra_nde _!iq'uiÇJç:içãO de, calçados _ por préços
':: .:' rnlncá. vistós'; -Aprovei�em' este OPortunidáde. _

_

> "...... _.
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1_,_V_e_"_d_5_"S_S_._IB--
Otíma mobilia de sala 'de C· d T No'· rte do Paran aI"jantar. Ver e tratar á Rua ". Ia. e erras

Bom Retiro 68. Depois das
15 herss, 1571-3 A ,!/laior Empresa Colonizadora da Ameriea do Sul.

'-�"'I De passagem nas zonas Blumenau e Rio do Sul,Na Praia de Porto Belo 1 ter- o Agente autorizado, SU!'. João Ferrari, cretuou ven-rena com 50 metros de írente das de Datas, Chaearas e Lotes por mais ou menospor 200 metros de fundos, com 1 milhão de' cruzeiros, provando esta o valor dasuma casa de material (Fabrica terras da COMPAi'iHIA por ele, represeatada.de Produtos de Pesca) de 17 i Para cbter íaíormaçõea mais detalhadas, dirigir se, porpor 25 metros, e mais um bun-I carta ou pessoalmente ao sr. João Ferrari -c'- GRANDEgalo de madeira para moradia! HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr.· OTIO WILLE,com 9 comodcs; Para ver as ( r
.

fotografias. e tratar cem Oito \ B L U M E NAU - Caixa Postul, 93Wi1le, na reríacão desta foJha.!
.

'.. 1677-4 t ��mm·re!iX&i2iiM!,�1tL�\'�!í'JlZij':2·#:I.'!l!Ml'm·,,;;t!t.!::>!l:><:lil\llt.I1l:l1tMiiíIl1;'2i'JiV$iIlili*:l:ll4�1m!lIí"".""""*"R"'CY"

u�a�O�OiC:clet� marca I?�{\V! Fabrica da Caixas Sa A. .. Rio do Sul) BP, com chapa e em ótímc 1 .

estado de �5mservação.. bm OrDgmisaç�o)
.

Informacões com Jairo neste
Tornar:

•

Aviso aos Subscritores

Faf,iO. saber que prelJende:nl ca,
ser-se. Sebastião Semana �
Maria de Souza. Ele, natural
deste Estado. nascido aos � .. ::-..----------......

de Janeiro de 1910, pedreiro
solteíro, dcmíeíllado e resí- �-:#.-·g,.!rJiI;;Ji�!I;-"#.�"-�...,,.!l-.

f'dente em Ponta Aguda, deste
Distrito, filho de João Semann Ie deMarlal.snrentine Semann

J!Ela, natural deste Estado,
nascida a08 12 de Janeíro I e
de 1915, domestica, soltelra.. : .1uviçns de primeira
domiciliada e residente em .:r4en1
Ponta Aguda, deste Dístríto,
filha legitima de CamiHo José Rua Maranhão
de Souza e de sua mulher N' 27
Flordcvína de Souza.

A tratar comAp.re.entaralll OI documentos ext-
'..

.
. .1

gídos p.el9i artigo 180 do q:,..! A. Lobow, IIdigo Civil, sob n� 1, 2, e 4. Si I
., ..

alguem tive» oonhecl:m'tnt. 6e *_.��.existi» algum fmp;ediment\1. legal, I ----�_--_,..__-,----acuse Q p�a; e. finl de 'dfreíto, fabrica deladrilbos e.
.

Oficina de Est.ull.uraB. para oo"nsfaIl e chegan lií) oe.
nheci.m.eutQ; de todQ� lavro: o j)1'eó a'r'.'0'o'ld' '0'

,

p'·uelter
.

sente para sel! afíxado !lP Iogan

��e.=� � ,�llb1iC�d� �la iJ1l� B, l U M E ti a u
Blumensu.B de Agosto de 1945

:Vido,riuo. 'Btaa� ; I "!d
Ofimal do Regfstrl CIvil. !

.

,

_:i.:._,:' (**•..
Edital

hç« .�bell qaê pr.etende�. (1&"
Bar se: João de Souza e Elsa
Steínhenser, Ele, natural des.
te Estado, nascido aos 29 de
outubro de - 1921, ferreiro.
solteiro, domícíüaüo e resi-
dente em Velha, deste Dis-
trito, filho legitimo de Tomaz ·� "IIIIII IiIIIIla I"'",__

..��t��fn�a d� ::In:?�la����� G.. M·"'" '1. nA". N" O·...•.
.

A'rel deste Estado, nascida aos _ K
28. de dezembro de 1924;
dcmesüoa, solteira, domící
liada e residente em Velha,
deste Distrito, filha legítima
de Augusto Steinheuser e de
sua mulher Dorotéa.· Stein
heuser.DiiHQmado "ela Paculdade NacIonal da Medicina da. A fiIesentár........ :OS d_cum:entoi exf.Universidade do BrdiU. ",..._

gidos pelo. artigo 180 d� CôdfgliMédico por concurso do Serviço Nacional Ja Doenças Mentais, Civil sob n. 1,2) 3 e 4.. Si alguem

I
Ex·interno da Santa Casa e do Hospital psiquiátl'ico do Rio

ti".... cO,nhec1 ....._',ento. de e:tÍsti.c aI.ds Janeiro; Ex-médico assistente do Sanatório Rio de v..... ""'"

Janeiro da Capital Federal. guQ:.I impedimento l�gal. acuse o

ICLlNICA MÉDICA - ESPECiALISTa EM DOENCAS NBBVOSAS. "dnt os fiu.' de direitU. :B,-p_ara
eonstall e chega» au canheclmen· _.._..__...__...._.._.._ii'II!II!..._�_.__..._..rARTo BEM MOBILIADO I

CONSULTÓmO • �Eák�iO Ueka tlet�) S C B M I D T

I
to de

..
todos

•.
lavra ()

;p.re.sente ·pa.·.. ,

�..__I__II'.D_•• .U IIIII.
'rocura-se alugar para uma Das 15 ás 18 horas . ta se.t: afuádo. :nu logaD c1Q!!! f't��R�Ô�J�iCa(te Ohf:7��j, h:"" __""'f""'L O_B r""'A�N_ó

·

P_o_L_''''''S .1=!.�.: :::::�!��!: .·C.·. \1.. .' ·f. .·, r. '.,. .. ·.C· ·0,.. .• ;,.·.·, '.'tr_, ..•..... T.·.··,.'·_·.. : �:.•.�.)IIlda(,�e! I--Õ=i·;;�·!RA*;;)i55,,�!;rámf�Th;;d;?.... Ofietal X�t=;�arfvil,: " '.' " [ '. He.�' fi Leve-c imediatamente na ofiejaa

\'�""'�_"'>� i RADIO - BLOHM
w'2if1Jtb .",

e será prontamente atendilio

L:q�J�;�;�;'�;����::__ 1

Urn Ierreno com seo rn2, na
lua Mal. Floriano Peixoto, In
armações tom Farinhas,' nesta
�edação...

�--

Vende'se diversos terrenos
rem casas e cómodos dentro
ío perímetro da cidade; Uma
:hacara com casa de mora
Ia, com gtllpão para gara
'€1, mais uma casa para o'
rnpregaão, com clima muito
audavel. Informações com
IUo WBle. 1622-2
.

ORAL.\. DE CABEÇUDASr Vende-se um
.

terreno
em 10 metros de Irente e
:5 metros de fundo. - Preço:
5.000.00. - Informação com
nto WiHe. .'

3v2
-*-**1

Compra-se:
COMPRO

Folhas de zinco onduladas em
im estada.
Iaíotmaeões na Rua 15 de
ovenibro, 828. Telefone, 1205.

1667-2
.

U F-L4

Precisa-se

TECNICO DE BALAS
Precisa.se competente para
rrícação de baias e cara
slos, na Prabríca de Cho
tato "SATURN01J. 1673-3

Jma empregada domestica
do a mesma ocasião de
ender costura. Inlormaçôes
11 Babeíte Augsburgsr. Tra
isa 4 de fevereiro, 5 - LOja.

1678-3

\0 COMÉRCIO
?redsa de produtos agrlcolas, t

110 milho. farinha, feijão etc, ?
:'stã interessado em uma tran
ão comercial em Ituporanga
.-Saltc Grande).?

,:Dirija-se. á
Ipreza de Terras Jellsell S. A.

Negócio
upor,wga tEx·SaHo Grande}

Fone n° 3
1625-2

Procura-se

Com () tN?tS!Jl!}uto pelo .i'eput<i!lll pro-.
""to OKASA. - Á base de flormí)nl""
(extratos glun<iulares4 e VHalUin�? sel,ecJOD11!ias ,,(JKASA e uma. llH�mCtl::,l(),a(!ionnl'e õe lJaa enc�clil ter{tpCU�lC[l"
em todo,,· . OH casos lh,adús diretull"'llte
ti p::!rturbaçõe3 d.:ts gluudulJ.s tic;;;uaes.
OE.ASA cümb!:f.te \'ig'J,)t\H;aLUea�e: Ira..

quezll aexuru em 101<18 ll.S idadcE, 80.0 II
lôrma de ínaullciênGili glandular ou "ltll
tnwalf senilidade- precoc{!. fudiga e perdft
de memoria no homem; frigidez e todas
\8 ll��tur�açõea �e origelu u\:ariaw,.dada critica, uvell1l1nüe e lllagreza, tia·
�idez da :(\el� e rugosidade da' cutis, na
lllllher. OKASA (impor\a<lo Ólr,,�am,,"h,
til ·Londres) protóGrcl<mtl Juventucl..,
3aude. furça e Vigür. Peça fútmnlí'
�'prt.Ltar. para homeC3 6 fórmula «ouro"
lMll mulheres) em touus Wi bmw Dro;;a'ills e Flirmaci::S. IntoMfll•.\,õen " pcó;cüa
10 Distr, Produtos AItN.o\. ......A.... ll.iG
jrllJlco. 109 - .ruo.

_

Na' ,bar -e no lar
.� ',KNOTi:
;� .. ,,ºã.Q :à�v� faltai:

"Cidade de Bhurtenau"
ilAI!W ii

� '. :.......

Lon •

ln

25v7

São convidados os subscritores de ações da "FABRICADE CAIXAS S;A" a se reunirem, as !O horas da dia 29 deAgosto do ano em curso, 110 escritório da INDUSTRIA E COMERCIO DE MA.DEIRAS S/A .• nesta cidade de Rio do Sul,para, em Assembleia Geral, resolverem sobre a constituição dasociedade anonima referida. .

Rio do Sul. 1° de Agosto de 1945.
LE.OPOLDO ZARLINO - ARMANDO BUSATO.

(Fundadores)
t$i--:ti��-_..,-4t-�-�-�_"',it-<t o .�-�-�-�_ . .tl.-�...-�iiiif;_••-�-�

E D I T L

friUDf é Sabur
Das i MaRteígls a Fina flor

�li·.",mIõRVA
�qcdo_re1lI ",\,,,,"".""'
11lAOllm5"l!fl'Í/f1l'5 EH filO.:lS OS

•

.SfUS�Il$ E ,",AS H!IlI'fESl"�
.'. G?���tifJ!�%}="· .

�.'

."'_"��-�.

Comunlea-se as interessados que, 8 dias a partir dadata
..da publicação do preseme edital, ser ão levados a Lei.Ião, 4 cavalos e muares, Inservíveis para o serviço arlvodo Exercito.
O Leilão terá lugar no Quartel' do 32' Batalhão deCe çadores, ás 8 oito horas da manhã..

DIOGO VERGARA - 2' 'I'en, secretérto
�-"",,��-jl-�-*-.§""':':-.+ o�-�-*..a;;;_"-,t-'fI..-!!i-�."""�-.

Caixão :funebie .

I

Rua Duque de Caxias, 8 (lllx.·Pa.lmeiras)
- Telefone,1081 . 'Caixa-Postal, 48

.tMedicação ..

auXiliar
no tratamento da

sífilis"
.

I
CHIEIT & CID. LiDI.

s ii (I pau l o
Rua Dom Francisco de Souza, 87

CAIXA POSTAL, 3557

Serras de Fitas Suecas - Marca "SANDVIRH
50 mjm até 200 mfm. Expediçõe,s .. Despacl'lo8,

Agentes dos lát�s:"
MS ii #1055&0

Dr.. SANTAELLA

;co:m viagens regulares entre �tajaf . ..;_ Sallto,s
Caixa ·postaJ 36 .� End. 'Teleg,. uGuldoit•
\. .:
ITA.JAr - Rua. Pedro Ferreira o(la.

-TR4::�N�5�:�]rI1��:N�::-1MolesUi'lS das meninas e mG�as. Dmiúr da idade cl'i1ica. Per-turbações neuro-gianliu!nI'es. OPERA S do Diar!), ovanDS.traIDI}ilS. lumê.rBS. snwca. harnias. etc.
DIaiermocol!gu!a Ondas Curia&..

CLINiOA �1 GERAL
Coração. pulmões. rins. av. Iliges!ivo.
Vnrices - Ulcaras .� Dâ,lenças i'rDPitàes.

&iUJS.: Trav. � üe Fevereiro rt � Iam trellte da fintei Vltnrial
assln.: Rna São Pa'll!o, 31! k FOlle: 1226. - B L U M S ti A U

.

.

.

Estado de 'são Paulo, São Paulo
.P�r ano: Cr$ 120,00) por 1}2 ano Cr$ 701�O

'

,.

Jornal do Comercio, Rid' ,"

PqT; an6 Cr$ 100,00; por 1}2'anO, Or' BOjl()
.

����.';\. ',rc'idoSl�: ,ono YlI���,
.

fOI' �.089 .� IUumeallU'
".,- ,"Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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!Amanhã - Sabado, Dia 11, ás 8,15 hs.
Bdan Donlevv ,-:- WaIíer Brennan -, Anna Lee - Gene Loek-

, art e Dennis O'l(eefª nO super empolgante Iilm

Os Carrascos Tambem Morrem,
tados obtidós no' eXErcido decorrido·, os snrs. .acionistas têm Os episodios mais emocionantes e sensacionais' Jamais
todos 'Os dados necessarlos para julgar; os ",tos da Diretoria, transportados para a tela l - A historia moderna" repleta de

Em, conformidade com as prescrições legues e estatutarlas, Que permanecerá entretsnto a vossa disposição para quaesquer ,áventmtls de um verdadeiro, héroet - AçãoJ "Suspense"1
' FreMi! '

vimos subrreter a vossa apreciação o Balanço, demonstração esclarecímentoaque fOI'em necessltadcs.
.

No Progr:, ComplEmento Nacional ...:..,. Fax Jornal, mosiral?--da conta Lucros e Perdas, Parecer do Conselho fiscal e' demais Blumeljt_!u em Hhde Julho de 1946 do ° "Dia da Viíorfa' 110 Rio de Janeiro e; um complemento
dccumentoe referentes ao exerciclo fiado

em. 3D,
de J, u.nho deS

..• I JOA"
O

KARS.TE,N, 7, ',D.
íretor pr,.eSi,d,en.te, ,"A queslão da Irlanda"..

-:

te ano..
'

,

'

. B.. SCHEIOEMA:NTE:L-:-Diretor. gerente í ':�
,

Platéa 4,OO.,�, 1/2 e mil. 2,00
Pejos documentos em reíereucía, que evidéQciam' oi tasul- WALTER KARSTEN-Diretor ge.��nte

SNRS. ACIONISTAS.

Balanço encerrado em 3D de 'Junho 'de' 1945
Ativo

Iramobilisado

tmmovets
Edifícios
Moradias

Estavel

Moveis e utensífíos
Veículos e Semoventes
Ferraria
Mauuínlsmo
Força e Luz

Disponível
Caixa
Banoos

Realísavel

Fabricação
Material elétrico
Sellas
Combustível
Material de construçãe
Acessorles
Impressos
Embalagem
Apollces a Ações
Partic ipsções
Duplicatas á receber
elC Devedores
Obrigacõea de guerra
,Imposto do Consumo'

Conta de Compensação

Cr. $ '21.229,50
204.164.00
53.140,80

16.046,70
5.900,00
13173,ú()

890.298,50
140.657,80

19.682,00
6ó5.4uB,'10

2.174101.10
2.982,00
5664,50
2,700,00
10.904,8�
65.590,40
5.517,00
12.576,00
7.17õ,oo
o.ooo.oo

1.039.017,00
56.001,80
40.900,00
1.78e,90

Ações caucionadas

'Passivo
Não exígive]

Capital , ce. $' .2.000.000,00
Fdo. de Reserva , 385.442,40

285.134,30 Fdo. d� Reset'va legal. " ,232.278,óo
Fdo. pa, Depreciação Cts, duvido 256.571,80
Deprecíações " 440.344,20
fdv. pa, cQDstrução 150.000,00

I Exigivel
Socorros '

, ,

1.065.076,00 Duplic,atas á pagar
CIC Credores
Gratificações
Dividendo

Conta. de Ccmperi.�a9ão

2.210,60
71.976,00

981,802,60
407,113,90
600.000,00

:g;����-�-�_.�-.....'i$.-�
. ..f Aos Senhores Propríe- !

..

� -taríos de RADIOS cf
, A Instalação 'de uma,
� At·rrENA GALLD �
'I renreaenta as seguintes 1
� ,1; ... ""'I
I ,vantagens, I,
f Facilidade de .instalação. � T
� Economia Segurança •
I, e melhor recepção. �
l@íj' in�lIrmações Cilm o sr. Juse I

, �alliilw . :.

l' eDil São riUi}-tl. 9 !
n. Blumenüu •

2.062.603,10

3.490.918,50

Deposito da DIreto,lia 70�OOO,00

SIU'vi';ÓI R�p!dos e Gariultidol .

T,m:.EFONá rsas
Bua 'l da Satembro. HI70.000,0'0

cr, S 5.õ97.220,10!' Cr. $ 5.597�220JlO

doenças .provententes
da impureza do sangue

Moléstias da pele, Escrófulaés, Dêres vrofUpdas
nos ossos. Eczemas, .Implngens, Reumatismo artlcu
lar ou muscular, Deíormaçõés das pernas, feridas,
Ulceras, Pustulas, Fístulas; Queda das unhas, e Go
mas sifilíticas encontram remédio eficaz no

De onstração da cunla:l ·"'tos 'e' Pe,rllàs
Debito I Credito

Diversos
Moradias
M3terial eleuíoo, Conservação e construção
SeBos e Impost9 do Consumo
Ordenados 'e Péasõss
Despesas geraes e de viagem
Juros e Descontos e deso. bancarias
Embalagem, -, .,

Inst. Apos. e Penso Induatríarloà
Leglão Sr. Asistencia
Seaaí
Comissões
Combustível
Acesaortos
Tele. e Fonogramas
Impressos
Seguros
Impostos
fretes e Despachos
Fdo. de' Reserva legal'
Fdo, de Reserva
fdo. pu. Depreciação Cts, duvidosas
Depreciações

;

Gratificações
Dividendo

Cr, $ 13.382,10 Diversos, .

5.792,3n fabric$ção
29.906,IYo
218.150,00 .

514,902,20
18.S4�,óo

. 36.656,10
8.163,20
11.468,10
1.915,10
3.830,20

172.743,30
15;827,40
46.117,90
2.457,40
3.208,50
45.596,00
132.810,90

.

27.512,00
70.574,60
78.917,20

102.000,00
J60.ooo,00
400.000,00
600.000,00

Cr$ 2.721.493,70

c-s 2;033,80
2.719.459190

Poderoso auxiUar rio tratamento da Sífilis, que
com seus efeitos comprovados tem dado alivio a

milhares de doentes. Usai e colhereis O� melhores
resultados.

Percy João de Borba IMEDICO ESPECIALISTA

-

ooeoç,as de Senhoras .;._' smus e

QUiras.
molestíàs

valle-,·Itesa - fraqueza. sexual _._ 'I'ratamento rápido e indolor
CLINICA GERAL - OPERA.ÇÕES '.,.

.

Cilllsultório: Rua 15 de Novembro. 118G Cao lado lia Hatf!l Elite}
Fa!�E; 1405 ".

Consultas: dãs 10,30 Às 1& a dás 15 ás 18 horas
, ,

Hqrário especial par8 tratamentos eom Penicilina

crs 272J.493.70

Blumenau, em 30 de Junho de 1945.
JOÃO KARSTEN - Diretor Presidente
WALTER KARSTEN - Diretor Gerente
B, SCI1BIDEMANTEL « Guarda Livros dipL e reg. sob N. 9153

Parecer do' Conselho fiscal'
Os -abaíxo assinados, membros efetivas do Conselho

lJi8cai da Sociedade Anonima "Companhia 'I'exttl Kar!lien"
�endo examinado detidamente o Balanço, demonstração d;
conta de Lucros é Perdas, Inventario e Contas, bem como
a escrituração, alem dos escl81'eéimentos,que lhes toram
prestadas, são da parecer que se aprovem os sros da Di
retoria, 'o Balance e demais documentos referentes 80

I �

... .

exerei�io
_
encerrado 'em 30 de Jl1nhode 1945. pois

constataram a maior regularidade e absoluta ordem;

Blumenau, em 9 de Julho de 1945.

DR. JOSE' RIBEIRO DE CARVALHO
FRANCISCO WEBER
ARTliUR RABI::' JUNIOR

,,-�-;fJ__;�-.._;�";:_��-�'::"tt.o :'.��:-�-�-B�-�-:t!�-*=.•
,.

Sociedade Banefiéiadora 'de Madeira Ltda.
,.'

. '" '. '.

ApalFelhos' de Radio
da RC À Vitor,

de todos os tipos e tamanhos 'nlt
C�llf5� do Aª"lU::ú1·ic�no $. A.

,

Mercado de Aufomó-vei�
�;. ·-RH.a.::.l n,' .no;- � Q:"1

III,

Foto

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



mes
'

o' PARTIDO, TRABALHISTA,
.

::. -.1 _--, .-

,
SãQ Pal1lo, 9 (S.E.). +. 1\n partida que representa, o sr, declarou que {Imante

.'
a UIli"" �fital:l,f3h��idl"8 adesliocde.t.e;&1 a,ppz- culdadoso ex�me 485 te ,na ,r.esolu�i1o o tato do

'Ch,egar 3\,e.sts, 9.'f7Pita.I, _

onde <?Iavo Seixas, .lider do

.

Pàr' m.a reuniã.o do Partid� tíeou ca·n.·di11at
..Q.ra E

.• .àuard.
0

..0.o.mes •........
P

..•I�tat.��maB dOS

..
do!s C"a.n.d.i.� Bn

..

g
.• a.del.ro na.

o ter d.lig�.9õeBatende!á .Og , l�tere�ses>_ do tido 'I'rabalhtsta Nacional, _ .:... �.�': _," . _ . _ : _.

- Esta re,sQlução foi tomada da:�os.·. mfl�indo:,de.Cls��amen. alg!ima�com,o i"!!..�-!._:�OV�.���-�::-.�,_�-9.,_:_-�---:.�-�:-:fI o. .-���-.-...__�_..�. .,. � � li li �.....it'__�-�-� .••��'. ._��_� .:<t+-tl() � ,�....,._. •. �....-----:"��t ��*. �" .

IIII Blulftenau,10 de �ep�lem.�e· �a$ DOiS' galoS, nas .1U.lhas: .da lei!de, � I. �1!1 �.�,o � :;n,' U agosto de ,1945 VIO!enCI8Si::;. - lanharam, 8 mil C'U�ltif'S de)••a resid'éenCia - UI!' peM,_e dflxa�o, no_ �eal da1W � !ii!í!1. � .li �
RIO, 9 (S.E:) ..2,,>�j?êfo '. '.' . '. roubo"conduzlU a bom rmtllo as Ulyes IgaçuBs .

_--

Presidente do Diretorto
1

dá P�rdhe' t�rem furtadO' 8 mil com Manuel Schwats, Indicando mar: confessou 'tâin�ent, : queFUlilfillll!f -�. 'avll!l�" de pl'"'lolagem U:D.N'l'na-c�aa�e. de 'Barr.&s, c!uzeirosido interio!,da resíden- o. Ieeal-onde esconderam o. di· estavam premeditando '11m \1�v,()Ul i UU
.. _

,

OU
_ estado do PIam, .sr.: ':Flranh !Cm, apresentou queixa na Re· nheiro, em meio do mato. roubo, desta ve.� 110 v�lor geNAT�,L 9 (S.E:).-;;._;_ V:erinGOu·�_e, pela. primeira 'I1�z cisco Veloso, foi envl�do:._giónal de·, Policia local. o sr. Os oito rrtil cruzelrns foram cem mi� -

cr�zélros,,> eme·umêl.nesta eapítal um roube de um aVIa0 de piloragem, perton-. ao D. íretoriq..... c
..

'

entraI. '.'.da Oerf!lano Reder.,' o�er!ir!o da encontrados no Ioealtndícado e outra resldenrua.; ; :_. c
_ ,cente ao nero clúbê lo.cál. O autor do furto do avião é o ..

'

., -Ó, •.
"

- Fabrica Arlex .

e residente no restituídós a seu dono. No de- Ambos '. os .. meliantes" estãoindiv!duo M.a�io Mota, reeem chegado dos Estados Unidas �e8lÍla agremiação; 'na'� Ca� I�gar d'el:lo.mi�ado Alto Garcia. curso do interrogatorio Walde- sendo nroeessadoa.que, impeasíbtlltano de 'obter transporta aéreo conseguiu pital do Estado, o seguinte E e,ntt'ego'J, um Pi!rile 4ei:xado: -::;�•.:�:m· ;:.:'.;<�'".�.� m•••"?'.��.·.;:..�.» ��.·.c.� -:;Q:.�..��.+.mIudíbríar a guarda responsavej pelo hangar do' aero clube telegrama: - "O Delegado pelo la�rãd e.II) uma cortina de..referldo, apoderando-se do avião "Cluver". de policia acaba de regres. janela. O referido objeto possuia
. _

0_ ayiadof! que não sabia -manejar perfeitamente o €lar do interior trazendo um furo e!fi um� das pontas eaviao, earu mera hora depots nas proximidades do povoado 'e
.

O' J •• proyavehn�Dte ncara preso á"�anelaB". O aparelho ficou danificado, IL8S o seu condutor PI �o nosso amigo ose cortina da janela por onde onao sofreu qualquer ferimento.' , ' Batista, Trata-se de um

I gato fugira.
.'

...
-'�.

-. S?c(}r�ido pela população local Mario Mota contou grande fazendeiro e comer. . . .urna historia fantastica, afirmando condição otícíal e pe- ciante" .

O caso fOI e�tregue ao mve�- ,

dlndo -outro- avião .

.

.' hgador' Aldo LIma,
.. que apos'. .

... APósdor.mir 'mi residencia de um particular, Mota �-...�_:.:_�_.�_�=.;_�.��'-� inteligente deHgencia' conseguiudesapareceuJ Ignorando 88 o seu paradeiro. Cientificada do ,
No bar �e no lar i 1;;

iden.tificar o dono dO pente, o
que ocorria, a diretoria do Aero Clube está providenciando ' jovem \Valdemar' Montanha, re-

8.- í'éI?OÇã.o dO
..

'

spa.relho.:_Tev.e ampla repercussão em todo I l f K N O T. : r J -: Lv}: sidente nas proximidade's. do
�, EStado o furto do ,aVIa0. . r ?, r�\,\ãO deve faltar, 'Ir f lugar onde se dera o.

' roubo .

. ���fI!- @��._� o f€-�-�8!li�-=4!-�-�-�-�-. o f:-.§i-�-"-i.\I�-�_�-�-iI Suspeitava-se estar tamb,êJ1'l. en- '�-.-_-. .-I11III...-----------
.

-- /\
-

P ÂR A f E R ," Õ-XS.71l; d�����od:on�a�� ;�:�e�Ps�!�{� ExpOSição de Pira-gravuras :, .' ,',' .

"\�, li d� 22 .anos de ldaq�" tambem ., Deverá inaugurar-se no próximo dia 11. no Clube. Nâuhco '

E C· Z E MAS,

11- ahéesldente. f t' ,.' ,A�érica.· a, �xposiçã� de retratos em couro, PIR90RAVURAlda- I ' . om? estes no ocal negassem aritsta EmdJa de Felipe de Ortega. " .

.

�'l�L � Iv: �.� �E;: I; �u�����'a�; ;ou�+���� ��; nossaT���d��'d��":n��:�O�I;.�:;:· tfj�!��::? ��o1:njj.��!é �.
!, apos prolongado lOterrogatono sociedade local. que terá, �ssím, oportunidade de aptecun osi f R I E I R.A 5 I � Wald�mar .Mont�n�a "confessou interessantes .trabalhos da artista' que nos visita e que tantos

. ,}� ["'1 LI �>,1 [:J H F>:: 1 C;TI U I G U P L t E S p. I N H A S I E TC. i'!, o crime cometido Juntamente sucessos alcançaram nas principais cidades do continente sul...
,

.

-"-,,���>��,�..-��---.��.�------- -,,===-..:::::.----.�, �NCIEM NESTB DIARIO americano.. ,,'
, .�---���_,�-�����"""'�-� o ..-��-:.�-�-��.....�-.;-�--� o ft--o:-:+:--c�-�......!�-�-�-)Õ.".,.. o�-�..:-�..-_..-!t��-=�-. Poderão ser' apreciados na

.

exposição/)em apreço, entre

.t�..'

..-

E I 1111.10r S!. 1111daSOC· IAL
. outros, os seguintes trabalhos: Paria, Pastor de Lhamas, Mulher

de Puno. Velho CuzquenhaJ Caboclo, VendedOr,. de Colheres., .. '

Nativo de Humahuaca. Negrinho, Indigena do Plal1E.!Io. . Mulhol'
An i e a·o F I

'.' .

t Taba, Cuidadora de Santuario, Cego,Cabado de Cuarein,Linyera.

I· e- r I'
v rs ri S : eClm�n <?S De Castigo, Indio Toba, Indio LengU8, 111diasinha· Ouarany,

.

.

.

.. Aniversaria-se hoje o sr.
m SUa reBldenCHt •.. sita á ludia Aimará.

,.. .

.

.'
II Carlos Appel, da sociedade Alameda Rio BtancQ, ,faleceu .

Pra.€lo
.

do" R.'
-

io. . L.'a
.

:MenorPrecisamos manter Intaouivel a progressão de lraba" ibrusqueuse., ���e���Wfria��la�a \o��r;:!:: Extraio. e R�p8odia ..
·lho DireHo e Justiça dos velhos pioneiros de Biumenau -CememOl'1l h�J� ii passa- 8ft. A exti.nta, que_ poseu. ia..

73

W.EIZEL ...Jtc!l'llJtf.� ..�e !li V fUllda' 1Il8'Sli�;"
t

.
.

•

.

.

••
.

.

• •. gem de seu llatahclO a sra. d d d 1Ii''' Ui. UI., U ""II Uli'�a.O d®vannos, POIS., estar SUI(utos a nuallllluer surnresa dila. Georgina S. RH:zmann.
anos .

e 1 8 e� era pessoa . .'

rar·mac·las e' DrOI'.a.r.ils
- ,II "t "t I" bastante estimada em nosso

- íeleitoral de um ouvirno contra nós! DeYemos� sim, esposa do sr. Emilio Ritzman. meio. onde a noticia de seu '''-''_-�-�-�-�-��-�-�o �......�-�-�.....':-��-ft:-*-�
�OdtlS; pos�uljr OS respedhms lilulos para a batalfia de_��u:(e�éride de hOJ'e as-

falecimento provocou viva Descoberta ,Dova Re-I < <

1
,

-

-:,,, ,consternação. d P t 61 r1i:dtiA�a�das Urnas: sinaIs o transcurso da data Seu sepultamenta realizou. serva e e r 80 nl . -

-.natalícia da srta. Rena te BloRS
eh-

"
-

.

.

. (SJ..

t'
..;_ x x x _ se na tarde de ontemj sabido IDa

.

,

�-
!feld.

o féretro de sua residencia' .' f

.,-�-
..

�� .• :;
. ,ftU$t;-te peio "Posto Eleitoral" do J·ornal "Cidade Fazem anos amanhã: com grande acompanhamento. Ohun.g King). tI.goa.to

..

, (.SIC.) ."
I.Í

���-. •. .' \i'.A' II: 'li B' f d
Por Vis Aérea -;- A '.

reserva

���
.

..•••.. '-:: �
.

<.,de BSunumau", levalldo. clullligo qualquer um dos se.. .

-

.•. J.�,ml a
.

0�em8SBÚ, eri a d� petróleo da Chma foi' au. .

I
'. .�� '.. ,

i-- -o sr, A�no Weege, resl-, por ease rude.·golpe, apresen; ment.adapela re�
...
,ente desco;

.. .'

.

..' ,,� \�.
'-', ",i"�uilifies documentos: dente em Rw do Testo. .

támos nossos sentimentos -!li!:
-o sr, Dr. Vergniaud Van

.
'.. . berta do depósi�o de Kiangyn. :; .•..... "

....
. '

.. ';IidS "'�,�.j,3) iitulo eleitoral, expedido na conformidade do De· derley, Gx-Prefeito de Cam· 'I.C· .·da'-·'d-e- 'de' .Blo.menl·O" Segundo 0.8 perito.. s, q..

ue.� chi- ; \ . .�
..
"

�"!Jí;!J '.' (creio numero' 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, e da Lei pina Grande, Paraiba, e figu- ne!le� quer �me.ricano8, e esta i .

p� .'

�al' 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral; ra muito relacionada no Eg· e o -"fia-fio" .Ioe'al' a JaZIda maIS rIca da' China,
.

.� '.' C UTIS <i." b) cartei_la de identidade fornecida pelo Serviço com· tadot onde já ser-viu na ma' d�lxandolonge a famosa. ja. '111\./4 '

...
--

'

..

'

""J ..petente de identificação no Distrito Federal, ou por orgãos gistratufa. ('J�.I(Cidade de Blumenau" zlda de Yumen na Prôvmcia

-p
A �1". C·'R" "E' 'M-E' . �" 1congenel'cs nos Estados e nos 'I'erritorios; -A srta. Norma Faraco. brindará segunda· feira o pu· de Kansu, da qual pro�ede a

'

..
r" _....-�c) carteira militar de identidade; _ O Br. Adolfo Hildbrand, blico desta cidade, com �uma maior produção .da ChIna. A

'��.
....

" ,'1Exer�lt�,e�t!ni�g�a�: �e�:r�:;:n��t{c�lqUer categoria do

Viaiante*s*#' �ü < . ��íg:80 qJ:Si;J:��a���i�a:� �.��:::t::s. �iéllo� ad�.!�de�t� · "'r.I
'

..�.<�.'
'

..

-
-

..
;

';.'.-.��)e) carteira profissional expedida pelo Serviço do Mi· J grande prelio Olimpico x de CheJ1tu; a capital da pro. '/�.'�'�"_nisterio do Trabalho, Industria e Comercio; Em companhia de sua ex' Palmeiras, a ;ser efectuado vincis de Sleéhwan� Soube se
" - ' .

. •...••. -

'.
f) certidão de idade extraida do Registro Civil e, na ma, esposa, encontra'se ii domingo, pela decisão do que a Comissa.o de Recursos ._;__..-- �-__�_..��-.sua ralta. qualquer outro documento que, direta. ou indire. passeio nesta cidade o sr. campeonato de 1945. Nacionais já completou os' ,

tl;:�mente, pl'ove ter o requerente idade superior a 18 anos. Luiz d'Acampora, digno fiscal Essa edição que [estará a levantamentos geológicos da Tesouro de arte-,..g) certid�o de batismo, .qua�do se tratar de pessoa de Iarn;t8?ias n� ,Estado. cargo .do !l<'!sso :c0rl!panheíro região e começará a perfura-lEl�§cH!a �mtel'lOrmente a de JaneIro de 1889. Ao dIstmto vl.s�tante, bem IvelaslO V?e?ra" daTa todos os ção dos poço� ainda em AgOBG1�®H ; �f . . mn
• oi ·u·PO'! como á sua famlha.. formula' p.ormenor�s .dessa grandiosa to deB�e ano. Já chegaram'���:b�,_!1!!!M.@s:..apenas.:.. para cu ••rlr um,_�ever Clvi��: mos voto� de felIZ estadía llde!pebohst'lCa, como tambem 300 toneiadas de equipamen. PARIS. 30 (S.F.I,j � Vad�.,1>, � �. �" .4>. !ii: . .<t� .. � ..oll� � cI>.--!i-�. neste melO, '.. serao estampados varios cli tos para as instalações· nea sos objetos de arte, quadro; .d."; ·to·� r

11

IliIi SR� :ROD�.-L;O KR:��i;�'ii ches' .' ceseárias. .

. gd:i:�:t��a. v:�.lVVO�.1.orá..• ··.· •• ·.��.�8h.i� [I II De sua V18í!em a Iguape, ilDX'tD:».�.-nn:':.I€'..(f e 0�.I�.T.'li+I�tif.�n.�.. . nizista, graças _
á sua diafJ��. Cogita-se nos meios gráficos locais da. fundação do seostufldaOedset'-' SâCOI'dPadaeUloO;, lvf_.eo,gl:af<;.nejtSe· 'I.>

Instituto Médico Dr. CARVA."LHO
"

mínação :por todo o ter-ri�orl{) ..Blndicato da classe, o que deverá se verUicar dentro de ...

trances, �m esconderihos so, ., ..

pauca tempo, cJotando, os que encabeçam o movimento, blumenauense Rodolfo Krae� -

conhecIdos do!; funcionarloseom o apoio dos numerosos colegas que aqui> exercem mero .

- Diagnósticos CUnicos "-o-
.

dos museus.
'

.'lEuas atividades. ' �-

Metabolismo basal _ Eletrocardiog'raris _ LaOO1'8G Inúmera deles ja se enCOn-Trata'ee. sem duvida, de uma iniciativa altamente opor- Estiveram ante·ontem em I .. -i d A li tram de retorno a08 seus•

t d
.

II': d tvf o e ná ses (s8ngue-!é.ze.s--'urina. etc.)tuna .que Qongregará todos os profissiona.is em serviços Visita a as a te. aÇaO, OD e

I
'

,

primitivos lugares no�' muse.grM.icos degta cidadd, em grande número aliás, visando se demorspam em agradavel 4tl Clínica especializa�a de Senbora� USo As famosas telas do Mu�I'ileus interesses, pal�stra os srs. Waldemiro e ; . '. .. .

seu do Louyre já estão'Em breve se realizará uma reunião em qUi) se discu- Francisco Palhal'e�, figuras �. (Perturbações menstruaIs. esterilidade, alterações se-' - expostas ao. pUblico. outros

iil'ãO. as bases da nova entidade, devendo, todos 0.8 interes- �uito re18cio�adas e.
m Join. i Inata, incômodõs da adol�cência e da .idade critica. museus estão reabrindo suessados, comparecerem a mesma, sendo que oportunamente ,VIla, onde relSldem, ....' inn8�ações genitais. etc.): ,,- ;' portas, entre 08. quais do:f'lerâ anunciado o local e data em que se realizará a sessão; Agradecendo a gentIleza, .

- AliI,fueda lUo Branco,' á-_:; qlumeulo
..

T I J 1.202 II Castelo de VersalHes. oPa·-

, De nossa parte, formulamos os melhores votos para o IOl'.mU]8�O� a am�08 v.otos de e
.

'.
_

- II e ema.
.

fi lais Chamoi e o Musen .dosêxito deSsa iniciativa. .
"

felIz estadIa neste melO.
_ 1I��.o'DaIr..1IE&jff._··",1D'_O ,Doaumsnto Francais., .

'(í;-�......�,-..\S!.,_'�-�-�:-.+:-=-�, It-��,;ai�-�-�-*-�-=.,-. ("�"'--�.-.; -.-��-.:-,*-�:--� �-�-:.-...-�::.......::;�-:'�
'J 'I":.: • o00tJ:�'"7�·_�.?"".·;

.

�:,":"........»;-cAo:-� ..........�*--:.-_;�_...:_.���-��,__�
Finalmente,

-

don1lngo, o "classlco- dos classlcos PALME.IRAS x O_LIMPICO.

§i_rida; ktj§!'flN.'W't 1 I e-,iJilh .. ",

mE u o

Deposito à dIsposiçao
Deposito Popular
C/Cis; com aviso de 30 �i&í .

,I _J f' q 60 dias
Id�m . 1d oID ..

gii diaà
idem idem 180 dias

c/eta. Prazo Fao . 6 mêses.
.

Idem iuem 12 '»
..

12 ,alo
fi O/ô
4 e

.

5 0/0
ti 112 % .

, 6 %
. 1 512 %

_tOlO

'.

Banco' Popular' e Agricola do. Vâle de Itajai'

salYos

-..,

I
'I

I
.,

i

i
,

1
I

I
i'.l

�:7:

{��.
i&!

�'Ii./"

------"""""�

Exijam o sabao

"VIRGEM �ESPEC1.Â.LIDÀDE"·
da -(I Jt WETlEL INDOST�lA� J,9INVILLE (Maroa &eg!�trada}
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