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Não quis a:�sinar

ulei malaia"
RIO, 11 (S.E.)

Publica um
_ vespertino

desta, ,CapitdJ. que o

Gal. ,Eurico., Gaspar
Dutra maa quis esperar
pelo prazo .para 8'lf,a

desime01npatíblização,
pedindo 'logo {lO 8'1'.

Getuliq_
.

Vargas .

demis
são do; cargo de Minis-,
l1·0 da ouerra. Sabe-se

�%;;�in;�d��e �};�� lER lUDO E NãO lER NIDB' � JI �
Dissidencia "I P;rtid�

Dutra tomou eeta ati- Enquanto lalta gêneros em muitos lugares, Slcial D�nilcráUcll
tude afÍ'tn de não assi- ftUl Gnmaz cer"'!lI da I!Uii1l m51Lo!i:ft !ti Ji

d t ti
.'

UIii
. "

�iI � il\tiilll. II lIinl ue sacas ue RIO, 11 (8.E.) -

na�� o.novo . Berre ,O
.

que .

�r·rft.,; esi!i.' �"rh Ia ·ri�lfIi.ft de' as·f·r�n�r...�Dl, I1Uillli' Na Paraiba, COJY,O no
.
est1�uta1'ard a "lei U (!Ia:. lIu �lifjJ U I�"I!I ti UU&:ll �\Ij p�l:i
Malaia", f'!llt� ela Ir�l!l'Is�ftr�� O Ollile diZ l1li Sl!' Pará, o P.S.D. não

«111 ..0 Ufi (!IIi! .' �I!N Ihj-.... "iii Uh � ii iii conqreqa e1n torno de
�..-��-�-�-::..-:.....,.� IlIoU 8erle Junior um só Diretoria todos
.

....

'.' .'. .... RIO 9 (S.E.) - En:: palestra outubro, 8. maior parte' fica- os portidarios do sr.

"0.' . 1.- "'cr'I e lcom
os correspondentes ame rá perdida devid? aos e8t�fi.· General EU1'ico Gasparrlcanós sobre a viagem que gOB. Enquanto estive em 00182. Guaiaquil, 9 (A.P.) - A irrupção de um movlmanto sedf

.. fez recentemente a GOiBZ. o repetidamente chamaram mi- Dutra. cioso em Loja, o qual foi debelado pela força mimeI' liel]�
eleitoral embaixador AdoH Berle JU· nha atenção ao fato de ser Naquele Estado, di- foi confirmado agora. Parte de um batalhão se revoUp*,

'nlor disse que ficou ímpres- a gasolina aecessarta para ve'tgindo do Internen- porem o movimento foi afogado por outro batalhão e pela
RIO, 11-(S E)-- O '(O

slonado �om o excesso Ede o t.ranE!,puI'te dessa' grande tor Federal, Cal. Fer- POUc�s chefes do Ievante foram presDs s
,
inclus,.Í.ve i) ge.Ó�;

"

.

.

" ..
'

'

.' 8noz exísterrte naquele. 5- produção. , nandes Dantas, ha aJornal" escreve:-uFOl cone tado. O embaixador declarou:' O Governo brasileiro está ral Alberto Henríquez, ex-Chefe da RepubHoa,. por se
tatado ,O primeiro caso de -"Segundo ca�culos iei!os rambem elemte da situação

corrente chefiada pelo terem feitos investigações que indicaram ser ele $ prQV&=
.

1 T recentemente extste em GGlIlZ d d t' 81'. Epiiacio Pessoa vel dirigente do movimento.
.,

infra9ã-o eleitoral.
.

rata-se ,... , .... "",.' e 6�preen. em o
. es.orças.no Casxücanti, que, ontem, ! Nas demais partes do pais reina tl'linquilldad9 poUtiM.do aliStaménto de um cida- um excesso de um .mítaão de sentído de tornar 3 gusolína I Foi aceita a renuncia do Ministro da Fazenda. se. Mílfl&.uo.Z

sacos de arroz esperando aceasível BOS caminhões de esteve no Ministerio da 7

d.ãO, na 6a'
'.' .on�, que fun- transporte. Fui iJlfol'mado 9ue Gotaz, partI que, possam mo-l Justiça, aoompanhados Suarez VeintimiHa, tendo sido nomeado em 8IId sbsUudOio

Cl.o,na no IUS
.. tltU. IJ.o de Edu...apenas·um.. te.fC.,o da

...
c.ol,be..,Ha v.ime.::itar 888.'.6. alimento vitaL I ., o sr. Enrique Ari88ga Torai.

'.' ",I de polit�cos fies á sua � �iI<'-õfi. i'- ""'�'III! >:.w_'caQã.o, o qual, na ocasião de deste ano foi lfjvado �das f@· Minha pOEição em relação ao I 4!-�-'��-��-�-�-��� o - . . .-, '-""'��.....r-...-".,.
receber seu título declarou zendas para 8S estaçoes de aumento da .Jota de cnrnbue, I orientação.

fi�ft. ��r�ft 'UAndidftf:, .
' No bar i�D lÍlJ í";'�

"

.

que era analfabeto. estradas de ferr:o e que mui, tivel. necêbsario �l1Ha o Br_a-I- =-===� __

���tií!@ .,� lmli9l 'Iv Um ai.... :. '1 ' K NO 1\ : .�.tHi�'l '

'D' . 't' e· 'd' ." o' J'I' da
to PQUCO chegou aos grandes siL ê bem conheCIda e nao r DAS autlRunfeis a . ,0

não deve Ífilúul ';1f:;;:-d',I:"n .'

ISSO, lI;. centros .consumidores. Fiquei precisa de cm:nenlaIlo8. Foi- i"'1 U
. '. "'" _

��refe:nda Zona, sr. lOurlCo impressionado ao saber que me indicado que' o sistema
I

Frui\tfe1'$.s e Or.wlmei!1tnis pariicu'ares t- .- , .. ' ..
"

..

,-'

Paix1to, em audiencia' pú· se essa grande colheita não atualmente emprEgado' no 'p,'i!Çt!ffl o�ll!lf� ilustrado Washington, 11 (S.r.H.) - disse ele. ('Serão vendiiós'
blioa, como manda a lei, fOfd levada aos, gragqes m.�I'- BrasIl. de dEU' pr�üridade

.

ao T",EOPOLDO tiilEIDEU Muitos milhões de pessoas, li medicas, para 8 pmiê{�t
mandou. tornar por termo ce. {} antes d��, c

..

uvas ti ca.rreg8.m�nto de produtof;:i Qom�á segundo a opinião do sr. J. para carros de tdugueif a

as deold'aráQÕe� do alistando, Dr A 'n�o' ""8''.�IC!inl �id����I�:�:�:cía�;�a:N:o��� .

� I ����:: :�h��;a�sg��r!�r d�: ������81°!:�a::ezg::r:Jl�:.,sust�n. o, 3SS11n, a entrega 1...... UIJ a in I HZf:ld� pala D?over esle arroz. f� U Estados Unidos, Hão poderão será grande :par� as fteo"do tltulo.
.

li. '.

, TBi SIstema e re,omendavel, �

II encontrai' automoveis no :mendas".
O pl'oéesso sera I'�metido Dá CDDtmltas 'em seu novo não ap�na8 no intuiiü de. <

ir
I 1 lh .

-

A II mercado durante os proxfmoB Os Estados U!l.idol perde;.
ao procurador do Tribunal cOiisuliorio no Edmeio Peitei' �o encontro. dfiB neC(;8!iHaa' gu� .?u. me 01 quv o

I'
ires anos, e, portanto, devem raID, desde Pearl H&$91''f

R i'· 1 ( d' '. 1'"
.

f i U f, ;li V"iA ....)
nCB do Br.&S!i, IDas p8ru to�-I SIIDHal extrangelro procurar conservar os seus 4.000 .automoveiS, em me.di.. ft.··'.·

.

eg�ona ,'. alID e q�e. seJa. tem telhe.ao mdhe, dli�i'Bli, fifir aCl3sf.llvel 30," povos maIS ---;--;tf.� _ veicu[os da meihor forma por dia. Os que ser§o .&JmI"

&.pura.d.a
..

a..... responsabIlIdade I to.dos '

.. 08. dws, d.a.s 1.O.,DO. as digra.r,.�.A.es...•.. devastan. tas do qu,aI. 'SI'
fabr

•.
C8 I.dh \'itiE.llt,!i 'I pOi'�siveL

'

truidos Juturamente �llÍf..do delito. 12 e das 14,30 ás 17 horas. quer excesso de a!irneI1toB Rua '7 de s�el�bro, 100 - ...X. 56 � "Não serão vendidos fi substituirão um por eellt& do
que possam existir no BraEH"._

B L_ tI -� pal'üculares carros que sai- total dos carros e:Jdsfante.
rem das fabricas americanas" no pais.

a

A.virtude
e

... ii.lealda.- .D.de SD nniram quando .

'

o crime a li traição
são premiados.

mario Mahntiu!l Ianual 01'$ 60,00 �
semestral Cr$ 35,0') �
avulso Cr$ 0,30 f

...........".,...."...",....,.���
O lUfi"a�to das ClUspiii"'Gçõês do V��e do lilf!l[j'd

�cr®d�ta·!e [!!Hl e.stá prixilijo O fim da guerra
.;:....,.,,::_ -

� OS I'USSOS clmtinuàin avançaDa
s

Londres, 11 (A.F.) � A população londrina, que vibrou
de éntusíasmo com a resolução do Japão de render-se
incondicionalmente. voltou a calma, enquanto 8guartl�, a
resposta japonesa aos termos de armístícto ditados 'PétôS
governos aliados. :,� , ,.' '!;;,,

Washington, U:YA,P.) -- Nos círculos bem Illfo'rmàiOI
desta Capital olroulom rumores de que caberá aOs
Unidr s o governo do Japão tão logo êste aceite 08 te

'"

de rendleão, acerdítando-se que Mao ArUmr ou NtmUz
sejam 8S pessoas mais índlcadas para as fUDÇÕS'8 :dé gb..
vernador. ,.,'

Moscou, H (A.P.j -"= Enquanto aguarda.se A deM�O
japonesa sobre os termos de rendição. os exercitoa Itnrlé,.

i tícos prosseguem em SuB ofensiva na Mandchuria s G&rê&,,í
sendo que o comunicado assinala Importantes vUei'iátf"
incluslvel a captura de uma granae cidade mandclui&.

'

---------------------------------------�===-�=------=�==�-=-=

Domingo, 12 na AYl'lsto
..
\'la .19;5 � Dr. AcldUea Balsi.'1i Diretor Hesponeavel • Ana JDr!· N. 202

Movi,mento Revaloeiuoario Domlll'l

·'Irre Selopre confiou nos B10bres sentimenbJ S IUl=
!ii '. trioUC6s d'o powo de Blannenau

--;-_..�-----------.........--_ .........._--

Issassinou a CODlpao
Pauladas

Irl- I

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



Editai
�� rabew que. pretendem C!"

Por motivo de moléstia, vende-se uma boa montada serra- sar-se: Ewalde Boncnomi e
ria, quadro tipo Tissot, situadã 110 distrito de Guara Mirim, mu- Clara Siegel. Ele, natural dasnkipio de jOinville. Alem CIe cerca. de 500.000 m2 de terreno te Estado, nascido no dia 9
com mala de madeiras, existe moradia, instalações de luz própria, de fevereiro de 1923t solteiro
carretões, uma parelha de burros, uma junta de 'bois; plantações, operarío, domiciliado e resí
pastagem e, uma âtaÍooa. força hidráulica para qualquer outra dente no Jogar Garcia, neste
industria -- 12 Klm: de Jaraguã do Sul. Distrito. filho legitimo de Ra-.

Informações com fael Bononomí e de sua mu-
A COMERCIAL L'rOA. lher Clara Bononomí. Ela, na,Caixa Postal, i 9 - Jaraguã do Sul tural deste Ratado, nascida

�_'�--,.�Sl!I�-:<O\-�-�-:-4ii.......�-.• o !l-it!-�-�-�....,.�-�-�-�-il no dia 26 de agosto da 1924,
solteiro, de profissão domes
tica. domiciliada e residente
no iogar Osrcillt neste Dlstrí-
to, filha legitima de Alois

ISíegel e de sua mulher Ignez
Schwartz Siegel.
Ap'resent�am os dllcum:entVI 6x1-
gido$ pelo art:i'g(o 180 "d� ·.01d�
Civil sob n. 1,2, 3 e 4. Sialguem
tive]) oo,nheci.J::n�nt9 de existilt aI..

gum impedimento legal. a�se O

ifdl'al oi finS' d6 'd1rettit :B, para:
constan é chegaI 8J! oonhect�n"
to de todos. lavt" '0. �.resente 'pa:
ra SJet afiXadfi ;no logar 'do
costu;rn� e pubUcad'lI p,eía i�
prensa.' "! :. j (.�
Blumenau, 9 de Agosto de 1945

;Vttorl1nJa fuap
lIi"'IlIII!llI_'.!>lUmlll!.l!iOli!ill!=.EIIl-I!!llIIi!!!IIIJI1II!I__'!tjW!\lD!i&!ll!AA! !l!!i"*##lI'III!!#i!#!!ZE__1!l!!i__IB!II!I__• Oficial do Reglsfril Chfi. e
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SE

r}Ii��1'f{%f·;�?;í ::;";�"";/l "')'; .

t,::'.�QUma mobilia· '. de sala. de·

janfar.;', Ver" e tratai á Rua
Bom Retiro 68_ Depois das
15 l1?ras. HWl-2 1 -

,.�·>:Ná7.Praia··de Porto Í3�Io 1 ter-
reno com 50. melros de frente I
por :WO 'metros de fundos, com 1
fl1IUfl' casa de materiet (fabrica
a�,'I>.mdufos de Pesca) de 17
.por 25 metros, e mais um bun-
galo; de-madeira para moradia
com.9 comedes. Para ver as

lot.pgrafias) e tratar com Oito
.

.' ,WiHe, na .. redação desta folhá.
".

1677'-'3:

L n
. ela. de Terras

RA IA

..

ln

Norte do Paraná

12 ...9-1945

CERCAS "PA.GE"
TIPO 9:.;33 - 91i'IOS N." 10 - MANGUEIRÕES

:";:."'''1
-

As telas I4PAGE" � Isentas de fl!?'p�•••io fabril":
eadas eom arame .l!uper-galvaniz.ado e proporetco
nam ![ máxima compensação e satiafa{;io SOl !mi:
CRIADORES e FAZENDEIROS. alé:m de

Setfuranr;a � Economia - Durabilidade

Fcrneeemos PORTÕES e �ORTEIRAS "PAGE" .,

outros tipo3 de telas para', MANGUElRÔES ; LEI
TÕES � GADO EM GERAL - CAVALOS - AVIARWS
-e GAUNHEIROS - PARQUES - JARDINS e

RESIDtNCIAS - MUROS e outro. nD.�

--*+*--

A Maior Empresa Colonizadora da Ameriea do Su.l

De passagem nas zonas Blumenau e Rio do Sul,
o Agente autorizado, Snr. João Ferrari, efetuou ven
das de Datas, Ohaearas e Lotes .por mais ou menos

1 milhão de cruzeiros, provando esta o valor das
terras da COMPANHIA por ele, representada.

Para obter tntormaçõea mais detalhadas, dh'igir se, por
carta ou pessoalmente ao sr, João Ferrari - GRANDE
HOTEL, em LONDRINA, ou ao ar, OTTO WILLE1
B L U M E NAU - Caixa Postal, 93 25v7

,Curso Gratuito de Taquigrafia
(por correspondencía)

Para propaganda do único método
brasileiro, o autor ensina gratuita.

mente por correspondência.
Cartas ao Dr. Leite Alves. - CASA

BRANCA - Est, de S. Paulo.

Atende toãos Oli l!Iervf�os de
Radios receptorel!l

Senlcos RilPidos 8 8arlolldOl
TBtEPONB 1395

Hill 1 de Setembro. 13

�;_Vend'e·s.e diversos terrenos
ê'óm casas. e eomodos dentro

· d(tp�rlmetto da cidade; Uma
chácara com casa de mora"
dÍ?; -eom galpão para gala
gP'! ,�ma,i.8 uma .

casa para o

e�Pf�gado. com clima muito
s�nd1lveI. .. '

Informações com
Otto \VHIe. 1622-1

;�:',nRAIA' -õi CÃÊEÇUDAS Causas oívís, eomercíaís, criminais
·

'. r: Vende-se um terreno
.

e trabalhista.c-Oobranças e contra-
.. <Som �:l o metros de frente e

tos. - conl����sd:t�ociedades
7§ :metrot:; de fundo. - Preço: Dr. PR".NCISCO GOTTARDI15.000,00. - Informação com .n_

ano WiUe, ."

.

.'. 3v3 A D'V o G.A D o
.. :�;

,

r W'**

IEscritóriO:
Praça Nerêu Ramos,8U.

I
Tel.21 - Resid. Hotel PONTO CHIC

RIO 00 SUL

Oficina RIDIO FUNIE
Dr.. C A flj A R A
ESPECIALISTA

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Mo!esHu das meninas 6 moeas. Dl8iurbi!:!s da idade critica. Per
turbilcões nsuro-glandulilrss. OPERAÇOES de Illero. enfiol.

trouwas. fum6res. apendice. hemias. etc.
DiatarmocCiUJWação • Ondas CUrtas.

OLINWA EM GERAL
Coraçiio, Dwmões. rins. ap. digestivo.

17arices • Ulceras • Doenças Tropicaes.
CORS.: Trav. lt de Fevereiro N. ii (em frente do BDtei VttilfÍn)
RBSUJ.: Rlla São Paolo.3D - Pone: 1226. - B L U M li ri ii U

ln
•

lC r rofissional
Dre Alfredo ifõssl Dr .. Med. D. Pape

medico Clinlca geral. Especlalísta
em molestías da gargantado Hospital Sta. Izabe!
nariz, ouvidos e olhos.

Oper açõ�s Consultas: 10. 12 lis. 8 15 -1'1 na.

CUN!CA GERAL BLUMENAU - RUA PIAUí, 2

Dr. Arão Rebetla
Advogado
Escriptorío

Alameda Rio Bra.nco

-"·0;-Affonso Batsini·-,·z. Tabellião NQBREGA· , 'Aluga:s? uf!1â.
.

sala 'propria Medico Especialista em "idifi(io da Prefeitura
pai'a'eMl'�torw em sobrado. doencas de Crianças Escrlptw:as. -contractos. procu-pr�çoz: cr. $ .200pO;-:-Informa· ê da Péle rações. protestos de leRasç'ões 'DQ Hot�I Sao José. 3Vl
.

.: ::. ',. t: '( **'�
.

'., ..
'

Rua 4 de feve.reir� N' 7 Comprae vendade immoveis,
coniisgões da divida, etc.

. ·j:;+compraMse :

.. , COMPRO
'Folhas de ·zinco onduladas em

:IJÓl» 'é;staqo. _

Infói'mações na Rua 15 de
Novembro. 828. Telefone. 1205.

1667":"":1

ln lia.de!
iéâ ,_

....P

�<'; "-Vi
•

!
Com II tratlUllenro pelo reputado pro

duto OKASA.:-Á base de HormÔlÚo5
(e:rtratoB glandÍllares) e VitamInas sele
IIlo!lll.das, OKASA é uma medicação
taeional e de alta efioacia terapeutica,
em todOll os casos ligados diretamente
a perturba!,lões das glltndulae asxuaes.
OKASA oombaie vigororuunente: fra
queza sexual em todas as idades, 80b a
fôrma de in8ufieiêneia glandulax ou vita·
I!linal, senilidade precoce,.fadiga e perda
de memoria.no homem; \'rigidez e t!,daa
M perturbações de origem ovanana,
iilade critica, obesidade e magraz�, fla·
cidez da pele e rugosidade da entia, na
mulber. OKASA (importado àiretamep.ta
de Londres) proporciona Juventúde,
Sande, Força e Vigôr. Peça fôrmu!"
l'prata" para homens e !órmula "ourr/'
para mulheres, em todas as boas Droga·
nas e Farmacias. InformaçõeII e pedidos
jI.() .Dislr. Produto! ARNA. - Av. Rio
BrllllOD, 109 � Bio.

. - .

. - ",-::'_-,-�-,�,,,�_;;;;,z�:,"���?�:��i%?;n�.� ",

r'!Y mdi� D® t!1lOOS 6:6 �t'i�..

pallde:l; 1-�� e fp�o. porqus e!:.1)
su:a tÓl".m.� Entram S'i.lbstâne:1cs ú<t'1
comn -Vanadato de sódio, Ltciti'll.�, cm·
,,\?l'Clfoeii1tos, pepsir.l.?", I;).OZ cl.e cola, etc"
de ação pr;onts ê efu:a� n",� casos de
tJ."aqueza e neuralrtemms. Vanadiol #.
mdiC8.d� para homens, r,il1.úh",:r€U\ crian
çaa, sendo sua· fórmula conhecidg veIos
r grandes' méQi.:c,ll @ �irá ll.aanc.iado pela

� Saud3 Publica.

Dr. Paulo Mayerle
Medi30 assístente do

HOSPITAL SANTA IZABEL
CUnica Medica e das orean
ças, nartos e operações -

Radíodiagnosticos
-0- BLUMENAU -0-

DR. ACHILLES BALSINI
ADVOGADO

Mâo De�(inde
�.

Uma Tosse ou

Um R friado
B'iio"'� �.I�f:""'''"Il,,, '{UI: pVeI)!
SIiI'P. ii�,.i� e t.<t'(i.d:,g. $ � "ida� c.am-e'"

� pc1l �it. simpII:d tQ...�lt ou res

Maodo, là!:Mi ,,,..Jd, ",mborll pereçam
� ��n:rtalli$$ll, delfgrm.;t!f uGtadoe
l'lIJm t,h ., �u;<I ..M par" 'lUI> não

._ !tI>S"'''Tliól!!> ;Se t:!l'""",iri' l1! Cll".a�

at"iclO5' Awtj.�54�Zitol; '! ,;da� as. af..

�oesa � t:.ppa:r�lhií' eut-!Jo!rü.rQFrOIl
�� 1')3�ioptW .id.tlp!:t� bt{HIIJb.it� ou

t&!ltri�(Í� ;>H1dS1ill;: fie; f.t.m ri;oed:e.

.",pld" lO ..W<l!IIlI. () Xarot:4< Sãp Joã",
l o md]�á!; 1131'$1: �t-31

z�·:.;� � �� 1t�r:n3d.W.

�" ;m!;O.f "I!i'adev..l. pl1U:
110",:<",. "oill1,,� "o;f$!);IIA·

:a

Rua Paraná, li·A..Tel. 1436

I BLUMENAU
.

�

if.-!t·-íEe:.4t-�-lI-�-�..,..:f:-�
f

Caixão fuoebre
S�rviç6S de primein

ardem

Rua Maranhão
N,'27

A tratar com

A. Lubo..

3211 Batalhão deCaçadores
TESOURARIA

De ordem dO' Sr. Teo. Oel� dro, João Wiergeves, João An:i
José de 1\lelIo Alvarenga, Co:.t t001O' de Bem, José Geraldo dt;
mandante do 320 B. C., fuço! Souza, José LeV'dn�owski, Jos�
saber aos '31'5. tnreressados, que, ROgecK, João Clarindo, Jose

P
na Tesouraria do Batalhão, es-. Maincka', Luiz José Furtado, 'Ma(
tarei �fetuandô, a parlm de am� ria Eberhardt, Martins \Vr�blus�
nbã e dentro do horário abaixo, ki, Mao;(}el Luiz dos Santos, 'll,fa..
os pagamentos das Consignações tnde Zinke, Maria f'ierretru, Ma�
de Familias do Pessoal da For. ria Bernardina Goulart, Marial
çu Expedidooária Brasileira, 1'€. Rosa Zeredo, �\fatilde Weise, Oti
lativas ao mes de JUNHO do lia Berbaresco, Oswaldo HindeP

..._-'-------�----

.�������g�mBm__m .!_____ corrente ano: maier, Reinoldo Siebert, Reülil;,J
HORARIO: As Segundas, des Goebel Pisk-e, Rod9Ifo Mas..

Terças, Quintas e Sextas feiras, sabeiro, RevaTti Bosfelt, Teodo..

fabric(] de ladrilhos e Oficina de Escultura das 13 ás 16 horas. ro Zendron, Veroni·cà Kam;Il1erSi
CONSIGNATA'RIOS: Antonio Zeredo, VitóriQ Mengarda', Vi:"

RI1í'il1Uit.\ldo p.'u'ei'er Luiz dos Santos, Aloizlo Michels, tor Lenchow, Wally Kprb, :\Vali'!Ri �IU II Augustinho Flores, 'Alfredo Goe. ly Butzke e Willer Bauler. ,.:
B I U til E ti I U de, Ana Thousem, Arno Kuhn, Eduardo �Iemente Ul:ti::k: R{J�

ArnoldO! Gaulke, ADa Maria berto Schemltz, Rosa 'I\lartitns.
r;Rua. Duque de Caxias. 8 (Ex-Palmeiras) Borba Corrêa', Antonio Silva, Adolfo Mugge, Alberto Volk..;

,

Arnoldo Milnito,_ Berta Her$l'l mann, Beatriz Muller, Elza Z'\h1..,
Telefone, 1081 . Caixa Postal. 48 Estevarn Pedro RibeiTo, Emilio cker, Francisco !fartD1an�. Gen"l

, .' ". '. I Kruger, E.1i Graupe, Elza Kli� til Candida da SIlva, J.esull1a ela
• Espl;!ctv,t:lidi.l'd.� � imltaçãif.l . de E�ecattr..l'l$ �m p�sooza Ili p�r,.. meschj\ EgUfl Freitas, Francisco rin(�Of

...J0ão �l�lloeI, F�r�and'M,I Gr�tl}:tíll EsMdarlas. Pav[gt�otos, fel?ã� Ü'llU�M d� Cfm�n� �i:", Tiedt, Francisco Pampiona, Gpt. Jose \",lS2, 1.1111 Fe(�l1S911 Op;.!

! n I
- _.

f"'d ," PIa &1
rn.:ad�t BâtajJjt:re�;.. Gru;al '7,Pbara Ilileb Huschoer, Guilhenne Junge, clien, Mar.ia

_

Lada, ut1il Hafe""
D.'ii �lraml .' '" rati p.a.lltl: 's, '." A�t Tf$l1qullls" �p�rels. '.1:'. (;1; Guilher.mina Goede, Gullher.rne mann, Otto 'Kielwag-eg. Pedr�t.

I coon p!lir� :Armâ�il8Jl OAnt�[l-ei.. pa� �SgQtQ3i Banco" p.al'.'1 Jar.. I Larseo, iJuilherm.e Kruger, Gcr"l Sie\vert. ".
'

. _I

I
.

..... Fl1t
'

Ti di' ",v" dlnllll Mesas d,,_ ('Af.loh"O, PIore!",

I mano Missfeld, Gustavo Star.. B!umenau, .:.1 oe Julho de 194<>.

!
rtt� y�!'.a !. nlJ.1JI (II ali lO"l! ""W"I

.

V' "" F,"'fY'I t' A,., � OI. - • • •

I p P d C B,'. .

.

MSj U..." ��6.�eT1 Q \.!..,,; p,t..... ke Heiena M'.trtlns, Isabel ElaS 0. aulo e am[KJ8 erg,o!
.

rÕles, G1IY1;as ÜIif �f'Í), etc, dea. e I!iI1idll�l eftl. r�ççalves, Iiene Kuhr, Joã,e M(b, 20 TeI1'e!1.te 'i. E�.. Tesoureirq 1;'_';�_;"+""";''''';_'';;;'';''.,___'''';'--�--�.........''_.!,,""",------_,.
..

.'
,

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

A I
Sern pre foi e continúa a ser

•

elhor
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RaGÍonamonto da· Energia Elétrica
AVISO N� 5/111 P./45.

A "fORÇALUZ" avisa a todos os seus consumidores que.

'". .Uu,. hino de Ienvor ao companheirismo e amiziÍde! �

Remance! A.mor! Ação! Lutas! Odiol e... Paixão! ." •

No Programe: Os peauttlmos -eplsodios da stiper serte:
,; ,nA ,f I L .H A o: A' S S E IJ V A S"

'

,

> Preços de costume
'

HQJE .. ·Domingo, éis 4;30 e 8,1§'hs�
Wa.lter; Huston - Ann tisl'ding':_ George Tobias 7' :üscal'
HomQlkll e todo um Imensé élenco de artistss da. 'eta, N0.

1 "Wsruer Brothers", no triunfal filme'

; '�Missão esc<Xtl"t'"
. '., '". ".

,;,A"Iie�lcula "de maior'· atu�1idáde ..
" silbra<s Russia! '

' ,"," ,

,,"

,
,

,,' O fUrne qüe maior sucesso rei em S: Paulo e Rio!
>

�""MiWão em Moso�u" é o mais, recente sucesso da '

Warner (Bl'others ! ' ., "

Platés 3,00 e 2,00,:_:" Balcão "2,00, e 1,50
,Aí Noite: - Plàtéa , Numoradé, Cr$ 4,00 :

' •.• "_ ,- _-. -

• ..< ,.. •
< "

••

às 18

lo - Domingo: dia 12; em
,

a) - Blumenau (Excluída a linha do bairro'do Garcia)
b) - Itajai (Gaspar e ltajai)

20 - Segunda-feira: dia 13, em

a} - Brusque (Inclusive a linha do bairro do Garcia)
b) -, Interior (Indaíal, Rodeio, Timbô, Iblrama e

Rio do Sul)

3° - TerYi.deíra: dia 14, em
a) - Blumenau (excluida a linha do baíro do Gárcia)
b) Itajai (Gaspar e Itajai)

,

,. "

.
Despacb�!í

Agentes, dos, látel: ..

-

>- "'" ... • '. �

�

�.
';. 'é" � _';�,>j..7":.�,:j;:::��;-'t;_

;"':::."
;,

"

Aparelhos de RádiO"
da ' R. C À> Vitor

No bar 'e nó Ian
l{NOT,

não 'deve filItar,

"Medieacão aU;f;il'laT
"no tratemenu: da
-

sífilis'!

r (��������&����������::-:.;p...�r-:":':�::

'l,".!.;
.

Casa dB Movais Rossmarx· Ltda,' ..�.J
, Dorrnttorlos �

ft Salas de Jantar �1P
, Moveis Esto'Fados .

t� Serviço bem perfeito e bem, acabado �l
i� Grillode estoque de tapetes �l
H Rua Dr. Âm�deu Luz, u �r
:�;.���'�:",�:;,,-;!·...����:���:��··I.:.oiS

I'�UT�� �W)F"�'\;j) ..Ufif'\,iI... ",

com viagens regulares 611Í!'e Itajaí - Santos'

CaIxa postal 36 � IEnd. Telelr. "Guldô"
,"-'

.....

",
," :: .. ;"': .

;,""

, '

,

de todos os ripos e' tamanhos ná
CaS«:i de AnUH\",h::::anc s.� A.

Meroado de Automóveis
Rua 15 ó'; 487

�:)As doenças provenientes
- '..

da i'mpüteza' do sangue

IJiUlemado oela f'l!ctddiU�;S l�ac!l)na! de f;fedic!lHl di!
Ul.lhi®rsi@atit:l do Bra�U. i� • '1 ri D r" rl ri i. d' LldMe�co pOI' concurso do Serviço Nacional de Doenças Mentrds, 1 �}nCIBnade {Jsne IClauOra uB ma ,BIra IJ a.

, Ex·mterno da Santa Caim 6 do Hospital Psiquiátrico do Rio I
de Jarieiro, Ex-médico assâsten.ta' do Bauatórin Rio de ! Comera e Venda da fbdairB8

, Janeiro dá Capital Federal.' I I !F'

CLltUGI M�I1ICA - [i,sPECíAMSTA EM DOE�lCliS �JtmV(jS,M�, I \hm 1 da SatBmnro
comml:r6slO . fi 9. ft, P B � I P fi s G li M r !JTI" '

, (Bdifício Amelía Neto' r ,���

'.,
'.

.: ',p f r::�1151�,lg :(i�i:�'rs " Il��� Fabrica de Tintas

���""";:;:=':"�""":"""-S:""""''''_''�''>''''.3m'''''':'''''''�...5ir�''!I'' "

�.g�'unJ!ll1n&í\l!lI L�dA.' -,
. � t! ��UA�'" �aa JlUlu ..

. , ' ,',: '

' " I: Ti�t2S e Vern�zes .. Màierial para

'�I f3��-dM�.�S em Geral
; Tintas em bisnagas para artistas

� B�!lIIT��r.l�'MJ .. lia. Catarina
tJ��
1 •

.

r�tffltG$M",wmID!w���{.a;';::;��f�!J!'il"\'P -?# •,� o seu r!r'§'f"k)��;".1";1'�O esta alhando ..

I t1 L��� ..� ir�1ie�j�atamehte na oficina
1 W

"

!:i Dhinift _ "U'�A
} "y I$�� �íUI.ra.� .' VI.Jll"jl
,

lj e gerá nrontaruellta fitaumdo

� ..' Equip(tnwn.to mOdm'1ÚJ de alta precisão, técnico

I�', (onJU:uio e dipl{nnado em São Paulo

�", Aa�]m�d� R�Q) �t'GiriiCO, 10 ,

I ��;mm<lil1ii'1'i.,"illi'!;;;;;iW1W",,",�Ij!?Y�""?i<'W"'lY';;M·".N'I''>I\lí;� íl'§Iíl'i&' 'I'R1F!il

para todos os fina
� Telefoue 12t�

I
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,.-',".

ec
J

ç,b,egaram ontem .em

ln regressar os
Blumenau diversos expedicíonarlos catarlnenses 'que serviram ..

,

no

3) titulo.eleitoral. expedido na. coniormidade do De
creto numero 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, e da Lei
U' 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral;

b) carteira de identidade fornecida pelo Serviço com·

petente de identificação no Distrito Federal, ou por orgãos
congeneres nos Estados e nos 'I'erritorÍos;

c) carteira militar de identidade;
..

d) certificado de reserv:ista de qualquer categoria do
Exercito, da Armada e da Aeronaliticó;
". e) carteira profissional expedida pelo Serviço do Mi

.

nisterio do Trabalho, Industria e Comercio;
,i} certidão de idade extrBidà do Registro Civil a, na

sua flllta, qualquer outro documento que, direta ou indire
,

taménte, prove ter o requerente idade superior a 18 anos.

g) certidão de batismo, quando se tratar de. pessoa

:::id;I::��:r����s: ::r�''::'!;p:� 1�:, dever civico! l"1:i6"' ""Eh"ãil �nkr..�
inii�-irfa�-·i· Õ--';rcIÔ �:��:�:::�:�: :"'"��\Hão serão e�v:::�r:: :�e��s dos pneus ::: 1�s�:rs���e:�::it P�!�:

.:, \��'"4"""""/�,,� r.·".', i." Expo.rtadora d;OfJj.�ã;'a�.'·1..:.�r-·
Com a volta á circulação dos carros particulares, Alfredo Isford. .

.

�... $f;íl/';!' .. ;;

teme·se que, com o grande aumento de consumo, haja uma
- Aniversaria'se hoje o sr. } A.JAJ!? .' ,

C V'TIS ' S.10."k .

per·mao.e·l!t..e...

·· d·.·...
e

..

_...manobra para fi elevação na taheJa de preço dos pneuma' Hans Baumgarten. """".r- Il
" -

ticos eeamaras de ar. Esse temor é sentido entre os pro·
-Ainda nesta data comemora dP..1"'" Madeiras de. c.onstruçao e

...

m ·.·ga-
lissÍonais do volante, que seriam, nesse caso, 08 mais o transcurso de mais um ani' p"

P C R EME
prejudicados com a reférida majoração. versario nataficio a sra. d. Ola'

" .... ral, Forros, Soalhos, Molduras
, A proposito da efetivação do aumento que tanto afeta- raSilveira.,"'��..

'" etc
Fá os meios de transporte do país,@focuramosobterinfor--Transcorrehojeo aniver' �1"�

-' �
� \ .

Inações nos meios autorizados e fomos entílo esclarecidos; dsaoriOsrdoE mtanent• i1110u Gvi}�erto, filho .
LV':::::.'�':,_,:.: /' Telefone 1337

na Comissão de Controle de Acordos de \Vsshlngton, que
. s s a lelra. �,�,�:,_,�

absolutamente não haveria necessidade de aumento de -Ainda lI<Jje vê passarmais. 8 L U M IS N II U'_ Santa Catarina

preços para 06 pneus e camaras de ar, Acrescentaram-nos um aniversario natalício o sr. J-��€-ílf.-Ili-§;-if."";1t:� ••,t,j(j.JOl�.���."""'.1I0.li'''''!i>l!I!'''.lj!lh1fi�''15�1lt�.
aimia, que aquela repartição, á que está areto todo o ne. Artur Hardt, de Indaial. 'de Indaial'
goelo de borracha se encontra completamente aparelhada -A data de h?je assinal� ,0 - a srt�. Maria Cecilia Pe'
pUl'!i discutir o assunto. apressando,nos em declarar que

transcurso de maiS um natalfclO reira'

jamais cogitou, nem permitirá elevação de preços dos do SI. José Ferreira Filho. - � sr. Eurico Sfang;
aludIdos produtos. . -'-'---o - o sr. Alfredo Kluse;
��1!ii-�,lI>it:l$il-'�-�-II\�=-§'-. o �-�--�-�-It-�....-��-�-il Aniversariam·se Amanhã: - a srta: Erna Hoeschel

� �
-

ma Prado do Rio, La Menor -o sr. Estanislau Vieira; a srfa. linda Beck.
F.J

Lu U18 e Rapsodia
- a sra. vva ..Olga Publman;
.,- o jovem Wolfgang Knoch; FalecimentosI:TZEl enconlra ..se a venda nas - .a srfa, Asta Schroeder, fi'

,

L.. farmacias e Drogarias. Iha do sr. Alfredo Schroeder,
�-{iI--�-lii--!fi-��__-:1t ü �-�-st.-�.-�-�.-tt__�-!i::::-�.�. �-�-.:t.-.:t:-��-.:t�•.-.:t.-...- ..

Depois de terem cumprido valorosamente seu dever nos dades brasileiras, que estão recebendo, estuantes de alearías-]" lnlelizmente, não se, po�de receber cOl:ld��namJ���e nossos

distantes campos de batalha da Italia, em memoraveis campa- seus filhos que voltam.··., .

pracinhas. executando as. diversas'homenagens que estavam seu

nhas como as de Monte Castelo, Sobrassasso e outras, come' ps prim:irGs expedlcícnaríos blurneuauenses 1�gressar�m do preparadas em sua hon�a .. E'.que os me�mos' estão regr.e�.
çarn a regressar a seus lares, coberto de glorias, os bravos sol- ante-ontem. San eles Tamar José Jàeinto Soares e Miguel Lu: sande aos poucos, o que dírninuirla o e,nt:xslãsmo pel�� : fe�l�V:l"�
dados da Força Expedicionaria Brasileira. Ilha Cardoso, Os demais, segundo fomos interrnados, em breve dades das quais 56 um 'numero .redúzldo de expedlclo,mmos

Os primeiros contingentes desembarcados foram al�os em estarão aqui:
.

poderiam participar.. ..' ...

: .';. , : ',,�Vê*,

São Paulo e Rio das rraís calorosas e expressivas homenagens Outros expediclonarios catarlnenses. pertencentes ao 32' Agra'!_eeemos �o Sgto. Paulo Oev_aerd Ferraira '3. VISita fe�\�jíi�0' .

que se possam imaginar, por multidões vibrantes de entusiasmo, B. C., chegaram, também, ante' ontem. São eles: Sgio. Paulo ta á redaQ3-0 deste lornal em companhia de diversos colegas no

que testemunharam assim toda a alegria sentida pejo regresso Gevaerd Ferreira e soldado Valdemar Apôlonio. da Cruz, am' 32' Batalhão de. CaQad()�e_s. ". .

. '." ' .....
' <

dos heróis, os Quais, honrando belas tradições legadas por nos- bos de Florianopolis; VinHon Maluche,. Caetano Bissoll e Senas' '.'
Aos demais e�pe�lCI0nar10s. acnna menmonado�,-:. nossas

sos antepassados, desernbaiaram 'aS espadas em defesa da Jusai- lião Conz, de Brusque: Otavio Azevedo Coutinho, de Tijucas cOI!gratuia�l5es pelo bn�halJ�e desempenho de suas missões na

ça e da liberdade, saindo, como sempre, vitoriosos da luta. Jorge Oidral, de Blguassú e Alberto Julio dos Santos. de Ara' Itaha e feh� retorno ao seio dos seus- '

O mesmo entusiasmo é sentido em centenas de outras cí- ranguã.
.'

....
..*=�

'. .' .

'.-�-�-�-!t-ít-��-...- .. o ,,-�-,.,"'"'.(t-�-�-,,-j>.-�,-. OD .-.-�-�-'-�-:'-:+""""<ri-ti-� .�-...-::.....�_..:-�-.-�-:t:-.• 00 .-.�-",-�-�-"IlI;;g�:-�-. +-§:-�-�...,..�;_,..�"":'�"'" ."
.

Jl

Noile de IIrte no Carlos Gomes Estigmatizado como'Cristo!
E'IIi§\!l�...se-à em nossa cl-dade a Escola 'de Boms, (Por Loúíz Zaooardí, da "ASBOciated.Presa") :-'
I.AIiU_lill., 9 IHill

..

IIIU
.

.

_ O monge capuchinho Frsncesco Pio, do Mosteiro. de. San

Bailados Classlcls do Teatro Sao Pedro, Gíovánl Rotondo, em Foggía, no sul da HaUa, esta, com

de Porto Alegre ctncochagas, estigmatizado 'como Cristo, nos pés, n.as mães

. .'

. e no peito. . .
."

I
t1!IIIii>

EI _I ,com
a peça COPPE'LIA ou A MENINA DOS OLHOS As feridas sangram eontíunadamente, e a unics dite'

..,"... ·ei,-. ç,...
.

I r
DE ESMALTE) deverá extreiar sexta-feira próxima, no Teatro rença entre essas chagas e as de Cristo esíà j·;�In .que $
Carlos Gomes a aplaudida Escola de Bailados Classicos do Tsa do peito é do lado esquerdo, e não do direUo/'.'" .

"

ii iro São Pedro, de Porto Alegre, dirigida por Lya Bastian Mey O monge foi ferido em 29 de setembro de19J8. qIUHF

I I , er, bailarina dotada de raros dotes artístlcos, a julgar peja cri- do estava entregue á oração, e até hoje usa ataduras. e

. r tica internacional, algumas das quais reproduzimos .abaíxo: luvas, porque, ao que diz não têm permissão de exibir ..... a
II "Um surprehendellte temperamento é Lya Bastian Meyer, ninguem as suas Ierldas.

. ..•.... ".

.' .

.•II!",.•t!I":\i�'!!!t.Mn� m,",IlI>�lIlr iin'�lI1Inivel � nlifillil1IPMI.".ii§ .Se. �11'.,,1<.l.!!�
a tradução fiel do rylmo espanhol-diz Fritz Ztelesch=Berllner Segundo a "Encíclopedta Catolica/', os tndívíduos SUe

rn.... i�g!,;ilUJl... 'UilU.alli mhm:e311 p I"SUiIII11Ii<:Piun, UI> hCl!�.Jp Volkszeiturtg'-13erIiu 31-1-1938" geitos a estígmatízaeão têm sofrimentos comparaveis aos

Um, mfert� e Milsiiça dgs 'filhos pioneiros de Biumenau. de Cristo e esses estigmas só têm sido assinalados eDl"pes·
l>�" oi "Uma interessante personalidade; sua dinamita interpreta- soas "praticantes das mais herolcas virtudes e que maní-:
!liãO. ijlj \1:VeRIOS, !Dois� estar sujeitos a qualquer surpresa ção, baseada numa .técnlca perfeita, enobrece ainda mais a sua testam Um grande amor á Santa Cruz".
®leUalf;1 de um govêrno contra nós! Devemos, simJ arte. Maravilhosos os gestos de braço na dansa do Fogo. No O caso em apreço é o 113. que se assinala. entre 08

I@dos p�ssuir OS 're5pecU,os titulos para fi batalha batuque tr�llsmitiu-tJos um. quadro de. uma. beleza vital, de um mortais. .

.

�

II' U
. forte colorido da raça brasileira.c-Florían Kienzl-« 12 Uhr 81att lt-:+.-:f:-?l"-i(-:f'��-�:-�-'-.o�--:t:-�-�-if-.��-�'

_ fi! x r:as; +Berlim, 31-1-38'),
r I ..___,,_'

•

i t > tían Meyer a cuja arte cíctorlosa e fecunda tanto deve a plateia,

aUsta-te liU�lo '''Posto Eleitoral" do infnal "Cidade "A noite extraordioaria de flCoppéli&)', levada a efeito a portoalegrense mais um verdadeiro sucesso' - p-J., Corréio do
, Povo_.Porto Alegre-19�8-37".

de Blunuu�auH, levando contigo qualquer mn dos $e ..
exprESSO pedido da Prefeitura da cidade, marcou para Lya Bils' .' :"'&t�il R!i

luiRtes docmnenlos: 1,1lfi."D§C��'D���...1tD:::.]tmt.�e o 0.uI.:-.·-O'+::üU'.§JU.:..1üllJII.ltl Lya Bastian Meyer, diretora da Escola de Bailados de P.Jr«
� • to Alegre, iniciou seus estudos de ballet com Eugenia EdlJar-

� Instituto Médico Dr .. CARVALHO dowa, ex·primeira bailarina do Marien,Theater de SãO Poters'

� - burgo, atualmente dh�etara da melhor escola olassica de Berlim..

� _ Diagnósticos Clinicos _ Mais tarde continuou. seU labor artistico, sendo guiad:.t pôr Rita
� Pokst da opera de Wiesbadeo, Alemanha. Tatjana Osowski. a·

I Metabolismo basal - Eletrocardiografia - Labora- mais. nolavel coreografa russa residente em Berlim, onde foi
I tório de Análises (sangue-fézes-urina, etc.) muito influenciada por Maf'y Wigmafi.

.' .

�

I Clínica especializada de Seohoras

�.i (Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se.

Í91 xuai!::J, incômodos da adolf'cência e da ldRde critica•

I inflamações genitais, etc.) fi

� Alameda mo Branco. 3 - fJlumenau - rei.fone. u�oa I
����.w.ol�lüY-·n�.

8lumenuua, 12 de

Igosto de 1945

I.
de 81umeaau

8anco Popular ê Agrícola do Vale de Uajai
Deposito li disposição
Deposito Popular
C/ets. com aviao'de 30 dlaa

., ., "" 00 dias
Mem id órr: g{l dias·
idem idem 180 dias

C/ccs. Prazo Fbto . 6 mêses
Idem ioem 12 lt

I %··'
fi oto'
4 O/O
5 010

õ 112 O/O
6 O/O

t 512 0/0
6 O/O

i
I
I
I

Oom apenas {) anos de ida'l
de, faleceu ante�ontem, dia l0'lO menino

.

SaJmcr Bernardino
Siltripo. filho do sr. Bernardino
SiIvino, de Gaspar.

.

- Em sua residencia, á rua
São Paulo, faleceu ante'ontem,
com 73 anos de idade, a sra.
d. Natalia Pembun, esposa dol
sr. FeHpe Peorhun.

. I
- Faleceu, dia 10, a anêiã Ma'!

ria Eva Lamim, co.m 72 :m.os lide idade, .esposa do sr. Wen'
ceslau Lamim. . 1

I
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Filhos, Netos e Bisnetos de

Vva. Clara Bonnemasou
'.

.

Nala Mevar
.

,

·

Falecida dia 9 do fluente, ainda. sob o peso do
·

profundo golpe recebido, vêm por este meio expressar
seus sinceros agradecimentos a todos que os contor
·taram no doloroso transe porque passaram, apl'eseug
lando condolencias, enViando coroas e flO.l'es e 8-00111'

· panhando a extinta até a sua derradeira morada .....•
A todos, poisl·· aqui ficam 08 nossos' sinceros

sgrsdecimemos.· ..' ".

Ricardo Bonnemasou, Blumenau'-Adol!o BUJ.)ne ..
IDasou, Blumenau ._.;, BrunO Hindlmayert Btúmenau -
Henrique Strobel e FamiJ1a, BlumenàU:_' Walter To
noUl e FamHia, BIumeuau - liaurent BonneM88ou;
ssutos-René Bouuemasou1 São Paulo-Gethsl'd Maas
e Familia, Rio de Janeiro-João Bmmemasou· e Fa·
miUs, Vitória.
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"VIRGEll ESPECIÁLIDADE"
CIA, WETZEL INDUSTRIAL lOINVILLE (Marca Registrada)

recomenda,se tanto _para roupa fina como para rnüpa oomnm
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