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.:....:. O Bureau de in- -transmitíndo em italiano nichi Bimbhun", um dos
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. J". anual Cr$ S@,oo São rencísco, 21 (A, P.) -
são nTsmiadcs. .' '.'

.'.�. . semestral Cr$ 55,00 A ageneía Domei, citando um
avulso' Cr$ 0,80 despacho do correspondente

O alf'�uto da .'.
' • .a .«.c. ....

do [orual "Yomíurí Hoch",que
.

. '

..

' .' s g"u;plr_çv�s uO Vale do ltaJai foi até a cena do desastre de
BI.UMY.mAU ;. Quarta-feira. 22 tis Agrislo da 1!:11z5 - Dr. AcbiUaa Balsi!11 Diretor Responsavel • Ana XX� w N. 2061 Heroshírna, diz que a devas-

..,--==- ....., __ tação que se ventícou na cio

O·'·
'.'..' dads é "símplesmento hor-

• ' Açonl cim m
.
is e,olo ... ���i�s�Y:��::l�i�����:!� Cruzei ro I Profiram a ,farinha, Fabricada

S m dos e tombados �o chã? dão. .

.... --- nelo MUINHO JOIHVILLE
I ·ar·I' O um aspecto U1UlS tráglcc à �" "----
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_

. Ui devastação. Dr. Guiibel1me Re�aul Dr. ftrn�ldo f4artills
Delal_.�,s sDbre.o .ataque com ;�, bomba Biô�lica contra Hiroslil.. ---S�p'a -;; Tabletf!s I Tratando de assuntos llgu- Xavier

F I lIdOS a Empresa Forç�a e Luz

IH - a am �s frjPu�ahtes do aparel'1o que lançaram o ongenllo1 "V I r I" I
���!�o?:t���:��de��, q�:lev:

GiUAl\bI� 21 (A.P.I - � prr, uma explosão verítícaua aquela cidade meridional da
I � ante-ontem por atgumas ho

me ra
..
Wl1ba at6m}ca l�UÇ� muit� perto. O coron_el Paul ilha de Honahn não'" mais

.

ras em n08S1l cidade o sr.

da eom�tl. o J8pa� �t,n�ll! W; Tíbbetes, que pilotou 8 existe. O capitão Parson de.
Um tablete dá. um excelente ] Dr. Guilherme Renaux, figura

em �hel{) o ce!1tro IP!i!12tflaI R 29 e o perito naval cap. clarou: "Eram 9 15 uando prato., ou chlcara, de Caldo � de desta cada pl'nj eção nos

da Qld1ade de H1l0.ShID19J. com William S. Parsons, descre- vlramos o av.ião
• paraq bom- (BOU. illon, 9ons0!TIe) • Modo

I
meios

.S0Ci!.i! e.
índustr!al do

um c 81'11'0 e um choque que "".' .' ,. b rd r II t
de usar: Não cozinhar, apenas Estado.

faz os vete.ranos trípulanres
velam fi explosão como 'tre- � ... o a .nn e ermos uma i desfazer e dissolver em agua Apos dar por nndo o tra-

·d� B;,2i', fó milhas de dl81an.· meada e amedrontadora". Na v!BãO .melhor. Então .distan-j bem quente. . bulho que o trouxe fi esta
era exclamarem: "Santo Deus' nhum dos GOlS pnderem Clamo nos o mais que pude-

(",'. l\NTtXIEILER _ Rua 7 Set. I cidade, S.S. retoH'.nou D.ar.a.

". ". .•... .

,

"l.calcular OS danos causados mos da bola de fogo. Est�va' 1"'I.·'�' -

� -

>

,

Oa trIpulantes que condu- peja bOID!)8, mas declaram IDOS pelo menos fi 10 mHhaa
'. Brusq!H�, OD{!e resrde a da'!·

!'i'a.ra.m � b.gmbaJ a.pesar da. que 08 mes.mos "deyem fel' de distancia e mesmo bSsim
100 • O. Postal, 56 I ge a importa.n�e industria de

dIstanma, tiVeram a impres.; 'sido
.'

eno,f:mes", Há razões pudemos observar o impacto B 1 ti m e nau
tecidos Cl�rlos Rellâux S.A.

são �ne o seu Choque fora pan;( Stl acreditar em que embora fudos elSHvesBcm com I..... ... _- --- ooulos eHcufos, para proteger Santa Catarina -- Brasil
n

'" 3 d' LI til t
a

A·'·
··

....1 l8II'J a.vIsta. Quando 11 b&mba se Hf.�.uerra 111315 c.;gS�ISa�iaidS orla
.

. ... ··1' a ao s t á ���qri��U_;th��;�Odgf8S��r:·t�:re� �:�!��� ro;::t rB;;�:t�s �q6�� \�Ehington, iI (S.E.)-PBlard:.l:. mHhão. �é baixa e 300

V I
ce uma barragem cerra.da:'. qualificou a nova bomba como tr6.lç�ão de Pearl Harbor, que bl!noes de (]tO lares .

.

'1- �'. nt E pBl'8Cia m€8mi)� Um tripu- o 8con�ecimento mais. revoo levou os Estados Unidos fi
O

.

.

.
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.
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. lante exelamou: "Santo Deus" lucionario na historia do lutar em duas h'Bntfs, o Ja- cus.to �o cü�fhto pa.:ra O

e ninguem pode acreditar mundo. Epaatz declarou que pão pago� bem car.o. m_un�� �nteuo fOI. de maIS d�
no que estava acontecendo, se (IS aliados contassem com Fo� B ��erra ma18 CUSí,)@8 Sl�'"muhoes �e �atxas � mI.:
Um IDMfão de fumaça subiu este invento na. O'uerra da da.hlstOrl�. n? que .diz res- Lares de �.lhoes �m dm�ej
no espaço. Um pouco depois Europa, e meEm: teria sido peIto a d!';the>!rof e VHiaS hu" I r�. A gu�r�a yllmmou 2.•74

eapalh�wan: se incendio.s pe- abrevi.ada "em seis ou oito m.BDas, �(i1él CUS.OU; a mesm�, �l�� ,.de�Ola 1 oe.
à Alemanha

!as �.xtrerrlldadBs do cOJetivo, meses". O general Curtis e,o aos Estados Un.dos. mau; mVUUlI' oU. Po.mull.

mteIramente ObscurecIdo. Lemay declarou, por sua vez,

I Perm�nec
..em?8. em rectordois! que.. ' se a bomba pudesse ter I iou tres mmu�oB, mas a fuma· sioo empregada na Europa,

ça se elevav.a a 40000 Pés".l não teria havido necessida IOutros detalhes do bom· de da invasão do continente.
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o sr. �uiz Carlos Prestes, agora secretario ge.
ra� do partido. C�munista, ocupando s posição que o
sea chefe Stalm teve durante muitos anos na Rusais
a,�liba de .te!temunhlll', mais uma vez, fi sua impere:
clvel grahdao ao sr. GetilHo Vargas;

Den.unciou de novo' as suas intiro.as ligações
com � d.tEf<lUfa e o empenhado propasito em que se
encontra de perpeiua·Is.. ..'

.

Já da cadeia, onde durante oito anos a policia
nazista deste regime infl�gio -l1ie as maIs duras penas,
0. sr.· Prestes 5e apressava a cO!:lsiruir a ponte com

que &gur� se aconchega ao poder arbitraria do go
verno, afl� de que à sua sombra e sob a sua pro
teçã� censu'os oseu partido soviético, a serviço da
Ilussla hoje como em 1935, quando trouxe para fazer
O assalto d� 27 de novembro os agentes estrangeiros
que o Kemmtern ponde arrebanhar pJ:l.J'a tão sinistra
empreitada, em que pereceram ãez of{ciaiS· do Exer'
cito do Brasil.

. .

.

.
. Telegra:nas e mais teltlgl'flmas de 3pla'Ul�06, Jl'e

cedos de. amIzade lilu'avés de ámigos comuns, com ..

ple.tars.moss agora com .as .declarações publicas. de
.

. solldarledade. com a �HBdura nazista. As alegações
de que essa tem p!'8.Ílcado atos democratieos teve- I

Iam tãO. somente # .
sólercÍa do grande "queremista".

·

..
PrelStes e Getulio conhecem·se desde 1:930. qU�il'

d� lWel'affi negDçios comuns e em que o ultimo saiu,
allás, bem logrado. Prestes sabe que não foi Qetulio

l· que levou o B:rasU á guerra, e sim as correntes de'
IDilcraHe8S liberais, num e,tlforço tHanico de que fi

.'

.....1
.. impreüea foi (} prÍncÍpál agente. .

,
.

O mesmo.se pode dizer da anistia," conseguida
pelO trabalho fúl'mtdavaI das mesmas correntes e da
,meBm� impl'euStl, à qual Prestes só devota údio e só .

promete vingança que deixa:n na sombra os cllmpos
de cO,nc.entração nazista. e" os crimes politicos de
Himm.l€r.

. ..
.

i
...

'

. Agora, oep.o18 de uma reunião do Partido Co�
munIstai partlol'g�nizllção dos quadras dirigentes,
Prestes �ch(iu que devia outra vez mostrar o O'nm da
sua.obst}fviellcia á ditadura, 1'6áfirrn8ndo a srua soU·
dariedade ao ln.'. Getulio VLlrgas, louvando·o por mé.
ritos que não lhe pertencem, com () intuito evid.enfe
de fomentar ainda mais ri "queremismo". e fazer a

pl'op8ganda de�te 'regime, CÓITI o qual está. aliado a
.4a .que espera tírar.sinda maiores .proveitos. A aHan .'

ça Getulio .Yal'gas.c.-Prestes foi firmada, ha muito
te;mpo... .•.... .

....

..

. .' ..

'.
Os dois Jrabalham. pftl'li omesmofimeteemlde.n

Uco,s obje(ívQcs, A. amóraUdade ideblogica de ambos
ar está. neslie ..coIlu�io opo�tut1ista. ". .... '. .

.'

A nação,acompanha o desenvolvimento do labor
. cQnjü*,tº ô9til QPÍ$Uderes totaUtarios e está ··.vigilante

>; arespeito .ê{)S seus planos, Oqjll finaUdade é ades.

·.1··
.. ·.· trll�,çã? da democraciá, o sr. patuHa Vargas li servi:'
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OS seus p. l'OP..

r

..
ios interesses. CO<llti.n.Ul.·stas. e PI'fJ.S'.

•• t.e1i; 'nbed�ceIHl{J ás ordens que recebe de Moscou. - '.
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glista face ooni a· sua luua tre o povo castigado pelo fogo
ca- de branco purissimo", en- da batalha.

quio, o Gabinete Japones se

desfez em laqrimas quarulo o

Imperador anunciou sua de
cisão de se render.

piado pela.COl�iss{io. Fede1'all quanto dizia aos seus mi
de Comunicações, diz que o nistros O'lW "não mais po-
Im'lJB1'tzdO'J' Hil'oito rrepeii- .

.

� .

. .

l. dia olhar 'VCl1'a as oiümas en
demente tocava a sua au- L' 1

o 'radio de TOlJ.uioJ

A.4"��'
e

,lOIDICa.A
WashingtoD, {INS)-·�O rela'

torto do Departamento de
Guerra, sobre a experleucla
realizada em N(;va Vork, de'
clarou que a nomba etomíca
forma uma luz que anula a

visão, converte o aço em

gBZ, arremessa o homem a

15 quílometros de distancia,
desagrega a terra.

Acrescentüu ainda esse re'
Iatorío que uma menína cega
encontracdose a 180 quilo'
metros de distancia, "viu um
clarâc".

No bar e no lar
KNO'D

·não deve faltar

i
.

I �

Cht'gou ontem a esta cida
de (i Si.'. Dr. Arnaldo Martins
Xavier, novo Delegado Regio
nal de Policia de Blumenau.
A ilustre autcridade policial
deverá tomar posse hoje do
importante cargo para o qual
toí designado,

-

Com as nossas boas vindas
expressamos ao sr. Dr. Ar
naldo M. Xavier votos de
pe:rmanencia venturosa neste
meio e reBeidados no desem"
penho de suaa funções.

e"1à�� 1t.�"��i��fJ absolutamente inofensivo para
v��UjHltO.ii.lpele. Eficiente proteção contra

Q ,OI PICAI? AS DE MOSQUITOS 8

� �.... outros insetos.

io �o Sul reage contra a Ditadura arvoran�o
Ide' Il!IIr·a· a il!ill�

�
.

i �. r·.'··" t.��1,p. c····i D' I·. ?l! �tf� . fl�t �í1!l' �
.

. Bri � ·�êru weiJ . �

Insl�ltlllo o dlrelorio da UJ1Jt palo industriai Irlneu l�rlfiti3�!§en - Vm�iraBBtes e incic;vls os
discursas pronun:iadls!II Considerailfel ala femiadna 3��ia os phurmiros da Democracia ..

. �guardada intensamente, ii instalação (10 segundo diretorio Junior, que, tomo sempre soube mantei o auditorio atento e

?8 ymão Democratica Nacional no Vale do ItajlL em Rio do �Sul, entu:=.iastico com sua "Verve" dissecadora dos desmandos e ar

rez JUZ 3? �otavel acontecimento ;que dela se esperêi�a. biírariedades dos atuais governanies da ditadura. Ouvida, ainda,
. -?��Ishda l?or elementos representando uma virtual mabria a ps!avra do sr. dr. João José Cabml, em nome do Diretoria

d�. OPl�liao publica daquele prospero,
..

e rico mUnicj.Pi�, nós 9u� ! Central,
de agradedme!1\o ao_convite que ,lhe f�i .�irigido e Ih

ah estlve�os na pessoa de nosso D!retor, Dr, Adulles BalsHlI, dos telegr:HT:aS de conclamâçao do sr. Cet. Ans�lhano Ramos,
voltamos Impf.ess!onados com a coragem cívica e determimlção João B8Yêf Filho e dr. Osw�ddo Bulcão Viana, coroados de sal·
expressa Bd vlt�na do pleito de 2 de Dezembro, sàgranjo nas I VI:lS de P(11111;::5 foi dada pdo 8r. lrim;u Bornhausen encerrada a

urnas o nome Impoluto do Brigadeiro Edualdo Gomes.

I
sessão, manifestando fados um intenso entusiasmo pela reunião

�

.

Forma9!l a mesa sob a

...
preside

..tI.da do sr. Idneu. Bor.ni.1dU' civic.a (; firme convi.cçã'} na vitoria do candidato nacional Mai
..

or

san, a convIte do sr, Eugenio Davet Scnneidêf, e. ainda. dos Briaadeiro Edmnd(J Gemes.
srs. Amphiloquio.Nunes Pires, representante de Gaspar,' Dr.

.,

COMISSÃO EXECUTIVA: -. Eugenio D. Scnneider, Dr.
Wanderley Jor., hder do Diretorio Central. Dr. JoãO José Cabral, Ad'emar Kuz, Artur Sisvedh, LeopoldO' Voígt, Dr. Francisco Oot�
íepr�sentando o Diretorio da UDN 'da Capital e representantes tardi, Joilo Martins, Paulo le(h�í, Francisco PelfohJ, Nicacio
dos Jo�n�i� "Nova Era". <tA Nação" e Cidade de Blumenau", Heuse, Walter B;mmaier, Affonso Odeb;·eclH. Alfredo Leite; Jacob
deu'se inICIO aos trabalhos com brilhanfe exhorfs.ção de fé e Finardi, Antonio de Souza Neves, Pedro MueHer, Alfredo Kdeck,
coragem do Industrial lrineu Bornhausen, realizando se em se· Ernaõi Palumbo, Pedro Sales dos Safitos.
guíGla por proclamação individual a aprottação de tlidos os no-j COMiSSÃO ELEITORAL - Dr. Leonel Thime, MOzart
m�s constitutivos .do Diretorio da UlD.N. de Rio do Sul, doçu- Mello. Manoel Vidra Oi.i!·cia. H.Gl'cu!ano Palumbo. Ralf Rheme
ment(_) este que r.:preduzimos áHnaf. Saiurnino Claudino dos Santos, Carlos F. Schneider, Waldemar

Em continuação. dos trabalhos 'uzou da palavra ü sr. Dr. Bornhausen, ,J:1C'Ínio Lima.
Leonel Thieme, que expoz a03 presentes urna sintese muito bem COMISSÃO DE PROPAGANDA: - Pedro Paulo Cunha.
desenvolvida do progrãma cam qUe a UniãO Democralica Nado-

t Major Algenerio Gomes, ArisHdes Mello. Ermínio Brolo, Ricardo
naI se compron:ete ao su!ragio das umas sob a �andeira de Eduar., vYllgner, Luiz f. �c1i!1eiderJ Dja}ma lvieUn, Ari A!cari. Irineu \Ver·
do G�mes, MUlto aplaudIdo este orador, segulU-se'lhe o sr. Dr.l, nel.', Rüdolfo R[!Qke • .P..üdnlfo Kellermann .Ir. Julto Mateus.'

E.i'rancI.sco Ooftardi com caloroso e vibrante apelo á mocidade ,1 COivHSsAo fEM:ININA: - Dna. Na.ir Garcia do Santos,
para VIl.' ocupar seu posto na renóváção dos valores no quadro :Dnã. Irene Luz OoHardi, Dí1a Amei Sch!1eider I Sra. Carmen

�a administração nacional, rompendo a apatia e quasi atlfste--: Schnei1er, Dna. Elga Thieme Luz, Diia; Edvirges Sauer Thieme,
SIa, herança dolorosa e cruel. da ditadura estadoi1Dvisia," discur·' Doa. Ltl13 Machado. Srta. Edith Lingnel', Srta. Tereza Harchmann,
80 t:ste por diver�as -vezes interrompido por intensos

.

aplausos Dua. Eugenia PelizeW BonaglHa. Srta. Ana Clara Thieme. Doa .

da numero�a .

ass1stencia. OOTldamando uma vigilancia e defesa Helena Bernardes Cunha, Dn2. 1Iüuia TE'resa Lima.
do '.ar brastlcIro contra a insidiosa penetração comunista e ad' COMISSO ELEITORAL fEMININA; - Dila. Alba Meio

vHrtln10 a todos a capciosa palavra dos governantes do pais Garcia, Albertina Carneiro, JoseHria Scimerder, Ruth . Schroeder
sem te p�ra arcar com as promessas de ultima hora e de nitido Ror, Jad dos Santos Heineoerg, Aida de MOíais. Sebastiana B.

IO.gW
..

e. le.l.. t.O.•
Ta

...
I

.•.
assumiu a

.t.rib.
úmt o .sr.

A

..

mph
.. iloqUi.O Nu.r..as p'" j,.11 s.e.. lmeide.r.. , Una vlJ.n Czelws,

Mai.Í..
a Si.ln Lima. ,

..

Maria Petronilha
res que re�ebeu dos presentes vibrantes salvas de palmas. da Silva, Maria S. Bcmah<iusen, Cacllda N. Radke, Sra. Armsri

COflvldado a llsar da palavra, te'la o
..

sr; dr. Wanderley BornahauSi;;!1 e Sia. Cordu!a Mos,�r.Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. VE.N�E-SE mudínhas de
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.: (}lO,x!DHls; a tratar na Rua J5 • , •

deu:O:::�r:l·�"vo, :e:�IIndústrla Ball6flGladora HasparenSB S. A-
I! .Duro,. Grande, de E_xcelentes Assembléia Geral OrdináriaQ.ualtdade�. Informações com

..

Eugenio Silveira, Garcia - Rua São convídaâcaos srs, Acionistas desta Sociedade, fi.

da ataria.
, _

1696-2 reunirem-se em assembléia geral ordiaária, a realizar-ae
no díe 29 de setembro de 1945, ás quinze horas, na séde
social, aflm de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
lo - Aprovação do Balanço, Demonstração de Lucros

e Perdas e contas reter entes ao exercicio encerrado em
30 de junho de 1945, bem assim do Parecer do Conselho
Fiscal e Relatório da Diretoria.

.

2° - Eleição do Conselho Fiscal.
, 3° '--; Assuntos diversos. _'

Acham-se ii díaposíção dos srs, Acionistas, no escrltó
rio da séde seclal, os documentos. a que se refere o Art
99 do Decreto n, 2.627, de 26 de setembro de 1940.

T

Faço saber que pretendem, ca•

Gaspar, 16 de agosto de 1945. sar-se: Arno [urk e Paula
ANTONIO SCHMITZ Klabunde, Ele, natural deste
DIretor Gerénre Estado, nascido aos r de

f.-��
..�-!f-�--.�-'-�-'-:<l-. o....- ....-ji�...-�-�-_..--'��:""'_..... Março de 1923, lavrador, 801-

S- 'd dos os ti soctados desta Soe' ledada n se'" ,,, telro, domiciliado e resídente ao convI. a fi So a ..

W It em Itoupavs Alta, deste Dls reunirem em Assembléia Geral Extraordinaria, na sede do

.

a e r tríto, filho legitimo de Leo- Clube Náutíeo Amerlca, á rua 15 de Novembro, nesta 01-

poldo Iurk e de sua mulher dade, no dia 21 de setembro do corrente ano, ás 15 horas,
Maria [urk. Ela, natural deste afim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

::stado, nascida aos 27. de l' _. Modificação parcial dos estatutos sociais:
,outubro de 1921, dtmestica, 2' - Eleição de um membro do ConselhoAJminitmtivo;
solteira, domiciliada e resi- 3' - Assuntos diversos de interesse social.
dente em Itoupav8, deste Blumenau, 9 de agosto de 1945.
Distrito, filha legitima de Os diretóres
Alberto Klabunde e de sua ADOLFO SCHMALZ - ADOLFO WOLLSTEIN
mulher Hitda Klabnnde.

r-�----�""""'���-�����i�:t;:;::j'4� r··Ca8·a
.. · ..

·d�
.. · ..

M���k.. ·R�i8·���k
..

'Lid�:"l
existh: algum hnp.edimentG legal,. (�. Dormitarios

. '.:I�acuse o para oU fins de dtrei'to. �
SB, para cO.!lstall e chegar ao co. g alas de Jantar �

,nhecimento de todos lavro 01>1'€- ):
.

Moveis Estofados :

�ente para se]) afixado !lO logar i: :$
dQ costumle e publ1cadQ (l,ela Üll· �� Serviço bem perfeito e bem acabado' H
�::::��m, 20 Agosto de 1945 í�

.

Grande esteque de TapeIes �i
suplentes do r)fi���r��e R�:�fi Clvn: r �� Rua Dr. Amadeu Luz, ti �!

��fiJ�i�:���!��;i f='=��";�"�I�E'�?�;�=;';='���"
de fevereiro de 19i:4, mOíOfis-1

Tratame.lJtos especíal!zados das doenças do est()llHJgo�
ta, solteiro, domiúHiado e re.. figado e intestinos, sem operação.
sideníe nésla cidade. filho Laboratorio anexo.

I�����.di�:..ra�:)�;:l �.��.t: I cons�t:;�sR::ç �:����:; slno'-F�a:e,3;�9horas
.'Estado, nascida aos 18 de I������������������������abril de i 926, domestica. 801-1 r

teira,. d.omiC.il...iada e reSiden.a8.j·nésta cidade, filha legitima
de Helmut. Metzg F. e de sua

. mulher Frieda Metzger.
,

Al),resentaram os de:cm:g:entoll exi
gidos pelo artigo -180 .dQ o)dfgo
Civil sob n. 1; 2, 3 e 4. Si alguem
tiver conhecimento de existi!' aI..
gun:l impedimento legal. acus'6 Q

lidra os fins da direita. 'a, -'para
. constar e chegar aifjl conhecime.n
to de todos, lavfQ o ;Presente pa
ra ser afixaJ-cr no IOgar do
costfJJ}:!lel ti publicado. gela im-
prensa.

.

'1· f
Blumenau, 17de Agd�to de. 1945
.

V1forim) Bra!i!
[ mimaI do Relrtsíril'll Ctv-ff. .

\ *** \

De conformIdade com os artigos 88 e 99: do Decreto-

I lei n. 2627, d� 26 de Setembro de 1940, dou ciencia aos

interessa.dos de que se acham a disposlçlío dos 8mb. Rcio·
nistas, na· séde social:

. .

a) O relatorio da. diretoria sobre a marcha dos neO'o.
.

Uma· 8scriva:r:inha'
. uaada. . cios sociais no exercicio findo;

o

InJorroações nesta RIS'dação. b) Ctipia do balanço e 00pia da conta de lucros e
1687-1 perda€!;

c) O parecer do Conselho Fiscal,.�-�-'l'-�::�.J:-�-�-:f'''-�'''''':+ e _conVJCO os Sora. acionistas. para a Assembleia Geral
Ordinaria, que se l'eaUsará ás 15 horas do dia 29 de Se.
tembro de 1945, na séde social, com a seguinte.

ORDEM DtJ DIA:
i' �- Leitura e. discussão do relatorio da Diretoria,

dQ �alanço, da conta de lucros e pp.rdas e do,

parecer do Conselho Fiscai;
2' � Eleição da nova Diretoria;
3' - Eleição dos membros efetivos

Conselho fiscal;
4' - Outros assuntos de interesse desta sociedade.

Blumenau. 10 de Agosto de 1945
.

LUISE SCHMlDl' :- Diretor Presidente,
,

�. 1ó97 - 3

Defronte ao Café tturor-a, um
••. pacote contendo um maçado
de mecanico em uma válvulade I

..€X-PáflÇão para geladeira elétrica. I
I. ': Pede se a pessoa que o en]
! centrou entregar na Casa dO!

\,< �mêticano;� que. será f;�:if�c�da.
I· ***
I

Vende-se I.�--

PRAIA. DE CABEÇUDAS .

Um TERRENO, com área de
.

'

750 rnls2, com capacidade para
duas edificações: uma, em chão
de esquina. Vende-se a área glo

I bal, ou parte dêle, por chão de
casa.

Tratar com. OHo Wille, nesta
redação,

-�-�-=-
_.

!:'

. Vende-se uma garapetrs
eorn motor em . bom estado.
TratsI' com o ar. Oswaldo
Boehme .. Informações Com

.' ROQolfo . Sprengel...... ENCANO
- .

.

óv3

Unia Moforc:clefa marca DKW
I, 9 fi?, com chapa e em ótimo
:. estado de conservação;'
I

.

Infórmações com Jairo neste
Jornal.
,i' .

'íl(J6(Jf(l l' I·' 1

J çompra�se:

Lon
Cia, de Terras Norte do Paraná
A Maior Em.presa Colonizadora da America do . Sul

De passagem nas zonas Blumenau e
.

Rio do SuJ,
o Agente Butorizado, Snr. João Ferrari, efetuou ven
des de Datas, Ohacàras e Lutes por mais ou menos

1 mllhão de cruzeíros, provando esta o valnr das
terras da COMPANHIA por ele, representada.

Para obter informações mais detalhadas, dirigir se, por
carta ou pessoalmente ao sr. João Ferrari - GRANDE
HOTEL; em LONDRINA, ou ao ar. OTIO WILLE,

Comércio e Indústria
Schmidt S8 A.

Assembleia Geral Ordinaria

Dr.. A. SANTAELlA
Diplomado Dala Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil .

Médico por concurso do Serviço Nacional le Doen'jlas Mentttis
Ex·interno da Santa Casa e do. Hospital Psiquiátrico do Ri�

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

.

CLiNICA MtDICA - ESPECIALISTA EM DOENCAS NERVOSAS,
CONSULTÓRm· fi U A F E L I P BSC B M I D l'

(Edificio Amalia Neto)
Das 15 ás 18 horas

FLORIANÓPOLIS

. Aparelhos de Radio
da RC A Vítor'

&8

de Iodos os tipos e tamanhos na

Casa' do. Americano S. A.
Mercado de Aufomóvelti

Ij. R:.' 1"; i:___ i "•...1
fabrica de Tintas

Blumenau Lida.
Tinias e Vernizes ,. Material para

. Pinturas em Geral
Tintas em bisnagas para artistas

Blumenau .. ita" (atarina

Edital No. bar.' e no lar

KNOl',
Edital

Faço saber que, perante o sr, Faço' saber que pi r'doenden ca..
OUcilil do Registro Civil do sarse: Aldo ua Costa e Alzi·
Distrito de Itoupava, h&biH� ra Estevam. Ele, natural deste
tam·se para casar: Oswín Estado, nascido aos 5 de íe
Wachholz e Oflrcla Bublilz vereíro de 1922, teceíao, sot

Ele, natural deste Estado. nas- telro, domiciliado e residente
ciclo aos 2 de dezembro de nesta cidade, tílho legltímo de
1922,

.

eomerclarlo, solteiro, Pedro José da Costa e de Sua
Idomiciliado e residente em mulher Maria da Cosia. Ela,'

lItoupava Centra', deste Dís- natural deste Estado, nascida'
tr itu, filho legitimo de Wi!ly aos 24 de fevereiro de 1929,11Wachholz e de sua mulher domestica, solteira, domícllia
Emilia Carl Wachholz. Ela, da e residente nesta chiada,
natural deste Estado, nascida mha legitima de Leopoldo .............---------

aos 28 de fevereiro de 1924, Estevarn e de sua mulher
domestica, s, ltelra, domícilla- M3fgllrida Estevam. Trabalhar com o BfiNCO
da e residente em Massaran- Apresentaram os documentos rOPUllR E IGft.CDUI DO
duba, filha legitima de OUo exigido pelo artigo 180 do Co ..

tVftLE DE ITIUU é fNGRINfIBublnz e de sua mulher [du digo civil sob no. 1, �. 3 e 4\ 'DECER ' e-
'

•

d DIBublltz. Si aíguem tiver conhecímen:o de L O pad'ntunUo e u U ..

Apresentaram os documentos existir algum impedimento legal, menao.
exígído pelo artigo 180 do Co. acuse o para os fins de direito.

digo civil sob n. 1, 2, e 4" E, para constar e chegar ao 00
._.�_�_�=.+:_�_�__._..._�

Si aíguem tíves conhecimento de nhecímento de todos, lavro. o

existir algum ímpedímento legal, - present-e para ser afixado no lo
acuse o para os fins de direito. gar do costume e publicado pe"
EJ para constar e chegar ao oo, la imprensa.
nhecímento de todos, lavro o Blumenau, 17 de agosto de 1945
presente para ser afixado no lo, Víctoríno Braga
gar do costume e publicado pe:o Oficial do Registro Civil.
la imprensa. ._.•__�_.._�_...__......._.._�_. O "-"-�-!l-�-.•-�-�.,_.�A1Bluraenau, 17 Agosto de 1945

VictO'rlno Braga
Ofidal d� 'Registro Civil.

***
Edital

não deve faltar
' ...� .. i �

Consumidor
Exija Manteiga fRIGOR
Exista Onalida'de que for
Mas não é fRIGÔR

Arrancar ti destruir gra..

vatás é contribuir para o

desaparecimento da malária
em Blumenau .

Mútua CatarÍnensB de Soguros' Gerais
Séde . em BhUlumau - Santa Catarina

Assembléia Geral Extraordinária
Primeira Convocação

fofo AmAOOR (G. SGhOlz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novernbro� 596

6� Ai. cédula é posta num envelope quando o

J4eleitor está encerrado numa cabine indevas
savel. Ntngl.lem está vendo o eleitor quando ele de4

posita a sua cédula no envelope, que lhe é �ol'necido
antes, pélo presidente da mesa e consiste numa 80.
b:ecaria iguaLp.ara tudos.

Não haverá nenhuni livro especial lJál'a cada
Partido: Será um livro hÓ para todos os eleitores;
NiDguem assina a cédula. O voto é secreto. Alistem-

.

se onde qUizerem, mas, de qualquer forma, votem,
livremente, depois, nos nomes de sua preIerencla.

.

NÍ'oguem !:Iábará em qu.em o eleitor terá votado,
quando este sair da cabine e depositar

-

na_ urna I)

seu envelope fechado. As coàções de agora desspaa
rece'rão na hora de votar.

O voto é obrigatoriof

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Cine
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,sch Banco popular e Bgrícol
H<OJ'E • 4a.·feira, Dia 22, .ás 8J5 ..

hs.
.. AteDden�O aos íanmeros pedidos REPRISE de

. ";DO;5 Aviadores'Avariados"
.

eom a dupla ..._;_
.... ABBOTT & COSTELLO. HOS reis do r íso:"

A oomedia que é uma. verdadeira .íabrica de garga'Jhad!lB
. Universal Jornal

.

Entrada do costume

··SoCiedâde·Benificiadora "de I
. Madeiras LIda.

Telefone .248 _'. Rua T (te' Setembbro

Fornecedores de Madeiras em Geral

Dr., C. A M A R A
. E 5." E C I A L (S TA

TRA'I'AMENTO EOPERA..ÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Molestlas das meninas e mo�as. Disturbi!ls da idade critica. Par
ItlrbacliN·.· 'lJau�-�landtllar.es� .•....OPIi:I'tAÇO)jIS... dO..uíere•. ,ovarios,

trompas. tlJm3res.··apendice. hernías, etc.
.

lJiatermocoagulaeiio - Ondas Curtas.
....

.
CLINICA EM GERAL .

'< Coração. pulmões. rlns. ap. djgestivo�
.

'.'
Varices - Ulceras - Doenças Tropi!laes.

. CONS.: Trav.·� de Fevéreiro K.3 (emJrente do Hote! VJinrÍa)
RBSID.� Rua São Paulo, 31} - Fone: 1226.":' B L O M E N A O

I
\

I, .

f-\
i'

I
I .

) {

(
I

d
SoCiédade ('Operativa de (rédito de Responsabilidade Limitada

Registrado no Serviço de Economia Rural do Miniaterio da Agricultura sob nr. L 197

Matriz em Blumenau

Agências instaladas em: BRUSQUE, GASPAR, lBIRAMA; INDAIAL, ltcapava; �RESlDENTE GETULIO, RIO DO TESTO, RODEIO,:'
.

.

'. Jaraguá do Sul, COHJpá e Rio do Sul. .

Nr. de sacias nésto data: Capital Subscrito o-s 403.300l'Oo·
Cotas - Partes subscritas: Capital R.ealizado Cr$ 356.100,00

Data do inicio das operações: 18-7-1941
Balancete da Matriz, Agencias e Escritorios, em 31 de Julho de 1945.

PASSIVO

Contas da. Compansagao
Letras em Cobrança simples e

emcaução
. Idem, de terceiros. inferior

. VaJÓI'es caucionados
Valores depositados

. Amanhã.... Dia 23,' ás 8,15 hs.
J()s�ph Allen Jr - Ricardo Cortez - Shella Ryan e Mary

.....
<

• Howard em.

"Onde :'(SI3 Essa. Mulher"
Um policial que diepertará a sua atenção! Mlsterloà e

. penumbras dificultando a ação do astuto detetive!
No Progr.: - Compt, Nac.. e Paramount Jornal .

ATIVO
.

Piatéa 2,00'-,- 1/2 e mil. ) ,00 �. Balção 1,00.. .

.

.

. '.

I. •. "
'.'

.

.

.� 1 Valores realIzaveIs anrrrto e a longo pra�o
Cr. $ ValurB8 não exigiveis

"'. 'C'i ...... ·I·T.. ··.. .

'.'
.

L'·.1. . �í���re�:!CD��:�ras �.;Jg�:i�:�� �����l de Reserva

..... ..

.

'.. Emprést, aos. funcionarios 21.085,70 fundo de Desenvolvimento
_________........ _;__ Acionistas (à re;!Iizad 47.200,00.... .

���;SrdasJ Linho�, Casernlraa, � Correspondentes no País 648.1<99,30 14·69B.OOO,90 Valor�::��:;�sa curto g a longo prazo

I.'RJscades, Brins, Sapatos, I
EfBilo8 pertencentes ao Banca Se:n iuros 121.892,50

.

'Camisas PiJ".amas. Capas' Apólices e outros titulas 3062 ..442°°7,'6°0° C?m "jur.os _

2954.130,30
i

.

M'· . .' , Móveis &: �tensiIios Disp. c/especial 5.285925,20
'. ..... eJas, etc. Almoxarifado

.

46372,60 Com aviso 1.129.941,00

.•.." Gh.apéo.s· Ra.. m.ellzoni Cu.ry e NBI.sa....,. Veiculas 2.600,00 357.800,20 P�a�ofixo 1.l28.19.9,W� .

.

'
. Limitados 1.647;154,90

.. :'
.

. '.
.
'_.. Valores disponíveis Dep. Especiais 3.206.429,0013.473.612,00

. B�.UMEHIU -: Rua' 15 de Novembro, 505 •. Fone: 1181 Caixa, em Moeja corrente 379.899,00 Correspondentes no País 2.36:!.86�.OO

Idem nas Agências .
221.060.50

D' 'd dA' dlsposíçãe nos Bancos da praça 787,50 1.107.747,00 1Vl an 08
Saldo Dão procurado

9.737.533,00
3.187.905,10
1.348.000.00
12.576.094.8026849.532,90

403.300,00
4.047.70
4047070 411.395,40

40.198,3015,876.734,30
.

Contas de compensação
Letras em cobrança e em Caução
Valores Caucionados
Valores Depositados

12.925.438,10
1.348.000,00

12.576.094,80 26.849:532,90

4i.945) 70
Conta Matríz & Sucursais

Diversas Contas

Oficina RADIO FUNIE
Atende todos os serviços de

Radíos receptores
Servicos Bapldos ti GafanUdoli

TELEfONB 1395

Rua 1 de SBt8mbro. 1lI

Vi�ilidacle !
Porca!
Viga.. !

.'
.' Dr. Percy João de Borba' .... '. '11.

.. M'RDICO ESPBCIALIST.A . I

Do.e.nQBs..•..€ie. sen. h.
oras "-.'. ',.S.HiHS é. ou;.ra.s mo.·.l.ést.ias

vene

.....11reas·...... fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor
. .

CUNicA. GERAL � OPERAÇÕES.' .

CC.n.SU.it..ó.r.1.'t;I..

: R

..
u

...
a

... 1.5.'d.8.'.
N

•. 9V8.m.•.. b.rOI.
1

..

18

...

6

..• �a. o.
la

•..

·

..
d.
II da

...
H

.. 0.t6.1... ·.
E

... m.
e)

.1.

. FONE. 1405' .

.
.

.

, éouultas: .dás 10.30 ás 12 e dás -15 ás 18 hotas: .' IIIotário 'especial para tiÉlíamerftá"s com. PeniclH.l.1á
.

Contas Transitórias

2.656.946,40 Agências e Escritórios

45.712.873.10
.

2 480.877,10

45.712.873,tÕ

GndaR Transítorias
Forro Paulista, Eneantonelras de Qualquer Espeeie,

. Diversas contas
.

Alinhamento, etc. etc.
.

I
Conta Matriz & Su.cnrs.aisAgências e Escritórios

Bspeoialidade; Soalho Marca Strebel

A.mé,rico Starnm
.

Diretor Gerente

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

BLUMENAU, ie de Agosto de 1945
Oswaldo Moellmann

Diretor Presidente

Com II tratam ..nto pelo reputado pr....
duto o:KASA. - Á base de Hormõuíos
(extratos glandulares) e Vitaminas sele
eíanadas, .. OKASA é uma medicacão
ranional e de alta. efieaeía terapelliícli,
em todos os easos ligados diretamente
.. perturbações das glândulas sexuaes,

OKASA combate vigorosamente: Ire
queza sexual em todas asídades, sob 11

f6ma de insuficiência gla.ndular ou víta
minal. senllidade precoce, fadiga e perda
de memoría no homem; frigidez e todas
se perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade II magreza, Ila
eldez da pele e rugosldada da eutí•• lllI
mulher. OKASA (importado díretamente
de Londres) proporciona Juventude,
Sande, Força e Vigôr. Peça fúrmulu
"prata"·para homens e fórmula "ouro"
para mulheres, em todas 118 boas Droza
riu e Farmaetas. Intormações 61ed:do8ao DiBl1'. Produto! ARNA. - v. Rio
Branco. 109 • Rio.

...-�-..""".-.-4i...;....-:f1-+-.

. No bar e no lar
',�

.

KNOT
.

,l.-�"_. ·n�""",C::ve. fa�ar •._.+"",,+
:::"-1IIIIIII!I1IlIIIIII

�-#.-.�.�.-��.-��.-.

I CaiXão funebre
J

II S!rnços de primeín
ordem

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

A. Lubo. ii

,a4cos lá

Á"h:MICç.S
.. TOMEM'

UII�8 creusuti�1
I'SILVEIRA'1
Grand. TQnlco.

"�ltedicação auxiliar
. no tratamento da

sitU'is"

Hélio Duarte Pereira
Chefe da Contabilidade Geral

Diploma n, 33.682

Sosinho é Otimo
Comparado ... é o M,elhor!

I

Valioso auxiliar no tratamento das impurezas
do sangue, depurativo cientifico de real valor no

tratamento das placas nas mucosas da boca. garganta
e' vias urinarias: nas inflamações dos ouvidos; no
reumatismo porque elimina as dores, modifica as

deformações, nodosidades, ele.
.

E' o meio seguro de combale, capaz de influir'
de um modo decisivo nessas eníerrr idades. Com
confiança deveis usá- lo .

!No. 38 EO)

i*'i hrit

fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultura '.r

Irnoldo Puetler
BlUMENIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Elx-Palmelrae)

Telefone. 1081 - Caixa Póstal, 48
&prec1alidadil em imitaçã'llt de Extcttt!\c�O ....:m

. prestêz;A e �r�

Gr«oIUII! EScaldadas•.l?av!m.nt>tl8. teiçãQ Coluna.! de C!rnente Ar;- .

.

.

"
I· .

,
. ro,p;diCis Ba:laWltres, Caixall pUra

Seteira., P.dl'A' palla Pias, BaL. Agua, TI11fques•.CapitJeb.
'.

rabo!
CÕClIl par. A.rrnazeos, Caotonei. para EsgotOs., Ba:uoos pará Jar';'

.

. .

.

dios, Mesas d. Oelltr'o. Flore1.
rIU para Filtro! iii Rad1os, FlO"1 ras,. Vaso, FinglIneDto d\l .Ma •
rôe3, Gola! de C>P>SI'O, etc. d e 1 r a 13 P e d r A J e t c,

.

.

G====II'====M====IR==-=:A:::::=::::.·········=:::::::::::N===::D:---A .··1
Expedições .. Despachos.

.'1'.Agentes dos lâtes: e

"BRASltMAR" "SUMARf':�
com Viagens regulares entre !tajai - Santos

CabUl postcd 36 :_ End. TeEegr. "Guldo"·
. .

-rl'A'JAI' - Rui Pedro Ferreira nO�, 6BJ1�

I

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I
B�!§menaJJ, 22 �i1 II' íl I

,.: �r� '1 Bn • H !J h
...... I! lO $i

I '
.

'.H�le�ta cena de SiU�m�!f; em Passô'Manso
, .. '

'!i &t} M iI U-� {� � :ll U Igoslo «1$ fi9�5 �ma Yu�a le a!W�U!Uâ�çaO Ein��famemhe dedi .. -. ssbado último, quando se divelHa e�, um .

hEtHe·

�m.����=:;::"""'����.'�,"G�""'�",!:,:"""'�,":,!:,,'�""�.,,�.. "'�..�_�""'�..�._���'"���..�"""'�!::'"'"���"""'==""'�""''' cada ao aii�r do pr6ximo' Pat\lso Mi.mso, nas visinhanças de SsHo we1sbach, '.0 sr.

�
O dia de ante-õntem foi dós mais tesnuos para Herbert Rlstow lO! 8g�edido por um grupo' de desatatosi

(fi} l""'Jl(�O Simbólico deverá que exercem suas atiuiâaties no Hospital Santa lzabet; o recebendo varias facadas no decorrer do conflito q-q.e,' se

� modelar estabelecimento de assisteneia: que tanto Drgulha estabeleCéU.. .

'

.. r.. ..
.

.

.... �: ." .

Blumenau. E' qU8 nesse dia completou seu 2fj'o antVersá1'io
.

Desconhece·se o �l0f:Ue dos autores da agreB��o �em ,.'
de serviço no referido Hospital a piedosa irmã Aluisianis, JiSSHll co�o os �oUvos .que os leva�am a este ges.o; '.' .,.

que ali. exerce as funções. de. consultora e assistente. I. A. VIuma 101 recolhida ao H.osp.lt.al Baatà .Izabel, �esta
O Fogo Slmbolleo, aceso o vasto percurso feito, dada Falq1' do que tem sido o trabalho de Irmã Lueiana, CIdade; oU,de se. encontra em tratamento} sendo seu estado,

'este ano em l'Vlonte Castelo, a círcunstanota de simbolizar como é geralmente conhecida, nestes 25 anos, .
é o mesmo I bastante h.Sf:ng,ell'o. .

-,
� , '

;�i��d!�é �\Iai��m;E�rt��� e;r. �h�e���t�O�Q:!to;;::i�efr��PDa� ��:l}e,:�oéa�Uu;n ::����f:n:!I��Ó�I��at�s���en:;��:;'!Oé :e�� l.;�._,.�,�;��:,�,�.:"_�:m:�.;.�:he:l:��,:,��:_:���__��.*��.�-!l
do Norte, já partiu da refa' Ilalia. carinho no tratamento das dezenas de entermos que aü

. .

,

rtda Capital com destíno. a Espere-se que, a exemplo são 'recolhidos diariamente, em, busca de tenitioo para
.

Prado do Rio, L.a Menor
Porto Alegre, ponto !Íi'.l8! da de outras cidades, Blumeuau f

.

I I! Loça"'"o·.
.

I
seus BD nmen"os.

.

Cf
a Ransedia

marer prova 66 r evesameuto p!"DIDOVa. Í�stiva e. entusiasi� sobram; portanto, motivos para que () expressivo acon � .

,

.

1:
..

do mundo. ca recepçao 8? fiH3ho, eVI' teoimenio fosse comemorado com intenso jubilo não só E.I Z·...(1 . enC01itr�"se ii vg�da ��$"
Sua passagem por nossa den?Ia?-do, aSSIm, o fervoroso por aqueles que exercem. suas attouiaâes naquela casa deI. .'

.

L farm�umis, e' DfDflari(j�.
(1

.

.itinde deverá q,"\ varífiear natrtottsmo de nossa gente I"
<

,�. rt ,

,�:' "'�. � -, .::.�. �':: u:.:v_ .. :-,'" ,"'...... soüde c sim, tombem, por UJ1'l número bem elevado âepe» '.. . '."..
'

.. �. '.. .' "

c' c';'
,

�Ja.
21 d�. C.'

OIt ente
i

1:"- pamo � .--�- • �-"-:-•.�;;';--•.-$>

I soas que, em lfwmen.tos angustiosos de suas pidas, tiverarn! ,ª,�,-�-'_�--5JI',-lir-"IIEE�.-!!l\:� o $.. _�--�-�", iBh<i$i,......f!..............

t>i:� I!H;.x:l\It��f� �o t�;!�i� ano

I, �-Jf) ,<

hall e m:I la;. à? �evottl.da Irmã, alqnz de lt'atml'!entos eficazes, inesque·!

I"
'.

"

.'

�'���r.,d��Pt�i:'";��;"'" oi-3nU� e
, �(

..K�OT, L, Ic?;mns palaoras d.e e3t'lm.z�lo e cor!f�ançaJ que tanto os con.! .·�n·· tet.
JU§tHlCa .•0 iurerc " •.>0 em todo naO' deve faltar i tortaram. nessas ocastoes, auxitiando-os a suportar com I ,

..

' •

i��'':'�--::·�{'�::'��;;·�·��';>:;';",'[';·'�'�'::-''�";:::·�;;c':;��:;;�� ·0.":';;�;�"·••�.,,:.';':��X;�"o"::7;�.��;�'; paciencia seus padecimentos.
;

. .

j?"
� "Cidade de Bl'l.lmenau\ que tanto admira o nobre e uA Nação Esportiva", descrevendo o jogO do dia 15,. dp

n �) � ,1\ lO I ri V i ' 't" I fecunda trabalho da vistuosa Irmã, associando·se as rna- correnfe, entre o c.ombinado da LB,D. x Seleção UniversHada

ueUiCO t' OrmUlf e f!grlco�a uO â.e oe I allH I'
n:ifestações de s't'lnpatia e apreço que lhe fO'I'Qln tributadas I do Paraná, foi injusta <criticando '3 atuação dO', técnico. el)·carre·

I.
�="===""",,,,,='C'"=-=,,,;,,,,,.,,,,,,,,,.!,,,=,,,,,_,,..'� pelo 'Inotivo acima, e;,rpl'e�su lhe, fmbora tard'iatnente, sin- {gado da organização e orientação da nossa represenfaçâ\J;,,;

,

I
' cei'OS e respeitosos cu:mpnmenlo8, com votos de outros I A aUtude do cronista merece contestação pelo confra$ledos

� [hiIJt,sHo ã dfs�H}éJiç.!l,Q 2· O/O tantos anos de piedoso trabalho para o bem dos que sOfrem.lco!1ceifus .emitidos e inobservancia da ética profissional quefião
@ I..1i:;i:l0eUÜ1 Popuíar fi 0/0

_ .��.__.

'

__,&,,_"'��_('�,-;;.--4-"' o �__ .

'

__

'

_, __

o .:._. '_. ,._".",;,�.' _�
admite c0!1�rase�sos ou parcialidade pré estabelecida.

.

.

c/m§, com .1iviao de 30 {Hali 4 0/0
<> �. � i;. ... ,«, .... - .�" " '< • � � � � {IJ «j"",.,,,,. ti. ., JustificandO esta reprovação, que a faço por supor que o

" ,1 .1.. 60 diaí-l ;) 0;0 C
III O I L

cronista .da rua Bom Retiro serviu de instrumento a outrem,
f,dl2.·m W {�fl d7.t!f} Õ 112 O/o ·9 e

',' haja visto as contradições em que caiu, cnnfésso eu que não

h�,')m [;5uJi} lGO diallJ 6 oio .

ti .•
'

.'.
i tocaria 110 assunto que não me diz respeito, não fosse a repu}"

C/C�R PiüZ,) f.'tSf} 6 m2ses ! 512 O/O
.

Aniversarias I t�ascimentos
.

l:la q�asi. unan!me. dos que estiveram quarta,feira passada\ no
í.dem . lüf;m 1a :0 €) O/O I estadia do Ohmplco. .

. , .. ,

.

ii Aniversariou-se ontem a. Um robusto garoHnko, nas .. I' A sua cronica é um a!esiarlo insofismavel da Írlcoéi'l;;nda
!lli!�-.}'..,5fW.'iI��N"""""'N';'R'$iSWl!li!!",rf�hl'ê'ii@i!ii$Wq BIMMW "",S!�\\!il'll!l!l!w"" menin!:!: Liane Maria

'. Pr�!1.! c;do QIlt�m na. materDitlade I existente ent!e. a afirmação ��' que os nossos 'superaram ,a alta

'I'''''\3"� �.""1;��.e reptfJnfin!l zel,.fil.n3 do CIr, Ffedencoll..:cal, vem enrIqueceI' o la�'classe.dOS VISllantes e a cntIca assacada .contra. a pessoa
...

de

��vt �j f1 túil1llliUUI1i1' PrunzeL .

.
do sr, Atex Deckmann e Lem. José Pera. ao Qual deveriamos render as nossas homenagens

- fez anos ontem o sr, DtickmanD., de gratidão petâ capacidade demonstrada.
. '.' " .

O Üi®M�MG$(i) �g;ímlechn��I@ da InaBl1ã de ontem em Garcia H01'Et ScheidmanteL
-_._ O. articulista de. �'A Nação Esportiva", foi justo reconhe'

_ A data de ontem H8f:iina- Errconfra·se em f-esra o lu I cendo que o combinado loca! superou a alfa classe do conjunto
Gerea das 10 horas da manhã de ontem quando iou o tl'l.l::wcurso do f:mi'l!:H'- do sr. Francisco dos Anjos e llidversario. Igualmen(e justo foi acrescentando terem os pupilos

se achava palestrando com alguns conhecidos' no inte- 831.'ÍO naialício da sra. Dila.1 Doa. Maria F. Anjos. com. (} I de Pera se agigantado na fase complementar da pugna, o que

rior da Coopel'ati va da Empresa Industrial Garcia, no Isold H6ring Amaral, digna na�c:�ento de �ma b�nita Ilhes valeu o en!pat_::: verificada, tendo, exercidó perfeito dom�nio

Buburhio do mesmo nome, o sr. Rodolfo Haklaender esposa do sr. dr. Max tio ga�{hmha, ocofwla domingo! do terreno e 50 fia0 vencendo por aosoluia falta de chance.

dedicado funcionario da Companhia Jensen, sentiu'E� Amara], conhecido causídico uihmo e que receberá. o nome Ora, e aí que está toda I:l inúoerencia e cOl.1traste do con-

e elementu de destaque na de MGl'iângela. ceito que norteou sua cronica, constituindo flagrante iniusHi;;a

repentinamente mal, chamando, incontinente, pelo te- sociedade local. '. "
. . .. ,. .... ,

a sUa atitude em conf:onto cem a deseleganda da critica;

l�fone, um antomoveI para conduzi·lo até sua residen- --Transcorreu ontem a de;, �-�-�-,+-,��"'-�õ.5�'-:"""'+, Se o cqmbinÇido 'superou a alfa da?se
.

do antagonista1 exer�

ela. ta natalicIa do sr. WaHBr n Aff
.'

B I"
t )

i
cendo perfeito dominío territorial e se não venceu por .falta

de

EstB,.entret�nto,. não chegou a tempo, desde qüe Pu�tter, comerciante aqui mi!r ' qn@o Ji .�I·nl chance, em q�e se baseou (} cronista .p�ra criti�ar� ..

1"
resIdente. �. U @ �. Iil Necessano, portanto, e que o relendo artIcuhsta pOsitive

a guns mmnt?s uepOlS, o sr. Rodolfo Hacklaender, que _ Festeja hoje o tnm,élCUI'. " a. razão de ser da sua cri tic.a , mostrando por A mai� B. os :n0.
se achava defronte ao referido estabelecimento a es· so de seu nataHcio o sr. Halls D�p�01n, pela .•Fa_c1fldade hvos que o levaram a a:;sesiar sua arma contra o tecmco, Isto

pera do veiculo, tombou morto na rua.
'

Garbe �uncio nario da 8geü, N(fc!Ona� f� ll.1�dW�na �a é, dizendo como deveria ter sido. formado o ,combinado. ,e. a'

ii noticia do infausto acontecimento circulou cé- cia dó INCO em IndaiaL
nzve1·szr..,a e o rasz pantando 'a incoviniéllcia que o animaram a taxar de' desneces-

lere por nossa cidade, onde o extinto era geralmente
_--- Me�ico Especialista em Doenças das sarhs e mejudiciais as substituições havidas na equipe local.

eBtimado, provocando natural conl3ternacãÓ,
Comemora hoje a pilí'lsBgem Crianças e da Pêlo ,

Se �sto. não fizer, confessará tacitamente.a· inconciendá com

O sr. Rodolfo Hacklaendel' contava' 49 anos de
de seu .nàtalido a p,,�eml&da Cursos especializadas sobre Ali- i que ela��r.ou �a mal:8dada cronica: ..

:

". .

'

.

s:rta. E}mol' Kam.ID, !lUO 01." mel1'!ação das Criancinhas. pue.' ,,' E��ull c;;;rto que o' meu pa�ll�ular am!gor sr. �Honora�f)To-
idade 'e deixa viuva a sra. Dna. Guilhermina Jeusen ns.�elho da B{)cred�de local ricuHura, Higiene Infantil, Cl1nka I m .... lln,. �ao compactua, nem admIte. em seu cQnceltuado Jornal

Haüklaeader e duas iilhaa, Jutta. e Silvia, respectiva- e hlha do 81'. Dr. Fniz Kamm. Médica Infantii, Tuberculose In.lfat?s. Injustos como este; !los; quats ajJarentem�nte .per<;�!Je se

mente com 22 e 21 anos. ••
---... 'fal1til e

Doe�ça.s
da Péledas. 1° lmeresse.pessoaI.

do arltcuhsta em gril.ngear.slmpahas .........•...
:

...Seu sepultamento rea1izar-se·á hoje as 10 horas, Viajantes
'. I r C.fianças, '.'

.', '_"'.�_: '�'��_
...

'
,.__:.,_.. '_"' �,rg..em��o C.arvalh� '. __ '.

saindo o féretro da l'esidencia do extinto, sita á Ala· Encontra.ae entre nós, em Da consultas em seu DOVOr t, ."'. '.?-�-�. �-�
..

'� �·--,if o �,"""'J:��-�""'''-��-�'''_�
meda .Ri.o Branco, para o ceniitério urot�stante. de'

,

�i!. Il:.!l',' � �.�I'
.. .

.L gozo e Iérias (.) sr. J?_séBD.u�r C�61S�ha@�g(D gm

LUiÜdC.
m riH�fJ� :.,1' ....

4fiP

I··.· "I'
'.. .'.,

, ..
'. A' família. Hacklender, atingida por esse rude gol. que.ocupa com mUl!a efiel' [®m ��ef.te ao &iolel \hiómdl ; e· " al···r .

pa, as nOS8as sentídas condolenclas. enYlil. o c5rgo de FHlcaJ da. .

'. !' . "

.

" li·
'

II
Diretoria de t:strmias de Ro··l todos os dias, das 10,30 ás

.

.... .

".
"

. '.

�g:�O.E:t.::--.._� 12 e daS 14,BO ds 17

:":8'1 r I
.

!
Os franceses em

�
li I'

5'!! li"
'IiY i P�S'1cl$a��@s m�mtt]r iniamfji'V21 a progressão' de iralui"

uHmlm I ".

Berlim, 18 (A.r.) _ A "Ko-l Igualou melhor que o . UUJ, Direito e Jusiiça dos velhos pioneiros de Biumenau;'
mandsntur" aliada enunciou! '. sü:nilar extl'angeiro

.

t!ão devemos, p�isJ estar sujeitos a quaiquer surpresa
que a França ocupará a zo-I fabr� c. JUUliUIUR eleilond. de mil uovinuB contra I�ÓS! lJevemi!s,. sim,
�:a:�I)�;:!ir::oq��i�o��: �� I Rua 1 da Saetmbro; 100 " eX. 56 !ül!os, possuir 0$" respectivos titules para ii ba!ilba
12 do corrente.

.

1 B L ti M B N .ii U das Umas:
.

' ....,

P"-:��§����-�-��if.��-� !UII "péga" inédito!, ansia-te !pelo "PDstoX ôeit@rai" do jornsl "Cidade

úLd!éÃf,Ótf?7t:�� tnois CHg�S travaram luta. cor.. Ide. Blumen8u", lev�nd6 contigo qualquer um dOs' se-
'. , .... ' , .. �

pural, samdo mn dale� Dastan- gumtes documentos.
.

.

.":
.

te ferida a) titulo eleitoral, expedido na confoI:miih�de; da De;
creto numero 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, e da Lei

Rio, 18 (S, R)- Por mótivo íl' 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral; '. : •

de somenOs iinpDrtanda" os b) carteira de identidade· fornecida pelo Serviço .bom.

cegos José Gome.; da Silva e peteniê de identificação no Distrito Federal, ou ptnt"orgaos

I
João Oliveira

.

Peres, na sede congl3neres nos E6�àdos e nos 'I'erritorios;' '.. •
... ,.

da União. dos Cegos do Bra- c} carteira milHar de identidade; .' '.

•. .

".

lUlormacões procedentes de ltsjai dizem que uma sil, tiveram um desentendiméR d) cerfificado de reservista de qualquer' categu-ria do

baleilt. de tamanho regular entrou dia 16 do COl'l'ente nela to, entrando em luta corporal. Exercito, da Armada e da AeronauUca; ...,...
.

barra daque.le porto, sendo perseguida. e a.batida pelos No decorrer desta, José 00.' .

.

e) carteira profissional éxpedida pelo' Servi�o

pescadores,' mes recebeu diverws ferlmen - mstarm, do Trabalho, Industria e Comerêio;.
-

O cetaceo, que media dez metros de comprimento, tos produzidos, ao. que parece n certidão de idade extraida do Registro Civil' e/na
ficou. 6KpoSto á curio<!ldade publica na praia do Pontal, por uma lima. sua falta, qualquer outro documento que, direta ou inqire.
�trBillào numerosas pessoas. I O fato verificou·se dia 18 tameDte; prove ter o requerente· idade superior ti 18 'snos.··

Segundo as mesma declarações 06 pescadores, em de ju�ho I.lltinm.e no 23' Dis-. Js} cer!id�o dê batimllo, Aua�do se tratar de pefisoa

ll.umero �e 4, venderam fi ,b.aleia :: uma empresa de pesca I trilo PoHdal está correndo' o
rH1SCWe. imterlOl'mente. a de Janert'o de 1889.

.

pela bomta soma de 50 mil cruzeIros. competente inque:ito a re3peito, j Dois min�t@s, apenas, para cUifUirir um
..
dever cívico

i�<f;.1.1."",;P;;;Ç�';1'Sif;'?W�*wwil\l�'Sl!OO'*
§ i#!#....��,m��.:..'\i.'I)!iAiilijji�����w..l&§.-�t>'lii!i'���S.ili..��-&.i.Ní!l!lé_**S!eew��· "�':m!ll:m��»

I I.Gl'vando..se com o. $�b�o

� "VIR r; E· l\JIf ER 1[) 'G� r� .:': � I 1'� '�'�� r\ D·· E"'" '}'1
�'l.

' .' ,\:K .

.l'ti }"-' J.... .Jf�ô (.,./ 1 L�< _'Lj I. �t� LJ:. : ",,; . '.

I
.-'------

"

�rrh'O��")ji�����'�:e;w�if1'�JB;;:?}���� o ®.t-':'�����Ji��'�����4,;�§"::�t:st�.�iIã

1 .

1ft1§�Uuto fs\édico Dr. CARVALHO I

·�I:c.'>:"":l;'·' :5���::�:!���: �,�.·l,.[.·.:,,:·,:,'::
tório de AnáHiflee {aangue-fézes-uriu8, etc.} �

� CH�'Aica esnecializada d" S ....... t. ..."'tll? �(,

_ i � _il�_ !
� .

� (Pertllrb!M;õe:s meilstr.uals, esterilidade, aHeraQõefi se. \i!;�

�� xuai@, incômodas da adolrcência e ds idade critica, �i.
g� inflamações genitais, etc.) ;$;
M •

:� !Ullm�da ·8io BriU!co. 3 - I'!lumenau - Teletane, uma .�
��;;;:�<''i�]';;.�V,fi?:f�;;��Vl\i!:õ':�r:::��?�;;K��ir��{� o�·1If�f'[�1EDD'D��1U!!j'W.6-::.w���""

-'l€li'"
""I"··: I'��1"

..

;> :-;:

tlltorla, em Itajai, uma baleia de
respeitayeis proporções

da CI/i.

poupa'SB tompo, ilinheÍm e aborrecimentos
=-�m-.�����aa�rlM��riW"Süi.I.IIIII�."•.•I�Li.fi����������������������mm����������������������BiDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




