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• DeSertam ss soUlade$ itallauolI na

LSp·'e ecu ar ·qu.é, 3.·.•.•,·;..'. e U SO nu ��t;;���a1:i�=::�
massa. Os saldadas itali.mês nãíl"

f % sãe c€llihecidas em seus as- paz, esta, agora, faz sentir seus ®....+••••!••••'�••:+-�':t.e o 0.++++:·.-.�••••••••••+••!oGH_.-.!4!:!+:,H•••!••••••••te se. pa�"'lfm par..a as t..r�il� .c@'ii-"
'petes princip<tes as'uo-:-bias re- IJrim�iros fulgores, apezar do �o.;

PtI
. Ultlmaium de 'Badogllo a Rlfler /l1li trarias, buscam roU'p�s.c�:i\,:&

f:erentês á espetacular queda de vo chefe do governo da Italía, ,:' prncuram p-assar. per sld!lan�.
Benito

.

Mussolíní da chefia do Bad-oglio, haver, reafirmado os ��ndres, 27 - InferU1(l�S.·.�.,._;.au-! �adegIio ªca�a de d�, i?r um �l� I t.�rad.a �as. trepas alemãs dt)

t.,er-I
t!)•••••+.�•••++�.+.•++ ....@

govemo da rtall'u" C terízadamente que.. ,.M<aNlChal tímatnm m. H!tler -exlg-mde a re- ritorio Italtano. Sem cOr 1I0I1t1(:a nem ,.arhdo o novn

cumpromíssos da Itaíía com o
0++•••++•••�••+.�+..��.(!)o(!)++••••••+••+•••+••••+$ o®••••••••••+•••••••+••e governo.

Em seu Iugàr, assumiu a 'che- «Eíxo» e a determinação do seu liJl.H estado d.e ale.,r,•.t.a.;..
·

..,.,.,aH trop�:-'\ alemf.t.8 m� Hal, ia.
,J A guerr.a aliada n� opa.

eilien.
, \ IN.mires, 27 (
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..... A rã.,di.,�."
. fia de governo italiano o Mare- paiz de c'ontínuar a guerra cen .� - Q G AI P f S 1 .Y'1 d R f I d b _.

. c ,,' .•

Berna.,;;5 (A. N) --::.' In��m
.. a-I alemãs na Italía e.stao em per-
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. ne aCl1.co ..�, ::',1 e. 6m� .� an &

.• �� ,re o 1.0\ I)

"chal Pieira Badoglio. tra as tropas invasoras. se que os 'quartels tias f�ças manente estado de .alerta. (A, N.) - A base rupomca de

I
goveme ítalíans, dlsse que (7

; Não �(}deD1 ainda ser detef- Duvidá-se, porem, é que o PQ_
. '.' .

Munda está sendo atacada pelos D1�SIDO nãe tem nem oõr pO'lili>
'.

. As tropas alenrãs rec.:.t1bermll Ol'dCIU l)íU'�t abundo- alíades ha tres dias consecutivos. ca e nem p�rtidQ. ,� , 'i
mmaqas CQm, claresa as conse- vo jiali:tno. possa determinar-sz '

quenctas- deste impre\i:;to golpe o
.
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c 111 .maior orta eza apoz O' re-

StocAIlno,,"_'" (A. �.) _.' .c.,;..�..'.,.'.':._�.!' I
'
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t
rmIntO avares

.

'. de estado na Italía. Mas, certo ê mendo golpe q te em de S de
'" "v ' f.'}",� - - (onal' g paiz. Acredita-s� que A t d P f..... • ... """

.

.

. '" I V" u, er s-
que as tropas alemus �l;ue se,.<en- as prim-eiras tropas a deiXtiT li ..

551S en e o 1"0. �a� w ....an�on
que si 'longe pareci:! a aurora d� ferido na sua direção da guerra! CQutram na ltalia rMeberBllr;�&r- Italia são as que se enn�ntram ao Espec1ahsts. em doe,nças dos ?lbo�, ouvIdos, nanz e garganta.

J(t perdemos a guerra, ! deus de preparar�se pal;a �I.mn� sul da península.
ConsultorlO morlernam����n�\�:�� :J!� caracter pepnlUwnte

r. Lendres, 26 (A .. N.) - Em Tu- que;�oltaram: «NãO querem-es ser BadoO'Ho conferencioti'bom oCmt. das tropas aleulã.8 Rua 15 de Novembro, 1�9a - (defront: ao H0tel Cru:�eiro)

rml, {} pevo reallzou grandes ma- l:.o�bardeados por causa da Ale-
h

.
. ';.'- OperaçoaB nos HOspltaa15

lJifestações depois de conhecida Stocolmo, 2,6 (A, N.) - Pu,bU- e tom o embaixador alemã9 em

a demis�íio de MUS501il,Í. Du- manhal,) dá perdemos a guerra!;� cam os jornues da Suedà;.;�ue Roma. Durante esta conferencia

(;'omo levar a POII·fl·C·a d·orante hOr,as for'amo ",,,t"'s os brad·o:s ',<Fo'ra COln a Al'eul'anba,!"'" 'M h B d -I'.-. .• teriam sido discutidos assuntos
- '-� ."

- , o i. ç aI. .

a oglio C-OJhde��lOu relacionados com a retirada das

Desmentidas quaisquer uBgociações de paz
com o Mchal. Kesselrinl�, Cipte. tropas alemãs destacadas na preço a um term.o feliz.

r' L?ndres, 26 (A. N.) __ Dcs- taboladas negociações de paz en-
das f.orças do «Eixo) na sidUu Europa. , 1

rnenhl'umd·.,pe--q,categOt;iCamen,te as trelemiS�ar!Os do Gal. Badoglio O. en.cerramento de'uma époea da vida dfi Italia .à Pl'oposito da, Extiu.ç,ão da Comissão 1�1@d@ral
noticias ue es aS Een( O en- e (OS a!laaos :

-
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' ,'.. de Prec,os
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LEmdres, 27 (A. N.) - Na/�e� cist,l. o fim dú I@ng0 reinado de
Illevlt ....... ·l l'

-

1 It l' I
-

f'" C
. Prop"ndo a "'xtinção 'd-" Ce· 1)I'I'3S C'''ll\';''co-e<:: ""'p'l"-""nt" r'-'�'

i

."
oove agora. a r(:\u( lç·ao. Ul a la.

I � araçao que ez :leJ� :la
.

anl

.....a.ra Musf\olini sobre o povo italiano
" " .... .V c ..�. �., UH> CU"-... "'."

1 "Sldney, 26 (A. N.) _ A impren- centaram os jornaes que em co� CO�1Uns, o 1 Mlnlstro Clilu- assin-ala indubitavelmente o en�
missão Federal de Pl"{;ÇOS, o que bust�cidas pe:e que acab{\) d'e ·Ver.

.

.

.

,'. h t· d d chIl fnZGu entre outras c-ous-as se deu ha dias, e pela qual res- na America e pelo qUê 'sei do (qtllt
Ea austraJiana consIdera como nen, �ml ou 10 ponto o mun � a. .... t. ' !IR

• '..' _
cerrmnento de uma época da vi- pondia, -o prQlJessOl' Jorge Ka- se pa.ssa na Inglaterra, aCflI) que:

I. ',.. ' J' _
•

notlCl:t da queda de Mussolmi () stgum e. . ,UlU pôr t:�I� il, es
.

-

me�J,a�el d:renülçao ,da. :tah� 'foi recebida com tanta alegJia tr�tur,a mestre do edrhn,o. ra- da da I:ah.a)5
.
..., �!t�s��i1��o l���rt��latorio ao não e mais possivel prosseg'Uil'

.�a '\ ....�. �u� a sua pOslçao e êómo entre os proprios italianos ,Ia d.urava ha tempo, O' despre�tJglO de l\lnssolIlll Desse magniíico trabalho ex� ��t�eSi�itau�o���;@ �;fl��:-:a�
;�a.s :als lUsustentav{j�. Acres- que � encontram na ltalia: '. L?n�res, 27 ��'� N,), � ,Uj?:a I �,u� temp0 B�dt)glio,.estava d�- traímos os seguintes expres�iv6s por seis, meses a, :ije. oon;;�g1il-
,8. S. O Pana onndo aut".... , (I' ,] -'"

.

Q;:;'( 1( I'> 1 ' Irrachaça,:_ de A.I:Kara !ii1f'm,.; ,11lg'Uldo � governo. virtualmente períodos: mos deter {lS preçOs die mUitog
..

" ..

' , 1.
. •

e:-;. d, CCIHISd..,,J (t [)
,

.� CC(_,. na manha de h�F, qu�� ('�;. 1 da Pa[aclO Rleal.
.

i têNa verdade, eminente amigo, produü;}s essenciais, como e pr�' ..

. ,.,.<.,".':'. B.".,erna, 26..... (Á.. Nl.,-·..lnfar.IíUH:iél do d.emíHd'D h�.!n.7e. u.ma c'flnfenm� (.11,ol�(le Clf"lrnOllst.I
..

• ... (ú:;-·('> ...�.t !;.1.S: o 1':>a·!1a' 8111 ROUla J'anuis deixeI de considerar o vanl n,a-" só o d"'cummntarJ'o 'es"
......,§.;;,,'?..�.: .... " ....�.. .'. ..

.
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." da ,entre o Papa .e o �Iarechal
' (!. � . '-Ín "n,<.t '-' . ,L. i',.k • .
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<9-1l� antes ele. Mussolini hal/Br E'i-j Badoglio, �. ..
"

..
"

. '- Lemd:'�:, .27 (A, �.) - Inf.or-' m�ltidão que Se reunia á meia "preço) como um mêl'O ,'sinto- tatisHco, quanta ainda um re6en-
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ma o buo ll1ternaClonal de nu-- nOIte na Praça S. Pedro em Ro- ma·,. Sintoma das condições de te e insuspeito inquel'ito iieit(l!

• Qs.E�rta(:ios UBIdos e4'lgem l�PIH.H(;ü() ineondkimml prensa de Berlim que. quando ma, a mesma realizou uma gran- produção, M,erta· e procura. E pelo Banw do. Brasil. E' hecres';'

" ;;: .Wasllinglôu; 26 (A. N.) - Asl to� 'p,:'al s' C ·d'. I IJ II :-.'
a noticia ela demi5são df Musso- de demonstração em favar do jamais deixei iludir-me com ;a sario agora vo.lver urgéntementrl'
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'C o r. 01' e .lU, SdtO l'
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h'd ' P' 1 d 'h
' l"le'l'a de que a "l'mples ac';;o °A paI'a as "onten do pr"blem·o E'

,u

.... m�.as. cana. çoes de, paz .cp.a.r.� .a ." ?;'. ",
.

"

• '.
mi 01 con eCI a por granc.e· apa a qlla url:1ll 1;2 era. �

, ' "lu "V- !;S '" tu,

" Itaila;. segundo decIaraço€s t'el· a rendlç_.o u(oncl!wmaI.
F.1 'I 1 1 > �I " li'" S p,,, 1

bre sintomas pudesse res'oIver o indispensav�l dar uma reàl1dadê'

Em r:.londi'P� oferece' se HIll<> 1)'lZ l'1()}11"C}""1 ." '�t'l]]'. "C,lOS (a qneüa, (l .4' U880 IH eJn L. .,H o problema. Sempre considcn:i - imediata ao fenrent{l da protiu-'
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< 1, '. !';.' n. ... 'L· .. d S. PauI�, 26 (A. N,) _ O povl'li jOl'nà43S sairam a rua em edições e muito lmistí com João Vital çã-o pelo amparo âQ produtur,
, .Londres, ..6 (A. N,) - F.o! Irra- para que aceite uma paz henrGsa paulista reoeneu c�m grand,(', sa- especiaes extrat.rdillaJias na nOt-

e a segnir com Nwe - qUlÕ sem coisa que, de reste já tentl.Uno�
, dla�o p�l� �BC desta caP.ltal. um e faça com �ue saiam elo paiz as tisfação a nOl'ida' de que Mus- te d.e ontem.

uma <ação direta) sQbre a pro- em Vã6, sem termos encol'ittádO'

apelO cllngu10 ao povo ItalIano tropas aJemas.
. fO�ini havia sido forcado a aban� du�ão, fomentando-a; sobre os os m-eios llecessarios. E' indis-

Em eolapso o grande FJixo donar o poder.
.

.

.

O pO\'0 cmue que t�nnava d'é' transpBrtes, melhorandoos e ba� :pensavel criar iá e já um sis{oe--

'1 Cidade ela M-exic0, 2ô·(A. N.) ((O gr.ande <<Eixoy está em C!')- Logo depois de chegarem os' assuHo as folhas afim' de intei· rateando-os mesillo com subsi:" ma de subsidios dos nossos:ru�Ú03'

lapso). Acresoent6U que !.Podoe- telegramas notidando .o fato os rar-SB doS' acelltecimentos.
..

d.ios; .sobre a dist!ibui�ã()., r�- de tranSpDl'te. Sem transpf}!teS'
;-, O chanCeler Padilla em entre- mos olha' f t . lI' , 0++++++ + @ 00 ++ +•••® ClonaltS-ilndo-a, Jamais sena faceis e baratú�� tud8. se:r!á 'emi

I o u .uro com, me d!H .

1 po,,;:sl'\'el
conduzI'r a POI!'tl'C'" de IJerda P,' 'll"'o"'sgarl'o ,..., '.i (Iar' ur' �

vistÇj:, que c�ncedeu disse
..que: sorriso,;.
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preço a um termo feliz. Com ,a gentement,e da ;1l0S'sa mão '. dei

:.\Im.;,�oIhii estq.I'Ía detido mu uma pdSll,O rnilital' FrederiCO GUilherme Busch simples terapeutiCit dê sintomns obra, ori:entande.-a e impedt�do'
Stoü01mo, 26 (A. N,) -.. \In� italiana. Esta L1formaçfio foi da- Dooninge á .noite, ás 23 horas, as s'essões gratuitamente ao pu-

só pod�rimnos d.esencorajar a a sua fuga dfl c·âmpo. E' lHJ(;ieS'"

forma-se que Mussolini está 'ell- da pelo correspondente do ier- faleceu (Um:;fi idade d'e 77 an@s bEca camo ato filantropice pOr p.roduç�o;; de��melltal' o (.elUer� sado estab-elec-et a paridade en ...

cerrado em uma prisão' mEitar nal «Alehandra:.· de Berna. ' e 8 11l'eil"eS o Snr. FredericiJ Gui- ser uma nevidade, mesmO nem:
no a�nndo para os con;erna�s, tre preços da agticuItm'a e pre'>

0••+++••••++.�.+.+•••+® 0+'••"••••••••••••••++.€ Ihel'me Busch. pensava qne lil1 dia faria disto por \ezes, as portas Ga ,�msao, çÇ)S da industda ê, tanta qtlan-

P I
·

f'
& RonseveIt fará uma mensagem de

.

Era naÚlni1' de Fi-Sl'iànepolis, um Il1e-io comercial OGmo verifi- d�scontentar os., o_?llsunlldori's, te p.ossÍ\'el, entre (:) sulario rurar

8 a nossa ln Bnela lnaXÍma imporfancia. unde desenipellhava a" Jir8fissã� cou-se inais tarde. crrando-l�es a lIusa� de lU!l e o industrial. .li' nec'êssàti(j�
,Washington, 27 ('A, N.) - O de alfaiate, Por motivo. d.e düen- Tambmn deve-se ao Snr� Fre- preço baIXO e compelmdo- os a se P'fil' mais éstr.al1h{) que pal'e1ia-�

Dr. Afonso 8alsini Presidente Rroosevelt fará ama- ça ausentou-se da ilha para {} in- derico Guilherme Busch o trallS- abaste�::�m nas pl'�ças Escusas meihol'ar os salários de ted� a

e

E'. muito frequente �ue a cr.l'an- nhã uma declaração pelo Radi� t,erl'or do Est·ado. \'l'ndo .�". r.eo· l'r rt 1 d '." e estBI Slv as. de meIcado negro. nosso povo.. E1lquarltfl nãà se'
"1 durante flle' � ho A C

',.... :>H l. p-9 e ce etivo
.

e nossa f l'iaOf!.
O t-' .

t d
ça doente, com febre alta, ,expul- l.... • ra. (.: asa em Blumenau em 1893," (}l1d� Para isto adqui!iu em Palhoça li,

. �n:ao, '� cus a e ener?�us elevar, de lnode deci::ivo e cotaJ

se vermes pela bôea e até pelo- Branca') descreve esta mensagem mais tarde casou�se;
'.

um onibus 110 ano UH;}. que ele slacnfIClo�,. Jnlplan!:r a pohllca JOS6; o p;.oder de aquisição das'

nariz, atribuindo os pais á estes
como (!de maxima impórtanc1::vl'. Freder.ic8 Guilherme<Busch. fui empr,egou no transporte de pas- �<:; �UbSlChos, obusando. 'O c9n� nossas lhhssas, é inutil pensar

parasitas intesünais a doença da �·+·:·.···"•.·.fI-.....•.•G um homem qué dedicou todo e-eu sageiros na linha de BIumena� .rloumte a pagm:, na verdade, em progresso substal1ciaI. 56

criança. E' um erro cometi;jo por
l:ilnaes de nerBulJl�!mr·I'�. na Hungria ,e . esforço· em prol de i'BÍ\tmitmau, ao arabalde de Itoupava Seca.

.

um. ?''e(�O excessIvamente. caro progrid.em as economi.as que Se'

muita gente bôa. Sabe-!;:e atual- stocolino, 27 "(A."N.) _. Ha si- emprehendendo dhrersas·. obras A grande expol;tllção que. h(}�e peid ljUSaO de '::_lll preço brnxo .. ' movimentam. Só 'ha mOYÍmentOi

mente entn�tanto, que é a febre naes que inàiram a püsEibilida- que jal1!ais serão esqueddas. Em temos de laticinios, foi iniciadClj
sa va as ,exceçoes. raras de um, onde l1a dinheiro abmld<U1te. E

que .pro\·úca a expulsão dos V{'f- de da derrocada da estrutura dO lH02 importou dos Estados Uuj- C).11 principios do atual seculÜi amplo akan�e s9�lal, como yara só ha dinheiro al.nmdante � r�l�
m' � os q�"l'a'

" - .

t
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'

d
.

I
.

I'
'.

I d" d l' u cas,) do I€Jte EIS p'Úr que m'''u mente circulante o
.. nrlif.l., ha ...·aIiuf.i�s ..

e", .

.'. 'L' IS nao g-os am (' i<Eixo;.\ nOS Balkans, dado que
lOS um aut@lTIove movIdo a va- pe o manllCO empl'en e( 0-1', por- ..

.

.' .

,. '-, '" "

temperaturas elevadas: fi Hungria e a B}tlgaria dão d,
.

por que ness:::!. epoca iá custou que até então ninguem cogitm::a nlln_l�!rO, .,�entro de mInhas pro- raz.oa\'ejs)�

Ha ü costume ii atribuir-se to- naes de nervosismo. 16:000$000 e f.oi o prime1l'o au- em 'l"xportar m�nte!ga por falt.a,Novo tipo de canhão empregado
.

J\" dos os males daÉ' crianças aos ® .. +•••••• ., ,..••+0 tomovel que andou p�las ruas ��. uma orgamsaçao para p.ste I '. I'
.

M
..,

'. � vermes, particularmente as con- li Guerra na frente russa de Blumemfu. Como jndustria� fUll.! pe OS OSCovltas
vu]sõtPs;, HoJe em dia. é em ulli- S. Paulo, 27 (A. N.) - Notida� lista fundou em 1{J04 a fé\.brica de

.

. '-�-

.

! Moscoui 26 (R.) ---" Um !'laVO fermi e ·.Tigr�:'- vi�ava p;elos ale':

mo lugar que' se p,eilsa nesta cau.. [)Iocedentes da frente de batalha fosforos que estava instalada na O faleciml'!nto do venerando, tipo de canhãe rUSSD s'urgiu na mães conseguir r-esUltadrFS Sl\bs;;

.53,. Os vermes causam. nas criall- na RU'is;a, informam que os sol- rua 15 de Nqvembro onde atual- Sl1l'. Frederico Guilherme Busch' batalha de OrceI. Despachos da: tailciais este vBrãq, mas ambm'

ças principalmente falta de ape- dados russos chegaram á estrada mente funciona a Relejôaria Ca- causo.u em nosso meio envrme frente' não. fornec€m dele uma constituíram d€gap(')nfml.l�ntos"
fite, palUez e dOres de barri:Ju, de ferro que une OreI a: Briansk tarineÍise.

.

. ,...
.

pezar, t{'ndo a disünta famil1Üi c.lescriçãu pormemTizada, mas di- ?(Panteras;) camuHadôs para a'

etc. e só exoepcionalmente sin- e que ·começaram a canhOn'NIJ No ano seg�lintti jnstaleu na enlutada l'e(''ebido inumeras ma- zem que a. arma e altamente efi.-I guerra fIe veràó apanhados' na
tomas mais graves. a estrada de' rodag.em que corre fabrica de· fósforos um' .dinamo nifustações de:. amizad;e e con- caz. ,frente de batalha rle 01'�1, p�i'e-

._
O seu tratamento, sofreu, ho: paralelamente á linha f.errea á com que forneCia luz el-etlim pa. f.Orto pelo rude goIp0. pôr que E' a resp-Osta f\l.ssa ao "F':>fUÍ- cem .enormes esqUll-es ll1ontados'

\l.' je em dia, algumas mOdUcaçõ,es mais de 32 kilm� :ao Sul. ' .'
:
ra Blumenau, ilumiria:n�ô,' i}]'iql!�i-1

passou. Seu enterro teve lugar llando), grande canhão move\ em rodas, segundo fotogràfias
importantes,' estab-elec,endo-se as ®••••••••••••

·

.....+-.:·....e l'amente a Tua 15 de Nnvembro'� segunda fielr.a, ás 16 horas, (OlU alemi::(), e ao tanque '.:Pantera'>. que acabàl1'! de chegar da linha'

seguintes regras�
.

Mais 7.000 prisioneiros ua SiciUa. depois as outr�s ruas. ' grande acempànbamento., A combinaçãü dos tanques '"Pan- de frente.
"

., � ':
1° - faze�·:;e':i;:<:UJ?'ê de Jézes, pa- Berna, 27 (A:�.) - Informa.. Em 1905. 'd�u 11 pl:in1eira ses-

"'Cidade de Blumerráu'> apre- 0� ++.; ® o®
·

·

•••Gf
ra 'averiguar (t�at o verme gue é1 se' que. o 7° exercito norte-ame- são. publiça de dnema no salão

senta á toda a familla Busch e DIBpenee á aHmentsÇlão d.e suas Ilvas cuidados epeciaís•
. cl'Íança tetp; . c. ricano aprLi?nou �ais 7.000 sol- 'Ho}etz, p-orein, ha dois anns já p.articurJal'mente ao Sn!'. FreÕ'e� empr.egandc fARfLINHO· e TRIGUILHO
.i: 2° - fortalecer o o:rganislJ1o �arl{)s � vano,

5 '�e��raes.' .'. vinha dando s.essõ.es para seus
rICa Busch Jor. suas sentidas con-.:t M O I N H O J O I N V I L' D';r l1�il com, medioamBnf.{)3: apro- c� � ChlpOS taTl1be� forrun feltos amigos em süa casa .a li' lar.
dolencias·, uO .

.'
.

.'. L, Produtos su-

os, entre os quais â �.'ítaU1i- PrIS'.lOIT'f'.lros. ,':.'
• '.',

I
Nos

p r cu periores, e IJ resultado o satIsfará plenamante_
n�FB; e umil alímentaçfro �sp'e� 0++ + +<!l
c1al, afim de din�inujr a força ' ...•.••. li invilJlãn na Siciliil,' Dr.' Ruhens.Wallbach DR. AFFONSO BA'LSiN·.1dQ.s.�. verUl.B,s....... .... .

I, ';," '.1' f
•

A I ') (A' N'
.

"'!
'. .

I
. '" Hrge, :"7 .' .)�. Termüli ME D I C o

.

. fio --- :!i�PQis deste tratamento' e. Cep�lo foram ocupados pelas ESllecil!lista em molestias do Cora ãó e va�os.

,.JU.� '.'
'({a,i- o r.e.m. .éd.Í.D.'.·,·;.· ..c<"utr" .os \''el'mies, t· 0Ila J' da' E t· d 'd'

'.' Art8l'--Ío-esclerostl. birtartensio. a do peito.
.

� ,
v lo< r, s�'!Ia .

s. s:as; ?a�. Cl,.. a� BLiTROC�lOGRAFIA: VAIUSBS E S DA PERNA
ó Iqual ;cte,Yê>ser escolhido de d€� e:.taO sltua(Í;a:; �: �5 e 00 noenc..� da figado, rins. estomago, iutos.linos.. .,

a�do con� Q :res�Itado_ c!o exame milhas; fespelivalnentt" de. ?aler-i . CONSULTAS: l�jl;.ll"(.(Z�. fj horav.' - Rna 15 de Nov. 687. :
.

d?l
... ·

..
'

. ..
. ",o>

. _ ... _ . Li, I oE ..

, ,tll1j dH'" PtOlOlQfbwl - Blna..

\ j:

DE- B�JJMEN· U
ARAUTO 'DAS ASPI�AÇõES DO VALE DO

7

o ITA.JAII

",
" ....

. ','l',

"', �'.-.'�. � ��-'�F� ••'.,". <.

Médiço EspeCialista em Doenças de Crianç.a$
e da Péle

Consultorio" Rua ft de Fevere1rtl Dr. 'I (ao lado da
.

.

.

.

.
• 'redação da "Cidad�)' '.

P�ricultura.. - •
Regimes aUmentarespilra crlcnu:as de' peito. • Avita

mmO&e8 - SÜlbs mliUJtll í! ri" adulto. - l,fanebas e Feridaa em geraL
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. t.Lil *".0_ [,UH!.'!! ,IJ:!o;!l!l!1I r ': . d"! -:-�

striaL areIa
..•.3:(

<:..

,

218.903,10

NÃO êXIGIVEL
Capital 9.000.000jOO
Fundo de Reserva 1.059.095,00
Fundo Depreciaçãe Imóveis 85.048.40
Fundo Depreciação Maquinismo 1.53�.80,t;30
Fundo Devedores Duvidosos 2D.000,00
Fundo Assistência Social � 11.71O.469,3(L..-

EXIGIVEL A CURTO l! A LONGO PRAZO i

Bancos C/Empréstimo 490.714,40
Bancos C/Títulos Déscontados 228".034,70
Emprestímcs Por Debentures . l.S00.fCO,OO
Débenturístas C/,Juros 76.240,00
Credores Diversos 254.6üí,50
Títulos a pagar 220.224,00
Salários a Pagar 251501, I ()
Dividendos Não Reclamados 40560,130

I Imposta EÍe Ren�a a Pagar __la!�!, 1,1 O 3.491.452,80'

I
CONTAS DE RESULTADO PENL\ENTE
Lucros Suspensos

.

CBNTAS DE COMPENSAÇi\.O
Caucão da Diretoria
Valores Hipotecários
Marcenaria C/Modelos
Depositantes de Valores

�,123.402,10

IMOBILIZADO E. ESTAVEL
Imôveis
Maquinismo'

S3N\e Eustáchio Perelra de Mí- I-pstalaçõ�s
ra'l1da e Olga Altin], Ele natural (Jo_ns�ruçoes ..

deste Estado, nascido aos 20 , ��ve!g e U�enslllOS
de setembro de 1904, opetarío I '\ �Icul?s, e Semoventes

solteirD dornicillado e

reSidentej
DISPONIVEL

,

no IOg;l' fortaleza, deste Ois Caixa Geral ,e Ar:n�zem 204.439,20
tríto, filho legHim) de Plácido Bancos C!Dl3poslçao �
Pereira de Miranda e de. sua REALIZAVEL A CURTO E A LONGO PRAZO
mulher Rosália 'jlAada Uoncei-' Títulos a (Em cobrança 1.94{.181.10
ção de' Miranda'; '. Ela natural Receber Caucionadas 613 3�3,OO 2.554.574,10
deste Estado, nascida aos 9' de Devedores Diversos

......... - "'"'"-

129.57g,70
. , .' .

. agosfo de HX)'{, domestica, sol- Matéria Prima 730909,10
resideqfe IfO. .dito Ioga! Velha, teira, domiciliada e residente Mercártorias em Fabricação 606.162,50
filha u;gitima de OUo Heldrich no dito logar Fortaleza, filha Mercadorias Prontas 2,883.249,20
e de si1a,rrilHher Anna' Heidrich, legítima de �JlJão AlIini e de sua Algodão em Rama 52L339,70
Ap:resentara-m.; ô;s dooámentos exí- mulher .Margarida . Hench. Combustiveis 26893,20
mdos pelo artigo 180. do'Codlgo Apresentaram os dorumentos Drogas e Tintas 1.5H,493,50
Civil 8,ob nrs� J, . 2;. 3 e 4, exigidos pelo artigo 180 do Co�. Lubrificantes' 60523,00 .

.. Si alguém tiver conhecimento de digo Civil, sob nO 1:. 2 e "t. 'Si lv\a!eriais Diversos 355 781,60
existir algum imP.e.t::ent? legal, I alguém tiver ronhedmento. de Armazern 140.641,80
acuse. o para os fins de direito. existir algum impedimento legal, Subscrieão Compulsá! ia Bonus de 61!erra 6(j 606,00
E. para constar e chegar este ao acuse o pura os fins ele rlird:o. Participações: Mutua Catarinensé.
conhecimento de .todos, lavro Q E. para constar e chegar' ao OO�

,
.

de Seguros
.

,1.000,00
presente para ser.aííxãdo no lo- nhécímento de iodos, lavro o pre- Apólices do EstadD 7860,00
gar �lo oostÚ1116 e publicado pe- .

sente para ser afixado no legar . Cia. Salgema ;�·10.(Jf)O,OO 1880Q,{)0,
. �ª. imprensa. ..

do costume e publicado pela i�· CONTAS DE RESULTADO PENDENTE'
....

E.'iu.�m.. let.13U.J 2.3. d...

e julho.. de 19431 Pl'BcnIsa. '. 2'3' A' '.""11.' :'d:-il 19�·':J."\ 'Impestos 20; Semestre 7.681,80
j :'., .

"

umenau..a ce ju HO. e J Seguros 20, Semestre 8836t,50.

Fi: Vic'tol'iuo 'Braga: ,,' ! "i
. I" . Victoríne Braga Seios de Consumo 19 856,20

i Ofic�àl do' R�gistro Chil. i
.

Oficial do Registro Ch;U. i CONTAS DE COMPENSAÇÃO'
wc Ações Caucionadas

Hípotecas "

." Fundição C/Moàelos
Valores Depositaéos

1.7GIM}óS,30
4.748.t 17,43
629.000,00
125.283.00
98.000:00
58 00000 7.359.368,70

�.63R952,90

120.000,00
60.000,00
õ().OOO,OO
18.000,00

�#d"Sk �

120.000,00
60.000,00
5t;).080.00
18.600;00

116.(99151) I

I
17.573.324,20

- ••a UdliLU

248.090,@(}

Blurnenau, 30 de jUFlÍlo de 1943
,

EMPREZA INDUSTRIAL eJARCIA (8, A.)
EOW!N AUGUSTO HAUER· Diretor Presidente
ERNEST(j)''STOOlECK Jr. � Diretor Gerente
CURT STOETERAU - Diretor Sue-Gerente
ACRISIO MOREIRA DA COSTA - Con!f!dor (Reg. SEC Lo, §6 fi. 2� ...

. ----....;.S7
.•

""'.
'._G;JCr$ :t>500�OO . 'Demonstração dà Conta Lucros e Perdas, referente ao' Balanço

". / .....
J/ende";Gi'i!

'. ;vende:se('Muma 's'Mohto)CYcle�a . Provisorio realizado em 30 .de iunhc de J943�
Com 'pouco' .uso, . equipado Wanderer, I otor aCI s 2 1,4

,
. J

�fí�a �iagern' Motor li Çias,?lina, H. P. em perfeito estado de
. D E 8 I T O I' C R E' D I T O

tlPq 4�� t:ra!'a·�� com '1,faldemar I conservação. Tratar com Adayr . '.. .

'
.

".' _
.

. ".
Orhgan, (CurltlbaflOs).· sn ,. I � «,r . r Male!Ja Fnma, Desp, de fab,ncaçao e Ele Venda 11.475.351.4.O I Tecelagem, Tinturaria, fiações,

movimento global
0+".�.�-+•••��".�o$o•••"++0 r.JI

v" em noarar,
.

. I C<lmmh�o e Carroça.s, saldos
.

9.375,00 Oficina, fundição e Marcenaria, movimento global

coM'PRA' S·- I .r,:....:.+ + �.A. ;6.,...
Estampilhas Mercantis e Selos DIversos 130,676,60 Armazem, movimento global

v .

- t:. ! w:v.. •... .. ..,. � . ." 'V

� Selos de Consumo 180.885,40 Alugueis
Uma bicicleta' para .criança j2. .. . .. '.:: D:scontos � '.' �

.

"_
166.785,30 Juros S/Valares de Renda

de 7 a 8 anos, que esteja em.:' MiU'Ci:lueifOS e .. D ..spesas Bancãrias e Comissões tO·575,70 �

pyt'feito estado ..
'

'.. ..1:: Lustradores : Jur�s. • " 3�.�46,90
Ofertas para este Jornal para.. .

. ... ASsl�tenc�a Oper!irta , , . 2?,. j 72,30
Helio,

.

"'""'. ;. Vencimento da Diretoria e Assessor Jurídico

4'1.6M,sol®+.-•••�+��".�'••.••'i+++.,,@ � Encontram... Imedíatamen. if.. Contribuíção L A. P. l. 2.253,60
.

•. p;ne' r-;�� se" ::., te serviço.na .. Ordenados, Salários e Ordenados de Convocados 77.149,90
.

.. .....
I ��i';;H4= +: : Refeitório, Seguro Coletivo e Diversas Oes1'. Pessoal

10.236'1°1��arcine. i.r..os".serVên. 1e.s ,e Moças! � M&I'c.maria. :
..

Seguros Contra Acidentes 31.081,30
'. '.

.

. para pintura. I : .

.

'. Bemfeítor 35.744.00
. fabl'iça ,�e �ri!1quedos E. NEífF I.; Job.í:'UlneS Ruluffi :: Conservação e Coocel to Imóveis, VIla Operána e Estradas 25.467.õo

I!Rúá ::,ão Paulo N°, 286·f. :::,. .

.. .: Contribuição L. B, A. 7.tlS7;OO
. ..'

- ItoUpava Sêca
..

' :. RUA BAmA, s/n. em UOuP.i:lva +: Beheficência 49.381,70

\"
'�Hi�-:-.H·-••��:.�·.t••".�<I-.+0 €).

"

..
' Sêca.

.

'. €> Despesas de Automovel e .Motocicleta 13.04Ç}}10
0+. ..t.:·U+�"+.+"++:·H.++:++e :Des-pesas Teidonicas 2.131,10

.'. n.�.n4"'Wln .4.' _sr'
.

Despesas de Viagem 8,491,80
r�uq,VKFlL. � Difcrença'de:Cambio 101,20

em Impostos '. 223.571,90

ISeguros Contra Fogo & de. veículos 57.947,90
Serviço Nacional Aprendi2;agêm Industrial 16 t 64,10
Sinistro a Liquidar ,. 'i. 1.343,20
lielegramas 'e Fonogramas 3.864,70
Divérsas' Despesas .Gerais'" 35.958,00
Ju'os S/Debeniútes' •

.

72000,00
Depreciações Gerais . 43.429,10
fun'do de' Res:;l'va 274.530,60
fundo·Depredas:ão Màquínas 237.405,80
fundo Depreciação ImoveiS

.'

85.048,40
Fundo Devedores DuvidoSQs 25.000,00
Lucros Suspensos Deste Semesire 2.123.402.10

I1'5.545.697,1Ü
�

13.649.273,70
1.228.887,80
658.402,50
8.172,00
96J,1O

D!ultlenau, 30 de junho de 1943.
EMPRESA .INDUSTRIAL GARCIA (5. A.)

EDWIN AUGUSTO HAVER· Diretor·Presidente
ERNESTO STODIECK JR. • Diretor-Gerente
tUTU' STOETERAtJ .� Diretor Sub· Gstente
ACRlS!O MORf:fR!\ DA COSTA. Contador (Dlp!. Reg. DEC Lo. 96 FI. 26).

I

\

/
,/
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Salão I'Bra""Blú" l1li o IcrYAL"'!u1I
.

0+ ®o 0•••+••+++ +..��
Concurso Esportivo "Cidade de Blumenau.��

.

Sob o alto patrocínio da 'ICASA ATANASIO"
"QUAL O CLUBE .MAIS QUERIDO DA L. R. D. r: ,

Esportista de toda a zona da enviados a esta redação sob: 6
Liga, Blumenauense de Despor- endereço «CONCURSO ESPOR"
tos, .envíe desde já os seus �o� TIVO CIDADE DEBL"'UMENAUlt
tos! Não perca tempo! COloque Os votos que vierem • Jj0r
Imediatamente na deanteíra a. mão proprla deverão sár eolo-
seu clube preferido. eados na urna que se encontra
Além dos eoupons publicados .ua redação.

.

nesta pagina, poderá ser adquí- Os coupcns não essínades não:
rida qualquer quantidade, neste: serão aceitos.
redação ou, gratuitamente, na As apurações deste tOl:1car�
Casa. Atanasio, á Rua 15 de No· serão feitas todas as quartas-fel
vembro (em; frente ao Hotel S, ras, ás 1'9' horas, nesta red��.5o�
José). Iícando convidado a assístír to-

.
.A Lola, si bater no juiz, hau- do o pablíco interessado,

d:eiiinhas, traves ou bandeiras Tambern em Rio do Sul, os O resultado das apuraçães sé..
de canto, e ficar dentro do cam- coupons podem ser adquiridos rá publicado por esta folha e tis•

1'10 Bar e Restauranre Perora. tará exposto nas vitrines da êa.o
. *** Sd Atanasíe,

.

Si a Lola tocar no juiz e entrar Os coupons deverão ser preen, Ae vençeder desse eertanmnl
na meta o go:ll é valido. chídes e, devidamente assinados, I caberá valioso premio.

-:

Resultado da Apura.ção
A 118. apuração deste concurso, realizada quarta

Feira ultima, sob a presença
.' de vartos esportistas ínteres ..

sados, acusou o seguinte resultauo:
Arnerica F. C.

_.,

O ],ªl�menauense' franspoz mais um O que nem jodôs 'tsab.em....
'. óbstaculo Si. por ventura, houver enga- .CHÃO" o juiz deverá deixa-la

Por: 2xO foi abatido o A_n:Íerica - Uma partida .renhida ns na marcação do tempo (:0 pri- çal�ir, naturalmente, ao selo. Não
. melre período de urna punida, :devc atira-la para . lma nem. a ar-

e movimentada � Bôa arbitragem descontados ou aumentados a} remessar para baixo.
Con-forme anunctámos.. o gra- se S� impõem pela harmor h ((8 .

d'
. -

i
. " . guns minutos, eS3<.1 cíferença não.

ma. o (:03 Palmeiras foi, don.is- . seu .conjunto; j);:' o per.erto en-
deverá ser acrescentada ou dlmi

go ultimo, local de 'importante tendímento €ntr'e 03 seus elemen-
. .. . nuida no segundo período.

-14'
partida, entre o Blqmenauense tos e pela solidez de sua deieza, No CéLO de aumento de tempo

.

â.;"}ider iru icto deste camneonato "._. cujo .trto
.

.!L.lil I e linha ínterme- .

- p , • õ' erro (; lnsanavel.
I América, um dos mais cre .:', .' -:1(la d. íxam a desejar.

cíados ··te."n:ls da L. B. D. O lt J d)
.

b
Já noeaso ele dlmínuíção de

,-""u iA l
. resu at..o e "-.xU serv e ··em
.' tempo, o juiz poderá, quando ui-

Para atestar, não só o transcursor A peleja correspondeu plena- 'tar o erro oportunamente, fazer
. do .prelío, como também, a tI- .. .

.

mente o que dela se esperava, voltar as equipes a campo, paratransporivel barre íra que os -�'ga-isto é, ataques cantantes de amo completar os minutos que faltl- Dos arremessos laterais e dos
bos os lados durante noventa' mi- rotos endiabrados- encontraram

reino
.

- y_ _
. >;filos Livres lndireios .. não 1)0-. na deíeza -alvi-rubro .

nutos muito equi.íbrados. ..

E com esse resultado (l Ela:
em engano de tempo do pri« dem ser marrados goals direta-

-: ,A vítoría soníu ao Blumenau- menauense continua absoluto na
melro penedo não Todel�á ser mente, ainda mesmo que a bola

ense porque soube aproveitar �onta da tabela, corrigido dopeis de ínícíado I() bata antes 110 juiz ou nas traves

melhores os oportunidades, em- segundo.
.. ...

.

I
da me.a, _ Si bater, entretanto,

bora O seu ataque contasse com Os goals da tarde foram mar-
-.-_ €01 qu;üquer jogador, ° goaI se-

as pessímas atuações de Eo:':e, Ico cados p-or Abreu e Bode.
Na ;cxecuçiio de ,:(BOLA AO �á nllid.o.

e Abreu; ao passo que o .Ameri. 0 ®oGl·.i> ++ •• ++ ®
ca se desdübrava para fina:iz81'

'

!-'tuou e�Sa�ejd·� sr. Ee.nja- Subscrever Bonlls de Guerra' é Brasil E. C.
de uma. maneira irreconhedveJ mllU Jorge, se conduLlildo o

um-I"
. E. C. BancleÍmntes

.?f. arre.m..�s!OS fin�is dOS.Unc,.I.os ,mc.nte o· que ·muito c.o.nhíbllb
.

da.r .a·rmas·;.'.··ao B. ras,'1 c. A. Tnpítlctlques quu orgamzava. para o grande exilo da ;tarde. .

.

"
;

.

Transpondo mais ess_e ohsta� ..
_� 0•• + +.*.�.�•...e(;à•••••++++?Ó••+1>H,.4I.0 I E. C, COllcordia

�uro, o .Blul11ena�em:e t�ll1 (jl,!as'l. A preliminar tem.inou .empa- Será "!ullada' a partida TBtJi v Co�u:ord·i., E. C. Intiaial 21
{:?lllO que garantIdo o tItulo um-. lu(Ia por OxO. .. ,.�!l . _ ,.... g <"1.. • .(

&1[ij.lmirníli�_E�:ã,'&'l���m.'i!lm�ml__.�.m�e.��d
X1mo deste. ano, pois, além da A L. ». D. amda nao dell:Hu nheCallellto de' .odos, prOV2m de fii1 .'.
otima. colocação que o.!t�nta na ... A renda, mmo vem acontecen- sobre ° .caso da partida Tupi x um e�'1Ü de flireLo.. � jlIiU\l�nr�o r�nnrt·luft sr,pal,lftJf§ d� R'umorHut'ó\'.&J

..

,ta�ela, � ·seu ��nz;i} vem. :�:u;.. do este allO, maí? U�la :rez a.ir- Co?cordta. ,- Entretan!o, cOl::e�_. Ag:I�d� l.�. r.�,s�a .,e!l,j{la�e, �a � btnHnu� Li!ptH UJ U US:UlSI ij M�Ut Ü8lHl� .

n pnnd.o, em conJilllco, eXLlçOiCS mou o exíraordmano mteress� gmmos colner de f-o.nL pal'U_u· manell d qhe 110" LlIorm3tl um

f·
.

, ..
.

Ia I' . d ,. I'
, Sob o alto patrocínio da CASA ATANASiO Ique (Ün.lr�nam .s�r dEil sofr�r

I do PU.blico pelo nosso CRll1pW' . r,. j}ü.�'em,. segura,. :;e qu_: J��la�s ,?S. s�,us{.� t.05,. (l:i:�Olc;s, ,ser�l- .
i

uma ?eI�o.;a. �mtora po::sua fa� nato, atingindo a soma de .Cr. a.lJOSSd Llg� fU!;, IIa aO".PlI�Cl-'lra pala dLal lJlOH1:�O c/ue, 11,.0 "Qual o Clube mais querido d l8 O?"lhas 1lld�\lduals,. o Blumenauen-l $ 1.542,50. .. pIOS da. Jus.Iça e, deterrr,Bara

ai
tem a L. B. D .. , afllhuu03 11f'1l1

,. a . . .e

®••••••••••••••_+ @.o 0.+ +.+••+•••(.•••�+•••0 anulação da :e.f-erida p�r[ida. .

.el.ltiadm lomo se prei.endeu es- É (I Clube
Pequenos por. fo�a, mas grandes 0!�:.::�:::����:�.:.d:.��o�;��·+��..�+<><!>��.+�••He I,�.s,,)"§'i§'<-------------�..........,-__.:...:..----'- .1por dentro. . ..

.

America e ·Indaial multados I�
Pequenos no .seu cartaz, ma: vencendo que o teám �e impõe. . . O America foi multado :em Cr. .. ,Tambem o E. C. Imlaicll foi

.Q'randes na simpaia...
.

A P o d' t····
., .

I I iI<' r Pstrada� r va ISSO es a aqUI no .$ 50;00 por ter inCluído. �m
. S2U mp. tac o -em Cr. "i' 150,\ 10 por ter L a;.Um exemp· lo . frizante, confi; J' o -so COIl

.

t'
.

.

l' I l, .: . curso espJ}" 1\ o.. . . .

'r llW.UHlO, Del segunul quadro. os Ilmindo O
...
üos

..
so titu�o, \7eU10" I}"�. Q

. . . seguüdo qwidIél, o· an.lador í\.If)- ," J� -

. uem qUlzer aSslsllt' as apura� ]0[;taaores JDsé Cuni�a, Sihino Ilas apurações do nosso Concurw ções,· verá que de toc\as as par� berlo 'Rocha, em situilÇ5.0 ,irregu- Leandro e Hê'ITilio '\ itichi 10(,03
Esçorth;o, onde, na iiG'era�lça ap:. tes chegam \O:OS para ° ('peque- lar perante a L. B. D.' em' situ.ação iiTegular .....

re "
...

·d· ".,.;. F· C··
.

.. " De ordem do Snr. Diretor, faço saber, a quem inleress.ar" " Cv o quen o rU.l1enca . '. üü;,;· America. E flor que? €,.' + :t:•••0ü0 ����.+.��<& •.•0
'

-'!i...iia11, la T,·· .

N t
' b··

. .' . . possa, que no dia 5 de ag,1sto p. futuro, serão vendidos; em.aF' (l l.O�lpava Dl' e, e ate 'cf!:' P,.orque o Amer.ica, veio, \iu 'e. l..Aiil"'OD KI"'e·�e·I O' Concord'_q ve�.('eu
�

em
d

.

h
.

I
. !V.l.ã J. <l5 ._ 4__ leilão, no edificio do Almoxarifado desta Estrada, nesta ci-dad€.pouco, escOn CC!(.O for quasi;o esta vencendo...

Ad'
-

I'
.

I' T 1 a'" 13 horas, os Se!l'ul'nt,e" .Gl'j;e·'os e mer('_;:!'·o�.I·"S I','a-o .ml·oc··�r·'d""·sdos os esportistas.
.

"
,

ata d-c i{)J� asswa 11 o aLI- irrl )Ó - -

�_
v' i. - _U.. V a ....

O America era desconhece0': .
S! quzessemos con.lnuar, po l,versariO do jowm' Milton hj,�- pelos destinatários dentro do prazo estab{!�ecido no artigo 135

Veio o campeonato ,e primíp�o,:
denumos aIJontul' a elogiave) sel, ·excelente extrema dirti:a fia Jogando contra o TimLo 'me, 'J do Regulamento Geml das Tl'ansporta�:

se a falar 110 America, porém
call1panha (:0 Timtoeme, tenu' � S. D. Blumemmcnse e demento COl1cordia. ÜPÓ& est.tI IF�rJendo 1 pacóle contendo retalhos de ahHninio

sem lhe· dar importam.i;:t, 1,0;- que tem poucos sabiam flue {'?}.is- -muito henqui"tQ nos; m�ios es- por 2xl, no primeiro pc:riO(N, 5 sornbrínhas

quz ° t" """l"' ... "'alvi-ne�!l'o" 'era um
tia...

,

•.P.Ol'th.-,OS.
e sociaIs.da cidad.€,

I
�oilsegtl!u. st>.

i.im.l�r .no Sf.:gt�.q.[,IO I 3 guarda'chuvas
�

O T' T. .1 I "Lf>lUpO 'mlldo \'" lc"aor !)() �

I
3 latas p�ra transo,orte de natlteam ,. 'u'izada e., aflui o. 'ro lln!.lOeme, até agora, npe .

.MO co, conlO e .. conn·eclGo, o,;' , � . LI ,-. L' ::l.L.
. :! barris vazios

<ent€nQi' ;rente Lava não ten: nas uma vito; ia conseguiu. Mas .. r,.O/::S�S parabe.n.s co�n os meH.ores
.

A p.reJimiilar íamo.bem ro.i VêlJ- 1�

l' 1 - d f 1 -

� cano galvanizado
� _,,"•.·.·:.va:or. . . .

o UH ,oense iambem níIa.iüi pu, \0,0::; e. e lLJ<.lades. I uela pelo COl1corcha por 3x:? 1 c
.

,.
.

.

'0
.'. -

l' I' .-::. r.:o. alxa com rouo,as
r'o · ; P.OIS b.nn1 "elu.""' IJJ.ll·11,'.1·.,....

mc· por 1l1LBClp ma e quam o ,·� "' ®o.:..+•••••+••* +•• <t �@
, c.; v �.

..

C d' BI
. 1 pacàte c,/canéc3!" de folha 'II,/sorvetes

encontro e ih. a cidade é sm.
se fala d� ir jogar em limbó, to ónco( la X umehauense I Suspenso um jogador do 2 tubos vazios p/oxigênio

d'J:l
. dos quer�m fazer parLe da ex- u�.,

.. . .. .

Tupí 1 cal'xa de ba'e.'·'·,'"preen !( a e mura completamen: cUl'são, porque lá ha camaradà-
�'liil'CIM40 pari dia lo. cjOJfO dtls • ,.

te de opinião, a'innando: O Am:' . segundos quadros Foi suspenso por treis jogos e outros objétos de menor importnnci:�gem, ha disLÍp:ina e ha eS)Jorti-rica é um grande pertgo parei vidade...
.

A L. B. D. marcou para o pro- ;r) j��ador /Rt·au[ .Silml, do C. A, Secre!aria da Estrada de ferro �al1t2i Catarina; em B��!'I'\e·
todo" -AS ··q1.1" n"'o lhns d·'·b .. ,. .. UJ)), por ·Clltal.l\'a (.c> arrr;>ss',-'o l1"'U, aos 20 di' J'ulho d-" I gol?,., v v �. c<. LC· <., eL..

·

Xll110 {Ha.1 o a te.a!izaç.ão da l)ar�'
�

'" �-" '" � ,�

d'lo' E o A
. - O Timboense, vem nUnL"l mar- aq ]'u'z "

.

Jd Ç'l N·ICA�CIO St-_Á R._ A. HEU�r - �,,_,;...,[,4t."'·' ','01.
.. men�a nao parou tida CenctmiiàxBlumenaUetl:'.ê

< '. ! • .t1.rna ° 01 va. - ," _., .,;; - _' - ,i

ahi, ii sua marcha prOSS?Uul·'l. cha assustadora para a liderança R' "',
S (.

,

---'" ""m_�__� �..:rA-o L em IOUO uI seaundos qua.-v=d ·_r�"m""".'i""''"''__ Doowa."W�F.B�m)�I1'.i,ffi�fF�:v�m%ig::���
!���� ���eÍ%r�q���'g;a���' ��;. n�;�alu�"ctlnU��ei�.,.(�.l��lif����e�����a�l(�I���� ���S)dei��uP��m�t�J'��li���el�:II'1 Oficina RadiO !

� [A: --, � _tx��_:','�'.

�dentro ... Deante de um· turno -

d t b 1 d � � U'" d ffid.e vitorias, empates e derr6tus J)e no-:-s,�' �a!'te ,�ó nos rest� ;.�.t:.:�.� +•••••�� I Tecnica ZenUb � .,...1. r�'J1 I r i1�. Ii u a. m
o America, não sofreu uma nnLu allrmar que niiO sen'l surpreza H, Amazonas x TUp"'!

ti
C, . tB�w "_�"·����·iildvertencia por in6isciplina dos 30 te1'nlÍ-ar eT' Concu ) f- I once:nos em Badios e � 0""_'=, -- "'R" ..

' ,. 7�. ...."" .. :."

,

O
.

1
"

. ". ::, .�" 1 rs'; ar, Provavelmente. ilia 12 de Setembro, aparelhos elefricos. � HAIA! • Caixa Postal nr., 36 - End., Td2". úuido·.mseus garo,os... . America veÍ1- e 8ltO ('lUalS qU2U -'o· um nesses ..... '"

�
ceu com galhardia, empatou com clubes até bem pouco desconheci- Pro\'an�Imentc a L. B. D. mar-I Concer!os e limpezas em �. Rua Pedro ferreira 69;12. m
elegancia e p·erd-eu como esporo dos.... eará a data de 12 de -Se�'Cmbro I maqUlna! de �erevers t@ m
Ust�, demonstrando que tambenl Clubes pequenos, mÔ.s Li'e faio' para a realização da partida en-

I calcular. --te. EB Despachos para todos os portos' m
salHa perder, pçrque não é só simpaticos... tre os segundos quadro.;; do Ama- Rttif15 de Novembro N.SSS em m· nacionais e extrangeiros 'R1
0···+++ ..·.··' ++••000 * *••0 201JaS x Tupi,- refereüte aCl turn3, frente CiO fOTO·BRASIL I EH

.

ta
Cofo.caçãodosClub-es noCamrH�onatoda l"B.Da nq�,:oe tambem, por força maior. Btumenau m Trapi(h�õIi e ArmaZf:R$ Proprios

,
..

tB
C<·m' os l'e ult d

' se realizou.
.

�_IIIll!ill_-_!Ei:_�!-1fl!l;!,j�alIl
w �

,

. �..� a os da ultima rodada fieart1m assim - 00 . . ty'l

c?t�c8do6,. os CLubes concprrerites'ao campeonato da Liga ���.�k�!!!!�����""""""<!l��.""'��:��.����"�''''�''''�.tE''��·'' I &Emf8��ffiEEffim�ffix��.·.��ume[itluense de Desportos:
..
.. . A. P E R I T I V O l' h' H

I

_cLu_BEs=li���:r�i!�J;�i!t;�J;a!��,[l-.lp-l"í?�ah-sou." H..............•... N··- 0·.·•.
·

.T...
I: .ndustna Taxtil GompaUIa I Bl'lllg

Primeiros lIUadrtls
... . =

Blumenau
����inauense g �.' 2 1· �� �i i� O. M E L H O R A V I S O
Iudaial 9 fi 3 12 ci 21 16 no lar e no bar não deve faltar Levamos ao conhecimento dos senhores aclonist.B.s
Oouco;dià 9 fi . 4 10 8 22 24 desta soc{e-dado anónima, que se aCÍ3am á sus disposição,
AEJerka /

10 5 1 4 11 9 35. 22 .. FABRICANTES: no nosso escritürÍo, silo ii rua Floriano Peixoto. n.lOOO, 08
pe..rrí�iOUllS 8 2 2 4 fi 10 22 27 Ind. Com

..

·•
... e .Se2'uros 1(.NOT S/A. I documentos exigidos no art. 99 do D�creto-Lei ti, 2627,

.""
. JUpI "

8 1 2 5 4 12 13' 30 Y' !etr8 A, B, e C. e rerer�l]te·s ao nosso balanço ger81, en�
Bandeirantes . 9 1 1 7 3 15 Ó 37 I l'elegr.:! KNOr -. Caixa 34 -. ITAJAí cerrado a 30 de ,Tunho do corrente uno,

Ti.:nboen.se 9 1 8 2·16. '17 12·
,. .. . . < •• • Bluffi(!nau, 3 de julho de 1943

Ssgundos r.tuatircs
i. .

� .11:: ,::;:: :z ;::.: :.. :,. ::::=:::: =' I.OIIE!tiI A DIRETORIA
.

�����i3i�ense �. �. 1 � ..�� � �l g II l\.." V I S O· I
BrasiL 9 6 1 2 13 5 34.19

.

!
'oIIndaja:l· º 4 1 I Alem dos radio8 General Elet!'ie Õ)\':1eitamos toda I
r� .. ,..

.
.

4 11 7 18 25

I ..

1 l I'1\roazQnas 7 3 1 3 7 7 25' 12
e qua quer outra nuu'ca pal::t concerto

Bandeil"tt13tes 9 3 1 5 7 11 17 34 GARA··
.

ITupi ,,;; \8 1 2 5 <4 12 12 18 .

. .... ·NTtMOS O SERViÇO
TimpOEHu;é 9 2 1 6 5 13 13·22 "t'W·· A L··DO·H_ MU· i; "" L·T."RAm€lric.á>/ IO 2 2 6 5 14 20

..

34
.c.. .. e·;.n. ... '.

.

.... �L �.

• l\fOTÁ: �:Nesta tabda não Se achl'l. i.ncluído o resul- Rua 15 de Nü'Vsrnbru, 1301 - BLUMENAU - Sta. CATARINA
tado da pattida;Tupí x Cnucol'dia, (lDS, quadros) téaIfzada

.

Telefone 1.249
. ..

3 deCisão da L B. D .... rv "

•• ·.!oi _ .

.....

.t'
28 • 7 .. 43
j J ' ..

49ü "

S, D. Blumenauense
Timboense E. C. "

Amazonas E, C. 284·
22G

201

129

11

"

109 "

de Santa Catarinaferro
Seêretoria
V·I S o

1
· ..... i!I

.....

puto BERING
Blumenau -. 516. Ca4bariuil

J Tintas. e vernizes - Materiaes
. para pinilfras em geral

I·· Tintas Bill bisnagas para artism.s. ·

....3)�':JZ'PG mm � in .tI.. �8:.I[!i!W\t, rt�l;!;j.! �.aQ'" 'sme

"..
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�P:refeitL tfª" (V1,itlnJcipal "e.Blurnenau
, BAl.ANCB'l'B nA._ 'ESA ORB!i1!NURIA, REEE.TE AO f6S DE JBNHO DE 1943.

€iõaig'l j T I T U L o 8 ,

D e s P..! ! :!.-_ILocal
... "," __

Auteriol' I "Qo Mes

-- j ;:s;;nu •.3 '"

{Continuação do; Nw�ero Anterior}
c- s ee s
12·29S,oll 2.97Z.ao3lU

ii 34 1
S 4.
.3 41
S 411
342

_3- 42.F
3 6
360
s'�1
3 8'
flS.!

'

..

ir$� 1
3' 84 f!
t} . 6;t

'

.. i).
. 1
14
141
9
94

494 1
5
5 1
514
s 14 1
S !

6 3
6 31
6·tU 1
{} 4
S 41
6411
6 41 2
G '9
6 91
691 1
6912
694
6941
7
7 S
"/84
7 Bt! 1
(' 342

7 4.
744
7441
" 6
'( 64
764 1
8
.� o

&00
S001
'fUlo 2
$003
':feQi
8 QO.5·
8006
8sGe "{
S {i!'

.

ij QI .1
S 01
S 041
S 1
ti II
8111
8112
li! i3
& 13 1
S 14
8141
8 2,
821
S 211
823
8 23 1
824
8241
�HH2
8 5
S 51
8 51 1
85S'
S 5� 1
.8 S
884
884 1
'8842
9
9 o

'9 00

901)1
9 'J
92·:1,
9 24 {
S 3
fI' 84
1} 34 1
9 34 2

9 4
'944
944 I
9442
J3 8
984
984 j
9842
.98'13

- Despesas'. Qfversa& .

.....
.

.' ."
.

.....

.

t #';da Esc.ola A"'rioo1$; A.uunicipall '''José 11'.•... d'i Silva"ro.anu ensa", .' .' '. 1<' ..,

·

.
". Or€iãCE{ OuI!:urlus

PesSôaJ va.ria;\"eI
.,.' ..

Gra,tifi:-ca�1) a um .Blb,dots�arl(l
l.\b.tel'Írt1. -permanente .'

.

aqw$ição à13 bvros. piara fi BlbHotec!& J?qblic!l.
. .

selrviQti de Inspeção
. .

·

pessoal fixo
'

fu��r de Erisirio
, ,. .. ."

.

.•
.,

• Subven9ões� Contribmções e An211109
. Del'!pei5R1f �vsrsas. '" .... .'.

):;llbv�nção M quatro. escolas Oo;n.pl€llIlentru:es, a. �rs.: 4:830,00,
, Go!ltribuição pimI: 3 bol"as, "8col�J.l:es no Llceu·lndu."t:n�\
Stt'bvenífão ao Coll'Igi? 8tl). Antomo

·

Saúde PulillC&
Asaisteucía 1f"spi�lar .

Despesas dfiTél";;>iS. ••

Manutenção do HOflpt:J:al MUrrlClpal
.

,Sel'viços .b'iv�r,sos
•.

' Despei1,itS iiiversas

IDgiáue e saneamento �. zonas rurais urbaaas
Fomento

Fomento da. Produção VcSg,'3tal
Despesas 'diversas

AqUisição de �lllentes ...
Sérvlcos Indu:3trnus

Serviços TIrbanos
Pessoal varíavel

Fiscal da Caixa EeoJJélmica
Indnstrias Fabris e Manufatal'eiras
Pessoal variável

Operarios do serviço de extraÇii:o. d� pédras
Operários da fabrica de tubos lll$ �:�mIlnto.

·

Serviços Diversos
Pessoal varíaval

VeterinarÍo .ao M!ltadoul'o
Encarregado da Feira Municipal ,

Despesas diversas ....

.

Aluguel do .terreno . da Fena MunlCnpal
Dívida' publica

Fundada-IntB1'llI<-A.ll1ortização e Resgate
HespeBas diversus

Am(}ytizl$!iíi.O da. dívida con�olidada. .'

Idem do smpresumo nJ1'ClLllt!l EcoU(ll\uca para o S�1!"V:l.t;,O d6.
· AbasteaimentG él'agna, conforme ·OOJ;l;tJ;at().

JIl,I:0S
..

' DSilpesRl' ({iV61'6aS
Juros da dívida c(.lUS<llídada
Flutuallte'ÃmQrtiza<;l'i<l e Resgat-e
Despesas' div.er�l3a .

Amortização da divida flutuante
Serviçog �e Utilidade Publica.

Admi.nistdação Superior
Pessoal fixo

Diretor de Obras Publieas
Fiscal·fier!!.l
Fiscal·Auxiliar '.

.

..

F.i�l da Zonil- Suburbantt
3 Fiscais.il,a Zona. lirbana Il. ür$ 47e,oo
Fiscal-Distrits.l de .M:assaranduba
Fil'!Olil�Dis'!;rit.a.l de Rio do Testo'

·

'PeÍilsoal vanavêl
,Gl'atificaÇ(\es a 11m Desenhista

Desp-esas .diversas
Viagens de interesse do a:sl'viço

.

.

COnstrução e Conservação de LOgl'aaonros l'ubhcos
Pessoal �aJriaYel

Jardineiros... ..' . . _.

· €7perariós .
do

.

serviço de' rUM, pl'aças
. e laràllJs

Mat.eJ:ial de corummo

Pllrâ"o tlerviço ,la 1'1<&6,. praças e. Jsrilins
· BéBResas divetsáS

. .... .

Transporte de 1Ílat�na:l para' o sel"VlçO �e ruas, 'Praças e lardins
.Oonstl'uçfto e Consen'açíío de· Rodovlas
PesÍ!oal

. variavel
aperiu'ios do serviço de estradas e pontes
Mai;erÜt.l de consumo

Para o servico . de estradas e -ponts9
Despesas divel"SftS

• . ". .

Transporte do pessoal ematel'Htl para b serVIço estradas e pentes
Consert.o de motores, maquinas, etc.
Serviço' de . Limpeza publica
Pe81.loal variavaI

Opel'arlOS do sel'�yo d.e limpeza 'Publica
Mateúnl de .consumo

Para 'O' i>erviço de Limpeza publica
Ilrullillaçã.o publioa
Des-pesas diversas

IluminaQão publica, . ._

AmpliaçãO .da rede elebIlca e substltulçao de lampadas
·

"Encarg'Os DiversoJi
Pessoa! Inativo
PeBso.al· fixo

.\\Ilo9�ntll.dos e iuvalid?B . .
·

Indenj.zações, Reposlções e Eestlt-Ulções
Raspesas diveI·sas. . .

RestitúiçMS. de. impostos e taxas de exermm05 encerrados

Encargos 'fransitorios
Despesas diversas

Consto ds predios escolares e aquisiyãO dos l'especthos terrenos
Para a mtegl'aliza.�.ão do capital iJUbs(Irito em Rções da aia.
Siderul'gíea Naciollal {va. prestação). .

PremlQs de Segllros €f lndemzação por Aetdentes

Despesas. diverpl:l.B
Ácidente do Trabalho
"Oontrafogü

.

.'
.' Subvenções, ('''Ú:utl'ibuições e .Auxilios

. Bespesas di"er9as ..'
. Contribuieão ao Departamétlto das .l)11lDÍcipalídades
Subvençãô a Transmissora' "Ranio-Cultura"
,J\letacleenwlmnentos ou custas ao Oficial do Registro Civil e ao

Juiz, pela celebração casame1l.to pessoas reoonhecidaniente pobr!'s
ContribuiçãO para o I. A. •. P. l.

.

.

'

6ontril)lJiç.ã{) para o L A. P. E. T. O.
;ni'versos
IJe$pesas di"ersas

.
..•.

Honoral'ios. custas e outras despesas Ju<hclaJnas
Propagandá.· e ptiblicidaÜB
D<:lspes&s imprevista:s
Abono li. !Uneiolla1'Íos
GratifiC&ção ao caroereü'o

Bespesas policiais e judióiariae:
Aquisição de placas

ZDecreto·Lein. 8•• de lS�3��3.)
'.

'

.• Ol'e':ÍlJo Especial - (l)ecl'eto-�i 11. 87. ele 29�S�4!')
'.

i'Decreto-Lei ll. 88. de 29�5�4S.'
i

-

> Despesa futrl,\.ol'çllmentar1a
.

��pos,ita�tés de Dinheiro-Restituições
.��iféSaB Credit(Js ípa.galllelltoS)

, fJ�,q}:l� passa para o mes de Junho
. i. .l'}íSc:í:imínação dos Saldos
Diá imi"ré1: ..

" .rar5.i.
I!�m

.. ". siós,.
Dj"tdtf.f d� ;��sa;raIlJuhuIdbu uf..RJudo.·.·1';;i8W

V IIIculado �'�.•. ,.liJ:-á.·.'.res(>\ll'lll'b
.

N('ts,.Ban.(�üs
("lin E�pt'ci!ll >;·c;·'.

��;,,,;,<';)·.le . A:bfr;;;ii�l)ilÍlSlltl). il'Aglla
Totil

&1'$
14H.B17 ,fIO
208.935,2n
6�.:383.60
71.224,M)
'Z1.8(;·d,7õ
4f1.(tf)S.HO

48[\.36} ,10

71.870,90

{'temf;r. Contac1or �m exare::'"' B,l.lllUenau,. en130 de ,Tl1n1o de .1942.
'{luto; ·Alfl'e:tlo Raestuer . Biretvl' dI. y,<,Z\'ud"

S2a.Za

-693.40

3.250,00

19.320.00
3.000,00
4.060.00 1·000,QO

16.303.00 2.356,lio

29.130.90 518,29

1:t2B.80

3·641.20
1·&94.20

U99,SI1
900.00

200.00

4,9.400,00

3tr.I74.lo

61.055.60

lf.!:i.8ILoo
3.5BB;00
2·150.00
2.7517.00
8.250.00
626.60

2.250.00

2.260.00

110.50

2.a'l1.50
17.108.30

lo.Ma,So

29.%09.50

88.019,00

11.513.20

7.326.50
4.646.00

5.600.00

IiSo,oo

662.50

3.501.30
1.9J4.80

15.000.00
�.ODD.OO

3.220.70
429,20

700.00

615.00
372.50

600,00
455.00

40tMIO

450,00

.,...-------...*...........,.."""'_"""'..............,.CQ_,,--- iil!ljiJ..-_!IH_ " ;iii -iH - ..... �� ..... --

1.799.8&
1.355.00

600,00

Patrimonial Ltda." Rua Felipe da Oliveira Zl

--._._._-_._.�--�--��----------

A mais perfeita organização dll sorteios � eoionl:zação :=:�·Ít.!'F· .1 M!!! SÃO PAULO

Surtsins mensais .. BonifiuaçãQ! - Gongtruç�o I - Reembolso 1
Adquiram wna· apolice da "A PaL>imonial Lida." e concorram aos s�r{eios

mensais com apenas 5$000

Agente em Btumenau: A. Telles -- Rua Rmazonas 63

"Arrancar e destruir gra-
67.055.60 vatás é concorrer para o

desaparecimento da ma

U,8IM.lÓ latia em Blumenau"3·500,00 .

2.750,00
2.150.00 <:Hi+••·.�++.+.+•• 'o·.+......eg·250,no
626.60

2.100,00

2.250,Qo
110;50

62e.oo ·.3.491.50 \2.498.30 20.206.60

2.557,18 33.9otí,30

68'7,20 30;096,80

11.793.50 79.812.50

1.930.00 13.4%3,20

8.525,30 15.851,20
4.011,20 a·663,80

1.400.00

5.584.60
1.513.30

8.891Uo

1.1)1)0.00

926.50
118,60

152.60
590.00

9.851.80

986,50 46,70
400,00 Ioo.no

3.815.6tJ
__,.;;;,SQ;;:;.o;:,::a

619.218,20 81·88{t,!)i)
1.260.00

1.983.70 2.000,00
5·613.60

6B7;o8l.90 96.81'1Fo

180,110

�ç•••
"

..�....�.""."�++".H@ x0�-�T+=�":�.:.-::t'.�••�.·��• ..-.@
� 0

1 �. Exportadora de Madeiras S. l �
'� �

1 $ Stock permanente de: s\
E I i x i r 914 I S Madeiras de construção enl geral, !..t

õl
\ I

: Forros, Soalhos, Molduras, etc. a
: Telefone 1337 �
.. �

; B L U M E NAU '" Santa Catarina ;
9 0
®f'!.••

-

••.
-

••
·

•••·.�;) ..�.-.1'-:•..

e.X0
H .. 't7••�••� +).®••••: .:1.•••.•_ Gl ® ..

·

••••·+++•••+�.++•••••e 00 •••••••••••••••••• •
..'

I
0 0

i Comércio Tecnico Industrial i
: \VILT.,·Y ,IENSEN - };JllgenlH'lro :i
: RUA DO CARMO, 5 -- (a. ANDAR _- SALA 10 � ..

,

..
RIO DE JANEIRO �'1rf

Avenida: Rio Bran- :: ..-;
.. �

co, no. 2 (entre Ki- ..
+,

eckbusch e o Cor� ... Maquinas Eletdcas - �1aferial EletTico em Geral - :
I reio). I I:: !
r ! I" Bombas rotatl\'as e centrifugas, cOllíugadas a motor •
I A tratar com I' II:' .. " "I.

IA. Lubow ! 0 monofasico OLt !rifasico --_ Papel vegetal. � .�

<VU H <i) I €lH HU 0oe U•••••••••® �

1.000,00

�So.(lO

27.578.80
7.567,;)0

66'200 I,

I

17.3135,20

"''' t·' I
'l.nO ,,,(j 11�fj14JSo I

IS.ooo,OU I5.QOO�OO

4.147.20
547)$0

15:?Go inofêIlsiva ao organismo r'l.
17o�01) gradavel como um !icôr. Apro

9:851;8,)

I
vado .como ám;:ili:w no t'ri\-
Lamento da Sífilis e Reuma-

1:o33�:'o matismo da mesma origem,
500:00 pelo D. N. 8. p" sob o m.25,

3,87fUia de 1916-
767.102,:10 •

..- ...... ,..;

-\1.123,70
�tooo,oo
5,6i'3,Ho

783.8�)9,f)iJ
5�-�235�Go
444.035,00
561,232,0<1

1...84.1,4oZ,J n

conTRR fERIDRS l1€cenTes ou RnTlGRS

*@: lA __,a

------------------�---------

M J I h O e s
De pessoas têm usado cl1m

bom resultado o popular
depurativo

Elixir 914
A sífilis ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago. os Pulmões. e a

Pele Produz nôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que
da ao Cab"lo Anemia. Abor·
toS, e faz os indivíduos idio
tas. Cont:uI!e o médicD e tome
o p o P tI la r depurativo

Caixão funebre
S lfViços de primeira

ordem

Prefeitura Municipal de Blumenau
Fornecimento de agua á populacãe

AVISO
A Prefeitura já está em condições de podar ioraecer

agua tratada á população rIesta cidade.
Para que possam recebe-Ia, é neeeseárto que os pro

prietários a solicitem, pJt requerimento, ao prefeito. obrt
gando-se, no mesmo, ao pagunento do numerário r e spec.
tívo. •

Maiores informações desejadas fi respeito, serão da
das na Diretoria �"1 Fazenda desta Prefeitura .

Chama-se {. 'tJecial atenção, á população, ser termi
nantemente proibido tocar nas ligações das ruas e DOg

registros dos passeios, ficando os contraventores sugeítos
ás penalidades previstas, alem de lhe ser cortado o torne.
cimento d'água

..'_

A V I S O
De ordem do Saro Prefeito convido os contribuintes

abaixo relacionados a comparecerem na Tesouraria aüm
de saldarem seus débitos sôbre O Imposto de REMOÇA0
DE LIXO, até o dia .11 de Julho.

Terminado o prazo acima citado serão extrsídas cer-
tidões para a devida ocbranoa executiva.

}. Blumenau, em i de .Julho de 1943.
HERCILIO WAGNER, � Tesoureiro Municipal

Alfredo Gossweller, Aloysio Mtehels, Arão Rebelo, nr,
Associação Comercial, Club Nautíco Ameriea, E.dmundo
Bramnskl, Ewald Bemhard, Francísco Nietsche, Georg Carl
Dingler, Germano Franj-e, Gustavo Hening, Hans Augsbur
gero Hartwíg Rischbietel', Henrique .Iaeckle, Kenrique .Mi
chels, Herdeiros Liddi Barreto, Herdeiros Henrique Kroh
berger, Jacob A. Schmitt, JOão Geer.g Baehner, João de
Luna Freire, Dr. Des., João Paulo Groseh, ,J08(' Paes dI:)
Faria, José Marques Viera, Kuehne Irmãos, Margarete
Sehra-ler Frank. Margot Kaudee. Marls Schernlkau, Max
Heríng, Max Konradt, �Ioacir E' Dorit Buher, Nietsche &
Wiliecke, Oscar Ruedíger Filho e Irmão, Paula Schmidt,
Raul Deeke, Rodolfo Gerlach. Rodolfo Kander, Sociedade
Ginastica de Blumenaü, Vva. Tereza carvalho, VV8. Emma
Deeke, Vva. Dr. Amadeu Luz. Waldemar SIlranger, Wi1y
ScneeHer e Ewald Willerding.

--------------------------�

:EaSlque:ri:o:l.en.tos d.espe.cb..ae'los
João Sackse, licença para cumprir o exigido pelo D.

S. P" der. - Walter Staedele, vistoria, de!. - Ricardo
Budag, licença paru cumprir o exigido pelo D. S. P., def.
Alfredo Maas. licença para renovar a pintura de um pré-
dio, deI. - Carlos Holetz, cancelamento de imposto, def. ()

José Luiz: Bugmann, cancelamento de imposto, der. - Vvu/1Itf
Irene B. Peiter. licença para modificar a planta de um

prédio, der. -- Erwin Hadlicht licença para construir, CM.
firma Industrial Electro Aço AItona Limitada, vistoria, der.
Guilherme Blanck, licença para cumprir o exigido pelo
D. S. P., def. - Ernesto Enke, vistoria, de!. Antonio
SchUndwein. vistoria, \lef. - Albtn1:o BIum, vistoria, deÍ. -

Antônio 8ch�ur, vistoria, der. - otto Marguard, vistoria,
def. - .João .:\-Ianoel Estevão, cancelamento de impOS'to, dcf.
Firma Walter Schmidt S. A., vistoríll, der. - Raul Egofl
Schadr&ck, licença para cODstruir llma cêrca, def. - João

..

Willi Myszka, licença pura renovar a pintura de- um prt'dio, ..�
ceI. - Hatwig Slorke, cancelamento de imposto, def. -
Rodolfo Slama, idem, idem. - Arthur HerteI, licença para
CODstr1lir, deÍ. - Casa do Americano S. A'I licença para
abrir uma faixa do calçamento da rua 15, dBf. - Leopoldo
Weise, licença para construir, der. _' Carlos Germer, cano

celaw(>uto de imposto, deI. - Erick Alex Oechsler, trafiSq
ferência de imposto, def. - Leodégal"do Deschamps, cano .

ceiamento de imposto, fieL - Fanny RUediger, licença
para fazer uma modificação num prédio, def. - Henrique.
�Uer licença para CODstJuir, def. - Domingos !Ytanoel de
Borba, licença para retirar canos galvanizadí'ls. que atra.
vessam 8 rua f 5 de novembro, def. - Domingos Manoel
de Borba. requer fornecimento d' água, como reqUtr, paga
a clwção respectiva. - Cremf'>r' S. A., licença para cons

truir um depósito, deI. - Henrique Toenjes, requer forne
cimento d' água, deI.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A 1'1,0 R
.. o Cami1"..ho vital de uma nação!
.n. intere5senta e original comedia do escrito.r B([bicio Oduvaldo Viana filmada na Argentina. Arriscando Cf vida para salvar Milhões em 1!lé'rigO de Mede I!Um.a �stuuper;.1a comedia �obln basicu:it� bom hum�r e mu�io movimentadq' Aventuras! - ROn:HUl,ce! - Mistario i 11

. . ... ..
m �un'2.! que gera. em recebido em quaLquer CmemaH.. ,. E um P _li RAMOU N T JO RNA L.

1, ·Ehtradas: Cr$ 2,50 Balcão Cr$ 1,50 .

.

< .. Entradas:' Cr$ 2150 Bafcão Cr$ 1,50· .

0�:f.+.����+-+�.t.+-+'_U_{jl_t._t_••_U(i)X ®:H,H�·H,++.•.H.,•.t.U,+_"t..0X 0�+,-�.�+_t,+,:U.•:t_+.+..:t.._t�+..t:�(ilx�++Ji*.++,••+.+++H'-'_H,••e xt:H••••+.+�+....++�+.+.+0 x 0+i't>.f'••.+,11>.'+.:.:,H+'.,.".+0

ln· üstrias de Chocolate . Sal are SI .
- r

Rela.tório . d� Di�elfiri.,Oí, cassez de energia elétrica, em maio do corrente ano, e a falta I.

. � .Ia.' ·!til
,

. iJ. '1\v stU me matéria prima (açuear) durante o mes de julho ultimo, aeiden-
, Senhores Ae;iQfíli��a, tes estes, que reduziram a 6 meses o per iodo de franca produção.

.

"..,J A situação atual da Sociedade, conforme se constata pelo'., .;.:,,;; A Diretoria desta ·Sociedade, de eenformidade com os es- ba.lanço que
.

com .Este l?U�licam.os' .....
se a'pre���ta ótima, Pt?is Ifatl!t?s sociais e legislação em vigor, á vossa apreciação, o re- que, para um Passive exigível de Cr. &; 159,Ví3,30 ha uma dis

latôrio, balanço. e demais documentos, referente ao, exercício en- poníbrlídadé, em Caixa e nos bancos de Cr, $ 209.�95,SO, ou

I"Icerrado em 30 de junno do corrente ano. sejam cerca de 34%, de exesso de_,,::cabertura disponível,
.

sem
. Conforme se verifica pela demonstração de Lucros e Per- sé compu��r o at!v? _realizavel que :fepresenta cerca de tres ve-

!

'[em Sempr�§'ock fiO MiEnor Ps'cço dâ Pn"�ça
,

.
das o lucro partilhavel se eleva .a Cr, $ 1206G8.00, lucro esse, zes o passrvo exigive], "c '_iimi�_�_����m�iiiiõiiimiiiiiii�_�=:miii�iiiii!mm",iliiM*_-;;:
que. além das parcelas levadas a crédito dos diversos Fundos, Este, senhores acionistas, orel,a,ítSrio que julgamos de nos-

'

pen!'ite a distribl.liç�o de um dividendo de 6% sobre o capital so dever, submeter á apreciação dá próxima assembléia erdináda.
Social, Entretante SI se levar em conta o tempo de aplicação do Blumenau, l' de julho, de Hí43.
capHal_(de lo. -de novembro de 1942 a 30. de junho de 1943, 'AfFONSO SANDER • Diretor'Presidente.
ou sejam 8 meses) esta porcentagem se elevará 7,5% sem se r REINHOLO SANDER .• �Djret(}i Gerente.
l�var em conta a diminuição da predução ocasionada peja es· 1 WALDEMAR SANDER • Dire,tor Gerente.

PASSiVO,

28 .. 7 .. 41
.

�; �);:i!1iI'so&':!Mdl!:t FIUs.@·ài; U_

- feira - ás 8:
SERRADOR e SEVERO

A ur a

VOTORAN

UNICO DiSTRIBUIDOR

293.182,00

em 30 de JÜõho de 1943.
PASSIVO

7...1 ;;0 ·E �·1· n'l"vel
'

......'((.( ...;,'t. n' f .....

Capital
Fundo de Re�er'\Ta Legal
Fundo de Reserva Especial
fundo de Previsão
Fundo Iie Depreciaçãc

Exiaivel....J.l..� '\

Contas Correntes
Obrigações de Guerra
Impostos de Renda a Pagar
Dividendos a Pagar

Compensação
Caução da Diretoria

1.000.000,00
5.034,00
19.802,00
6.100,00
20.182,00
--

1.052.118,00

Exportadorade Madeiras 8. !.
Assembléia Getol Extroordlnorlc

Aviso de Convocação
São convidados os Senhores Acíonlstas da EXPORTA�

DORA DE MADEIRAS S. A., com séde nesta cldnrle. á

Trsvessa Pernambuco, s/n., pt1�a comparecerem á ASSEM·
BLEIA Gr! RAL EX'l'RAORDINARIA a se realizar na séde
social em 11 de Agosto do

.

corrente -ano, ás 10 horas da
manhã, afim de deliberarern sobre o seguinte:

Ordem do Dia
1°, Eleição de um Dtretor Gerente
20. Assuntos diVe1'80S.

'

Bíumenau. 23 de Julho de iD43.
(Ass.) WALTER, PROBST • Diretor Presidente

��;m������������_l!
9 R�...J!;'l�e!' i!!!.:I!I. �1N_��t,rSE!l\\IJ�e �� �,_,

t59,673;'O � ��ru�� � V��hb���� ���
l VICTOR

Imobitizado
Imóveis e Benfeitorias .

Estavel'
'

Máquinas e .Acessórlos 2;34.290,00
MÓveis e Utensilios 25. i92,OO

,_
Véiculos e Semoventes 33,700,00

Dísponivel
----

v" ,

Aí,
" Caixa .'

;

.

27J)91,2Ó
�. n BanlOs .. . 182.904,60

Realiza,+el a Curto e I.iongo Pl'aÍ'5Õ"�
•.•

MercadOrias
. 1ºõA94,50

Contas Correntes
. 269.3IO,40

Obrigações 'de Guerrá 3,H08.60

'Oompensaç.ão .

�...

Agões em Cauçãe

Demonstração do ATIVO E
A T I V O

4.59.113í.50 30.000,00 IIIS melhores peles preços menores

239.500,00

89.469,10
1.654,20
8.550,00

60.000,00
iifIOiEl'd ;;ao: �De4i4UU�

CASA DO AMERI{�ANO S/A·

Blumeusu, l' de Julho de 1943..• ;

REINHOLbo SANDER AfFONSO SANDER WALDEMAR SANDER ANTONIO M. C. DA VEIGA

Diretor.Gerente. .

Diretor,Presidente Diretor 5erenie .. ,Contador 1

�... Demonstraç�o, de LUCROS E PERDAS, em ao d� Júnho de 1943�
', ... DEBITO ';'. (}REDITO

Rspresantante para o Estado de S. Paulo

L

Despesas Gerais
Impostos
Cemíssões

. Viaiantes .

[ures e Descontos
Seguros » .

Contribuição aos Institutos
Prejuizos Diversos {Lucros e Perda}

�undo de Reserva Legal �.t ..
�Fundo dê·�eserva Especial 19.802,00<,

Fundo, de Previsa-o 61""00·0·. v' I

fundo de Depreciações 20.182.00
Imposto Sobre fi Renda • a Pagar 8 550;00
Dividendos a Pagar 60000,00', , 120.668,00

��

.S05.278,W
��

83:527,30
33.570,90·
31.694,10
:18.759,50
3258,90
5.812,80
3.331,60
'4.755,10

Mercadorias
, Alugueis

,

; !
liMIO.2J

363,698,20
1.580,60

Firma Comercial Brasileira, de S. Paulo, traba,
Ihando em representações e conta propría, bem rela
cionada no comercio e na indústria deste Estado, de,

seja travar relações com fabricantes de produtos qui
mlcos, 011308 e outros, dê consumo nas Iadustríae em

geral, para rcpeesenta-Ios neste Estado, a comissão

I
ou conta proprla.

, ., . .

_

I Escre. vez.',
tomeceuüo os detalhes .neceSSRfiOS, p.ara Im JOaQUIM KROHN & OlA.• C. POflial.i.42LH, • s. P.AULO.1��fiEfi$lS5!;aje::Êh!O!p.:!JiiZlli;.sea;���

.

, f.t.
Sempre foi e continúa a ser

Café Puro�;- SelTI
t� ,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(ve o·Mês de .Julho de 194
·4?· Aniversario cl.il tas. a, «Â C .• A P I T A:·L))

.. " " '

G .•Grand.e Liq uid ação

A;_".··Y·A B O R DADr.
m"lomadfi< ha 20 anoi'f.o . com prática nss principais hOspitais dI)Pais.

HEMORROIDAS. VÀÍ1IZE� (vÊms DILATADAS) E ÚLCERAS DAS

PERNAS. SUJ\:;'CURA SEM· OPERAÇÃO E SEM DOR.

Cura «lá GODorréa em poucos dias
.

Tratamento especiaIí�âdo, por métodos modernos e eficientes, das
doenoas de senhoras.. crianças, coração, pulmões, estômago, .

fíga
do, rins, bexiga, inCestÍllos (disanterías, amebiana, cótítes, prisão
de ventre. etc:), diafu,tes; obesidade, reumatismos, sífilis, malária,

opílaçãn (m�l da terra). erisipela, eczema, etc.

matermilÍ,:'� OzoDotermia-Electro Coagulação
'1,' .':

lTOllPAVA-SlêA • B L li M B NAUPorque Sera' •.• �" ...•. ,. I'ii
. Viaiav�

.

o e?�rBvedor d.e.stas. '1.1< () VOV� geralmente chama de «al-I
-nhas de Curítíba a Blumenau. mofadmhaiJ+ - i .._. ._.IIIII

�ntes de t0111ar 0- omnibus, -f,çli- Depois de longo -trecho travou-
.. -

''',
."

-

forçado a viajar algttns qUÜD- se entre o rapaz da frente, e
.

o Os melhores'ahmos de nossas escolas
metros de carroça puxada poi; senhor que ia ao meu lado; sln- GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL "MACHADO DE ASSIS"
'dois burros. Ao chegar já na ho- guiar conversa sobra assuntos da Em: nossa cronica de,;'-hoJe da- f'\ ncía todos os ensinamentos

rinha no lugar da partida do om- crer ou não crer. mos á publicidade o;�tresuJtadó l'l,n'strados com bondade, ca-

nihus, os pobres burrinhos as-
.

Eu observava silenciosamente de nossa enquete n6ifeh'tlPo Es- rinlio e �aciellcia.
sustados com Ü barulho do mo e ouvia os maiores dbparates. colar Municipal ·.:Machª�o de As- Os melhores alunos d�st� gru-
tor., élnpaçaxuyu, deram -pinótas . Em d�o momento, o tal almofa- sls». Este estabeíectmeàtó de en- po, e aos quais apresentamos
,e não mais quízeram sahír do dinha, olhando-me 'ele sotsaío. sino mantido pela Pr.ef�fturá con-' nÜ"'t'1S felicitações, são os 3e�

lugar; proferiu pausadamente o seguín- ta com uni grande riúlllero de guíntes:
Embarquei no omnibus. AI� te brado; alunos procedentes qu�si todos 4,° ANO: Alvíno Frankenberger,

'guris dos passageiros, cumpri- «Não vistes então como até os de ltoupava.· Está sOb;(:a otíma Lisa Preisinger, Ilka Pfau,

mentararn-me respeitosamente. burros ímplícaram com o Pa-. direcão da distinta Professora D. Bo ANO: Valfrido Thcnsen,

,

Vinha eu ocupado em observar dre 1»)

I
Maria Alzira L. Leal que dedica Gorda Wendt, Edite Ewald.

Os belos e encantadores panora- Viajar com Padre, dá azar. seus melhores esforços; com a 20 ANO A: Osvaldo ROêclel,

n:as com. que
...
aOmnípotencía D

.i
l- Interf'8!!: - Ol�ell1 meus Se- colahoracão de hõas U!lxilíar€s, I Reinaldo Schmidt, Edeltraut En-

vma ennqueceu .a nmsa Patna.
I
nhores, ]a ha mUlto tempo qu� afim de que .os rapazes e meni- gicht.

i A.o meu lado ..
um senhor gros-j procuro saber porQU� mot"�vo os na" que ali recebem. :�nstruçãG I .

2° ANO H; l\lia Ethel Maar,
seiramente vestido, fumava Ulll burros sempre impli::am com os pri;�li"ria. aproveítem COilI eH- José Souza, Mario Thmnsen.

cígl'trro de. p;alha d'aqueles ''de Padres. -

ida e 'volta. Na minha frente um Não se ouvíu nem lIma palaVra
i'apaz, trajava C01U esmero e €xu- mais. Silencio. Será que com-

gero que parecia um desses que preenderam? Frei J()tío'�

LITlLY HARNAC]{
e

TV[TTICH FREITACi
NOIYOS

LUIZ HJRNACK E SENHORA
e

OSCAR Ji'REITAG E SENHORA

Dr. CA"�ARA tehí o prazer de pa�tü::ipar o NOIVADO de seus filhos

LiLLY e lVITTICH
. ESPECIALCSTA

TRATAMENTO E OPERAÇÕES DAS DOENÇAS DI'i SENHORAS
MoIestias das meninas. e mn�as. Disturbios da idade critica. Per
turbações neuTo-glandulares. OPERAÇÕES do uiero, ovarias.

trompas. tumõres, hernias. BPendice. etc.
DiatermQcoagu!acão -. Ondas Curtas.

CLINICA EM GERAI..

I
Coração. pulmões, fins. iiP. digestivo.

I
.

..

Varices � Ulceras - Doenças Tropicües.
.

.

tONS.: Rua 15 de Novembro.11BB {ao ladlulo Hotel Elite}

..._R.E_SI!l!li!D.';!IIiIIR_U_"I5!IA_m_Cid_8I1UlllIIIIL.UZ.s.2_3_-_F1II!0!1.·e.:.12.2.6&"_-IIIIIIIiIB_LIIIIU_lIf..E_N_AaU_·._; I
Impos s a serem Pagos

------------.

no Mês de Julho FERMENTO PLEISGHMANN
r Cele10ria Federal. ,_ Não ha cenças em Geral - 2° semestre.
imposto· á pagar neste rifes. Indi3.ial - lmp. I;'redial e Terri- i

.
C6letoria Estadual - IUlp.. t'Orial - ano inteiro.

..,

s/Tabaco e seus derivádos e Be- Timbó·"-, Imp. TerrÍf()Í'Ía!

_Ibidas .. .,-... 2° semestre.
i PREFEITURAS .

-c- ano inteiro - 2°
.

trimestre so-

bre Imp. de licença «(Gado Aba
r Blumenau - Não ha imor,03tO. .

. tido)}.
'ã pagar neste'mes.

Gaspar -':" Imp. Predial - ano
Rodeio Imp. Territorial 2° 0Io;;.--------..-.-êi!0�.------- ._iI

'. t··" A semestre Irep. Lloença G.it.do.· N P dO'bln eIra � :<10 ·semestre sobre u- .

'_' Pedr!:ll!.S. !' OVO ._ onto e nJ us
tomoveis e CaÍninhôes - 20 se-

Abatído.
: Ui;:

mestre sobre Gado Abatido -

H:aruollia - Não ha impostos á

•.•••.. Precl"'osa's ;
20 semestre sobre Taxa de Lim. pagar l1este mes. ...

peza Publica. Rio do Sul - lmp. de Lícenças .. :
B· r L (veiculos 20 semestre).

•.. Compre sua proprht ..

.

1
rosque - mpos�o sobre i- :. _.

d(·) ::. gemma na mao ..

I.
_

fOl'lleeedor. ...

. i REPRESENTAÇÕES WlLLE i
. . .... .

: Rua 15 de Nov.. 352 (lld:Socner) ,:
é Blumenau 0

Joint'ile � Blllme!<au, em 25 de Jull!O de 1943.

30 centavos

Ewaldo K- Mueller
RUA 15 - 1307

A6fNTf-AUTORISADO

0.: : : GI
�·_;��c·���-::;.�.:::.��
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�
,�...pMim

•

POl' motivos das obras de ca!�
çamento que se estão realizando
á rua 4 de Fevereiro, o dr. Dele�

gado Especial de Polich, deterM
minou que o ponto de saida '8

chegada das linhas de oníbus
das emprezds Auto Viação Ca
tarinense, Bel'ti e Curhani, etc.

fosse temporariamente, á rua

Bom Retiro, ao. lado d.a Hotel
Pauli. . '.

Consumidor!
Exija Leite

. 'tllNTRA CASPA,
QUEDA DI1S CA

BElOS E DEMAIS

0:....·.�+�.:.�+:'f.+:....�"�+:+_�n-.®o @�.++ .....:+::.••�•••••+·••-.1

C roni CO Socia
Aniversarios .-'-' a Srirtn:. Mercedes Travasse

o $111'. Bernardino Felízardn,
*** ;t. .. li;

Viajantes
TTE. MARIO GUEDES

Acompanhado de sua exr

sra. e galante filhinha, encont
se nesta cidade, desde ante-r

tem" em visita á parentes, o Sl

Tenente Mario Guedes, da Po
cia "Mi.ltar do Estado, e opero
Prefeito Municipal de Por
Upião. �,..... 'ctt

..i' .�;

JORN. PEDRO P. CUNHA'
yiajou, ontem, para Itajaí, eJ

serviços da nossa confreíra N(
Vi\. ERA, de Rio do Sul, da qu:
e diretor-gerente, () prezado te
lega de Imprensa snr. Pedro Pat
lo Cunha. ; (

.�,."

Fez anos 110 dia 26, ,) meni-

110 Alcaro, filha do snr, Raul
Osmundo Dutra, pl'opieft1i'io do

conceituado Salão Bm;BW.

Fazem anos hoje:
O SIW. Inoceneio Andmde,

Dia 29
O 811)'. Gustavo KondeJ'.
A 81'a, D. Caeiana Olloeira,

espolia do st/r, Dominços Oliveira,
residente em A.quidaban.

Dia so
O snr. Fausto Luiz Abl'Y,
O snr, Fabio Martins.
A snrta. Hildeçard Martin«,
O [oueo: Flavio Ferrae, fU1Z'

cionario do Banco Nacional do
Com ercio e muito estimado em

nOS80 meio social,
.***

Nacimentos
SNR. COSTA MOURA;

De regresso, do Sul do Estado

Encontram-se em festas os se- onde estepe em inspecção, já s{

guintes lares: ! ! i : encontra entre nós, o snr. Coso

Do Snr. Rudolfo Bell e d� D. ta Moura, benquisto cidadão, f

Elfrida BeU, com o narimento um dos mais operosos il1spetore�
de uma m;!nÍlla, ocorrido no di:!! da Cia. Antarlica Pnuli:;ta.

.

23 do corrente; 'i I i i ** * ,,�
- do Snr. Guilherme GOl;ç�l�;es Falecimentos
da Luz e de D. Elsa'Goncalves
da Luz Ci)m o nacimento d� uma

miCni'na. ocorrido ilfi dLl 1 fi
.

do
corrente.

Día 85 do corrente faleceu conr
6'5 anos de idade o Sm. Arlllaud
do Julião Leite.

. I

***.. Com a avançada idade de 7:3
. \' anos faleceu domingo na \rellJé'l,

Casamentos a Sra. Margarida GrambeG�;:�;
. .

. e+••••,.......+•••+.+.�+-®·
�ol1trae)11' �upG!tlS na data de "O gravatá: abriga entre as su"

hOje os segmntes pares: I

as folhas mosquitos transmiS30-

_

A SU,rta ..F;ida Gaull,e e o Gnr'.j res de malaria. Destrui-los é obri
Udo \X'etzstem;

'I gação
de todos os que se preo�

- f;l Snrtu.
, EI�a: voh LiIU.b.urg cupam com a sua saude e com.

e G Snr. Jose FIscher; : a de seus vizinhos",
E)••+:+.+.+'...:+.H++_+,.:§.+..... (!I X 0••••.••••+••++••••• <}+�e

Primeiro Premio concedido á Com
panhia Jensen

A respeito de uma nota que
publicamos em uma das. nossaE
ultimas edíções recebemos da
Cia. Jensen, presiigíosa firma (0-

merciaI, industrial e agrícola
que honra o nosso munkipio, as

seguintes palavras que com sa

tisfdÇão transcrevemos:

«Verificamos terem publi;ado A preefH1ido_ pela, po1ida
em vi:.edição de 7 do corrente um HIll cruzeiro f�llsifi('ado
artigo sobre o premio de estimu- Rio, �1 � Surgiu ontem no Ria
lo a industrias de produtos de o primeiro cruzfiro falso, Um
origem animal. funciollário . do Banco do Brél,il,
Apr�z-nos comunicar-lhes ter- ao .col11pr�i· um vespertino dii

mos sido comtempiados (om () 10 ao Jornalell'o uma' moeda de U'i'll
I

premiO no grupo B de Lalirinios cruzeiro. O velidedor de ·:iornais
de acordo com a portaria nO 838 verificou tratar-se de dinheiro
do Snr. Ministro da Agri�ultura, ffllso e procurou ii policia, que
o que muito nos honra e s'2ntin:HJ:

I
deteve o sr. Jarbas, ° qual escIa

l1?S s�tiSfe!tos �ll: �odel' 1)1:opor- receu haver re.o�bido o dinheiro
tlOhax �O:; nn,drslmtos

Chente.s I
em

. t!oco. POSItJ\'�da sua. in�lll.'"um produto elaborado nas me- pablhdade, o refendo functrmario
lhol'es nmdições higienic.as e per- foi solto. : i

feito acabamento, v'endo assim
coroados os nll;!esJorços Com a

comtemplação do 1° premio uo
Grupo B. de Laticinios.:) ,��
Gratos pela comunicaçiio é::0�s

nossas felicilações pelo bl ilhan�
te sucesso· obtido.

Sociedade Carlos Gomes
Ficam convida.dos os sra.

"' sócios e e:xmas faroilias pa
ra o concerto e ssráu dancanfe coro inicio tis 20 1/2 horas
do dia 31 do mês corrente:

.

Traje do passeio.
A' DIRETORIA

E) � -.:.+ �+...+.· 00 0
'

•••+•• 61

! Fabrica de Produtos Quimicos Auxiliares
"BRASITEX s. A�"

São Paulo, Rua Marconi II. 124 - 5? andar
com escritório em BLUMENáU á Rua lu de Noveui:1
bro, 462, Caixa Postal, 14G, .Fone 1309, deseja entr�U'

em rélações comerpiais com todas as fabricas de pro
dutos quimicos do Estado, fabricação de produtos ll1a�

nufatul'ados, 01e08, fornecedores de materiai' >;")l'Ímas B

minerí'J81 seja como comlJrador. seja corno n�resentan
te ou agente para 'os outros Estados.

sabão

irgem E pecialidade"
ClA. WETlfL INDUSTRIAL JUlNVlLLE (Marca 'Registrada)

..

recomenda-se sua qualidade dis9nfectaRte

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




