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Irês ilhõe 115 1'0 alto rop
----- b�e todos os homens. Todos eles por vir nesta quinta fase da ia- guerra se prolongará até a :pri-;

Sup. Qual'litl General das For- sabem que poderão coriquistar vasão da Europa de Hitler. mavéra d-e 1945. Est2S índicíos
ças

. Expediclonariàs Aliadas,· 9 s-eus objetivos, embora não este- A vitória ainda é possivel em transparecem na violenta resis
(A. P.) _ As forças aliadas, cu- ja afastada ainda a idéia de que 1944, apesar de existirem egora tenda que as forças nazistas

jas homens sentíram redobrar grandes combates ainda >2s1&0 indícíos de que possívalmante a I vêm opondo aos aliados. No ,�n-

sua coragem depois da heróica ------- --_._�.- .-----'-----

tr.-lgedía de Aachem, estão se mo
�_.

vend-o para novas posições na I ED! primei!,'!) lugar. ii
frente ocidental, afim de dar iul uL'n�m. porque na de�

. ..

'
.

.
.

. SOrtiam mula se cons'
CIO a uma ofensiva geral contra trt111
o território alemão. Uma confían �etuIio Vargas
ça'inqu,ebrantáv-el predomina en-

.,._.'''''''''''''''''''�-

ta-rte, as lutas ferozes que estão

agora se travando, e que fazem
parte do que esperuvam encon

trar os soldados aliados, não po
derão ser mantidas durante mui
t:l tempo, levando-se em conta

• que há nada menos de cinco exer .

mario MatuHno � I ritos ronoentrados nos assaltos
an ual Cr$ (\0,00 � I á Europa ocidental. Esta formi..
semestral Cr$ 55,oü II davel força aliada eleva-se, se-
avulso Cri;) (1):10 iii gundo calculam Roosevelt 10:

D E B L U f N r\ U
�-- - ,._,J

I_C_h_U_f_G_,h_il_I_,_a_3_._0_0_o_.O_O_O�d_e_I_10_1_U_e_n_'8.
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O all"�utc das asplrcçõés de Va.le de U�'lfjai IHluolulu é U!U posto
�ü':-':r;ri;il-feira, 10 de Outubro de 19lJ4 - Dr.Acumes &lsini. Diretor ReSIJO";;savd==- Ã.;;-xit". N. iII �M'2qpiOJllI!h"ll d�

Chef�s Nazis �-_
.. - --. -:-�'�i-�-;'-��,d;:ir;�;iIiCl"

.

Estocolmo, ti (A. P.) -:,um \'i� I �ula se Intensa ente n� e IO,erlOr �� �a�ileli 1 .H0!101uIU, 9 (A.. P) _ _o al-·

Jante procedente de Berlim, aqui

I
Londres.vâ (A. P.) _ Enquan porem de fontes de nnormaçoes. numa brecha oe S215 quílometros , mirante Chester Nimitz instou

chegado hoje, informa qE:; os to poderosa ofensiva colocou as Anuncia-se que forças elo 10 Exer aberta na defesa dos nazistas I para que fosse aumentada a pro-

al'em�es. e3t.·-i':.O vi":'::'ild'� el�l Ln-, Iorçasdo 3a Ex,erc.i:o do g,et1;>r�l cito pe,netrnram em Aa�h:m, �l�S ao nordeste de Aachen, II d�çãG de gu_erra americana, ,_l��'
11-0 ao plano dos maiorais nu- I Patton, ontem a noite ha 25 1111- suburbios, onde se estão regrs-

_-_

!
Iha declaracão em qU2 classífí-

zístas para a fuga. Disse mais lhas d,c avanço muna frente de trando combates nas ruas e "atra- Com tropas do 30 Exercito nor CDU esta ilha da costa ocideu-
<Esse Íl1fOrma,lte que os cheíess 20 milhas entre Metz e Nancy, vez de toda a cidade alemão Des te-americanov B (A, P.) _ For- tal «um posto avançado da de

nazistas -eS@J virtualmente em tropas do 1 ° Exercito americano pachos procedentes do Q. G. ças norte-americanas do general moc-ada», O papel do Hawa.í

eclipse, «cada vez menos 1'03[-",,1- do geDf!ral Brodges avançam co- anunciam apenas que Aachen foi' Panou continuam a avançar V,i-
-- declarou Nimitz - é reparar

fados pelo. povo», havendo até mo rolos compressores sobre �nteirament:� cercada pelas tr-opas garosamente atravez a porta d':: uavios e aviões ,�� principalmen
mesmo desaparecido pratícamen- Aacheu. Já anunciou-se intensa aliadas. aço e barricada, na passagem te manter os movimentos SUPI;'�'·
te a habitual saudação «Heil Híj- lutá no interior da propría cída- subterranea elo iortc de Driant, mos numa rápida corrente em

lei'). O '!f,l-8Í1r:�r) foi elevado 'num de de Aachen, Tres jornais Ion- Sup, Q. G. Aliado, 9 (A. P.) _

, o mais íonuídavel bastão nazis- direção ás areas (]'2. batalha. O

enorme pedestal, como um ho- d-ínos publicaram essas sensa- Tropas uorte-americanas do lota que protege Metz. pGVO do Hawaii 'e milhares de

mem quc: nWlca po(kda fLllhar, danais n.otici:1s. Os jornais desta Ex<erdto continuam a !lHU11.;nr p:l homens oe mulh;:T2s que pam
j\,1as agora SeL! :-:ome ,>st�l co- capital atribuem essas noticias r·j o interior ctn j'erritodo ai:meo, t\I � !til aqui vi::-ram, estão contribuindo

rn��ai1do ao aparec:,r por ;õt1trc! como despuch.os da frent.', ficio progrdhdo em am!.:08 os Jados RprOI6mai�1"'Se iIlG e!:lolarg� eS:�é�la, ��ara ?s ,�uc"ss:�s
Cl Llcas ue3Ia\'or�IYr:'lS .�ntr',; D ho-

.

�"'. '" gelgradil das fOl'(,.as U! Dh1<las. R.puS a Cl'.;r

�:l:��m�Om��\:�l�l 1���1/·�el�J':�1��� j Os niponicm!s apelam para lima mau�r pr&idU.. Londres, \1 (A, P.) _ Áll'l'lCin- ;���s {;l�l:j���,�i1�:J ����y�:�;X�\�;�
nha. Por sua vez, o homem' qu;� ção hderS'Ul missão F!ed·ernl d,� COiTIunicaç[!Q s-e da YugoslaviJ. que fmças ruE- clurGu f) aimjr:ll1.te Nimitz, ncres�

1 li � dos Estados Unido'';. Kois".o d.i;"e f,(lS crUzaram o morite Himmol- c.,'>:l.l!2Ill{-I·'-'·. '.·:E ["0;'';'0 Ea',oa:1',.1··I·' tl,u:ee,e eGco n::u para SeU sucess·:)l' ;::,an Francisco, H (A. P.) O ' '\')0
- --" - ,,-
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p
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_

(llh3 a situacão da gl.:ern.1 _.J, mui- -,l'eres, oe 3v' iJés d� altu.D, ca'[)- ;' .

la' a "l
..

_ rl'ennann GOBlÍng, pr,csidein- leader japom�z generaL Ka!1Íl � �
_.

1
a UlIVH (,e r;ess S I, U15 s;�ra Fel·

te do C.oli::;eJho de Dd",'�!J. rV,u'� 'T'

f I
. to gra\"e;'!

..

e r:�kriu.se. .á n�tim.Ja
turando uma pnsição s!lt�ada i,[l tel1<�a. Tambem ocorr2riÍ o l11eS-

. �- 1\.OL880 :8z um ape o aos pp.o- ,

' .

... 'l[T"nUS "'1 11'U'1a� (l··� ,> -j""u'l')
C,I-O\-jBl (:_.0 R'."I°f'.ll. _ ·rh,,,,,,}co,.,v·"'·'l' ..

I '" tiOS· J'lllll}:1'eZ;3S do f'acÜlco Il::lo U .'- 'J • 1 - - '" u:: ",I ".'. mo ·na costa ocid-enta!, que k;rá
� _- � � " �C,· , '- < nezes, !y�IJL1( o -;) aum-ei1to tia pro I

iTlteiram2i1í-� do:;- oll;o�
-

d�- '-I)'�� I dução de gu-erra, 'esp'cclalm�"iilte 1al li da produç�io da frB;,-te i:1t�i" j ,uma trem,enda impcwtGilda !ll'Ü

b!ico, jY:r-muil>8e'2i1t1-o '�m sua' rc- ca produçã;) ué:·'O;xlUtü:a. O aple na nàQ s�r �ufic.i,-.:.nk pa.r:t e[2�! fU�f!!i O!l!l'n�bu l'!e�I'I'@"'S€lln
seu papel c['e al'�a de estagio.

f.idearia nos ai-rdor;�s da Glpi� lo foi k-:ito
..
'Itravez da radio d

..e.j tua r-se uma co,ntrct ofel1:::u'u wy �� i��:Ifi�: II e �íí ��_I':iP A' pr-oporc;ã'J qUê ava'Jçmnos na

ial al'emã. Tokio é foi gravado peb Oo� 1'a1. !ii" _ ... � Iil'�U frente do Pacifi('O serão precisos
Nova Yorli:, 9 (A: P,) _ Bing esfOrços maiores por parte {k�

----��- Crozbr, cunt-or (}e radio rcgl'(;s� todas as pessofls - h0111el1s e

sou a 'E'sta c:tpitnl de viag'em àa muiheres _ atualmente traba�
Europa, aond�: -rôra entl\::-tcr os lhanào i1a pr,odução de gu�.rrit
comt-aten1es da fr2nte da Fnin- ,ou qUe por ventura v;eaham a

Íl'nbalhar.

se

" ilio'"AOllt�li COl.ll O "leU frallCO
i>" .
.' ça. '

.. .
tstr�ve�n�$ 6) Capitâo Euclides de Castro .

-

(?'_ti��� nu:, ?:Jlll:cec. ;.:;m .S_�;��a � cem .deI·?sa do solo sagrado da! me!'ita i.Ma, a qual mer'�,c�rá os I f� f��@.�� ami.te�!l\<ltan;lC" a "lh1,'! Lo]. Jo c..\pt"o I Patna. mais caIOJIQ�os aplauws nas j12S- , U ,m��!lWi 5fili U ��"
EuclY\l'ES {�e Castr-o? I O nossO amigo, não n03 trou� soas di: maior destaque da ge-! .

,,G��]_n ,:1::0n.Ea�:,.�"das�b;.I:s, q�a-l xc sóment:� .J. sua c0i1trilmiçio,! l:,eros� Com�u1a de .�lum,'n''Lu! , ,Lo,l:dr'cs, 9 ��. �.) --:- IA mOl"ie

I
marte de. \'{!ilki::: foi. Iame'nl�da

h:',�',"l� (,lL ',�.o"I1am :,',u te,() ,�s- trol;.xe-nos tambem todo ? s��u
.

VarIas 'C,ntldades l,a se pi:omm- i ae �'V-en(kll �\' ilkle fo� .b,:,stant,e pelos chm.e�es, _POIS ele .em
1l111to, ap01:)

..
e toJo o seu entusiasmo. CIaram a

.reste ]":�sp·elto� e mt:�n�-! sentida. nos Circulas Of�CEl'l,S d-e�-I
um vCl'dad,e1ro"al1:llgo d-G. S Chl:t1;�-

O Capitão Eudyu"�3, .mais (-o- Aqm transrr,,:\'emos a carta sante notar�se a adesaD de \'a-I ta call1tal, ond'e de era conSI- zes. Quando \'(iIllue Ch2güU nesta
'nbeei.do por rCI'Orkr 'aço, ago- que :nos foi .enviada, acompa'- rias pessoas de proj,r;ção entr,:� I deraclo um amigo fiél do anglo- , cidade em lH42, foi rccebido CDUl
la ;nos vej,o trazer o S:�i.l Ír;mco I nhada de Cro $ 50,00. as quai_s o valoroso milita'r Sr. americnnismo. I �l maior demonstração que o pu-
auxilio (l para comprovar, i1IOS I Te!1ente�CoriQnel José de Melo -----

.
blico já tributou a qualquer es-

l'l2ITlet:�u a liua-nU:l de Cr $ 50.00. Alval'enga, digilO oomandahte do Chung King, 9 (A. P.) - AI trangdro em Clumg King.
Amigo c!:) p-ovo, CapÜào Eu- disorplinado 320 Batalhão ele Ca-

dydc5, cuja vida pU1llic-a foi sem (adores, sediado ,nesta cidad'2. I �
.

.

I?i__'2 d,e i_:?:':i1�.rado .m��'�í' a patri.l, I Esta atitud� des�� Houstr�d.(l sol I; \__, r LI ze I r<J Prefiram a Farinha hbrica�a
IlHO p:JuLa ncar mdHercntc a i dado te patrIota, Ja identlhcaclo i_ ==,���__•. m_

campanha pro Natai do:> EOld"--,' com t,odos os escalões da socÍ-e,-1 pO!1'i M6'I_·I�IBO �numlLlrcios Com;:atel1t{�s.· dade dos municipios do vaI:; do; iílu ii ��n !UUni I:
M-odesj:.o fundo::arb ap.o:;!?ntn! ItajaÍ, I'el-embra a eficiente cola�' _� _

(;G, ap't>,zuj' de SU� avan_çada ida- bOraç�o que, aqui, prestou o in-
Ge, ve-s,� 11,a COi1lug::incm de tra-I 'esqu,eciw;; I Coronel Oscar Rosa
baibar, cLedi:&,lldo �eüs ultimoi i Nepomuceno da Silva, qu;� tanto
anos, pr-opagando peras j:Jfn:.1Bs! fiz'era por Blumenau, não 8'e es�
de qnoe é r:;pp�:sen,ta:l��' n'esta (i� 1 qt�eüel1do Bem dos infelizes fi� Ieluele, i0.105 os feito5 d�� DLllll:2�; lhos dos necessitados da "Far-
nau. ! roupilha:;>!
Profunciament� o si:){X'l'O, é o Capto Ellclydes de Casi'ro COlltal'\:cOll1 o meu franco au-

CapitüCl Euc!yó.e3, gra!ld� ami,::a Uma Sr-. Dr. AchilJ.es Bal.::jpi- xilio, bem GOmo a minha mu-
de Blum:;nau e de S'2U pavu.

-.

pigno De r-:::tor da ,,�it.ladé) de II doesta ação nos jornais onde co-!
'Capitão Euclydes, é :) homem tiIUlllel11.lU'o _.- AtenClosas sau-, labOr{).

. I
que turfo vê, tudo sabe, tudo 211� I daçc'2:i>. _ Foi C�Jm a maiD!' sa- V�va o 'Brasil!
xe"ga., 'l' •

I tisfaçàa'. qu·e li o primeiro al"t\i� Capitiio ErlCl!Jd,,'s de Castro.
lUltlgO ml:ltar, exp0:nm::ntado 1 go pubiicado, em 5'eu CO!1c;�ilua- Blumelwu, S de Outubro elo:::

nas lid'es f<::voludonarias, por I do jornal, sO;)j'c a Campanha Pró 1944;).
illmneiRS vezes d'8sen1baií1hou a Soldados Combat-ellVes, aliás, um Que este s-eu belo· gesto, seja

eSfI1a�a, ,p,l�a manter a ol'd';':l11, gran.de gesto paLrioti-ro. imitado por lodos aqUeles que
-e 1olt! Hl3uma nã')· m:11S pod,�r Venho tr-azer�1l12 a minha fra'n aillda não f.oram tocad{)s nas fi
.estar a frente de um batalhão cu solidarÍ!cdade, por t50 bel1!2� bras de seus corações p'cla grila

diosidade e sublimidade dz nos-

ilkie

Poderosa ofensiva sfJvietica na
Liluaslia sioneirOs inimigos em

quatro dias.

Londres, 9 (A. P.) - Foram
1 ,,-(--)

-

DrompIdas as fortificações cons-
LOIH res, 'tI .A. P. -::, ois po-

tj'lüc!as p'elos nazistas ha an:as,

I
derOW3 �x,erCltos sovretlc-os, ata

._.. os I·n�s.o� est"" <:.? '-'pl'o'!1'n"<>"1� caram \'lolel1tamente as defezas
v ,..... ..') � . �doJ ..... '-' ((_ .. :.. ,lJU.; •.'. '

6·') '11do rapidal11í::nte para o porto de naZistas e av.unçaral1l _"' nu l�S
Lipji'J, Ímportnnt:� centro aL,m2.o I a,tra\:ez

da linha a.lema na �l
da Prussil Ori2otal. Simultaj}ea� tU�l:l: c�n: um�J"fl,�I�t\e _ ?-e" 1 �,,"1
mente outras colunas soviéticas I nll.b��� Essas op _LaçoC.S Ja vstnO

qU1e iutmn. na, Hungria en�:)�l-1
se

1 el,et��i1do por ,.for9as l':lS,:�:
tram-se a 72 rmlhas d'e Budap',�st,

a 10 nlhhas da PI USSIa OCldv.1

depois d'e capturarem 4.000 pri- tal.

..
Prado do Rio, La Ivlenor

e Rapsodia
elic�ntra"se a venda nas
F3�'mlu'!ias e Dr�gaFias.

Sil campanha.
Que <8st2 iY2lo gÊsto do

tão 'Eudydes, seja por
comp·reen.dido.

Capi
tados

����

i f
I iUJJOUln'EIS? I' Enver.gjavam trajes Cir"iS
I' DISQUE FONE fi Pans, 9 (A. P.) -- Inrorma o

I comunicado do Q. G. norte-ame-

I "!fi � n A ricano que os soldados alemães

I·
..l J V V ,encontrados atrnz das linhas alia

, I das, usando traj,es civis, fMam

6 UH1f.nisines de: ®hg!jPJcl 1i:\1f�l:(adOS na n��:e l�a�.a��., de
lO",",' = -==""'� aCDlco CaJU as LI:; dv ",U,�JH1..

�reillOs em Santos 4.000 sacos marca "Péú" e

"Vo·to. l'��" q'-le =.e·udúUlO'" �"m-alb-l' pr-rço E.-vu.L� '-'., '- '" Oe..., '" U .'. '. ul-

baTq�e jru�diato.

Grande progr�sso d€Ss elUU'"
citos aliados &onlra Bolon�ii)

Roma, 9 (A. P.) _ Tropas eto
50 Exercito continuam aV[lnça�l
do na ál'ea norte d;� Bolonha,
já achando-s,e, neste momeaf", ,
n apenas 16 quilometr-os ch:ss':
importante cl3níro de comu;ü�
cação Wll1._ ,o vale do pól.

loção
fIZEl

hlfor{�laçHS lO MIaus Zoellner
RUi] Bfus�ue DU� 5 - Cailm Postal 103

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. CONVOCAÇAO
Pelo presente ficam convidados os Senhores subscritores

de Ações, para se reunirem em Assembléia Geral, a realizar-se no

dia 21 do corrente pelas 14 heras, em uma das salas do Teatro

Carlos GOmes, afim de deliberarem sobre a constituição defini
tiva da Sociedade ou devolução do capital já in!tT,!ralizado,

Blumenau, 9 de outubro de Hl4'l.

nesta secção Cr$ 0,50 á linha :- Mínimo Cl'$ 5,00

o Centauro - "Centaurové o novo tanque britânico. I
Está armado com um canhão de 6 libras e é guarne-I
cido por tr es homens. 'IBritish news service

���"{il13'�__���1
.

- � �� - � - �!
.

-� �.. - -_-- II
ii. �'C.�( I

f�!
!1!(��M� p��!�� 3� - It�da T���I�'g �?G�id@H
� I

.:
1. ITAJAI' Rua Pedro Ferreira nOS. 68/72 'I ib��;�� .. ;.�: ..��=��
I H i <o."y�.ç.. ,,,.,,>••,,.,, , _� ......

fli,."Õ,Il!.��I2IIiI!1i!liil!!iilHl:;:g;:��_����;����;�hlt:rud ��� f:1o".,u .... I!IS'!IoH '"'!'''1> 1I''It�!U.�'!';o-''

Procura- se
Rapaz de 15 a 17 anos pa

ra serviços leves
Rua 15 de Novembro, 801

Bíumenau
- ***-"

RELOJOEIRO
Competente procura-se um

em União da Vitoria. Pazase
bem. Cartas li Relojoaria e

Ourivesaria de Antonio No-
vakokovskt.

Avenida Manoel Ribas N' 21,
União da-vttorta, Estado do

Paraná
***

Vende-se

Vendese I------�-�.�.-

.

Uma motorcíoleta Dürkop de
cavo 3, 1[4 e outra Indian, ti
po antigo 10 csv. ambas el.
chapa, por Cr$ 5.000,00.

tratar nesta Redação

Vende-se
Um terreno, .

com ou sem
casa com grande pasto e mui
to matojiara lenha. Sito nu

Rua SãO Paulo. �uformHções
com Ricardo LabJS Rua São
Paulo.

Eczemas, Pústulas, Perébas
dârtros. impingens, fistulas, erupções da pele, fÓCD5
de supuração, ulcerações na garganta, labias, canto

- da boca ou em qualquer parle do corpo, tumores
profundos nas carnes e ossos, ele-, são causadas pe�
Ia impureza do sangue.

com viagens regulares entre Itajaí --� Santos

Objetos a Venda
1 Serraria, completa, hi

draulíca, com boas �erlamen�
ts-, e inspecionada. com qUO· Ita de 50 metrs. de pinho. Walter Sírauch

Incorporador

1 serr3ria�·-:-m Ierrágens II._._� __.•��-,,--�-,,"-,-�-.�-+o �_._�-- r>-+---'$>-_.$---+;;;"".�.-.

inferiores, com quota de ma-

deira miX\a._,_ Instituto de Anoecntadoria
1.

] 5'"'��.
.

.$ Oi

(H.",1,

;, IC,_,� ri I\ 'fi';,") C'" li" /Õl1l q li� � ()S11 �. '-" 'U'·\}JIJU:::':JJ! \_:JtO,.! 1l
1 Motor eletrloo, de 13 H.! eP. Mürca inglPEB, de LHO i PeJ1SÕeS

rpm. Delegacia em Santa Catarina
ll'\'l/150

Ca�i��umi;l� f�rd VG I A DelE'g.'lcifi do !I18titUtO de A noscntedorla e Pensões
Do ano 1937 d" 1 t'ine1udn t .-

• .... :

e '.
- - � .

".�

.; dos Ccmercíurtos avisa aos SeUDnf('§ Coraerclentes que o

• dV"fine-se !tlm.a �rn ot\�lO eds I Sr. \Vmredo \.X/eeg'J deixou de ser Eo6U Correspondente au-
ta o, com rausrerencra e torlsado no muníciolo (1,' Timbó
chapa

.U. ..u Ij L 'U_., 3" •. -' _1 •

'. .

'-___
As credenciais de Ccrrespoudeute do IAPe em poder

daquele senhor estão sem nenhum efeito 8. partir de 21 de
Trírasí- Setembro pp.

(rI r'\ I 1.._ \
� h· �r:ilOdZ �
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Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

I
Rua 15 de Novembro, 569

I 1<!)� �*�;*��<0'�" (;>![o$.'ili� i$'f>� ,y.'.{f.1 ;,),� '�iI>"''' �;::í;o& ��H,o/<'� <l'%<&�wq;; (\'�,�
I--
I ��;.-:-=";;',"-::-:��;,," .; ... :_-......�::��.:�:-::��::-:;-::ç

-

..-;.v:.: .

�::"';�::�':'::�:";;:'�;�:�I11
li Banco Popular e Agricob do Vaie de Itajai
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JI.Hrie..I.,.;:,· Deposite) à díspoeíçüo 2 O/O jl,' DeposBo Popular 5 OiO
C/Cts. com aviso de 30 fH,w ii Dfo

! � .,.'" ., 60 (!ias 5 Dia
;

li,:.; ��i�� :�-,;� 1��; ;-�'�� 5 l!� g�� I·I � C/Os. Prazo Fi>;) fi g,�''':,f8 512 O/O
, , Idem ÍGd.Il 12 » fi 0/
II
I �",�Y�"��jQ"k�������if.w�BtJ��
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EA1.liNCRTE DA DESPESA ORCAMENTARlA. REPEF.ENTE 1\.& MES DE MARçO DE 1\344.

ADMINISTIL-\ÇÃO G! RAI.

1
2

Governo
Pess 11:11 Fixo

Subsidio do l'reÍf:,itc,
Roprescntação ao mesmo

':-l'latcl'i1l1 permanente
.

Aquisição de moveis e etecsillcs
i\1llt�rÍl. I de consumo

Aquisiçãu de cornbustivel pIo au tomovel
Despesas di versas

Custeio de veículos, moveis e utensílios
Despesas de transporte do Preteí to
Diarias ao Prefeito, quando em viagem fora do Municipio

J;\dministração Superior
Pessoal fixo

Diretor do Expediente Pessoal.padrso "Q"
Escriturário-padrão "F"

Material permanente
Aquisição de móveis e utensilios

Material de consumo

Impressos e material de expediente
Conservação de móveis e u tensflios

Despesas diversas
Serviço postal
Serviço T·elefouico
Serviço rrelegráfico
Publícação do expediente

Serviços 'l'ecnicoB e Espeelalízadoa
-Pessoal fixo

Contador-padrão "O"

Agente Municipal de Estatistlca-padrae "K"
Guarda-I.. ívros-padrão "J"
Bcrrturárío-pudrão "F"
Almoxarríe-pedrao "F"

Agente FlOrestal-lJadrão "F"
Material de consumo

Aquisição de l�vros e impressos
Despesas diversas

Despesas de transporte de funcionarios em serviço
Diarias á funcionários em viagem de serviço
Diarias e tlransport.e do -Agente de Estat iatíca

Serviços Diversos
Pessoal fixo

.Porteiro-padrão "F"
Continuo-padrão "D"
Pessoal varíavel

Motorista
Despesas diversas

.

Serviço de limpeza. da Prefeitura
Fardamento para o'Contínno motorista
Exação e Fiscalização Financeira .

Administração Superior .

Pessoal lixo
Diretor da Fazenda-padrão "Q"
Tesoureiro-padrão : N"
Fiscal-Auxiliar-padrão "I"
Escriturário-padrão "F"
Québras ao fesoureiro.

_

SERVIÇO DE ARRECADAÇãO
Pessoal vartavel

Iutendente Exator de l\iasSilrunduba
Intendente Exator de Río do Tt,sto
Material de oonumo

Aql!Ísição de livros, talonários,
Despesas lHverslls.,

Percentagem cobrança Divida Ativa
SEkVICOS DIVERSOS

Despesas diversas
.

Despesas de funcionários em transporte a? serviço.
Díarí.,s á Iunclonàríos em viagem de servrço
Aquisição de estampilhas

,., �

Quota lançamento do tmposto sobre Inríúserlas e Prohsoes
SEGUHA;;;Ca PUBUC/\ E �4.SSIST. SOCL\.L

ASSISTENClA POJ:"ICL'I.�,
Pessoe l varlavel

Guardas Municipais
Despesas diversas

Fardamento nara. Guarda Municíp
SUBVENÇÕl;:)S, C()NTRlBUIÇÕES

Despesas díversas
Contribuição ao Dstado para menutenção
Destacamento Policia).

ASSISTENCIA S')CIAL
Despesas diversas

Esrnolus á .indigentes
Sepulfamento áe indigentes
Asslsteucls á presos pobres
Amuara á maternidade e a infancía

.

EDUCAQ;..O P_UBLICA .

ADM.INISrrRAOAO SUPERIOR
Material ncrmanimte

Aquísíçao dOe moveis e utensilios
Materíál de Comõllme

.

M'l.terial didMieo em geral
Despesas díversss

Aluguel de prédios escolares
•.

ENSINO PRDi. SECUND_ E C01�fPLEMENTAR
Pessoal fixo.

.

Diretor do Grupo E�c\.)lar "Machado .de Assis" padlão "G.'
Diretol' da Eseola Agrícola 'IJose Ferreira d3. Silv"1" p. "DJ
Vencimento;. de pr:>f'essorcs ti" escolas isoladas, sAndo'
�ll'I�DLADOS - Normalif;tafj e Gillasianos • Padrão "G" a

Cr$ 45(),Oo; Padl'ao "F" 40(),{)ó e padriio -'E" 35J,oo. ComfJ�e
ll1entarista!'; _ -padl'ão. "E!' ·B50,;;;IO; pad)"[lo "D" 3UG,00 e padrau
'jO" '250. 00 NÃO TITULADOS" - pi1dl'i10 "B'· Cr$ 200,00.
Gl'atific�çio á pro±'Bssoi-e'S que l'cger61H cursos desiObrados.
sendo. Normalistas e Giuasianos·padrâb "G" a élr,$. 150,00:
padl'iiÓ "F" !l. Cr$ ISS.30e padrãO HE') a Cr$ 116.60. Corople_
menial'istas-vudTãO "E" a CI'$ 116,60. padrão "Da a Cr. :;;. _ ..

100,00 e padrão "C" Cr $ 83,30 "NaO TITULADOS" -padrão
"B." a Cr� 66,60.

.

. ... . Despesas diversas
_. . _

. ., T

Manutenção da Escola AI?r1cola Mnlllclpal . úosê p, da SilVi\"
Orgiíos CulturaHi

.

Pes8ord. variav(;l

L456.90

4.451,30

Tota.l

5.100,(10 1.�!lo,OIl SJJi}O.OO �<f:t5S0,iJO !l50,oo ;VIDl,Uil)
I

\383.00 1.3�3,tlo

35.00
lt2.00

299040

2.100,00 1.000.DO.
1.Z00.00 �OO.DO

415,511

1.559,30 469.20
10ft.OO 220,00

173.00 54,80
92.5.90
192.90 168.20

1.400,00 100,00

,

2.550,00 850,00
1.950AJO 650.00
1.800,00 6110,00 .

1.200,00 400.00
1,;WO,Oo �OO,1I0

ZiO.OO

180.50 'l.00

iS5.40 10,Bo

1.200,00 �oo,oo
900.00 300.00

210.00

USS,lO 7l9,ao

3.000,00 1.001i,no
2/iOO.OO 800,00
1650,00 556,00

120.00 40.00

J.500.00 500.00
i.seaeo 5D!).{1l)

2.380,00

1.449,70 414,(10

71.40 �B.oo
4B.50 32.fj!)

IZ6,0iJ

2.Z50.iJO

[113.50

750.00

4
5

3.922.53

asa.eo 6.ii)
1.320.00

20[;.110
2.150/�O 1.002.·90

910.�O

3.186,50 UHlo,QO

150.00 :180.uo

'Soo,CO 450,00
6mlsQo 31l1j,l.l1l

1
2
3

22.940.20

3.MB.OO

13.(192,90

(CONTINUA)

35,00
42,00

299,li,o

1 Italía- Herois de Anzio Ganham a v.e. Fotografü
3.700.00 mostra - General Alexandre cumprimentando o majoi
1.600.00 Sydney condecorado com. a V,C. por atos de bravura.

British news servíceq15.50

mez

HfL�JUTH PROBST2ZUo
925.90
361.10

2.InDioo
DENTISTA DIPL01l.fADO

C O M MAl S DE 10 A li O S D E P R A T r c A

SERVICO RAPIDO E GARANTí.DO

CONSULTAS: Terca a OlAaria-feir3 .- Sexta e Sab�í!!l
3.rtIlO.OD
2.600.00
ViDO,aO

210.00

181.50

146.20

1.6tlo.llo
.1-2,oo.co

210,00

2.455,10

Impostes a pagar no
de Ou�uhro

Durante o mês de outubro deverão ser pagos os seguintes
impostos:
COLETORIA FEDERAL - Pagamento do Imposto snbre a
renda - 3a cota.
COLETO!\IA ESTADUAL �- Não ha imposto a pagar.

PEfEITU.RA
BLUMENAU - Impost.: Predial �- Ano inteiro.

4.000,00 GASPAR - Imposto sôbre exploração Agrícola e industrial -2'3.200,00
2.200,eO semestre.

BRUSQUE - Não ha irnpestos a pagar_
160,00 INOAIAL -- Não há imposto a pagar.

TI \1BO - Imposto de Licença sobre Gado Abatido -_ 3' tri-
_, o

I mestre.
'-' 00.01) ROj'''''O 1· r\ t pc,,"lnl '\ T"
'1' l3(lO!lO ,. }LI _. ,mp\·s_o .<::U,." - 1">110 inrerro,&.. I

I I"'" -' - "

t!" -. !mposto SOl:;r!: \_,:WO abando - '.' mrnestre.
2.91]\"j,OO lBIRAlv1A :- Imposto sobre Exp:oraç.ào AgdcóLL e lndustria

- Ano inteiro,
1.86lf,5c RiO :::;0 SUL - Imposto sohre EKplüraçã;) Agricnla e Indus

triaí - .Ano inteiro.
119/[0
8l!,6D e•• <-'+,.,. '&'<t. i\I·;!.c<!''$-<i7Hp-J) e-;t<>.;.@" 0<t<:'���4�'ÍI'��<f<${>+�" ���+<>017.6,00

3.922,50

Pelo presento Ódltt-ll ci(�ntiliqnern �8 (!H S�}i'�. Cerne r
cíanto» dA que as glli!':B de R:2:c(dhtB)C(it{� de (�í)n[rihuiçÔt�§t
ouíté'.da!3 COUl os se los <.1::, DU.:J1ffOg lU.lüi I. lÜ.íH3.• {h.;\'C'm
ser spreseutadas (ir) Sür. Gerente da /�f�cr.ciii .d�,i;�Bte IIH:Hi'
tuto em Blumeuau, dentro do pr uzo do doze dias, a cisnt:::r

97o:lO desta data, a-fim-de receberem "visto", sob pena de serem
. _

I as.
mesmas gU.iaé.' .e.Qil.. Sldtl'.adae sem ef,�Ho pt.'la nossa Fis'

4.540.tJ!! calização, exgotado (l mencionado prazo.
330,00

..

Timbô, '( de Outubro à", 19lt4

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



anco Popular e Agrícola �o Vale do Itajail
...... ' .. . ...

Matriz em Blumenau i
Agências instaladas em: -. BRUSQUE, GASPAR, IBIRAMA , lNDAlAL, PRESiDENTE GETULIO, RIO DO TESTO e RODEIO!
C"pital Subscrito �r$ 499:700,00. C_;;.pi.tal Realizado o-s 311_600,00j.Balancete da Matriz, Agencias .·e Escntonos, em 30 de SetslTlbro de 1944'j

. ..

ATIVO PASSIVO '1·
i
I

499.700,00

I
! ",-<t--+",,",,+-.-•._+-+-+-.
l

r
, CIDpiDE
I DE BLUMENAU
,

ff:;J;1S!�''P't..�r;�'' ':�(�A",/ .;: :�.

Editalt;'.de Citação do réu ��sni Borges, com I
-.

... IJraso à_e 15 dias i
o Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da Comarca de

Blumeuau, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc...

faz saber ao Réu arni Borges. ou a quem interessar poso
sa, que, pe.lópreso::nte, e,>tá. sendo cit:'!.�� a Co�:p,HeCel' n� sa-

i
la daS audieneias deste JUIZO, no ed.f1CLO do toro, p�las 14 110-1 ..

r;JS, do dia 24 do mes corrente, a-fim de ser interrogado Dr! f,)r-j @$·H"'j)-+�+i)i>"6:."'+.$·q+.�Ib.·0

ma dri lei e se Ver processar até julgamenío fina! pelo .c,íme I fi' A ("l ;fll
P ; ta I @Jr

previsto no art. 155 do CÓdigo Penal, praHcr�do x:esta cidade, I: F4 ,.;a I :
.

sob pena'de revelia. E para que chegue ao SHH conhEcImento, man, � =.. L .......m<:._."""""=� '!"
dei cassar o presente que será public-ado na imprensa local e � �

1 out�o que será afixado �o lugar do C03!!lIlH:, na h::l_na .d'! l1;;:j. : �,.�asa que te� to��s �

IDado. e passado nesta cidade de Blumcnau, aos seis dias do : cu. iJg05 do maI.s baixo �

mes ue Outubro. de i 944. :. preço ao mais alto.:'
) T'

Eu. LuíaSchrarnm, escriuão o esorevi. Ass') Oscar Leilão, I;' . ::
'j t1 LUZ de ��r.ê!tO.. • •

• r' � Gri»nde sorimumío para:J
f .

Certiíico quo está conforme o origínal que fOI afixado nes· 1$
n l f t1 j li I f S ;.:

1 ta data no Leal do c���u.m!!; .do gue fi?: fé Daia .supía. I$. �
,

O Lscnvao. Lmz Sch.amm.· .� R�a1� da; H9vembro,505 ;
l' ..

.......E-+-�,_;.--!f�..-.l(--.-. ti �--- .. ,-.-.··_(tc-�- ..

I'lE<.-.-.1
� fone 7011 .;

I ... .

. 0t:•.• �Q".�• .y��_..<t.��*.O"_••�.�

l'
'.

�·��Pi''_�'.:_ r;onq\�,pt. I

,�L E fTE . ;�;,.,-,.:. '.

MANTEIGA

•

"1 ".",

- Realizavsl. a Gürtü e a Longo Prazo
Letras Descontadas

..

C/Correntes Devedoras .

Ell prést, ROa fUl'!CIOilsritis
, Acionistas' {ã refllizad·

.

· Correspondentes no País ..

c-. $ NãO exigívol
Capital

]xigival a curto @ ti Longo Prazo
DEPOSn08

Sem juros 44)32800
Com juros 1.587.459;20
Disp. c/especiaí 889.465..90
Com aviso 598.928,20
Prazo fixo 39::1.440,80
Limitadas 59{),233,50
Dep. Especiais 1.6()3.77'8,30
Dep. Bancartos�ÜJ4.3.�9,70 6.209.024,60

4.314.928;90

525597420
1.58'1.109:00
... S.840,00
122.100,00

3.246.156,901Q.217.190,10
...

Ef8itos pertencentes ao· Banoo .

Apólices e outros títulos
Móveis, Veiculas e Almoxarifado

.

'.4.400,00
174.232.40

.' ·Valores disponíveis
Caixa, em Moeda corrente

A' disposição. nos Bancos da praça

Contas' Transitarias
· Diversas contas

.

Gont�8 da Gumpensaºão
Letras em Cobrança simples e

em caução ..

. .

Idem, de terceiros, interior
· Valores caucionados

. .

Valores depositados

578,738.80
·48.697,30

Correspondentes no País:
6270436,10 Dividendos

Saldo não procurado

68.701 JSO Contas TraífBH�úria8
Diversas: 'Contas 149.979,60

3.145.1??·;?o I Contas de G011l{isnSação
�53.9DJ,iO .

.

Letrasjesn cobrança e

"",88.000.�O I em Caaeão
6.600 862.00 t 0.987.975,30 Valores ':CuuciC?nados

.. . Valores Depositados

4.099.112,70
288.000.,00.

6.600..862,6010.987.975,30.

300.463,10 Gonta MatrÍz & Sucursais
Agências e Flscriloríos 207.362,20

22.380.398.30
-22.380.398.30

Ptmértco . Stamra
Diretor Gerente ..

BLUMENAU, 5 de-Outubro de 1944
Oswaldo Moellmann

Diretor Presidente
Hélio Duarte Pereira

Chefe da Contabilidade Geral .

Diploma n, 33.683

.

: Observação� ,...;_ Ao apresentarmos o nosso balancete de setembro findo. informamos aos nossos distintos
clientes e acionistas. que descontamos titulas no valor de Cr$ 1.776.598,70. pagamos • em

.

nossos "guichet"
cheques ne totàl de Or$ 3.298.412,50. '.

-Ó: •

• ••
.

..-.t::':_.+:.."",.•_-.-:-�-.:+-�-!-�+ ... ,'" (,' :t-:-:-:t._ .. �--,t--:-.t.-.t� "�lffit��--�() ·.-·...-:-.+234\�-�.;_:.-...-.-.-. o+-.-..�..�+.-:+.-+._+-+-+
...

.' "r ;:.\'
" .

_! '-,'. :,. , I
.

- ..
'

..
.

Juízo de. Direito da Comarca de BlumBnau

o Novo Tipo Banibardeiro - Caça "Mosquito" da R.A.F,-
. Içando' as bombas para a fuselhgem do novo boinbar� .•.

deiro •.caça "Mosquite" da R.A.F. Seus ferrões pode� .

ser V1StOS
..bElm na pClnta de seu nariz.

BRITISH NE\VS SERVICE

CONTIlA �.
, •..

. .•

GDIi>�
•• :

li f s.,w,ó6!\:
OÔaEs..�Çll
MElrDAlOIAS e
SÕQf$ ••afQAI

��.t�SA

E X P E O I E N. T E
fel" 1099 .. C. Pcstal57

fir. Aclimes Biillsi:l!l
Diretor-Responsavel
Dr. Affonso Biils(ni
Diretor-Propríetarie

Oficina Propria
Rua 4 de fevereiro. 7

Assinaturas

Avulso

_. Colaborações recebidas não
serão devolvidas e fica sua pu'
bllcação a crilerio da direção.

-- "Cidade de Blurnenau" não
se responsabiliza por conceitos
emitidos em artigos assinados

fvi-;;t;o éreO$ot�do
� ® ��hl.'M. "

� ��o ns: SR.VA
(

.

S!LVWP.A

I �OdeM�$ To!lltdoo
, � a PG�tlfic..'!%.2.tG

�! f.J E:"�....�""",,,_�

Si � =,,_��""t �
� t. 1i'x.�nrrrnT�
L"'- !!'!!EU�
l_��l

o MEl"O� IrE OM;FUGO'
Df' fFElTO SEGU�Q
f INQFENSIVO A$ -

CIll�Ç!,S.J� ,
.

,; �

I'IAO EXIGE PUIIGJUITE.HEM OIÉTA
i&L &Mil�U;:t:�., 1 __
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II! I
l! ReaHsúll-sB domingo ultimo,

II11 em mo do sul, o encontro.
amistoso entre as Associações
Atletícas. Duque de Caxias,
loca}, e Carlos RPllliUX, antigo
Brusquense.Magno publíco ioi

III -

III!!
III d fll! III

d
á PIa ça de Esportes do Duque

as prevlsoes e ImlDilnuO aDlaZ o �filr��;:Sd�i� lv�a�:����,8P�uU;
ra vencer, pelo meDOS para não caír por tão alarmante apresentaram um futebôl vis-
escore. toso e muito. movimentado.

E .para garantir asse·· �>bjetivo pro�urou P?&,lUll' _ com Muito embóra o Carlos Re.
Á seleção de Sa!lta Cetartna confirmou as outr� ststci?a da vez fl.ntel'lOf e fez varias modíttcaçõos, o naux uemonstrasse mais COD-

previsões ellmíuundo a represeutação ue GOÍaz que lmp(ldl� aos catarínensas de aume�tar�n� tanto o seu junto e melhor classe, não
l1a Gisputa. da Campeonato' Brasllelro d-e futebol. Porem, pta

..

cardo M -smo sofrendo uma marcaçao rrg ..• rosa, os nos- cousecuíu en.tretanto vencer

d
. � �

.. . .

I· "k ". b lh 'I'
. U '!:l' '

esta vez (\ tríunto uOS nossos rapazes, eonquauro JUs o e sos cra�c s ira 8 aram com. aes_envo ,Iura e

c.�nBegUU'8m! a aguerrida �gf{õmlação de

merecido, não foi tão aitô COIIIO I) primeiro, 3 x 2 roi a marcar 3 �ent,os com os. qUlHS nao 80 garantu�m a sua Nicsnor Heusl, com a qual
contagem veríücade, em favor de Santa C�ltarina. segunéa vltorla� c�mo deíxarum ta.mbem espelhada a sua empatou de 2 x 2. .

. A expectativa em torno desse segundo choque entre superlorídane tecn�?a .sobre 08 gow�os. .. . Ooutlnua assím invicto o

cetartaenses e goianos foi pouca, como se pode ver peja E c�m essa v:ltona, Sal!ta Gaturlllg. elímínou GÜ:3Z de Duque de Caxias que, tendo
fraca renría arrecadada. Q tacll triunfo que S'mta Catart- prosse�Ulr D? cert8.�� maxrme do Brasil e domíngn víndou- disputa-lo 13 partidas desde

�, na havia. conseguído no prelto anterior tirou do publico to- ro terá que U' a Curttíba para dar combate aos. pnranaenses. sua iundnção até esta data,
do rnteresse pela porfia de domingo ultimo e da a justifi.

. O� tentos do bando vencedor foram assln�ladGs po� apresenta o hrtíhaate cartaz
car se a diminuta· ocnrrencia ao campo da f C.O., sendo 'I'aíxerinha 2 e Saul. O segundo �ento dos c:'ltarwen�es, rOl I de sete vitortas e seis em�

que ti renda superou pouco fi casa dos 8 mil cruzel- marcado pel.o atacante �o P.d!meiras, numa Jogada slmP.le8- pates.
ros. Isso tudo 90rjulgàr·se que a nossa representação iria mente emo eionaate. TelxerHl�a t.ambem m�H�ou o uhímo Arbtrrou a peleja o velho
confirmar o retumbante triunfo do dia l: tento da tanJe" e.O que deu a .vltonaaos catarínenses, Badala esportista Teuente RRymuodo

Entretanto, ii turma. "barriga-verde' não conseguiu marcou os dOIS gü�IS dos gOI.anos, . . 'T1' Barreiros, er-mo sempre,
,./ triunfar com a mesma Iácllidade. Triunfou sim, com justiça A .sele91l� enruer ranea formou assH�:, LUlZ T; :hll:lg� rigofüso na marcação das
,

\9 merectmento, revclendo serem de fato snpertorea aos e ��ecw; I:�teefj, ,Chocolate e Jalmo: Felípiuho, Zabót, 'I'eí- menores lãHas.
goíancs. Mas.· �eRta :e�,

.

li e9�ipe preparada pelo. :HU�O xeírínhe, 'I'lão e sau).
'" ... . Sua atuação foi, pode-se

tdolo do futebOl braSIleiro, Feítíço, fOI 80 campo. smao pa-
.

O snr. Artur [anetr o, arbltro da F.P·E., apítou bem, afirmar do egrado geral tendo
�-:+-�-+.---':-.�.•_.··-�-."O .-.-.,_;t--.+,-fJ-.iEi!-+.-"o .-.--'''-.-. +-.-.,.�.,-...- .. {J .;o-"--"-.�.-.•""".•��-.-.1I a partida dr-corrido Dum am-·

biente de exemplar diseipiina.
A. noite, NicaDor Heu�i

e seus companheiros de DI

retoria presta;l.'am festiva ho

m ensgem fi Delegação ao

Carlos ReDBux, sendo servi
da faria meza de dOCeS e

l champagne.

.10-10·1944

Carlos Henaux. e
Duque de Caxias
dividiram os louros
da vitoria

Direção de IVELAS10 VIEIRA

confirmou
nacional

�... ,

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Uiio er@usuta�D
"SILVEIRA"I

I

l\farlos Jogos
Resultados dos jogos lá fora:

No RIO - Botaíogo 3 x Can
to do Rio 0, flamengo 2 x Ma
dmeira O, BanglÍ 3 x Fluminense

2, Vasco da Gr.ma 1 x São Cris
tovão O e Allierica 5 x: Bonsu
cesso 1,
Em SÃO PAULO - Palmeiras
1 x Santos O, S· P. R. 3 x Ipi
ranga 2, PortugUfza dI: Despor
lOS 3 x Porlugueza Santista 1

'! e Juventus 4 x Comercial T
CAMPEONATO BRASILEIR9
-'- Santa Catarina 3 x Ooiaz �,
em Florianopolis; ;\tlaranhão 2 x

Ceará O em FortaleZa; Baia 5 x

Sergipe O. em São Salvador; Per
rmmbuco 5 x R. O. do Norte O.
em Recife e·Minas Gerais 4 x

Espirito Santos 1, em Belô Ho-
rizonTe.·

.

Em RIO DO Sul - Carlos Re·

i nauX 2 )( Duque df.� Caxias 2.

I c:m, PORTO ALEG.RE - Inter'
fwclünal 2 x GremlO !.

w.'<It*"·f!!o+,S!i�·".��·,,,,+"':'3>··�··.f ..·G

! "Ântena Galli" i
*

.

,+
..

: E' a antena preferida para:
i .. o seu radio. com esta an· ::

1\
:. tena o seu radio te,rã uma:
::. recEPção perfeIta. ,+:
.

I' d •

: Peça 1101e mesmo uma e- ...
I.. monstfi.\.ção e'n sua casa: ::
!: informacões çml! o sr. Jose :... Salham lei

(!: Rua 15 de NDvemllro 366 ;.;

I@ ==:s, �

! Frignr é Sabor

I Das Manteio·as a Fina fiôr
I .

iI ���:;.:,.::�

Grande Tó.nico

a cerveja
que o Sr.

esperava,

A fama já devia ter chegado ao Sr, Agora, par� j��tificar essa
fsma, l:hega a pr6:l,l1"1i); Brahma Ch{)pp, a cerveJa Iüeal para o

seu palarla:r ê para o nosso clima! Plwve-a e veTá! A excelên

da do maU"" do lúpUlO e do. fermento qu.e entram na Bl'ahma

ChoE!i! dã�-lhe êsse: l'Era e incomparável sabor, esse "toqü.c"
sup:remo' de Wm]idade. A Bl:ahma, d.cpois de longas experiên
cias, conseguiu fazer com �ue a cerveja Brahma Chopp pudesse
ser apresentada em .tm:lo o .'Brasil, mesmo uos lugares mais

ilistani�s, conSel"VlllUl9 o mesmo sabor que a. fez a hebida

favorita do R;Ío ti de. Sãi:,Pmllo. É P01' isso que ri Brahma Chopp
"'ai ser tamhém. a �l.la· �érveja.. Cariá garrafa equivale a mo

mentos de ve:rdadeil:� fêsta�

Só faz bent!
------::- __..:-;::----
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Cam��UI�1a do I_atai Pro
$ihhulil) C���bate�de
Quantía,s já arrecadadas

e depositadas no Banco Pc
pular d o Vale do Itajaí:

Clube Nautico
2.�.J ConVOCet1r�iiC

,..

De ordem do Ser, Presi<i(mie convido os �;s6(iclli.düs
deste clubr .uara 3 Af_;(.;embll::1n Oertil OH1i!:wria que se

ren.l!zaiá Ui,'1-12 d,� nl1l�:brn as 20 horús, que e;{'ger.f> a m

retorta (1U�� regQra (';9 destinos clt; bOf.:ied�d�� iiO p�-:!:i,}d{)
H)4·! --- i ;")45.

,-

Blu:neDU1, 5 de Outubro de 19'H.
A. M. Costa -

í

.o Secretario

Svving ._ Canga - Rumba -

1
!

I

"VIRGE]\!I

pOIS nOllserva e dBSÍnfBnta a sua rouna
�
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