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a C'lPUal da. Liluania ieid�d� d�;�';t�� e a impor-
n" r

Is tropas de Tdo t���!eit��!��OS�i�� ��!al�'�d�. �-:ll!e!�!!�� alemão tillcia das JardiRS de Inlancia
,�: LO'l1dr:cs, 14 (A. P.) � Tropas milhares de veteranos russos na ammclou que ti batalha contra Analisando os preríodos de vi- E' fato sabido que a criançlf
'russos d'e choque capturaram batalha contra os alemães. Ao os alemães tinha oomecado com da na criança vamos observar que írequenta o Jardim dê In
a çapítal 'da Lituaili'l:, 'e o general mesmo tempo o Q. G. de TUo

<,massas de ta,',l1,ques . rus,
sos, O

co" que, a, idade, p,l"e.-esCOI3I" corrs- íancía (em ves d� permanecer
Braseval, de Riga, ontem inves- em seu comunicado especial anuo munícado tusso mostrou-se re- prehendendo a idade de 4 a o abandonada em casa na ausen
tiu s�te milhas- atravez podere- cou que as troças participantes servado, SObJ1,6 o avanço na Prus

I anos,
ainda não mereceu SU,fí- da dos pais que trabalham OU'

sa defesa do eixo, numa conquis� penetraram nas muralhas de Bel... sia Oriental. e ciente atenção, dos nossos edu- no ambiente acanhado dos pre-
'"

'

,

, II cadores e dos pais de Iamllía. dias oe apartamentos modernos

I
", '

I
O día porem, em que melhores ou �111 rompanhías que modíãí-

Diftrill Matutino j foreu: os nossos .e�fo;ços em pról cam o seu caráter), al-em de pos-
, anual

, ,

Cr$ 60,00, da CrIança, surgira ne modo de- suir um maior desenvolvimento

SBlll,estl'al C,r$ 35,00)

Cish,'.o,' ,a nD,ção
da lfl1,_P,ortancía físico e psíquico, se acha' em me-

avulso Cr$ 0,30 dos Jardins de Iníancía, esta- IhOres condições de iniciar o ci..
,

belecímeutos que, justamente, elo escolar. As professoras não
têm por finalidade atender ás têm: necessidade de corrigir tan-

criancinhas em idade prc-escolar, tos erros nem de desenraizar
Foram Froebel e Montessori tantos defeitos provenientes de

BtUMIUiAU • DamingQ 15 ,de Ouh!bro de"m4'" - Dr. A�"bffi"eil Billsini Diretor Responsavel - Ano XXI- N. 1ft os precursores dos Jardins de In- uma má educação ou de um!
4 ","'" fancía; também denominados, abandono prejudicial numa ida!

de'
'nas outros paízes, «Maíson das de importante como é a pre-es
Petits», «Kindergartan», «Casa deí

,

colar.
Bambíní», «Jardin de Infantes», Para' a nacionalidade o Jar-'
etc., nos quais, 'em ambienta apro dím de Iníancía possue extra-
príado, com mestres especiallza- ordínarta' importancia pois se co..

dos, se desenvolv-em as manifes- meça muito antes a desenvolver,
tacões espontaneas das críancí- com c uidado e carinho, o fisito
nhas, de acordo com' suas exígen e o caracter do futuro cidadão'
elas psicologicas. brasileiro,

z;
•. L.i �J,.'>.j

Nestes Jardins de Iníaacla, em

,

.N'

Em primeiro lugar, a
ordem. POfllU8 na de
sordem mula S8 eens
troi!

'

Getulio Vargas

o arií:toto das aspil'dç:õés do Vale do Itajai

Expedicionario lerá o conforlo
Não pode haver, na verdade, 1I111m'enaucampanha de sentido mais pa- li

tríotico que a que Blurnenau es·

tá realizando em pról do Sol
dado Expedícíonarlo. Todo aque
le que concentrar, por alguns
instantes, seus pensamentos so-

bre esta grata iniciativa, S'2 or

gulhará imensamente rI::>. poder
cnntribuír para o conforto mate
rial e, principalmente, moral dos
nossos patricios que Já longe, (;111
sólo extranho, ingrat,Q e inhos'pi
to, estão combatendo mIl inimi-

já transpoz fronteiras e que es

tá merecendo as reterznrlas mais
calorosas e .entuzíastkas das
mais altas autoridades do paiz,
não se pede nem se insiste. Ap'e
la-se apenas .para o patriotismo
da nossa gente afim de que, es

pontaneamente, sem pressões,
sem Insistencias 'e com a sínce
rldade mais profunda, dê o seu

quinhão para' agasalhar o com
batel1te brasHeiro da i!1tt�lsi'dade
do in.verno europ·eu e para que
no dia do Natal, ele t"mha a sa

tisfação de saher que lá ao lO'ng�,
1,!Juardam..se nuvos desembarques na Grecia na sua Pátria extremecida e ama;

da, seus irmãos estã:J pensando
se novos' des'�mbarqu.es dentro

n�les com carinho, com d2dica'�Londres, 14 (A. P.) - Consi- de dois aias, provavelm'P-l1t,;} na

'dera-se nesta' capital que a pro área d'G Ate,nas. A radio emi$� ção e orgulhosos da sua' ação.
C"I,ama'ç,Ei,o g�I·<:l1 0"-0 ,p'Q\ro �J',02'G d B' ·11'

'

t d
O CGUrarto e a satisfação q,ue- "" - u ' - � _�, sara' ,e razzovl 1 com'en an o

,

{ "-
'

.

81·g,',1,1·fl·c,a q' li,"" est<'o ,1'ID'1'"niPTI,t,;:- :n,o� I
' -'

d' E t d'
lhe daremos pagarélQ cum Juros

"u - - a proc amacao lZ: «( m o o I' "r'
.

r
\'05 (I�,"'S'e�nl'b,arqu,p,s' aI'l'a{l,os :'1a o .'> dAr'· '" ' -

d qna quer sacn H:l{) que lz:>rmos.
,�

- ,n l','e a fica e lt11preSSao 0-

Greci�, havendo mesmO,',deSP:lC!10 ,minante que, haverão novos des-l DUTOMO'VEIS _
do Cano, segundo o qual esp-:�ram embarques inglez�s na Gr�da.» " :
i
-

.. .._...".....,�- ..,..�� ..........-...--.....,..__."..�-��.."..__-...-.� .. ._...."......,"...._.....,....

'f�
.. ·· ..········ ....

·······:··········�b·��������·�·��···�.��.;.�����.�. ··���:�·?t DISQUE FQNE

��wO�'zUeltlol��Agr�e�� P�b�'àI;'3�r:i, :t 3 • O
fL�s���""'.e;���U:::=���:.���.��� 6 linumsines da ahu.luel

fO�312za§ yoadorâs atacam Pijam�s. de �ã para os Reconstrução das casas de
ii lI�a .formosa , Expedu!lOnarUlS Londres.WaShll1gton, 14 (A. P.) - rn� 'L ' d 14 (A P) o n

.

fa ma "', d'p a' taIn''e',l"t '(j ...,. o' ,,", � A C 'v 'lI B '·i· f' '.

OTI res, '.

_

-

,

'
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r 'J, -p r, ..:?, ",u�r ruz

'

'el'me la rasU�lra, l�
mstrO da reüol1struçao revel,ou

ra que gl'and<e formaçao d� s�p�r liaI de S, Pau]'), pê!::l sUJ. subc:J�
ue lOO.()()O trabalhadores foram

fortalê��s B�2� atacaram ob�etl� missão de Soc(}rr�s de GUerra e �lobilizados )ara as obras e re

':08 milItares ]apol1Jezes na Ilha. Seção de Costuras, está empe.!1,ha pal'os úas ca�as da ffrea de Lon-
F.ormosa. O, ge'�'eral Arnold, C::>� da na confecção) ele agasalhos 'ê '

" ,...',,' ,,�� I1
.

d t,... I" 20' F A' P 1" I F
dles, at1ügldas pelos ataqll�lS do:;

n_un �n,� ca - orç.a, er.,a, rvupas aos 80 nanos (a . E. B., rDhots nazistas, ant;es da 'entra-
anUt1GI:)U 'em seu comUnIcado qu:) já. estand.) preparad.os para a pri I '1 'i"; Ad' t _ , ,"
, d"'"t Ih" ,""� " ",' l' ',', D \.' 10"0'"

,(a (O L1\�111(), mnase qu�os � � . _s s;_��:) �ml{Juos Dga I�elIa r�m:s:;a, ',' Ui 1)11'1111:.1S doe o numerO de casas danificadas é
que selam suflcK�!lI',�s. la e algod;,m. , í' d 'eI mais e milhô'''s
'e-4I<_"_._,._�."",,.,_-'.....;'. O .-.-.•"'ii'3•.-.-.�_�_"_.

a\ a,Ia o n ,_ .

� ..

I t

I AUTO GERAL !
'I - DR - 'i

I ROMEU VIEIRA !
i ,PEÇAS E ACCESSORIOS J
�, PARA AUTOMOVEIS !
I !
� .

� RIJa São Paulo, 7 i
l - Blumenau '-, t
�, ..

.-.",-:+"_+-",-.-'.?-�-'.-. o ".-.-.-.-�-,.- .•._ .•-'t'- ..

Pesadas perdas alemãs em um desembarque
Londres, 14 (A. P,) - Um. rD� queda de Riga- foi conquistada

mtrnicaclo supIemental' soviético por meio r{'e ataqw� combiaaüo
infOrma que os alemã",s SQ·freram pelüs exercitos russns, {Ji1de tra�

pesadas p'erdas �m hon};>:ns, em varam-se ferozes combates du�
Riga, e üúnben1 nas proximida- .l'ant'2 .os quais .os nazistas' bat:e�
des de Palanga, parto do mar do ram em retirada.
Ba'ltico, \Jnde achava-se am2aça
do (l porto de MoeInél, onde os

;nazistéls tiveram ii perda de mi�
lhar'\?s 'de homens na tentativa
de um" des'lOJ1lharque. Os russos Londres,14 (A, P.) - A radb
abriram lOg':J com suas al'tilhaJ emiSSOra de Budap2st em Uma
rias, apoiadas, com os bombar� irradiação aqui ouvida anundou

d'eir?s e afundaram quatr:.J bar� qUie a ca;inara I,egislativ!i da Hu,n�
caças. ,A"c,,r:e,s,c,€"nt,a, 0,, comunirad

o I g,!'ia ,OUV,iU dur<'lnte a noite d�,
grande numero d� soldados na� oi1t'êm () relatoria que lh;� foi
zistas foraín aniquilados e mui- apresentado sobr� a situação mI
tos outros hineristas morreram' lha!' do paiz. Inf,orma-s,e que: ii
afogados. Mais de 300 alell1ã;�s nOva reuniãa da comissão será
que cons'eguirall1 escapar em bar t<f.'rça f.eira, afim d'2 S�l' exposta
caças fOram' aprisidnados. R!�ve� pelo minist!';) da guerra, a Sit'Uil�
la ainda o comuni.cado que' II ção exterior da Hungria. ,,'

o Soldado

j;."

neos e generosos.
. Nesta inicia:tiva d,e Blum::nól.u,

que está s��ndo c8wada d{� um

exito brilhante e magnifico, qUr3

go cheio de odío e rancor. Estes
bravos, que tiveram a ventura
de serem escolhidos para lavar
a afronta lançada à nossa sobe
raj'ljél e â nossa dígnidade, mere
cem de todos os brasíleiros, sem

dístiuções, sacriííoíos espanta-

Relaforio sobre a situação
da Hungria

Em "pouoos minutos a nova receite. -

Menda.a. - começa a circular no mngne,
alív1ando os aceseos e os ataques da I18ma '

'011 bronquite, Em pouco tempo é pOMivel
d!)rmir bem, respirando livre e facilmente,
MendatCIJ allvia·o, mesmo que o mal eejl!.
antigo. porque dl�otve e. rem�ve I} ,mucus
que' obstrúe as VI8S reSplratoPlR1!, mmando
li sua. energia, arruinando sua eaúde, Ta·
zendo-o sehtir·se prematuramente velho.
Mandaco tem tido tanto êxito que se oTe·
reee com a garantia de dar ao paciente
respiração livre e facU rapidamente e, com

pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias, Peça Mandaco, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia. á a

�ua maior proteção. 'ç� .

Mebdã.C!01�"=,::�
Churchill e Stalin
conferenciam

LO:Jdres, 14 (A. P.} - A 'radio
de Moscvu ff:1unciou que Staliin
e Churchill C01ferenciaram du-
ra!lt'e duas horas com a pres�n
ça do Premi::!r p,olonez Mkocha�
j'ezyk.

Oficina RADIO FUHIE
Atende fodos os serviços de

Radios receptores
Serviços Rapilos e Garanlidos

TELEFONE 1395
Rna 7 de Setelllhro. 13

que as crianças iniciam seus CO�

nhecímentos em meto de jogos,
folguedos, conversações. traba
lhos manuais, etc. com faGilidól.
de pode-se incutir-lhes noções
educativas de primordial impor
tancia pratica. E' o Jardim de
Infancia um traço de união en�

Íl�e a e'oco� eü lar, peJ'11litindo";él
solução d!a serios probl�mas es

colares, principalmente os liga�
dos c{lm a higi'i.:!1e medica ou

mental ,e, sobretudo! os qu� se

lielaGÍOinam com os habitas in
falntis.

Prosseguindo nas solenídades
da S-emana da Criança foi efetua:
da ontem, no Instituto de Edu"
cação Sagrada Familia, na festa
�scolar na qual, com a presença:
do Snr, Prefeito Municipal re au'"'

toridades escolares, profer1rami
palestra's m.edicas os Sms. Drs.!
Cap. Moacyr de Azambuja e PaU!
lo Meyel'l�.
Na proxima segunda feira se..

rá efetuado um: gránde piqU-eUl
que ,'lO qual tomarão parte ()�r"

ca de 1.500 escolares.

C ru ze i ro I Prefiram a Farinha Fabricada
, .

pelo . MOIHHO JOINVltlE
Ifez falso registro de nacionalidade
o nazista declarou que nasceu em Blumenau

A Delegacia' de Ordem Politica antecedentes e folha' corrida 116

e Social do Estado do, Rio vem Instituto de Policia Têcnica' da'"
de concluir um inquérito de qu� quele Estado, <ocasião -em qUê' fót
é acusado I) ind'ividuo Ernest descoherta a fraude praticada.
Motsch de naciona'Hdade alemã,
o qual valend�-se dos dispositi
vos do decreto-lei de nO 1.116,
de 24' de f.evereiro de 193!}, fez
se registrar no cartónin da anti
ga 4a. Pretoria Civil desna capi�
tal. como sendo brasiteir:J, nas�

cido em Blumenau, em Santa Ca
tarina. Feito is!Oo e de poss� da
respectiva certidão, -ele, no dia
imediato, requereu uma' carl'2ira
de identidade, atestado de b�ns

34 navios alemães afunda ..

dos pelos russos

Londres, 14 (A. P.) - O CQmu"

nicado I'USS'O anunciou qU'f}
aviões russos {:om botes' torp'2-'
deil'os aftmdaram 34 navios ale
mães inclusive oito transport.ers
pequenos, em dois ata'ques ao

porto da N0!Diga, Kerkes e ni)i

mar do Norte.

Dr. C A M A ii A

IESPECIALISTA
TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇA.S DE SENHORAS
MQfutiII iu meninas e moças. IJIslarbitlS da idade critica. Per
(trrItacÕ'es nsnro-gIílDlbtlares, OPERAQOES do nfero. ovarias.

trmllPaj. tum6res. IllJendice. bernias. etc.
Diatermocoagulação - Ondas &nrtas.

ICLINICA EM çERAL
Coração, pulmões. rins, i'UJ. digestiva,
Varices - Ulceras • Doenças Troplcaes.

CONS.: Rua 15 de Novembro.IISS {ao lado do Hotel Elite}
RESID.: Rua Amadeu Luz. 23 • Fone: 1226. - B L UM E ti AIJ

Desfile de gemeos e concurso de
infantil

robustez

Estão d€spertanda o maxiIl1:o
interesse em Indaial, os fest=.jos
de amanhã em comemoração á
Sema'1.a da Criança. Especial en
tuziasmo esta rehando em torno
do desfilê, de gm1120s do mU'li�
cipio ,�, '1110 w'ncurso de robust2z
infantil, duas magnificas sole!l1ii',.
dades" qwe abrilhantarão {) pro Paris 14 (A, P.) - O goven,'O:
grama de amanhã e que mer:e� fr8noez anunciou que está de...

cem as melhor�s refer2.tlcias aos volvendo a Belgica 30 milhões
organizadores da Semana da libras estel'Unas que a B�lgí;CaJ
Crianç.a' daquele municipio. I CO'n;}ou ao banco franrez em:

Ai!nda amanhã será realiZada 1940, e que o g.overno de Vich}�
uma gra'llde concentração eSfolar I entregou aos aj'emães.

(om farta" distribuição de doces
ás crianças pela Legião Brasilei"
ra de Assistencia. .,.ti

Devolvido á Belgica 30 mi
lhões de, esterlinos

BAR.AHORTE
Matador de Baratas

I B A RAMO RT'E

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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PoUtrJa8S Trif8�icas, com 4

II
rolamentos de 2 até 4 HP.

.. Seri'a Mecaniea, para {D.l
lhas de .12, monopolía e mo- I

I
turlzada. !

I . Sementes {i,1rtaIiças, as" i
I t�.a.n.geil'..OS de todas 8S qua-IIldaoes,

·aaam�=-��mm�����"àMm.I�:��·�tiM§�m�����&�&W&�.
, .

ARTIGOS PARA SO�VEl[Efil�AS7
COI�fEnAfHAS E �ARES

Dep08ÍtO à dis{lOBÍyão
Deposito Popular
C/ata, com avíso de 30 dias

j> .' "". 'I 60 dias
Idem idt,ID gn días
Idem idem ISO dias

C/Cts. PrazoFtso 6 mêses
Idem íaem 12 »

2 010
5 O/o
4 %
5 0;0

5 112 O{O
6 0/0

1 5(2 O/O
6 OI

Smvetiuas .. Uvms da Rrictlitas de S{ir�etílS

Cn1ueH:s Alltnmáti!:as .. tssóllc1as de Frufas

,�

Caminhonete Ford V-8, 1937
em otimo estado, e transte.
renda de chapa .

.
�V!

Iníormaçõesi OTTO WILLE
neste jornal. ou ex. Postal, 981

I
. €i;t.�.�'o�':��'::f,-,.,� .._�:9.::t:�_.�.�� •.::te

"

,

I
(I

I
H

1
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(Conlhuuu;ão da Pagina notariar)
BOLSA� DE INSTRUÇP...O

Curt Herlng, doc. 104
Carlos Hoepcke S!A� dou. 105

�

RECEITAS DlVERSAS
Venda. de 1 caminhão velho, doe. 26
Juros do depósito no Banco Bi aall

. SaldQ l'ecebido da géstão anterior:
�1<;-. "Bill dínbeiro 70,30
'" em depósito no Banca do Êrasi13_,_º8,.;.iL_,4_0........�4_.�05....4..;..7_0

46.480,80

lIéro Clube de IIlu

1.50000
t.500,Oo
===......,.._

.>, EXEROIGIO DE 1944
Saldo em 1,0 de janeiro ds 1944

DONATIVOS
Campanha caminhonete (saldo), doc. 29 100.00
Empresa Industrial Garcia, doc. 30 2.000.00
Exportadora de MadeirBs SIA. doe, 31 1.000.00
Fsbrica de Chapéus Nelsa su, doe, 71 1000,00

" MENSALIDADÊS
....__

Documentos n.o 42, 48, 64, 70, 7·1
EMPRESTIMOS

Paulo Korrnann, doe, 3�
REGEI:'AS DIVERSAS

Documento 65
liOHAS DE VOO

Conlorme Caixa Auxiliar: janeiro
junho

BANCO DO BRASIL
Juros Lo semestre n/depósíto

.
,.

t.é50,OO
7fJ,OO

enau

8700;00

4.500,00
197,90

5.36t,90

4.100,00

3.850,00

6.700,00

274,00

1.725)00

42,80
21553:7Ô

.Blumenan, 31 de julho de 1944 (ass) Mortinho Cardoso
da Veiga. Tesoureiro - VISTO (asa) Antonio V. Avlla, Fllhe
Presidente - Na qualidade de membros do Conselho Fis
cal, declaramos que a demonstração acima foi por nos e
xaminada e conferida. (ess) João Schwuchow - Luiz de
Freitas MBllO - Ernesto Stodíeck e Roberto Orossenbacher.

Exerciclo de 1943 Tesouraria
Demonstração da Despesa
Especificação

.

Importancla
FOLHAS DE PAGAj\/iENTO. doc. n.o 2, 16, 2�,

42, 54, (15. 81. 89. e 110
GASOLINA E 'OLEO, .dcc. 3, 13. 14. 28, 3:!, 47.

49, se, 69. 73, 74. 78, 82, 83. 91. 92, 93, 112
DESPESAS DIVERSAS, doc. 4, 5, 6, 11, 12, 22,

40, 41, 51, GO, 62, 68, 79, 85, 101, 102, 107,
109. 113 '"

Al,UOUEL SEDE.. doc. 7, 15, 44" 5}, 70, 80, 86 c

MATERiAIS DIVERSOS. doo. 8, 18, 23,27,29.33,
36, 37, 28, 39� 50. 58. 66, 67, 71, 72

..

MATERIIJ EXPEDIENTE, doc. 9, 10, 43, 55, 75�
76, 77, 87. 88

CONDUÇÃO URBANA. doc. 17,61
REPAROS, doc. 35, 98
fRETES� doe, 52, 59, 94, 95, 97
DESPESA RIO, doc. 45, 103

265,70 E X P E O I E N T E
90000 �---

I " fel. 1099 .. (o Po�tal 51
4. t 39 80 1 f!r

'.
Aclimes BalsinJ

I Diretor-Responsavel
1 124 70· Dr. Affonso Balsinl

.
.

• Diretor-Propríetarío103,00
'

1.897,00 Oficina Propria,
149.20 Rua 4 de fevereiro, 7

2.3°9,40 Assinaturas
41.118,90 Anual Cr$ 60,00
5.361,90 Scruestral Cr$ 35,00

---"""""'"=46-�-48""'0"":S""O Colouíal o-s 20,00
Numeres

6.916,901 Avulso Or$ 0,30
7942,701 Atrazado Cr$" 0,50
696,00 l -: Colabor,açõcs rep:bidas não

226501 serao devolvidas e fIca sua pu-
,

I blicação a criterio da. direção.
62g 50 I

- "Cidade de Blumenau" não
290 '00 se responsabiliza por conceitos
290;60 emitidos em artigos assinados

'.

,'.

;1
_.i SAtDO EXISTENTE: em corre

em banco
554,30

4.807.60

16.936,40

13.294,70

EXERCICro DE 1944
FOLHAS DE PAGAMENTO, doc. 18, 28, 40, 49,

57, 62, 73
GASOLINA E OLEO. doc. 5, 9, 37, 45, 68
ALUQUEL SEDE. E GARAOE, doc. , (parte), 12,

27, 38; 50, ÕJ. 55, 76
FRETES, doc. 2, 34, 56, 67
DESPESAS DIVERSAS, doc. 4, 13, 23, 36, 43, 44.

'58. 77, 7S
CONDUÇÃO, doc. 46, 52, 54:
EXPEDiENTE: doc. 11, 16,17,21,33, 41,63, 69,75
MATERIAIS DIVERSOS. doc. I (parte), 3, 6, 7,

10. 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 35. 39, 47, 53,
56, (parte) 59, 60, 61, %,72

SALDO: em cofre
no Banco do Brasil

43,40
·1.120AO 1.163,80
�-'_"���'�-e•.�

21.553,70
Blumeuau, 31 de juJiJo de 1944: (a) Martinho Cardoso

da Veiga, 'I'esourelro - VISTe -,. (a) Antonio V; Avila Fi
lho - Presi4.énte - Na qualidade de membros do Conse.
lho Fiscal declaramos que a demonstração acima Iol par
nos examinada e conferida, (aa): João SchHchow - Luiz
de Freitas Melro - Ernesto Stodíeck e Roberto Orossen
bacher,
.-.--c+=.-�" ..."-'-'t.-.-.-.+ o +-.o·-:4i-:+-.fi-:.-·.r,==;""'_:+:-:'

Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Comerciarios

Delegada em Santa Catarina
AVI�O ,

A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Com�I'ciarios avisa aos Senhores Comerciantes que o

Sr,' Wilfredo Weega deixou de ser seu Correspondente au-
tcrlsado no IllunicipÍo de Timbó,.. -Ó. •

.

_

•

AR credenciais de Correspondente tio JAPC em poder
(laqueie senhor estão sem nenhum efeito fi partir de 21 de
Setembro pp,

r

*----�------------------�---=-------._�r---------------*

Tipos especiais para:

MANGUEIRÔES .. GADOS � AYIARIOS 9 GALINHEIROS
CAVALOS & PARQUES e HORTAS o JARDINS
RESIDÊNCIAS "MUROS DIViSÓRIOS e outros fins.

Solicitem. infonnes aos únicos [obricatites t

�'pAGE" L tda,
Praça da Sê, 371 - 2? andar - Sala 20lÍl

! Caixa Postal 241-Tel. 2-3080 - Teleg. "Ccl'capage" � �ã� Paulo

*
U.J.9..

�'--"",. Ii-.-"-.-·.EE!�-�-.o ,,-:+.-�-�-:t.--..-.!ES.-.-:+O�--�-'.=.-..-�--.-�-'"-,,

CIDADE
DE BLl1MINAU

..

Foto AmADOR (85 Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro; 569
�"".-�.Ti��f.�.."��:'�••�® e+i!l.Jí.��:I!.'�]?.1t<�-�'jJ:.�.���:14
(Q�.·�.�Sl.=.:<I!>:'f(�:.:.�"':�!f .�';>$):�Glo €i ",���tI,>���· ..�.,.:��:.�.��.-.-o(e

� Exportadora da Madeiras S. A. i
:. Stock permanente de: �. �

� Madeiras de construção em ge- �
. -

: ral, Forros, Soalhos, Molduras � �
� etc. �.. n

i Telefone 1337 :l
� B L IJ M E NAU • S�nta (�taiflna �.
�.•:.�:.'U.•�O-:4'*.• :•.:.+��•.:•••�.�0 O.0:ã.H�.:..•..t..��_+.t�•.1',:,ü-�_üt_:.,�

fRACOS ti

ANÊMICOS,
. TOMEM

UIIIRD· er��snta�o
I i "SIL\����.RA"
Ll:;�����;���
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'" Plube de Bllllmtf.U1a-U mesma ordem numerados, tanto no que se tefere aos da
-_ - --

1.1 16 I initi�§1
-- Despesa com 80S da Receita.

DONATIVOS
Nesse período alcanearam 8 ímportrncla -íe C. $ ...

12.500,00 os donativos feitos fi'este Aéro Clube, que com

excessão de Gr. $ 2:00000, foram doados na gestão anterior
e recebidos pela atual. "

Senhores Soclos BOLSAS DE ESTUDO
Venho darconta aos senhores Sócios deste Aéro Clu E' com prazer que temos a. ressaltar aqui os gestos

be, nesta. Assembléia Geral Extraordinari!l, da gestão que patrlotícos e generosos dos senhores Ourt Hertnz, Anerhs!
me. coube vencer, como Vice-Presidente em exercido na Ramos da Silva e João Schwuchow. Esta Dlretcrla apelan
presldeneía, .em virtude de se ter ausentado desta cidade, para os espíritos esclarecidos desses tlustres patrícios 30n·

� .. e do Estado, o Eng. Isaías de Mello. senguí pessoalmente de Curt Heríng, da Casa Hoepcke e

De íutcío, para que desde logo sejam precisados os da Oremer S. A., Impm-tancias neeessartaa para que alunos
rumos que desde ha muito deveriam ter sido tomados, pa menos providos de fortuna pudessem tirar o seu brevet,. e
ra o necessário e devido desenvolvimento desta Soeiedade, pudessem formar ao lado da mocidade brnslleira que hoje, -

manda o dever que eu diga, de forma leal e s!nc:;ra, como febrilmente, ocorre aos campos de aviação, na ansia lncon
viveu e vive este Miro Clube� desde a sua fund ção. .

tida de servir a Patrla de pugnar pela sua granríeza e de-

De fato, causa extranheza que, em Blumenuu, cidade fende-la nos ares. As írnportanclas relatívas ás bolsas doa.

modelo, onde tudo truuüca e se desenvolve, onde tudo das. por Cnrt Heríng a Casa Hoepcke nós as rr cebernos
cresce pela capacidade de trabalho o sãos propô sitos, onde em dinheiro; ti relativa á Cremer S. A. foi paga dlretamen- .--4'--+-.;;._<j\--�-�",,",<Ç;--y-�
uma Industrla e um .eomercto dignificam um Estudo, onde te ao aiUDO, para custear: a sua instrução.
uma natureza [untou-se aQ homem pura a comunhão da be- EXERCICIO DE 1944
Ieza e fDrça de vontade creadof8, onde só I) que é um e Compreende o período de 7 meses, a sabei, de 1.0 de
bom vive e progride, causa extraahezu, repito, que em janeiro a 31 de junho do corrente ano.

Btumeneu um cmpreeudímeuto como este Dão tivesse me-· DONATIVOS
reeído o. que merece Bem diminuta foi 8 lembrança daqueles que poderlam I

Em ou!ros pontos d� Pais•. em outras cldades deste E8� auxiliar o Aéro. Clube, neste aDO, Recebemos d� Emp�esa I
tado,. os Aéros Clubes sao entidades florescentes. E porque Industrial GarCia Cr$ 2.00000; da Exportadora ue Made-ll'fls
em Blumenau não verütcamos isto? Faltará patriotismo á SIA Cr$ 1.000,00; da Fabrica de Chapéus Nelsa !;.A. Cr$
mocidade biumonauense ou ela se desinteressa pelos em- 1-000,00 que junto no saldo de Cr$ íOQ,DO proveniente da

preenuimentos avtatõrlos ? campanha para aquisição da caminhonete. soma ludo CrS,
Não, mil vezes não! Eu, que venho mais intimamente 4.100,00 A Casa do Americano S A. doou ao Aéreo Clube

conhecendo as aspirações dcs.jovsns btumenauenses como li ímportadcls de Cr$ 1,500,00, 08 quais ainda não foram

dirigente deste Aéro Clube, sei do quanto eles almejam to- recebidos, pois tal Impottancla se destina R') encontro de
mar parte no movimento que corre todo o Brastl, em pról contas que esse Aéro Clube tem afazer com aquela firma.
durou aviação poderosa e digna do nosso imenso território, Pelq que Vêm de ser apresentada, !acil ê de se con

para maior grandeza e segurança da Pli.trfa.
.

>

clulr que em 1944 o Aé-o Clube roi esquecido. Justamente
um aéro clube, maxírué nos se .$ primeiros anos, pre- neste 19·1/:1, quando mais ele precisava, dado o golpe que �_�__ ."""'�-$>-�--'l>--�-�-�

cisa ser eficazmente auxtlledo. Não lha devem faltar meios viu de sofrer com a perda de seu instrutor e d� um dos

pará a sua SUbsiste.JJc,ip-.•..(:L.cOntiUllo desenvolvimento. Deve I seus aviões, esta Diretoria viu se privall.R dos elementos
ser do zelo de todQ� conservar sua vida e melhorar seu necessários ao contrate de um novo instrutor e ímpossíbl-
6parelhament0. Quem:)'§Jo exige é li. mocidade que vem e [Iitadu do outras providencias, quo deveria tomar para a

.

que de nós tanto espera. e os destinos da Patrla, por quem vinda de outros avlõcs; iniciamos uma campanha para a

tudcdevemos fazer.
.

.... construção tIe um hangar. Tal campanha aberta em liVIO
O problema está plantado: ou o Aero Clube de BIl!- de ouro, pelo Sar. Coronel Epaminondas dos Santos, então

menau recebe da cidade a atell'}ão que merece, ou ele des- 'dígutastmo comandante da Base Aérea de Florfunopolis e

.apArece.tá. Não quero nem por um. instante crêr que isto pelo ilustre Coronel Adernar Vllela, na ocasião digno co

se dê. pois sei que Blumenau defenderá seu Aéro Clube e mandante do DObRO 32' B. c., encontrou apen'ls o apoio da
. que Dum futuro pNJximo o teremos digno do nome que traz. Companhia H�ring através a alta compreensão e boa Von-

O que representsrià para a cidade o desaparecimento tade de seu Diret�r Gerente, Ruberto Grossenbacher.
do.ste A-êro Clube? O que seria para todoS nós, vermos Tal camolluha encontra se, assim, aiuda abelta, e IljJs
aéro clubes em frauco desenvolvimento nas cioades ViBi� tomos para os nossos sucessores contiGua-Ia;
nllas·? SALDO

lmediatamenle deve ter inicio um movimento €m pról E' de Cf. $ 1.163,80 (} saido existente, o qual desdo-
do Aéro Clube; imediatamente devemos preVê-lo de um bra se na existen"'ia em Caixa de Cr. � 43.40 e em depô·
h'l:1ngar e dos meios necessários a vinda de um instrutor; sito no BaüCO do Brasil Cr. $ 1.120,40..
imediatamente dev8llios tê lo equipado para o seu pleno OBSERVAÇÃO
desenvolvimento:.... Obvervemos que as impoJtancias que vem de ser aH

Com. o POUo.o que tivemoB� formamos, um numero éIe- nhaàas, os compromissos pendentes e o saldo apr-esentado,
vado d.e pilotos, baja visto os demais brevetados DO Esta- dizem respeito a situaçãO financeira da sociedade. A situa
do, em outrua Aéro Clubes. Temos formados 16 pilotos, sen- ção ecouomicli não é apresentada por não possuirrnog o pa
do 9 durante a minha gestão. Dada a falta de um instrutor trimonio do Clube. Considerados 08 bens ativos do Clube,
e a deI1ciencia de aparelhOS, em virtude da faHa de um claro que os compromissos I'inanceiros serão absorllides.
haDgar, fi instrução e vôos acham se paralizados. Novas

.

CAMPANHA DA CAdíI�HONETE
turmas nã.o poderão ser Iormada�, nem os pilotos já bre· Resolvendo o sério prOblema de condução de aI unos
vetados têm meios parli se aperfeiçoarem. para o climpo, os senhores Alfredo Campos' e Bruno Hil-

.

São estas, em linhaR gerais, o estado em que se en· debrand merecem ser mencionados. Com preito, dnda a di- �-+-�9:I�-�-'i\f-"'-�-íf-�'

contra o nosso Aéro Clube, que lIluHo espera de Blumenau namica ação e interesse desses ilustr€:s protetores do Aéro
para sua. sobrevivencia. .'

..
.

Clube, foi possivel li acquisição de uma exelente caminho-
DAUTO CANEPARO - foi, sem favor, o maior dos pug- nete, em .perfeito funcioDamen�o e preenchendo inteiramen· e

nadorês pelo advento .da aviaçao na cidade, e, sem favor te a fi-oalidscte a que se destina. TuI caminhonete, hl}je, ATAQUES NEIVOSOS
algum. tambem, o maIOr dos batalhadores pela exÍstencia tem o valor de mais de Cr. $ 15.000,00. use.

do Aero.Clube. St::a ;norte prlv�)U no.s do enl.usiasmo mo-
.. ÇONCLUSÃO �,B! A � Fá '\8 A f!!

ço que - tanto o dJstmguia, do Ideallsmo apmxonado pela As�am, senhores Bocios, vertho de frzer o relato da [S�� A !li'M W M lu
domjlla�ão dos espaça.s, da. int.eligencia. aliada 8? inteiro minha atuação como presidente em exercido, desde () mes ffiRliltlSfimii:2CgibefaUlliieHar.
conheCImento do manejO e Iuacwuamento da maquIna, e de de agosto do fiTIo passado, Todos os documentos e de-, Fi1r,� ilHHH.i1ES: 3 CtlUUIUS.
um corc.cUo de oura, 1\:181 e amigo. Morreu experimentando monstrações que Ól'fi apresento. foram declarados €'xami- .- ·:'-·_"':-C'�1'="!·-' �. -<í""",,�-�-�
a maquina que i� ser �!1tregue ao a.luno, mas que, antesd nados e conferidos pelo Conl'lelho Fiscal. Todos estes do·

. .

zeloso como. ele érat devia ser prímeiramente dOmll1tlda cnmentOI� e demonstraçõea encontram se ao dispor de to

por ele, instrutor.
..

do aq!Iete que queira, mais intimarnrnte, sabor da vida do

.. A Cidade,. pelo seu eomercío e industria, deu-lhe as Aéro Clube durante minha gestão- Finalizando, digo li to·

h.onras q.
Ue me. re.Oi.a. No se.u . tUID.Ul.O condigno, carinhosa·

I
dos do

meu. agradecimento pela boa vt)ilt�de com quo ID42

mente felto, lê se li. iUIHJriç'ão' Aqui jaz Damo Canepal'o - bão dado com fi sua presença.
Homenagem da cidade de- Blume!11111 ai) primeiro instrutor! :BIumenau, 16 de sütembro de 1944
do sei} AéroGlube;

.

t

I' Eng. Alltonio Victorino Avíla Filho - Presidente
V

..

i

..v.e.nd.o. tão sóment.6. p
..

ara .0 ..deS8.,nVOiV.imento da aV.ia l\.I!l.rt ..Í.DIlO Cardoso da Vf�iga - Tesoureiro
ção; procura.1J.UO com enormes sacrifícios, erguer em Blu- • •

mennuum orgão eficiente para {} preparo dareserva aéra IExerc,clo de 1943 Tesouraria I .-�-���-���-�.-�-�-..

da Pl1.tria; tirando do patriotismo e sadio entusiasmo a CG- D
.

t
-

dR·.t.regem necessaría para ven.cer dificuldades e perigos, VIilOU emon�. ra_çao a ecei ta
alto voon tão aIto que, hOJe, ao lemb,'armo·nos dele, a pa. .

Espflclfl.eaçao Parciai Total
lavr'a se conturba e o cOl'sçãq chora de saudades- DONAT:VOS

.

. *** Empresa Indul!JlriaI Garcia, doc. 1 5.000,00
A presenfeprestação de contas compreende 00;8 pe. Exportadora de Madeiras S/A, doc. 19 2.0DO,QO

l'iodos: UlIl de 7 de junho de 1943, data em que a gesl�o Fábl'jCl:l Ce Qazes Medicinais CremeI'
Eoa. Isalas de !lJ:elo teve inicio. ate 31 de de Setembro do StA, doe. 20 ê 108
me�mo ano; .outro de l.ode jllueiro'a 31 de julho ultimo... Tecela�em KuebuI'ích S/A, doc. 24

Estão, assim, 'separados os movimentos verHicildos em Casa do Americano S/A, doc. 25

1943e n\) period{l citadO de 1944.
. SUBVENCÃO FEDERAL

EXERQICIO DE 1943 Diretoria Aei'o'nfluUca Civil, doc, 30
Dos cinco primeiro!! meses deste RUO, nada se poude Dirt3toria Aarol'.:ÚmHca Civil, doc. 1::4

fazer fIfi demonstração auex>9., a não ser o saldo que noe MENSALIDADES
� .......,.�

foi eutr�gu�, país a c'es?l'.ganizaçt!o em qU? encontra:nos Documentos D;O 34, 46.,63, W6 e 111
a TesoUfHfla do Cluhe, fUI Ud, que nos obrIgou, autoflza- HORAS DE VOO
dos pela Diretoria, em sessão, li adotar novos livros para Conforme Caixa Auxiliar
8 escl.'ífuraçâó·

. .. ... .
_

.

Venda fivulsp..,' doc. 100
Houve o mnxImo CUidado em documentar to:1os os I

..

$l\çallleritss da Caixa: noS documentos Coram lançados e na (Conihma na Pa�ina Seguinte)

Resui1lo do·· relatório apreseniado á assenlb�éiageãal ex
Iraordiuaria de 16 de setembro de 1944, pelo Presidente
Antonio Victorino IvUa filk3, relerente á sua gestão..

4.000,00
500.00

l.OOO.no
B4JBP-..zs;;;",,"__ .�.�

12.500,00

6.399,10
6.399.10 12,798,20

3,730,00

5,625,00
75,00

t5·10·194�

o mELHOR DOS meLHORES
�� .. , •••••••i�
,(!""!;I ....... ta, �CI .. ,'.. tlVt('�1I M..,(ft:fIo _·,""twe.�1IQ�

o ."fC::< 0",1' _d'!,-",Ut -..e.o��"'"

�·.. dr-seohrir um rémedio pura êsse mnl qlle
o deprimo moral e HsicR;:nent-e pernute
n sociedade, CATlJASE COMPOSTA é O

remédio. preparado com um grande vege
ml de nossa flora. cnjas propriedades ee..

timulazrtes f! vitnlizadorns _
(�·m combine...

ÇÜ;J com o nlealôide da "Ioímbehôe" 6

hormônios cerebral o tesf.inular. agem râ
pidamente no comhate

à dehilidnde neu

ro-muscular H virfl, astenia (Iraqueze
nervosa), dmânlmc ... Não encontrando
na sua Iarmáein, peça no depositário
Caixa Postal, lH7 t - São Pau104

CfilUASE COMPOSTI

em �)I�rigú s. ea:i1de- e a vida, CO'fne"

�z:m pn!" 'OTJlS Elmp�ú� t(�so cu rp'!1-

{rindo. Eei� m!de..l:l:. emhora 11!lrp.çam

iX'� wd.o 4) r.uidado r�nr9 que ní!o

� S!.ggr-I)V� às rnnneira a �!!us!lr

�r!(!;J uboneei:menLo!;- T )�if!8 fi::! r.:f..,

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



"Cidade de Blumenau"
ê?'" ....-.'1::���)1_ WIl&1ttiiC\j!$jt!m:::k!iL&(1l§bl &:i@i+l'fé$Witw.·u&i;tt ia iI��1t'f:riR

15.10..1944.
1 ....�IIA ;;; J:UlIbt# '%ai&!lWl)!ii ;

�"

Na quadra do Aimoré E. C., no Garcia, será realizado um sensaclnal
� torneio de bola ao cesto, com a participação de 6 dos melhores "flves"

de Blumenau, com inicio as 8 horas•
.g��:W:'-.�.",:��.=.'*'Ií>t:•••:"G<�·��® O®·�"',*ll:i1��;''Jí:H'::'H·'4>.'$'���.;s�;...g�eO ��+�••��.:o;f•.•.••�.·.·."'''.�:''0 oe�:..-::tZ.-:+'.-•••'''-.:'.'••·''.�.+'''0o 0'''�+.:'S'''+-•.,,��.<)'.-...�,,-�·.+:.-'G

�!��
1'·,,"·.' ..

_

v nt r Pano·"
GRETA GARBO - MELVYN DOUGLAS - CONSTANCE BENNET - RO

LANO YOUNO - ROBERT STERLING e RUTH GORDON em

""Duas z s

MONTTY WOOLLEV - IDA LUPlNO e CORNEL WILD em

Umacernedia finíssima que o entreterá durante 85 deliciosos minutos!

D01nihgo na .Motineé: Inicio da Sensacional Serie
.,. �Ea'f�n�m.3:!$ de maê©o Yirifi ..Mamdg"

com TOM BROWN e ROSE HOBART -- A seríe que jamais será esquecida
pelos fans dos filmes de Aventuras ! . PERIGO" flMSTERiOS! ••.

Uma comedia feliz. alegre e incendiaria, com a mais impressionante e SU�

gestiva personalidade da tela! - O filme que pelo seu grandioso elenco.
dispensa os quallílcatieos exagerados i - E mais um FOX JOR��AL

Plaiéa: 3,09 .. 112 0 Militares �,OO � B�lcã@: 2900 .. 1/2 � Mmtares 1�50
A; Noite: ruae« Núnwrada 01'/$ 4,00

EHlftÉll1l!$: f�atéa :'Mi� .. 1/� ® F��iP. 'ti,@® - Balcão 1�50 N. B.: - As poltronas numeradas já se encontram á venda

\t--.·��t.t.""':""�--:t.-::t-·":'·+SE:i+.-"fi-;0 ()�-t;�'�.��-ô'-.:-:���-.-� o�-��:���-:+:""""':9:��-�...,.1'�." o .":"':.-í'i-.-*-�-:.,...�-�-:. o ,•.-.-:�-,.�-�--:,--,.. �-'f-�

.)i!....
HOJEj á fardé, no E�rtadio do Olimplco, a" realização' do tão esperado

lntermenlclpâ! entreMapcilioDias, campoão da 'Lavi' e Palmeiras, pontoiro daLBD,
Papelacla
"MELIl'v1"

PreciSlim;_s�.l chapis!a e 1 pautador para maquina com

penas, Resp(l�til irnllc<ll1do ordenado, anos de pratica e outras
informações a Silvio Pereira 'I'elles - LA,JES. Pagn�se a vingem.

.

�té Liljes {tquele que for admitido.
Résposta urgente.

Compra e Venda de Madeiras para todos os fins
�ua 1 do Setembro - Telefonn 1248

!IIAO EXI6f t:>uQGA'im:,IIEM OIÉTI-\
i.iiI!hl��j:i��aal
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Sociedade' Draulsiico
f�usical "Carlos

Ggjnu�s"
Dessa prestigiosa sociedade,

assinado pelo Sr. Secretario da

U. Orquestra. recebemos amável rnis
siva de agradecimento, pelas alias
justas' e merecidas referendas Dos 20 aos 30 anos: Asia - sttstertor« e ardente.

��'i#8!iiiMih,**�i\?l'�
.�w r.I •••. .

.

_ que fizemos aos dignos compo-
nentes da orquestra que tão bri
lhantemente se saíram na maravi
lhosa noitada de arte que propor-
cionaram a culta plateia de BIu· Vialantee

;
Seguiu ontem com destino

menau. '.501 •

lá Curitiba aonde uae passar
:: Tívemos o. prazer ck� ouvir 'du- tantes, tornando o programa nu-

Se licito. ?OS fosse, pediria- Spguiu hoje naraPloriano- as suas fel ias o Snr, Feiu: Sal-
iant-e a semana, irradiados pela ma fonte maravílhcsa de sabe- mos. aos dmgeotes:: atendendo polis onde irá residir, o Snr.1 gado, fu.nciona1'io da Bmpre.
Radio Nacional os instrutivos' daria. aos rnumeros .�edlClos que .,�o� José de Azeredo Coutinho, pes-! sa I:'orça e Luz .�anta Catari-
programas da Universidade dó No interior, onde não ternos �.hegarn

- mais uma noitada
I soa de muitas relações em. 1 na 8. A" nesta cuiade.

_ _

Ar, a cargo de renomados pro- muitas oportunídades para ou-
identíca aquela memoravel de 7 .

. ,.

I --_..
.

'j

fessores e professoras dos me- vil' conferencias, assistir boas de Outubro. I nossa czd:lde, onde ocup�va o
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Dos 12 ao.'! 15 anos, Arrioa. - Inculta e selvagem,
Dos 15 aos 2(J anos: Oceania - Desejada mas muito longe;

Dos 30 aos 40 anos: Xmerica - Técnica e experiencia
Dos 10 em. diante: Europa - Bombardeada e sem, esperanças.Bhlluenau, 15 de Outubro de 1944..
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como seia BAGUASSÚ? CACHETA, mCmVA. LUCU·
RANA, CÉDRO, CANELA., PEROBA e outra qmÍlidades,

Rua 7 de §e�embro

Cruz Vermelha Brasileira
Filial de Blumenau

• Encontra-ss na séde desta FoliaI. mensaq6ns para as se
qumtes pessoas:

PaulMarquardt. Germano Goennemann Georg Stelzel'
F�itz Kõt�oh) .Wilh?lrn Kort�, 'Josef PresteI,.k Bllseke. PanÍ
Hltter, FrwdrICb WIIhelm Zlmmermann, E:niUe Franz �rain
hardt, Hao,s Ha�n. y�ílhelm Ad.ol! Krüger, Pietro Vota, Jo
h8.nnes Auricb, uemhe Demetne, Aenne Gottsmann Klaus
�õiner, Marie�Haupf, Klaus Mein�cke, Eill!lil) Rossma'rk, CIo·
tIlde �eyer, • hea Antlresen, Remhard Rletz e Franz Schin
kowskl.
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