
leta
Violentos conJra*alaques estão sendo repelidos pelas forças norte�a
Londres, 16 (A.P.) -. As eonqulstaram diversas localída- tres divisões alemães apoíadas nha Siegfried, trecho em poder 154.718 e já enterrou 14.7B9.cor�

[orças americanas 'que avan� d:es perdidas em combates ante- por tankes, cont)1u:'atacaram via- dos amej-ícanos. pDS inimigos. i.;';",; ;.; ..
' t�

çam Q,O norte de Aac7wn nores»,
'" lentamente a- colhia do Cruel- ----- L:

-----

'-"'--- fixo, na orla nordeste ds Aachen Londres, 1G (A. P.) - Anuncía«-

ojJcrm'anI a [unçao com ás Com o 10 Exercito americano com o restante de suas forças I)� um ponto de Aachen, iH se que e- tão sendo travados Ü,)..;
tropas que combatem, ao StÜ, na Allemanha, 16 (A. P.) - Os concentradas nos ultimos qUR- (A. P.) -- Anuncia-se oflri ilmen- lentos combates para a pOSS3 da

t .'
nazistas desfecharam O' terceiro tro ou cinco dias. te que desde o dia D até o pr�� cidade de Debruczem, acresceu-

" Londres, 16 (A. P.) .:--. No COo- contra ataque destinado a re- sent.e dia ,� 1 o ��ercito 1101't'2-1 tando que os alemães estão lan-
munícado de ho]e o comando ale conquistar Aachen; sendo porem Com 10 Exercita na Alemanha, mencano Ja apl'lSIOlJOU • J .' çando mão de novas reservas.
mão anuncia g,ue a Panzer des- repelidos a volta de meio dia 16 (A. P.) - Na.CoUna do Cru-
fechou varies contra ataques.} de hoje, depois de sofrerem grem cifixo, ao nordeste de Aachen,
conseguindo deter um grupo ame "des perdas inclusive des tanks coxtra atacada pelos alemães, €S
rtcano que ameaçava nossas po- --- tão se travando furiosos contra
sições ao norte de Aach;en, acres- Com 10 Exercito americano na. ataques, está ela incluída entre
centando que .:(110ssas fOl'ç!Js l":�- Alemanha, lG" (A. P.) - Mais de pontos fortificadosda pl'opria li·

h om
ericanas

Forças sovieticas penetraram em Belgrado
Londres, l6 (A,P') - Li radio de Berlim informou.

oue unidades sooieticas penetraram em Belgntâo, traoan
do-se- violentos combates nas ruas da cidade.

Diario MatutinoEm pi'imei.-a hUJür, a
urdem. porrme na de
sOrdem' nada S6 cana
truil

anual
semestral
avulso

Cr$ <10.00
Cr� 85>�v
c-s 0,80

Londres, 16 (A. P.) - A radio de Bcrlím anunciou que <estão s-e

regtstrando lutas renhidas nas ruas de Belgrado.

C r u zelrq"J Prefiram a Farinha Fabricada

pelo MOllfHO JOIHVlllE

meter á apreciação do chef� do

governo 'Os quad ros relativos ao

consumo de derivados de petró
teo no Brasil durante o 10 Sé'U1{,S

tre de HJ,U bem como as 'cotas
partes que cabem aos Estados e

Ter-ritórios proveníantes da arre-

Consumo dos llerhlados do pelroleo
, lUo, !) LA.. N.) ___. o Conselho [cadação do imposto uníco no
Nacional do Petróleo V,2111 de sub mesmo semestre.

-

"':

�...

eiro agas I
.

.... tecido para o Soldado Expedicionario
: Dissemos, numeres atraz, que oi dão 'nOI'O estimulo mm as ofer- pat-íotlca campanha popular lan
-beneficiOS da campanha de aga- tas que vem chegando.

.

(ada em Blumenau para o. solda

s�lho. pr? Soldado Expedícízina- A Sociedade Benefíciadora de do do Brasil. Dia a dia irá cres-

1'10, partindo da Mulher de BIll· Madeiras Ltda., organização que ü:ndo ,�_; volum� da� cont:'ilmi-,
menau, iniciar-se-iam com o prí- honra nossa industría de madeí- ço�s e nao levara mutro o dia em
melro trabalho que nos fosse en- I I d quê poderemos e'ncerrar, nossara, quer atem eru o toe as as ne- u

viado:
'

.

cessídades de construção em: campanha, traduzindo com brl...;'
E hoje já 'podemos acusar ti nossa cidade, quer mantendo um' lhantlsmo o fim C{l]imaüo.

))fLme1ro" trabalho que nos Ch2'" extmorclin.ário stock Que bem 1'2';
'ga ás mãos' e qu.·c é of'ertad-o aa .

vela sua importancíJ; vem 'd,j
Soldado Expedicíon.urio pelE< nos -Dfer802i' Cr. :jj; 500,00 para a
Exma. S,a. Laura Maluche Bal'"
s.ini, esposa do Dr:' Mau.so EuJ...

campanha do Soldado Exp'edi..,
cionario. O sr. Benedito Hof�sii1i, nosso Diretor-pro'Pri:eta�iiO.; manni-D. D. Diretor Gel'2:nte que.rrata:�.se de uma ':íSW-2utel':) de lã nos fez mens5;) da reférida im.,;

que deixaremos exposta nas vi.. pOriancia of,crtada, tamhem, 'de
trin-es da (ICasa Peiter», ond,z po· sua part0 ajuntou mais' Cl'. $.
'd�rá ser vista pelas nossas dis- 300,00 para a 'nossa camp-anhuitintas leitOras de Blul11enau. B'ello gest�) a qu� não r�gatea...

Aguardemos, agora, que pros- mos aplaUsos. .

'siga a lnossa coleta de trabalhos l1liR
com a ra'pidez que é.de d'esejal'. O sr. Eugeaio Schocnilu,
D€l1t1'(1 de pouco tempo o frio proprietario do co:nceitmifln
\la Europa já s'erá uma calal11i- í�ar >8 Restaurant� «AVENIDA>;!
clade, 'ma's o Eüldado expedicíO"ila tambem veio C:)IKOrnr !lll 01111·

rio que tiver um agasalho tecido punha pao-o :::oldado Exp�dicj{)
pela mUlher br<isih:ira se'lT!ir�sc-á narío. S,�i1timo;; com eL; a imenM

duplamente ri:confortádo. sa satisfaçãD quando nos disse:
_�__�

"Tambem quero colahorar !na,

I'�ã 1 s'e extinguiram ainda os Canipanha Í)ilra o Soidado Ex- !
'écos das contribuições quo che- pedicíonario. Dou cem: cruzei�

gaIam a esta foiha pró >>oldado 1'081) .-

oexpedicionario <e já nov-<:>s ele� I Assim, vae-se realizando a eg
m�ntos de nossa soci2dad:e nos, p-etativa que Coroará d bela e

Semana da Criança
ireito de n cer

i\;;\:\��\;��é;�:º;'i��@\ilillii[.\'Wk:: .....'

'·��;-f��..�if!6t 17f.�Ii!fl:Qrf���_�4��4&��,,��_�!':á:t:.iíh��:;��������·
beu!>'. Para-isso llR hecessidade de' Não sabemos qual o I1Un12fO de ",sil'opwdas e do:�niias, carr�g'an
que nossa ateúr.1\o seja dirigida • crianças que nem clT�gam a nasM do uma CI uz que seus pais puz�'"
não só para, o p'cl"ioclo que pre'" ('et' em virtudE' (l;:.� manobras c::m� ram sobre seus Lombros in8C01F
oehe o n.asdmento (pr�-natal) co del1avcis; não salX'u:03 o mune- t,es.
mo tambem él que ]:wecede a CO;1 rÓ' das que aaSCé'1l1 c;)111 d2for
coepção (pre(oi1�epcional). Num e midades, alpijões ou eJ'Õ'fei:os em

noutro destes perüjdos !l'€>senvnl- con,5:'equenciu, prindpaln1:'nt2, da
vemos nossos cuiclados:no sellti� sHilis, intoxi:caçc'cs, alcDo:ismo',
do d,e qúc -os pais nãü transll1i�.. parto 'em inás condiçC2-s. �tc. J<\
tam a seus filhos bras OH dóen- sat'emos pordn, que: t--:l11 1943 �MS

(as hereditai.'ins 'B' que el3S nu() (f.']'am em Blum�l}l.m (rt'gistra
nasçam tonx defc�itos, d,�formi� das) 38 cria'ilônhns l}lDrtas e el}�

IUTOMOVEIS ?
DISQUE FONE

Os . alemães resolveram aba.ndonar
a GrecÉil '

.

Londres; 16 (A. P.) --- A emis
sOra de Herlim' 'deu a entend,er

qu,e o coma:ndo alemão resolveu
abandonar a Gl'éda .

1500

- __�� '. --i..- _

o direito de paSc.el' heIll é hoí{� dacl'es ou em condiçõ'êS impro
oem dia um dos postulados pri- prias para enfrentar a vldCl. Tu-
1110rdiais de todas as ca�npanhas do isso eonstitu'::' fin1llidade da

.

que se faz,em ·em pról das nossas Puericulíurn, tão desprezada ,;üa
criancinhas. Dev-emos ass:�gilrar- da entre nós.
lh'es um nascimento normal, em Quem se. interessar pele:! crian
amb1e:1te apropriad'Ü, afim de di- ci'nha blumenauense chfgal'á fi
111ÍilUi, os perigos do parto e c'�r· mesma conclusão qu� nos: .;:la
cal' o recem-nacido de todos os ainda' jaz d�Sillllparada jlois na

cuidados -exigidos' pela sua fra- da fizemos de r,eul e de positivo
gilidacle. Mas .nâ{) se r·csume ap'c em sua delesa, n,em lhe ga·
nas nisso .o «dircitD de nascer willHinos {) direito de naSCH bem,

."",..�'��":"-;.1;�Ijlf�

, Rio, 9 (A. N.) - OgabhN�te,d'Ô I Atlan,tkCl Sul op'era-ção es�a qu:�
ministro da M.arinha lQmeceu à

I
até 0_ present;� n1:::>l1pnto vinha

segui.\1te· nota:
.

Sé:l1,r]O ex,:,cutada com àmplo su-

.,,0 " almirante ,William O.' 0essa pelas 'forças \Elvnis bra-
Spears; chefe do Estado M!1ior sil·eiras e amêrica\1ilS;"
da Divisão Pan-Amelica;13. �'�:�-'"--

em; entr-�vista concedida á O falecimento do Mare ..
-

imprensa brasileira anuncfo'u ik 1'1 !il'.
.

I
que em brev'� todo' o poderia C�i€h IídU1Unell
h.a\l<ll dos-E. U. A, seria' trans- Londres, la (APJ - A .�'a-l
r�xido para o Pacifico numa san- dia de Bél"Zi1n ra-mnci01.t o {a
gLlinol�11{a g�.terFa contra os ja- lecímento do 11larechal Ram
pOIi'es-es_ i" ,;kii<ti ..

.'
.

'mel, ern conseu1wncia de te-Agora' (lúra'nt:e importante (>Un- t

ferei\Cia.r::alizada hoie r:o Mi!lis� 1'imént08 rf5cebido8 no l'ront.
tério ria Marinha e iu quai to-
maram part-e o ministro da m[l� - • 9

rinha, aln
.. 1il'a.n1'0' Aristid'êS GUi-,. M�o �e .clmlmna nengmma

lhell1, ch€f.e do Estado Maiol' da vdemi j8lHUUila
Àn'nada almll'atlt<e Vieira cl� Mel- Londres, 16 (A. P.) - Até o

lo, o alnüral1te Jonas' Ingram '6 mOIl.1ento não foi confirmada nê

cbmodoro Brayne rcsp,ectivanPI1 nhlll11a vitória japoneza obtida
te C01l1andantê e chefe d [)

Esta-!'
sob a' esquadra americana, nas

do Maiol' da 4a� Esqual'dra Ami:� agilas da ilha F,ol'l1:osu, na qual,
ricana, foram es�udadas médidas, segundo diz a emiSfora de :ro

que farão elil fütw·o proxüno cn-I' !üo foram a[lmdados 10 P[)l'td�
bel' �XclLlSivm.lwn�,e É['Ma'düha {lo

I
a

..

ViücS, 2 ellcoura'çados e 3

...

cru�

?rasü todo n patl'ulhau1ento do zadores yallquees. .�, '.' L, _'"

o importe total a selo distribui
do no semestre em apreço, dedu
i;ido que foi da comissão de

0,25 °(0) cobrada' pelo Banco do
Brasil e acrescido do juro de
2,5 0/" creditado 11'.'10 mesmo Barr
co do Governo Federal é de
41,219.21 '8.566 çruzeiros.
O consumo ele derivados de pe

tróleo em iodo o Brasil no refe
rido semestre foi o seguinte eni

i quilogramos: gasoliinil comum �

110.028.086 quilogramas; quero ..

sene - 35,946.603; óleos dL8seI
- 50.304.12.9; óleo fuel • . •

185.222.149; e óleos lubrifica:nt':;s
-'- 24.4.77.001.

elll ••

1944, até 10 d� Outubro, Já se ne

gistraram 35 I,eCem-'11<lscidós mor
tos! Já sahemos, tambem, qm�
das Criancinhas nacidas vivas em:

1943,7,5"',) vieram ao mundoQ em'
COiúli.ções tais de debilidade e

fraqueza que nito conseguiram
sobi''2viver e qlW em 1944 -esta

porcentagem j[1 atingiu a ·13o:o�
Outras nasceram mal mas resis�
tiram' aOs prillleiros embates,
embora se arrast!:'nT pelo mundo

j.'

Crêmos que bastulll esk.s da..

dos para alerhl1' qualqu2l' ho�
mem de conci�ncia e que t�nha
s't'ntimento d(;! brasilidad'é'. A cau

sa da: Criança (:. n causa do Bra-
si! Jart'\), doO Brasil sa'dio, do Bra..

si! rico e do Brasil poderoso!
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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····1 CUR1 ia UIi.IO de . Seguros PR�!!��te
Marilimos' e Terrestres ,.elelua deumb-oaam���ni;.0.mp·ar.�4·��.r:.rç�; Utn.qufart<?para uma pessoa, sbm.l. casa t

oe rarmua, com ou sem mo f Ia.

;UQla9VII�UO_eOsaO'·O'" eOtiZ8EÇãtO dde.crS �;���f;;'��l:ba�"8::' :::: Informações nesta redação. 3.2

,u" , nes e s a o DELLlNG ruaRuaS. PauloN'26. G.t".�*ãi�,���.�.�ij)�4'��.X��"§�o®.+,.!ot+,.:"+"+:+=.�"••'+�.�i-,.��.e'

,

h' t eu á r"
"

I I T.. I P O G. A f O S
Como é do, eon e�uu�n o pu, 100,

.

f), guns �eses, nau Vendese
tragou em eenaequencra de u� íncendío í_r.:romplt!.0 á bor- I Precisam-se 1 chapísta e 1 pautador para maquina com

do, o vapor "Navíta' da proprtedade da CUi. de Navegação *_. penas. Resposta indicando ordenado, 8tlOS de pratica e outras

Nevíta [tda., de Itajàí. . . .

.

.

VENDE-SE iníormações a Silvio Pereira Telles - LAJES. Paga-se a viagem
...

Uma párta das mercadorias por ele transportadas, Da Uma maquina de escrever, mar- até Lajes aquele que for admitido.

tmportaneía' de Cr.� 970.600,00 achavam.se seguradas na ca "Continental", em otimo es- Resposta urgente,
conceítuaâa Companhia União de Seguros. tado, Preço 2,500,00. Informa- .���E'��m�:a�g_rm_gmm_E__m�

.'

.

.
.

Dado .0 vulto dos prejuízos, enearregou.se da liquida- ções no Hotel S. José. 3v2
.: ção do mesmo sinistro, o Instituto "de Resseguros do Bra· ._._ _'_,+-:-,+,_:_",_.""",+_,+._.•

.sil� orgão do Governo Federal, .: .

.

". Oh- t 'ir d
' '.' Procedidos 08 calcules da indenização foi a meSIlla' Je OS a "en a
autorizada pelo orgão em apreço. A Companhia Untão de 1 Serraria, completa, hl-
Seguros, logo que recebeu a comunicação do Insütuto.i.to- draulíca, coro boas terramsn.
meu todas as medidas necessertas, no sentido de llquídar tas, e ínspeclonada com quo.
dentro do menor prazo possivel, fi sua responsabilidade. ta de 50 metrs, de pinho.

Uma prova evidente e íncontestavel do seu interesse
é o Iato de 'um dos seus Diretores, o Sr. Edmundo fichen· 1 Serraria, com Ierrãgens
nerg; ter interferido dlretamente no Rio de Janeiro, junto inferiores, com quota de ma, 1 "

ao Exmo. Sr. Dr. João Carlos Vídal, m. d, Presidente do delra mtxta.
'

i '

Instituto de Resseguros do Brasil, 'TIO sentido de que fosse Iabreviada -a Iíqnídecão respectiva.. .

1 Motor eletrlco, de 13 H.
,.'

Ressaltamus ainda, o fato de ter a Companhia em ques-
P. Marca íngtesa, de 1440

tão, enviado para este Estado, um de seus tuncíonarlos, o rpm, ����-Q���

· Sr. Fernando O. Sehueh, afim de que o mesmo tratasse 1 Locomóvel, de 16 H,r, ("'7"".1l'e-"i���.:""';"-'_-�-.l·péssoalmente da; ltquídação, dando assim, por uma 'defe' f!!V .

� � �. t� <»: -. ,%.. ,',:-."

�
';�"�

rencía especial á seuasegursdoe e ao puhlico em geral, 1 Contador A.E.O� de cor., _..........._
, §#1' � ,

uma satisfação concreta de seu costumeiro modo de agir rente alternada, tipo J.? de

I j' A A �� 1;' [� 1'i t"" A \ )

em tais caso's. .

10 amper.8.§'.2.20 volt, 50 ClClOS,. �;i'� .l�. �\l f. �t � ...;,� Pj:;;:;. t
• ....

com 1,500 rpm.
,. Q � .. " .. �} \:L"" w "", <# ','

.

.

, A responsabilidade da Cia. União' de
.

Seguros, pren- I ('�
g � ir U fL-;C;q tdeu-se á mercadorIas 'embarcadas por díversas grandes Motores elétricos, Trífasi- I'

� � i.l ri" � í! �'. l� .

ürmas deste Estado.'
.
.' � � b, a.:.J \i.-:;'Y

.

'fendo sido uma das primeiras Companhias de. Segu-
cos de 0,6 a 10 BP, I -�'---��=�.-

roa que Iíqulda a sua responsabilidade, 'no" que concerne Chave estrela, de 2 até 5 f
·

a càrga transportada pelo. referido vapor, vem ela, desta BP, de 5 ate 10 HP. f
�Qlmuj,'maisuIl1a vez confirmar o. seu lema. "Tranquilidade Plaina Limadora; de 5 ti. � I
e Segurança" no interesse de seus ínumeros Segurados.

POg.
l::I j

.'
.

E' Agente Geral para. todo o Estado de Santa Catart- �.

, na, o Sr. Albel'to'Steiu, estabelecido com escrítorío á rua Tornos Banco Mecanícn, i{
15 de Novembro . .ir: 987, figurá de destaque em nosso meio com e Bem motor;
e .1!.ém eonhêcíãa pelo conceito. e idoneidade de sua pessoa.
POBSU-S' a mssmà Companhia Sub-Agentes em quasl todas

. Tornos Mecanicoe, da ! ,50
11S Joc?-llàaiÍ'es,do interior, sendo seu agente em Itajaí, o e 7,00 metros entre as pontas,

''Sr: I. T. Pereira:" Furadeíros, de coluna eba
A Direção lia conceituada. CompanhIa está fi cargo dos d

'.

Srs,.�Dr. Eduardo Seceo Junior, Alberto Raabe e Edmundo
sea a ..

, , ; f:-.-:t:-���,-:�''-:._�-�-.o'�''''<�-·�'_.-._._:''2._:+:_�

Eichenberg, altos comerciantes na praça de Porto Alegre. Esmeris 'Trifasicos de 1 a-I fi • J B D·.
possue a Companhla UIiíão .de Seguros. mais de Cr$. te.' B4.oHmPb'as pa"ra _lI.b�}U!'!1 com

,\no f!,lsd,.3.dlO A,nRIIGlad·ora dR M.adol"nr .a L.td'a.12.000.000,00 (doze mílhões de cruzeiro!!!) de reservas, o que
, I'\� _

U 116 .. ,,-_tAU v.., ... v U 1 u

beni diz de sua otima situação, dispensando qualquer co· I,men,tátio a "efiS9 réBpeito;
. motor trifa6�CO, , .

Compra e Venda de Madeiras para todos 08 fins

,Tranquilize-se procurando hoje mes .. 3 �1�C�:B��I:::,saíS, Jogos de

I gua 1 de Setembro' -. .. Telefone 1248
'mo, o. representante. da "União" afe ..

r

.. o.sr.a'eO.mr.llr·!a·�.. i,tS'()M?sl:Cd!:.�i�.a:i,t�a.p:�r�a·��'o4.11-<3.. �-li
'

...M..fu#·?"-R-""·J 8ii.,4A$W';UNJEW..

,

imD'
_ibiGii.

::::ZZ,I'tuando
.

um .. seguro para g�rantia de
'" ,,�v ;;. t

'. seu patrimonio lhas de 12, monopoha e mo- �- � ,�_ � ' ____

;:�+--:t;; ,�-�-tt..,...�......:t.�-.t:-:t:o *.,.. ...-�-:-�����-:+.Iõi!:.+J'-:€.....� torizada. E1.ípedições II!!> Despachos

ISementes HJrtaHçus, es·

trangeiros de todas as qua- AS!erdes d�s iátes:.
lidadee. "

V 9,.,

I
IIlnR la �II iii! ,. DH IlSU,It.,.4 n.RIR"',�.Caminhonete Ford -8,1 3{, Ü" fllo_d!u!f/ã.l-U,\ . .., lURa .. LI

,

em oUmo estado, e transfe
reucla: de chapa. com viagens regulares entre Itajaí - Santos

�

Informações: OTTO \VILLE. B (��X� pGsta§ 36 - End.. Telesgr. "Guildo"

nes,te j�J.1,.nal. ou C,x_. post_"l, 9811..'

ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira nOS. 68/72
0�-@..+�.�!t._._4i�_.,.�+H"_.H�,G ,

�ss:kit.r:;)M�i!�.*iif&fi§&�_Gi\íOhiO'$.g ;;;;+s&

Procu'r -se

CO �T'Ai
Sem pré foi e continua a ser

�l1eIhor

o Sl1t'. OhurchilI P�ssa, em Revista as Tropas Norte-
8.!ll6.Ficanas - O 81'. Churchill, em uro J8ep pass
uma fila de HowitzeraQurállte a revista.
Btítich· ,NeW6 Service

i�::�tc;o:al�R:p:;:e:t��::�L:���-·-:ll.:,� ,

' .
' .

fi: Intaruambio Comercial Americano Ltda. �

� -: Com 'é;$�l.'ltório 'Uo pai.: e exterior .,,-' I ",

�� .
.

-.".
-

- - _. !tr

:1; IMPOR1'AC.Ã.o:�,SCll,c:hileno; ·Bruri1h�, Soda caustica. Ca- ,
�. _ seina e Cola fria. '

.�

!Ir EXPORTACAO:� grande escala Fios de Algodão e
. �

�, '.DxSTru:rmtDoR�àe;:��s�mpliá:dc!es n::SPRO" P!ll'o. qaz�-' . '1
. f" ".'

'.
". , ge�lOB,.Açeg80noe: para autoyl"!S e camI- m

,� ..
, nhbea de todas as marcas e tlpos de caro 'tt

:1.' . ii?�.ornéricClnos, Peçqs nacionais. e ge� y
. �. ". .

. .'
" ... , '.' n.WnCiS,. .' ".. ." . .

.' �
" V01. DA PATRIA:; !1:S,.,..:gd,· Garcez - Te1e9'1'; '.'Stangropp" t
!ti ;>.:. ,',

'

.• "CURlTmlk' - 0.- PlUlANA
'. .' .i+.

��" ���-:4 ..�.;:_t�'t.���:t x· .

.t...,..... ..,_&--;lt--.íth·�..".;C��..,...�:c:"�

de todos os ripos e iHmanhos na

C�$a do A-i;il'UJiricl§no S. A ..

Memado de Automóveis
Rua 15 U' 4.87

Apgjrelhos .

de Radio
da' R C A \?itor

B'A R/�MORTE
�7i�tado� de B�r�t@s

B A R A ffiO R T E

.,
-��

. aMO DA sn.VA
mLV"lIL1RA

..

'

Poderomo 'romoo
eF@��mto

fabrica de Tinias
Blumenau IJda .

Tinias e Vernizes ... tdaferial para
! P�nt!u,,�s em Geral
I Tintas en1 bisnagas para artistas
I· Blumenau .. Sta. Catarina
��m�i*�

,- ,
.

'_lÍ�t!b""",�
""""'-._�
�
���

,

L-a t.a $..m>� ri
.._.......

. _�;....t!ê'��
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IVELAStO VIEIRA Seções de atacado e varejo
Preços fixos

Rua Carlos�Gomes RIO DO SUL
. Cxa. Postal, 18 • Teler. 26

e.-:-••,_.::+.....�"••�-:.T�+.....�0·

que'� A Capital c:!
será :. i

com início as 21 horas e la

pela estação PRB 2 de Curitiba.

Tavares
Professor Caledradlco de Biologia do Instilüto de Educacão de FlorianopoIls
Ex�Chefe dos servíço$ elínfoos e cirurgicos da especialidade no Hos-

. pítal de Caridade de Florianopótis
.

Assistente do professor David Banson, no Rio de Janeiro.
Ex-Interno, por concurso. da Assistencia Publica do Rio de Janeiro
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Jilneiro

BUli IS na Novembro. 1393 • (defrontá ao Hotel Oruzelro)
. Qperaçõea nos Hospitaes

'Atende todos os serviços de
Radios receptores

Serviços . Rapidos e' Garantidol
TELEFONE ·1395

· Oficina RA.DIO
.

fUNKE

FRACOS a�, .

AMIMICOS .

'TOMEM

Ulm Creml.
!'SILVEIRA(�

.

_.

Grande TanicO

............. *.IIIi ••• ·.e:..I1••

........_...,............... ...._..._

frigor . 8 Sabor
Das Manteigas a Fina Flôr

Ale� • do� radios General Eletric aceitamos. toda
e qualquer outra marca para conc.erto Elixir' 914

A sífiBs ataca. todo o

.organismo
O Fígado, o Baçe, o Coração,
o Estômago, os Pulmões. e a
Pele Produz Dõres nos Ossos.
"R!OiUll1atisIDO. Cegueira, Que.
da do Oabelo. Anemia, e Abor
tse. Consulte o medico e tome
o p opu 1 a r .depurativo

"f� I i X i r 914
ínotensívo ao organismo A..

· gradave] como um UeM. Apro
.

vado como auxiliar no tra-
tamento da Silllia e Reuma·
'matlsmo d� mesma origem,

· pelo D. N. S. P., sob (I nr. 26,
de 1916.

.

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



Com .um enorme ".' compareci
mento de famllíaa.reallzou-se sa

bado ultimo,' 'nó Instituto de

Éducaç�o Sagrada família, a Fes
ta das Missões. Esta festa ob
teve o mais brílhaute exíto gra
ças ao carinho especial que lhe
dedicaram as Rvdmas. Irmãs. 'e

Ci
A�os tagarelas

Almas pequenas, que somente anâaes

·.k
� ....

. _.'

-..r.
. L

2 O/o
5 O/O
4 O/o
5 O/O

5 1120/0
6 O/O

512 0/0
6,01 '

Rio, 9' - . Segundo dados
estatísticos divulgados'nesta
Capitã] os Estados· açucarei.
roa mais importantes do Bra
sil são: P�.I.'nambuco, represen.

I tando 350/0 da produção na.
. eíonal; São Paulo. 20010; Rio
de janeiro 11 e 1/20/0 e Ala-
goas 10010.

.

.

O numero de usinas no pais
eleva-se li 282, sendo que a

, penas 48 delas fabricam ce

,
.

I da uma mais de 10 mil S8-
.

cos, de a�mcar.
----

Eneontram-se em festas os

seguintes laress
.

,

IJo Brlr. Walter Sclmeiâer, contratou as suas plOxima:s'
é de sua esposa Otüta Schnei- nupcias o Sr. Ernesto Lopes•.
der,' com o nascimento, de
uma menina ocorrido no dia Ao jovem par os nossos

lO da éorrente. parabens.
-I . •

.

Um sistema de credito mais. amplo,
mais acessivel e. mais facU .aos

Lavradores
--- da do 'Banco do Brasil. fi ver..

Rio, (C. P.)� "O Globo" em dade é que a mesma está. lon-.
sua secção"Ecos Oomentaríos" ge de satisfazer as necessída

ccupa-se, hoje, das declara- des mtnãmas ' de crédito, que
ções prestadas pelo

.

sr. Lou nunca se processa com 8 rapí
retro da Silva, novo diretor d es e a generalização judia

da Carteira de' Oredito Agtl- ponsaveís. O comentarío ter
cola e Industrial do Banco do mina por suste-ntar que as

Brasil, que trazem á tona uma reformas ocasionais no meca

questão crucial para a lavou- nísmo da Carteira não bastam
ra nacional... O comentarista ás extgenctas dos. agriculto
diz que cotejos com oSpaiZ&B res, temendo-se necessarlo
vizinhos mostram o atrazo do estrutural' um . sistema novo..

Brasil- em reli!ção ao Credi, de credito, mais amplo. e mais'
.

to Agrlcola. Mais adíante, diz: I-a
cessível sobretudo mais facU

"Por Iouvavel qUé seja a a.tJH1� de chegar aos pequenos la- .

ção da Ca!:_teira Especializa. vradores".
'

'.,
'.

.

.,__+:.-.l'E'i+:.....,..•:-�--••-Ji:-.,-. o .:-•.....:.:.:!!!!l5..-!f-�:-.....;.:-�:-'�......... '.fj,

'. Riô, 15 -
. Divulga-se que

o escoamento da safra do

trigo' da ..
zona do Rio do Pei

xe em Santa Oatarína conti
nua fi se processar com a

possivel regularidade. As au

toridades 'estaduais entraram
em entendimento com a 'di.
reção da S. Paulo·Rio,'orau
de a fim de improvisar 00-

..
"".

NoivadosNascimentos
Com a Snia. tris Schneider

Cine·
,

Busch '

. .1

,

. Misferios da Iegendarfa China, combinados, com os'p[anos
d9's temíveis bandidos,.. ; combatldos pelo I'super homem": ChiCo

VI�amupdo, A ser!e que já conquistou a" 'Petizada, agora COI1' ::..

quistarã os "ádul tinhos". '.. ..

.Platéa 2,00 1/2 e Mil. t,oo

Regísti"ada)
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