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Os m gnatas estão se preparando,
MOSCOU,8(A.P.)-A emissora desta 'capital anunciou que os magnatas da industria alemã,
já estão se preparando para enfrentar o colapsó de Hitler, escolhendo os seus novos lideres,
-

" .'. ;'

'.

'

entre os quais não figura siquer, um elemento do partido nazista. .

"
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Em primeiro ILlgar. a ol:'cl:ern, porque

na desordem fiada se constroi I Assinatura.s-
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BLUMENAU

Rovno ERi�� ����"!"eo� !"dO�giS!d� d�Ji� .! Tropas indianas
plamente ncticiac'o encerrou-se categorias de prullsziunals e ama avançam
deíínitlvamenta {ib 31 de De- dores e co entanto até o dia 31 .

�oembro findo o prazo estipulado de Dezembro ultimo compare- C:airo, 8 (A. P.) ,-' Anuncia-se
para a troca das carteiras de mo- ceram apenas para a troca' das que as tropas indianas avança

+-+-+-.-+_:+-+::---+-.-. O .-.-+-+-+-t- .."......_.-.o .-;-+-.--+--:-.--+-+-+-+-+ toristas prolíssionais e amada- carteiras quarenta mil mo.orís- ram 4: milhas além de San TLO:-

C t 1 1
·

r
. 'R - fi 1 E l'd d .11e8 em todo u Brasil. o« doeu- las. Julga-se oficialmente que o" rnaso. ES::ie avanço foí feito de-

ap LlraClOS '. 5 () 1111 I1UZ 1�tas anepçaD ao uR, UO I as a
11.!oentos ,.que já agora 'estão 'em mutix os �h�tenllinant�s -. não baixo de 'Uma grande e obstina-

.
_

- ,

.:.J U lU

Costa VJgOJ te!IT. um rarater na('�'D:nal comparecímento de 25 mil re�- da r�sist'e!l�ia. de tropas yara-
.� .,-. penhados na destruíção das íor- p!�)11itindo <:'03 seus, portadores tinie:" sendo de supor todavia I quedistas rmrmgas, que. e�tao l;t-

�\I03U: u 8 (A. P.) - Despa- ças .alemãs na curva do Dnieper, São Paulo, 8 (A. N.) _ O Ma- dirigir automoveí s em qualquer que muito� residem 110ra da lo- I tando unno força de íníantaria

chr s :::<1 frente de batalha, anun- j_ú raj.turarern 150 mil solda.ína 101' Saldanha da Gama que serve �sta�o da federação sem !J pre- cal de registro. .
neste setor.

Cld1TI que o" generais russos, em- I nazistas nestes ul.ímos dias, na guarnição federal desta ca-
enchímento de qualquer outra +�+-+-+-.-.-+�.-.-.o.-··-+�+-·-·-·-"-+-·

.-.-.-+-+-+-+.."..+-.-+o"-+-.�+-.-.-+--+-.-+ pítal ofere�eu ho-item ás 18 ho- i!O�:�lali�ütle ;�gi�J, ql�e n!�, sejn Entrevista ... do presidente do Conselho do
ras 'em sua residencía uma recep- ü"",ll11pks re""lst!IÜ ..Acontece que

esta' cão ao General Euclides Zeno iío somente 1',0 DIstnto, Federal Petroleo
da CO,5ta um dos oíícíaís .ae,le-

existem 65 mil mü�lQrista:3 lega- R' c (A rU) O P
.

I t l
.

necendo em
to la, o . 'L - resic en e

I
quo as, so perma; ,

..

'c,

rais que servirão �10 Estado O M·I·n,·stro da do 00:18'el110 Nacional do Petro- 'trafego os veículos estritamente
matar do corpo expedícíonarío. teo em uma entrevista hoj� necessaríos ao publico.

Rio,8 (A; N.) - Revela-se.nes- adlantadissírna. Na parte brd�i· Compareceram a referida festa Guerra seguiu pa- concedida a imprensa, declarou +-+-+_:_+-+-+-+,.,.-..,_.+-+
ta capital que a ponte Interna- lerra está concluído um trecho altas autoridades da administra- que não existe motivo paira pa-
cional «General Vargas, entre a de 103 metros de comprimento ção do Estadia e da sociedade ra O norte nico pela escassez de (i()�11;busti- Mil toneladas

-Ór"...•.�rgeatina e .o BxaSi.l já está magnííícamente trabalhado. p.aU.lista. .

i Rio, 8 (A. N.) _'_ O Mínistm veis que enfrentamos, desmen-

•
. da O.uena segu. irá amahhã, via. tindo nesta oé:asii'í11 «. af:i:n\natí· bom'ba's .sobre

a:-.
.
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aérea para o 'norte do pziz, on- va de que o tl'afegio nesta capi-

Chegou à Madrid 41 missões extintas ?e .vai_inspecionar G:_cal!lll�'� de tai, corria o risGo de ser .para- Ludwigshafen
.

eto mil.'
ll1struçao da 7a. ReglúO Mlh!ar. Usado. Disse entretant:o que di-

L'Ündres 8 (A. P.) - Mais kI'e

��.JJm Insp. ,r t
- Rio, t) {A. N.) - Fui dí:ulJa-iO' I

am consequencia da gue:rra jo. I Acoo.npa.1hará o tituhr da pasta mim.\indo a reserva de que dispo:-
�n milhãG de quill()s de bombas

"' ..
' tar alemão hoie oficja�.11ente que o Brasil fech,ou 4.1 'missões dipliOlnati.;as I da guerra, generais � outras al- ,mo�, d�tel'minará. a�e11�s_ um

explosivas e incendiarLls, fOfam
" .\L

----- nD ext-e:nor. tas patentes do exerCIto. ,,-nalor ngor na dlstrlJUlçaO das
,"'!IIIIJlaroeluna,'8 (A. P.) - Pro- +-+-+-+-+-,--+=-0+-'-"0+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 0+--,+-,+-+-+-+-+-+-+-' 0+-+-+-'+-+.-+-,+=+.-.+-+ La(nçadas hontem s<Jbr:e a ci.ja�

; c,lente de Stuttgart oe a cami..,

de de LudwigShaféln, num dos

i:;:!��t�\"."�:�:�����:�'�.�� As e�i�as �o Governo para Combater a Inflação F�1i��::F����::d�:
San Vittore ocupada

Rio, _ Ao que" anundo, o do um im'O>1" sobre os lu,ms 'imular o fom,."ão de j�se",ias, que ainda s" mantinha sobre a
Parto prematuro I '

�). G. AHado, Argeí,.8 (A P.) go ..'en:o \ui ex,ecutaJ' uma série extraordináriDs, ü qual nao in-, ficará suspenso o disposto no pa- questão, confirmuu o que foi di- São PaullO,8 (A. N.) -OS'iri;i�
.- O 5° Exercito nD:te·a::n�rj.ca- d� medidas no SôntidD de ata- cidirj.cl na· fDrmação de l"esel'vas l'ágraio 2° dI() artig.o 130 du l�i to em iotno da reunião, acres� {lais locais comuntam com des�
110, ocupou a dda,de de San' Vi cal' o pIO'Jh"'ma da inflaçÊkJ, 'e para aparelhar (l parque indus- sobre soded,a.des ai1Óní�1ms. Ou- centando que o ministw Souza taque uma noticia da çi-1ade de
jore, o qUe se verificou depois de prOi1110"rer a cOc1stituição d,� triaL «Certif;icados de equi,Jü- tros detálhes forw,m expostos Costa, �ossivelm2nt3 clep::Jis da Oampinas sOJre um extraordina-
,de uma tremenda Iluta corr::o a res'ervas para at,ender ao r8equi- �nento.) Eer�o emitid,os pelo go- aos representantes de classe, ten reu'nião de ho�e, forneceria um� I rio caso de sODrevÍvellcia do
�,oq:o, nas ruas da (Uade, duran- p'oUnel1to (�{)" transj)ünes· e do vemo, venoendo jur,os de 30;0, 1 do o ministro da Fazenda con-I.nota

detalhada das reso-luções pa,rto, de :u:ma crea'nça rde

i
[I:' \'ílrios dias. nosso parque industrial. Co:,n o (e)'!lversiV'eis em dólares ou 'Outra I vocado

.

uma nova r2Ul1UO para a�rbvadas. Esclareceu ai�ld.a o 5 meses apenas de : gestação.
;' '+_+_+-+-.-+.;,:-+-+-.-. fim de expor essa::; importa;nt�s 1110eda arbitrav,el necessária a I hoje á tard'e. Sir. EnvaIdo Lo::li, qm� os rept'e- l1rata-sc de José Maria dos San�

medidas, o ministro E,ousa. Cos- importação de bens para equipar Após a reunião, iI r'eportage,ll1 I S2.l1tantes de classe ignolravam o tO.3, que nasceu 'em 30 de ·D�z\2m·

I,' �egal O 'a'ume.nto ta, con:lOl'me já divulgamo.>, reu- Ou criar L:dustrias 1:0. pãi3. Rs- te\'e ooasi<Io de o.uvir ,],�Pida-l·moti'iO da reunião, só conhecel1� Ibro ultimo, filho do Su1'. Bel1'e�
!!l li niu ontl:'Ul em seu g<1(bin2t= os clareceu mnda o n11l11stro Sou- ·inente o sr. Lodt, s{lllcltando do o aSSll::lt.o liO mom.entlÜ em :dito José dos SantQs. funcionaria,

� .

d
.

f" repr'eô,cntai1tes dec classe, tendo za Costa, que os titul,os serão ,mais amplos esct?lre:::ime lt03 8f)- que foi expo3t.o pelo mi�sfro,. municipal e de sua esposa Snra.
(je preço O ca e comparecido e-ntre .outros os s1's. nqminatho3 e intransferíveis, g'o bre o importante assunto. O pre- Falou por fim que seriam as- Cibele Nogueira d08- Santos. Em

f{ju. S (A. N.} - O Coorde:nh João Daud\t de Oliv'eira, presi- zando de pre:'erencia para impó:r- sident'c da. Gonfederaçã'o das In- sinados tres decretb" pc1:) che- d,�clarações a improens!Í, u:rn dos

,]l1í da Mo'JiHsaçã::> Econorríi:a, dente da Fe:leração das As.::or:-ia- tação EobrB outros mai·criais não dustdas do Brasil, enJ.;:�·a ev�- fe do gO\erno, lll1l l'ria:,lÚo o im.- medicos assistentes' declarolI o se

dC'Mii)Uiu a imprensa uma; no- çães Com.:ercia's; EuvaIúo LoJi, considerados :essen.ciais. Para es- tasse fal3.r, al:ega:ndo {) sigiLo posto, outro, es:ab:elecendo pri-o- guinte: Segundo foi notil!iQado�
[i: declarando negal qualqm:r, presidc?te da Confeder�ção. das ]+_+_._+_+_._.._+_+_+ _ � _ _ _ _ _ _ _ rict.a�le para a. importação ,estran- a gestação Se proc:eswU em mJ2-

'f'lll"leatu r:1(). p

..r.eço. ,do
café, í?uja :nclu�tl'las,; AU�_ SampaiO, !2pre�.

0+ +. + + .... • + • ..

g�lra d� eqUlPa:l:nent�s .,para os, nos d� 6 meS2S, e o peS() ).i'e fJo

ii. 'abelu em VJg'o,l e a lllesma de "e�tante ,.[0 ln�llt1!to de EOO?-O-'j Defesas. ameaçadas de derrocada trans.poltes e a: mdul:itna, e:um sé Maria é de 665 gramas, me

\.1 fk No-\!emtYl�o ultimo. Of';' in, mia da AS'Sonaçw COl1l�rnal: I tel'DelrD d2clarandí) que a 1m-\ dindo ele 33 centim2tros' e me,id.
íriltOres serão se\'.erwlllênte pu- Rbmel'o Estellita, Vate:1tim E'(u� I Q. ,O. Aliado, Argel, 8 (A P.) çando a se desmoronar, ,em con- pOliação de qualquer 'l1::ttureza Trata-se como vemos, de um cu"'

nido3, já temID sido tútrnadas as ças e Octavio Buthõ\cs. \ ,- Informa-se que as defe:ms al,�� seqvenda elo espantoso bombar- I fic.ará cm. Eegundo plano. Será 130 raro, sendo prohh:matica a

Ill'ce:,sarias providencias junto Expondo os planos, declarou n l mãs 'no sefor d'e Oa�s!jno, chave deio tel'l'eSÜ'8 ·e &t)reo u qu� es- I ainda 110'm�ada uma cmnissE,o! SOb'rev.iviencia do menino, .mais
..1:" iJlltoriclades plOlicia}.3. titular da Fàzenda que seria cria da cidade de Roma, estão co.::ne- tão sendo submetidas. . I de ajuste pa;ra eS3e fi'll,. ; não impussivel.

a:'�. -+ -+-,�-+-.-'.,-.-+- +-+--e--+- +:••:�-+..,-.-. -+-+ - .-+-+f'+�+ -+-+-+-.:.0+:+-+-+-+-+-+-+-+-.+'-+,-+-.-�-.-.:.. f-t.-+-.-+:--'-+-,.._.=.•._+_.e-._+_._...._..

Projeto lapoleonicoíle Invasãn �a nu aterra· em
c.opyright lB. N.,.. S., 'esp<eci::t('Pa-, l'Íosa

. notar::se '.' CCíI.l.10. N.· u.Jj�o� de nropaga�da ingles� d�.,é�.
ril ',Cidade de Blwllenau,;;_ fr leão • pü5sma uma COllCep(,ilO ca. Ela sl�poe Napoleao, lU pl�
-

'. l1itidament� moderna para uma saneio ü s{)hf britanÍco . á frcnt.e
A historia s� repete, dirEllUll " .

. 'oj'�eruçãn de tal oriJ.em, como se- das ,suas tro.pas, se�1(.Lo r,epélído
cultor de lugares�{,Qinuas. E rea:l

I'.

O iam 05 j)o:'ltões d,c dC::i'::lmharquc, pelos bravos 11<1oitantes da
1H1� l1e assim, e, .' ,rzoonte pro- •

d'
,

.

Q I'
;.

] I L
H' I

. .

:1' ' o ardio ,da esquadra 'e OS; .aéros*· Ilha." u"a e o Ca;mJl1lO (e 001-

jetO d,e It er 1(;)1)1 luvwrr a 111-
t�HU�. (;C5pmp,enha!ld'Ü já .) (.ia- dres 'r: diz u,ma das lege!ldas.

,rlaterra e terminar l'apidi:uncn- \,., IJ:.d de trunSl)Orte .de trOl>llS �
. «(Atr.avés 'dto írneu (orp.o'>, pes-

te a guerra foi antes alinient3.- I

. . . previsão das funções 1110u{�r'ílas ponde' um dos defeilS0I'CS. "An-
do, coín ·caractenstIcas mut.o se- .

d I Ade planadores e pamquedistu;5. tes', poré�n, através o s:eu.) .

i �.fJl.�al1tes, po.r,' NapoleãO Bor:a- A' gravura N0 1 apresenta .gravura No 3 r{o'pr'e�ie;lta. talvBz
i � "1' . te. Como 'em 1.)40, ;) pht10 NapoJeã.o nu praia de Boulogne 'Uma '.'arma secreta» napolel':ini
[ .• d.e 1803 nem C1WgDU a wr ·exe.;.;u'" .

contemplando {) canal em com- ca famais executada e ,nem a;}
.

tarJo, r;{)js ja eJ1tão a Grã..;Bm� pul1hla do. seu Estado-Mai'Or BIl- menos iniliada. Trata-se de u,ma
�anlia era, comi() hiojie, a sert.lOra quamo se l.�usttÚC a armada de fantastica e gigantes:�a fortaleza

J<JU5 mares.
, invasão. O grancl,e Cabo de Guer flutuante _: antevisão dos m:)-

'>1. Rel,embrundo 'oe atualizando ra wmo que medi.ta c esperaa demos couraçadOS - d·estínada

\I�SSG acontecirhento, foi recente- ·(j�Ora' fa\Oraveh ii ex�mph> .4� a .esmagar ,a Armada britanica.

ment,e expüstaáo plibli0Cl ingh;s,. Hitl�r. 00111:0 a, desta i;tltimo; a
'. Os boatos E:obl�e a existencia

em Oxf-ord,i uina serie' dê gT.JVU- sua eSjjiera f;ôi tan;"l:lem jí:nitit desse imem;,o pontão talvez cons

ras da épo'U' Nu;roá {klas;� �é ",\1- A gr�yura ,N° )3 e \\t,1\t) ',.cl)a'rg�:� tituis5:!,l).1 a�n,a� U!);'! asp;e�t:o.,(le

Caiu a praça forte de
l

MOSCI()U, 8 (A. N.) - Fo i ofi
cialmente anunciada a ocupação
de ROVIXl que éra .'} quartel ge-

'.leral de IWler para toIa aUcra
nia. Revelou-se tambern, que a

ponta de lança das forças do) Ma-

rechaí Vatutrn, em territnrio po
lonez, alcançou 80 qullometros
de profundidade.

A.
-

ponte "Genera'l Vargas"
adiantadissima

de

dJplomaticas

",guerr.a
..

d.e nervos.'
contra JS

1n-[gleses.
..

I As origens hislnt'icas ela fra.:
cassadél tent:lHvà IldpoL:onfca po
dem S'eÍ' resumida,;; com[G se S'e�

francesa {l ,espanhola estavaú

bloqu,eadas l1()S portos de Tou"
1011, 'Rl()!chefD.J't, Brcst e Oadiz,
por·Ne1:_on, Gornwalli's e GdÜtng
wood� Nel:cs 1ivc�am -de perma-

porém, verificaram mais tarde

qU13 .o Consul alimentava Q pro
jeto d'e invadir o Egito e as fn

�llas. A jlDsse ue Malta era. ab

wlutamente necessaria. As hos
tilidadês fmal11 reabertas em

gne.
1803. Foi então qU3 Eonaparte

Desd'c 1.801, NapOlJ80 tQ�'itava pemiOU s-eríamente em f�erir' a
de i�;:-har {l;i mercados ti:) COi1ti- frindu a. InglaL'rra, planejiando-.
nenlé europe� ii Inglaterra, lima para isso a fUl110sa invai,:;ão. Em
liga de H!eutralidades armadas Büulog:1,� foi organizado tún
f.oi criaúa, sob {JS .!:ieUS aus111dos, .

exercitoO de desembarque de Cel;; todos os projetas üe 'invasá;.J
entre as potencias escantliI�a\'as, ca de 200.000 homens que dB- tinllam já sido abandppad.os"a

.

a Prusska e a Russia. N.T'e!sofl, . derrota naval franQOr'espannola'
VIam SBr transportados em bal-

po,rém, atacou a ff{)taf�inal11al'- sas Hle fUl1ílo-chailO, ,<eln tudo. de Tr-afalgar, no CUl'SP da. qual
qu.esa 'e foi 'Ulll dia a 1..1ga Np.. r.. muito �etllelhantes' aos lan- . pereceu Nel!õon, wnsnlidüU: o do
dica. O projeto de blüqueio tor- chões atuais). Era prczclso !pol'éJn; �nü1Ío dos mar..es pe�a Inglaterra.
nau-se lUl1a quimera, s�mlo Na. l'e,mlÍl' uP1a esquadra tl.'2 pí'ot'êç�� AssÍm dissipou-!>e tilll sonho c\t..

;p'ole�to fmçadó a aceitâr a paz, "- .apoio. Este deIhe não foi .esqw� ja l"epetição ponoo ;mais
..
de um

cum{»umet:end,o-se a rcsyeita:u o
.. otct{j _pcClú g'eéli:) milit?t de Bona-I s.éculO �pós t,cria iQ l!l!e� d:e�- 1

statl! mIO eurO!J0u. Os li1�l.eses;é.: g�e� Oí),!XlO fazê-lo? As frotas r tlJl,o. .,' ..•
" ;, J

neoer até 1805, ;colnipJ.ciamcn1e
impotentes, jnl'apazes d,e obed'c·
ocr ás !Ordens de Nilpo,leão, Já
então tOmado I1111Terador. Em

Outubro elo mesmo ano, quando

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Escola de Corte
QUER APRENDER o CORTE -;

.

. PraUco moderno e facU de compreender. - -?\-ula noturnc d

5100 começar dia 15 de Fevereiro. matricula 10 de JaneU'o em deollte•.

__....".__mnoo..,...","'""" ..."FRQ�iI"""""""_.".....,._.... Peoíesorc diplomada'em Sôo Poulo e registrada em Flozianopolis.

_..._
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-.. RUA 15 DE NOVEMBRO, 770
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\RCA
\f.CYOR'

Minimo

os melhores pelos preços menores

.r

Assinatur:as'
.A Hnu1 .01'$_ OO�DO.
8etnestl'all:5P�fT�G�oo
Colonlnl 01'$ 20;00 .

Num��os..>.
Avulso .:

'. ·Çi'$. O,HO
Atrazadá Cr$" ü,50·

CASA DO AMERICANO S/t\
Mer�ado de AUTOMOVEIS

Br\_R1-\_MORTE .

mATADOR DE BARATA5
B�t\.Rl\_MORTE.

Um pedido executado

.\

Um desejo manifestado

ARMAZEM BOM· RE1'IRO
Ferdinando R. R. Curt Dopheide

BLUMENAU . Rua Floriano Peixoto, 94 � Tc1. I t48 .

Vende�s(! Locomoveis .:

J

Marca Detalhes Preço
Paxman 12 J-l.P.E. vertíoal, movo ao lado 20.000,o�
R.Qbey 1 9 » movo separado dil caldeira 22.000,(J�ll;
Robey 18» movímenro por hoixo

. 25.000,09
'

Rohey 30» TIlDVo por balx pezo 4.500kg. 34.000,00
Clatton-Lhreolu 42 !iPE pezo õ.500 ,g. completo 50.0rO,oo

ti. mais, perfe'ita organização de sortalos e coronização �"g",iiik;�_';;;':;;; SÃO P1\ULO I
Lidgerwuod 40 H.P.E. grupo a vapor, completo 40.000,00 ..

mên�ais Srrrteins' . Bnnl'fl'�af!i\O '.' . nOlll1trufla-O"! _ Ru0timbolr-o lJ
. Mar�hall'22}) grupo fi vapor, cmpleto 28.000,OOc.

�

...
u �(1 lJ e

.. � .
U I_O I Robey 20" conjuruo semi- fixo 26,000,00, ....

Ad�iram umu apo}ic9 da, "A Patrimonial Lida." e concorram aos sertaíos
I Lanz 32 � em otímo estado, completo 48.000j;...S:

.'

menscrís .eom o:xpenas 5$000'
.

i }IAarshall 30 � . reformado de novo 46.000,üO

_---- .Iii._.sm· Agente em Biumenau: A. Telles _ Rua Çlmazonas 63. Flexman 30 » idem 46.000,00

68.000,00

55.000,00

ser reformada antes da er,ü'cg3. . 60 dias.
.

110.000,00

Malriz �em Blumenau<.. I' 11 caldeira vertical alemã á vapor de 9 fI,P.E. 4 mz 12.000,00
caldeira de 12 H.P.E, - 5 m2 80 5: pressão 14.500,Ofl .

•

.

- ,1 caldeira de 6 H.P.N. em estado de nova 7 m2 80 s,. 20.000.00

_
Agênclas jn�tal�çlas em: GASPAR, HANlôNIA, INDAIAL, GETULIO VARGAS, RODEIO e RIO DO TESTO I Inlormações OUo Vime, Caixa Postal ·98 � Blutnen�u

C�t�:ç:sp�t�fT�&3tl�ÉN0cifs,��13�ed�lhmdo o-s�:�::�:ool__�=_''__I'
,.

. I Assistente do Pt"of. David 5Qnson .

.& t"
.

.

p I Especialista em doenças uns olhos, ouvidos, nariz e gargftnt�t.·

• .• I V O' j' O I
Consultot io modernamente instalado em caractel' permanenta

IN'
.

.

.

Cr.
. nesta cidade á

Re'alizav:sl a' Curto e LOTI�o Prazo c-. $ ão Bxigivel . $ I Rua 15 ili! Novembro. 1393 - ltl(·fronte no Hotel Cl'm:eirol

.

v..

.

Ca 't 1 Subscrito 1'\380 t. 00,00 I
Operacõeg nos Hospitcrea

'TI'fulo'� Descontados J..665.l)o,[JO· pl·S. ;), .. OI �-

� �_,

C/'Cor;enté.s Devedores "

.

23.520,50 1--"""""""-
- _, ...._�".......""""�-= LigL.�_[_

.. 'Exigival a ourto 9 a. ,Longo PI1UZO. I" c

��::���o�n;::I��()pais J�:m.'$g 2.SSi.032.70 DEPOSiTaS I Companlna iiamonal de SegurosJpiran,
S2lU juros 50.397.20 I A9snies Gel"'ais de Staa Catarilnà
Com juros 491.438,90 .

Disp. cíespecial 25iJ.3íJÓ,60 II N ei. t z e l- & C i a-
Com aviso H:;(I.I07.90

R _

prazo fixo ". ,:. 115��g{9J,80 I B L U M E NAU
Limitadas.' '. ..... 269.7_ ,lO 1
Drp. E:speciárs 3fi396,7.D

11.1===�"�n=__"_�,
-,.�>�,_o�_��,��_

. Dep. Bancar;os_" 7.379,60 1.414.865,80 A F O N S O O D f B R E C II T
'e

-':'-. .;::. .

(' 80 Cont�d@r-Àtudll"io
'.

. orrespondentes rn Pc.ís 1.333 .•:156,' ,

" . -. ! Diplomado pêía Academia de Comercio do Rio de ,Janeiro.

Juros ao Gapital (Di1idt:{lJdo:) I
Com longa pratica proflcional,

.. I 1'1 C E I T A ,:.Eseritas ãvuísas. Balanços eOrmmisacãas C�merr:lais.
N° 1 c 2 - Saldo �ãÇl procurado _�.�ª-lc9,2'!_ 2.761.632,80 I

.. ,.�.�� ,.�!,,��. �\lvElmhro NO} ���4e,=e��!: �.1f.5�,.:' Ner::tü CUlade

PatrlmoníalLtda.H .

Rua Felipe da Oliveira 21
7'. crndor - Fone 2-7047

. 780625,00
5.000,00

.. .75Q,OO . 84.37.5,00

.·20b.417,70

.

12'1.767,80
24.686;50

',lléj;osifo em CJCobraív;'a· do ínteriM
. I 'Valores em Ci1llção :e: �j.:l1 Deposito

2.688,537)00 I

956802,90 ..

lJ3107304,10., 20688.5)7,00
466.574·.90
49(J.228,OO
80.000,00

.

1�651.734.l O

o es�irito patrioiico
.

do . povo
de Blumenau, mais uma vez
se evidenciai'á raa aqu2sição

dos Sonus deGuerra!

e

26,853.10

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



HOJE - Domingo - Dia 9 - á& 11/2
-

-. I
-

Um desenho de 'longa. meti'�igem) todá colorido
- �- falia;)' em port�lgllêS:'

-'

g de \VAVr DISNEY - Uma grande
� 'historia de amor! Nada, mais be
N lo, nada. maís'

-

poético �- foi - feito até -

agora! De _
técnica perfeita, hlatoria romantica, BAMBl e .a coisa mais encantado

ra que já saiu de um studío cinematografico. -SElja: quô 1 for a sua idade .e ins-

trução, não perca esta, obra prima de 1Valt Disney>:
- -

- ---

WALLACE BEERY - LEO CARRILLO -�víAl1JORjE

\
-

'�
-

'o melhor filme a'é hoje feittJ prlo ('GramIj Becry''.

Uma p c Iicula que nrs cc ntar
â

e s svenruras

porto de São Frauclsco.
do maior

Preços:
-- Platéa: 2.5D

Doruiugo:
- Balcão 1,50�� lt2 1,00-

NOTA:�- Sc;,ruojle na ma tinée das 2 horas, 's_ehi ainda exibida ás

partes 'do filme em t:érie flasb GordDn ..

," .
.

2 Horas-�Platéa 2,50 e 1,00. - A's 8 lr4 NUill. 3,00 -e balcão 2�OO.

l-pÃ�iÊahl"-<iN6'�-"PI
Bhnnena�� - Sja. (:atari�i(l

ITintas
e vernizes - Materlaes

para pinturas em geral
! fintas em bisnagas para artistas
If!"!'WSiNl'&&UW *:;as:;.�, .. ' M $W:Z�U;Qôi!!iJ"Oí!J::;mi'i«M ...�a"""i1.nw.",5liv.;:;Z:o;;:;z&:t:w·

A'guarda' ii visitu pessoal em sna Gillm, rm íaca 11 Sim cm:lnmmduj
<
com

<

-OTTO WH.U:. na Redação dane Jonml. I
<; ,+:--._::.--+-.<-+-Il>"_. -+-,.:s,) .'-:-+---.-+-. --.--+-+> .�"I
1««' I' I? .H

h
", ...

A I'�\ ece ageln r\10enrIC, ,= �)* < <

..

I;:·. .Ternamos Ptlhli� \�e�sE�.��".s das Uehe atures
- réfere-ntes ao segundo semestre dA 194::1; poderão receber IIou mandar receber por int ermedío de nessóns de conlían-

� .",, _"""""""";"__O!!P'_..,,--__"""I
ça ülil juros, apreseurandn e Coupon N' lb. I

<

Ao mesmo tempo comnnlnamos ql1r� em iH d�� dszemb: o
da c�Z:lynte ano

_

ftlram snrtoudas as Sf'gt1tut<�s íItbeuturüE': t
32, t1 t_. 06, .:?9, I is, ! l!). 12J, 138, 199, 21 I, 234, :�5(1, 366, 3;2, I
373, 447. 4\;�), 504, ;)64, i],H, 628, gij{), 941,089, Uf}l, 7�í, 7iiJ,1
SDO, 807, 8{j5, H15, 931, 957. 996. I

As mesmas podl'rão ser l'f':-;Frlhdas em nosso eacritó
. O'

..

é t;r,:tÍôj
, r

•

:>]e
as

MA,HTEIGA

. -

B!UIl1l·nuu. 31 de r)LZ�!r,,1Jbrd de lH43
TI�C!;;L",-O!':f1i,\_ KUENiUCH S/A.

}\ JJirctorl{�.
.

QUEIJO fP'\1 ··�Mf:.l I� .;'- A�·p ." n

L··
..

····.'

r=
...·'iriiil:;;:5lo1Oí1iW**..i' ...;;'titi.03hlléSEii;bíOhttj(�.� ..."'lO•.v.�.,Go.i,,�"':L�'l'i:

I_ R�dio O(ficir�Ci �J�Ç1'1�"���S��
.

de F�ãippe �!tllrt-tosow���
.: Rua 15 d(:) R017embio. HH.3�A I

Marcas d� Radios, !i!CÃushie fleirigeõ'm;i:io em 6tlral. ..
.

..•
. � MaXima Prssteaa -- Serviços Garanih.ins. _.

I

'

.

.. TecmclJ HasPflilsavei: F E LI P P fi li fUi! O S O wn 1.
. I '-_......" .....,,.-==�< ___

�.�iíl u;;m�....��iim.m&a8u;!i:3�
.

_.
.

,,,1;- ...-.-•....:.-�-.-.-+-..-+-+ o +-+-+"��"-<C>-.-+-+-. -+ o+--t-+--+-+--+-+-+--+-+ o'+-�-"�.-"--t-.�.-.-+··ti;':'+-.-,-';t-+-'.-+-.-�-. O+:-.--..�.:-::-.-----:-� ,::;' :,: <;,_,_...�<O'.

<Semp,refoi e contmúa
o

Divertimentos a veler

ÀSSISI��M
1- U·.R MA

'

.. :; .: :',� .Ó:

no
!�:

. \_;......

s

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



,.,e·Al
I; TUO, A Füd(}f8f.�ão
düstrtas do Estado
Paulo consultou o

.. .._ """"'_,.: de Trabulho:
.

i <.
..... lS6sm Wn=

b) _ Se é fapÜcavel o de-

U que B a Organização GO�Brcial GàtarrnBllSB !I���I!�;;�rt·���p�:tBbJ�
I

-

d
.

it
um ano de serviço;

mpressoes e uma VISI a b) - qual a idade de con

vocação militar em tempo de aqueles que se acham com

guerra. 8S suas relações de emprego
"Esclareceu o despacho di, em vigor para o que não

ministro, pu e, conforme bem é neeessarlo, certamente, o

acentua o consultor [uridico, decurso do p!.'8Z0 de um ano,
o referido decreto.ler. que Nem se limita a ler e dlsurí
constitue uma lei de exceção, minar quais as categorias de
não estabeleceu distinção ao reservistas Que incidem sobre
tempo de serviço do empre. a sua prote-ção, mas alude
gado, umuanno. se a declarar: generíeamente li todos o

Tivemos o prazer de visitar, nízação de escritas, levantamen- que se propões a minha Orga +_+_.�_._+_+_+_+ __ +_. "Enquanto durar o estado empregados reservistas. Por,
á rua João Pinto, n' 18, o imo tf,s de inventários e balanços, nízação, disse nos o Dr;

.

Cruz de guerra, não serà permitido isso, o seu alcance, eontrarí.
. portante estabelecimento que é perícias. arbitragens, ! assistência Lima; porque ainda. junto ao Prorrogação de prazo para ans empregadores rescindir I amante ao que se Indaga, não
ii organização Comercial Cata- e contabilidade em' geral. Além Departamento Nacional de Pro- apliCaçãO de 8stamp.ilhas do contratos de trabalho cúmlse concretiza . ao reservista
rinense, vitoriosa iniciativa do da constituição de sociedade e priedade Industrial e Comecial empregados reservistas em integrante de classe convoca-
nosso estimado patrício, Dr. serviço de intorrn-ções, trata no Rio de Janeiro, trata se do imposto do selo idade de convocação militar, da, mas 8 todos aqueles que
Rafael Cruz Lima, que a fundou ainda a organização dos papeis registro de marcas de exporta

. Rio, - O diretor geral da senão mediante mantíestacão se��o re�ervístas �e acham
em principies de 1939,' sendo para contratos e distrates de�ção, propriedade industrial e Fazenda Nacional Expediu expressa da vontade deste sujeitos a eve�tuahdade �e
por conseguinte, a mais antiga Iirrnas e sociedades. Juntos ao comercial. patentes de invenção, círeular aos chefes e direto- ou quando os. n:esmos derem uma canyo?l'!ç!l0' por. nao

no género, neste Estado. Departamento Nacional de En- registro de titulos de estabelo res de repar-tlções ou servi-i causa .a prescisao r:os termos I hav�rem atíngído a _ldarl.eRecebidos afavelmente pejo sino trata ainda do registro de cimento, privilégios de invenção ços, comunicando que fica do artigo 5° da lei fi. 62, de máxima que a Ieglslação mt-:

Dr. Cruz Lima que por sinal diplomas de médicos. advoga- etc. prorcgada
..
por 90 dias. isto j5 d.e junho de �935'llitB� estabeíe�e para a pres"."

naquele, mesmo dia, á noite, dos, engenheiros. farmaceuticos Aceitamos ainda procurações é até 3 I c:e março de 1944, a (A rtJgo 1) •
tacão de s�n7:Jço e-:

dessa Dat[l�
em memorável sessão solene da químicos, dentistas. contadores para tratar qualquer assunto [un aplicação das estampilhas do _Se Asslll� su�ed:f portanto, I reza, q.U8 e d� 1<.1 anos. Nes
Faculdade de Direito de e guarda livros incumbindo-se to á repartições publicas, fede- imposto do selo} _ tipo espe n�o puderá o intérprete r�s- t� sentido. opina tombem o

�anta Catarina. iria receber o ainda de licenças e análises de rais estaduais e municipais. e cial - exatoriaa federais t�IDglr o campo �e prot-ção diretor geral do Departamen
grau de bacharel pm direito. de produtos farmaceuticos. tratamos ainda de análise hro- <lo interior emitidas para �Ixado pelo Ieglslador, que to Nac.lOnaJ" do Trabalho.
cuja turma era ainda o orador Trata ainda o estabelecirnen- rnatológ icas de diversos produ- o tríento de 194042, .\. rele- e amplo, alcançando todos Traüsmlta-se .

oficial, fomos. não obstante .es-· _to de cobranças em geral, rece- tos.
.

rida prurcgassão em nada
tar atarefadissimo, atendidos no bimento de juros de apólices

.

Ficámos �ra.tos_ ao D�: �r�z prejudicará 'a venda e a apltfim a que nos propuzerrno- co- etc., como ainda se incumbe dos Lima pela distinção e f�da:qU1a cação dos selos, posto em
nhscer de perto, interessados que papeis para naturalizações, titu- dom que .nos tratou, Ialámos vigor pela circular D. � 1 de
somos em assuntos de contabi- Ios declaratoríos e registro de da �ossa Impres��o, mas lhe 2fi de junho de !94:i} podendolidàde em geral, os metodos de estrangeiros. ocul�amos que. mamas tornarj o seu emprpgo ser feito si.
trabalho ,e o sistema posto em Grandes são os serviços a publicas estas linhas. multaneameotp.
'fJtat.ita pela Organização. _ _ .. _ __o .

"AJom 'bem montados escrito- +-+-.. _+-+-+_,.+"-+-:+-+

�új: ti6:i<Jte�ta capital, e com repre-
;"�rJtafit:es nas principais cidades
desta Estado. com correspon
dentes em Porto Alegre e São
Paulo; ainda dispondo

r

de u
ma filial na Capital Federal, es
tá essa entidade suficienfemen'
te parelhada a desempenhar a Ia
refa a que se dispõe, isto é. a

servir o comercio, as industrils,
as instituições e o publico em

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

gera'!.
.

Numerosas são as escritas
que lhe foram confiadas pelo
nosso comercio é isto constala
mos pelo grande :volume de li
vros nas estantes. -----

Com o cavalheirismo e fino mo - o ministro lã,o AI
trato que lhe é particular, falou· berto, corchmudor da ��I{)bili
nos o Dr. Rafael Cruz Lima das .zação EOCOD0Ulic3.· baixou
atividades do seu estabelecimen- portaria incruindo a canela
to, enumerando muitas delas cássia nos-moscada pimenta
como: Registro, arqúivamento asiática pimenta e macis eD
de contratos. Certidões, buscas, tla os produtos de exportação

[' n��n;:t�i��;E��f��:,RIA
.

Rua 15 da Novembro, 588

CIDA'D
DEBLUMENAU

Atenção!.
Em nossa pagina interna es

tamos publicando o balanço
anual (lo "Banco Popular e Agr].
cola do Vale do Itajaí" para o

_qual pedimos a especial afenção
dos nossos prezados assinantes.

-,' "

f
I

li-.,

dEi'situação do empregado em

convocação militar
das In
de São
:v\inistro

DOlflhlQO
9 da

Janéiro
de 1944

Cronica Social

·1-:iC6DE�;e!!.i:'��!�:�!�§�!ia=-e da Péle

Consultoria: Rua � de �:d:��i!Odan�;cId���lado !la

I Puericultura - Regimes alimentares para crianças de peitD - Avita
míaases - SHilis infantil e do adulto.- Manchas e Feridas em geral.

�JtWJZWMi%XLg;._ 1Lt&&E W&4
. -.-". - -_._._ . ==-.�.-===-.::========:::::..::=:=:.

Vva. Lydia Schnaider
.

I

participa a seus parentes e pessôcs de suas relações o
contrato de ecscmsnto de Sua filha Hufh J\.nilCl,
com o Snr-. Aldo Zaníni.

! Não faliaHBrahma"na praçaI o nosso apreciado cronista social Jarbas falando da.

;, agua "encanada' e do ilustre Cap. Euclides de Castro alr·
gou a falta na pra(:a da saborosa cerveja "Brahrna".

ti
Vem agora nOSSO popular. Jorge "da Brahma" recla-

================ mando contra a amnesia que sofre nosso "ilustre Jarbas.
A baixo transcrevetnos este fundamentado aviso:

.

aBlumenau, 8 de janeil'o de 1944. - P1'esado Senhm'
Jll1'bas, Nesfa. - Formulo a presente pí1ra levar ao cem

hedmenlo de sua. dlgnissima pessoa, o seguinte aS.'Iumplo:
VV.SS. ao dirigh'·s€ a personagem, do snr. C,lpitão Eu··

clides de Castro, por intermed'io da "Cidade de Blumenau",
em edição de hoje, alega que a Cerujarla "Braltma" nos

deü�ou. sem o pretioso liquido .. ,
.

,1-;
. Como representante da Companhia Cervejaria HrahlJw�''!;\.''

�usla zona, cu.mpre·ln'!:. fazer sentir lhe, senho1 Jarbas.
que nessa sua C'ronicfJ Social Existe wn equivoco ao dizer
qtle nâo temos "Brahma;' na pIara, porquanto, nesse sen
tido tem-se feito 'i'erdadeiro milagre afim d,ésta ddade e

redonde?as nclo terem, alé esta data. ficado complftamen�
........"..,_------ �.-.-....,..., le desprovidas dpsse "precioso liquido".
��

_, .. _ , _

�::-::-T:'i Assim sendo, e para evitar por parte de VV.SS. alo

, � gurna duvida a 1'espeito de minha afinnativ(l em

H GERDA BRONNEMANN l� questâG, tenho o maxima prazer de oferecer llle Jí:! duzia
>: e :{ de "Brahma R.ainha", que se acha .na geladeira da Confd·
,: :} tarla Socher, a sua disposiç{io.

f'::.:.
O 3CA:r-�oRivKoRsIEeI{ '::::.�. Sendo quanto se me oferece dizer lhe, súore a (}iles·

tão, subcrevo me com estima e distinta consüieraçc1o.

�';:. Blumenau. 9-1-44. ::.:J.
De VV. SS. - Amo. Alio. e Obrg:lo,

; .J Jorge Henrique JVeickert, inslJ8lor
• 1 I � a " " ..

���_..,��._..._,._......._.

BJumemlU. 7-I-HWí

1--"--_·_··- -------li U T H ü IA I, DOI f:\.,nlínllllIll
�_

Medalha de
Novos produtos cuja

exportação foi
proibida

Maior deposito de :

Perfumarias
.

(Artigos papa presentes)
. :E81Jeeialidad(:'� farmaeeuti�as l>rugas e

.

Produtos Chimko::5
.

HO�IEOP:A 'l'IA
! .I_,,'

.

"""""""'............__

f=......
:

._O__N......,.;,E.....,

,,_1_2_0_1_"""""' ................��

Enü'pga l'anida. a domieilioc__ .. ..L.

Aos nossos assinantes
Iniciamos neste mês a cobrança das assinaturas dos nossos

prezados assinantes.
.

Pedimos, pois, inteira atenção ao nosso encarregado Sr;
O' T T O \Xf I L L E.

.
.

.

Minisferio da Guerra
RIO, - Em data de hoje I paranaenses, por oC!l!lião d(l

o. gt3neral Eurico Gaspar Ou cinqu8ntenario do general
tra, ministro de Guerra as· Antonio Ernesto Comes Car-

< sínoU o. seguinte aviso: neira - o herói da Lapa re-

.... "Devem ser licenciados do wlve úomear -president� de
s�rvlÇlo ativo do Exercito, os honra da Comissão Central
ça

.. bO,s_,i.!:.· reservistas..
casados

I
dos festejos �Ome�{)rlltivos

atlte�lt�I'mente ás Incorpora- o Sll. Manuel RIbas. wterven·
ÇfléS:;"x.. tor DO Estado de Paraná, o

. T�mbe;ID- hoje; outro impol- sr. Nereu Ramos, Ínteventor
tante aVISO foi _expedido: I no Estado de Santa Catarina
Para q:ue m�uor pompa te-,

e o general de

diV.iSSãO Bei·
nham as 6oJe:r;udlltles li serem tor Augusto Borges comao
levadas a efeIto

.

em plagas dante da 5'a Reg1ão Militar" .

. ,.
-.,'-'

o sabão

··"V· -

.......•.... Ir

Bronze com Passadeira
o Presidenfe da RelJublica

por Decreto de 10 de Dezp.m
bro último, publicado no D. o.

Sargento de fnfalltaria, Benedito
João de - Farias Trindade, que
atualmente serve no 32' Bata·

de 13 do mesmo mês, tendo lhão de Caçadores.
em vista o parecer unanime do Esse alo trouxe grande reper
Supremo Tribunal Milifar de I cl:rsão. c;,n,1. ?lumenan onde o
2�· 10 43, concedeu Medalha de sargeow 1 rHload8 gasa de ge
Br,anze com passadeira de Bron raI simpatia.
ze Por contar mais de dez anos Ao Sargento Trindade nossos

de serviços e satisfazer as con· sinceíO!: parabens.
dições exigidas em leis, ao 2'

+-+-+-+-.-+�.--. -+-+

Preceito do Dia
Atualmente 9 uso do rapé e

do fumo mascado· é raro. No
entanto, o habito de fumar ci
garros, charutos· e cachinbos,

I
bem mais tóxicos é muito ge

l n�ralisado. SNES. Aniversarios Nascimentos

ontem V8 se!flllnle:; lareO':
- U .'In!', Uemldu Ne_uferl e de
Duna Otilia Neulert, .com O na·

cil/lentu de uma menina.

{esta desdeEnconfrlllll·.,·e em

MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS -I
- () Srll'. :cicZallo Slot,::, alto f/ln
ciuiwriv da casa lioepeke de Bln;
1IIC1WU.
-. O menino Hei iii ath Hed;dber{f Viajantes

Japy Fernandes -- De passa·
!]1!1ll )Iara Florilll1opolis (',feDe
COI Hlullle/W1! o sr. Jupy }'a
!10Iltle;:, distinto e acrctidadu re·

presentante da C'ia_ CtlJ"njaria
Brahma na Capital elo E�{ado.

11?'Jznl'1 '!rl')�� ]1(',',·, .

. (_" ---' _ I (, J. \ '_0 .'..._. \." ..MEDeIROS
"ii

Para as suas féstas tenha sempre em casa

F E._RM E N TO
'AÇUCAR DE BAUNILHA

P O'SPA R A P U O I N S
. I\� E D E I R O S

! FaiJ('.1ll anOH <unaUÜrL
t -- o sn/'. 11 rUIlI" RUfel/flCI', ro
ilIl'J",'Ú121Ic IU!8tcl cidade .

- A gentil .�nf·{a. Beilia PeNas,

Os professora do colegio 8a[j1'adaBons Amigos de Todas as Senhoras FmJ!iíia.
.

1'1-
A Sl1l't(l. Elsa Brag/lolo.

(Peçam ao seu fornecedor) _- Li snra. Dona Ida RocZl"i!Jue.,

MEDEIROS"-"MEDEIROS
......

íiÊfiEÍRas
' ..

'iiEfiEiR"Ó'S-1 ti!llt;i)ll;�llll.;� d�'JJl!lpr����;;hlf/�:;�l�ll�::
rr&!ZL _ =a_i ............. lJO"i"fadota Fi"enzel.

Tte, I-ienriq ue Cardoso -- fI·

cllÍ/,osc ent re nó.�! dtOm]JLl111wdo de� .

'ma {'(nua. e8posu, o Snl". Tfe:;�
Henrique Can{oso, instrutor IW'
Escola Militar do Reaien:/o.

Enlace
.

\Vestphalen -,- Barcelos de A-.
Levedo

- Rl'(cliz"u se lzontem ne,,-tt/ eidade,

l0. enlace nwlriJlwl1inl ela gentil
I
':)rta. Dulce Barcelos de Az-evcdo,

; com o ilustre dillicu Dr. Donle

I
rIleslphalen,residenfe elll

..
Cru.c:Alr.a.

A ilibo,'; u·� nubentes si'io de,.,-cen.
dentes de tradicioiwis !cl1uilúw
patl'idas.

/10 jilcefll pai', '(Cidadt� de Bla
mennll:' almeja as maiore,� 'C-en·
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Jetomenda�se tanto para roupa fina como para roupa comum
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