
.;.'
,

1f".

DE
ÀRAUTO" DAS'

. _--

BLUME
ASPIRACâ'E.S· DO· VALE

..
.o

Diario Matutino

( anual... - Cr$ 60,00
.

Assinaluras ; semestral - Cr$ 35,00
l colonial.. - �r$ 20.00

H n m e r o : ( avulso •• ,
- Cr$ 0;30

I atrazado - Cr$ O.�O

DO ITA�AI !

Terça-feira, 25 de Janeiro de 1944 III Dr. AchiHes Balsiqi - Diretor Reaponsavol II! ANO XX NUMERO 92

orna sob a açao dcps
Argel, 24 (A. P.) � A radlo (}as ' Argel, 24 (A, P.) - A'runclu Argel, Arg/�f, 24 (A. P.) '.� f}el.�IJoss'� de Roma. Todas as

'Nações Unidas anunciou que l(�J- .a' €miSSOl'a desta capital, que Despachos vindos da frente Ira- a1tvr4s cio sul da capital ttalía- ,

ma [a se acha 'no raío d� ação as tropas aliadas já Sê enron- .Iíaria informam autorisadamante na {drdl1l ocupadas e consolida- i
da artilharia aliada. trarn ás portas de Roma.

. qUe. começou .a grande batalha das VeldS forças aliadas,
.

que
i
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o rasil ão�Recon�ece o Novo'Governô Bolivianol

Canhõ

--- das as relações diplomaticas com. a Junta Constítuída

.

HIO� 24 (A. N.) - O Ministro das Relações Exte- em La Paz por considerar que a mesma não reune con

riores 8n1'. Oswaldo Aranha distribuiu á imprensa () co- dições que ofereçam plena seguranca para a defesa
mrn icadn seguinte por interrnedío da Age�cia . Nacio- continental. Ao fazer, entretanto. esta declaração con

�al: ::0 Governo Brasileiro está de posse de :'l.rnplas in- firmo que a nação boliviana, p�rte integrante tam

f'orrnàçõea trocadas com outros governos americanos 80- hem do continente, é ligado á na_\l1JO brasileira por la
bre as .ul:jgens do. movimento revolucionaria irrompido Ç08 tradicionais de amizade que �ú ternos o desejo de
na Bolívia em 21 de Dezembro próximo passado . .A manter, Gomo foram sempre mantidos. Tomamos essa

�,i::;t�--, de t.:ais informações e, dado o estad? atual de gnel:-l atitude �o interesse, do seu. beIP eetar, �a sua, inde-
1 a nao posso agora aconselhar qne sejam restabeleci- pendenoia e da segurança dos pCWOB americanos' .

oC--+-+""""+-.-'-.-+-.-.-+ o+-.-•...,_;.-.-+-.- ..-,::.-. o+-.-+_:_+-.-+:-.-.-.-+ o· ._:_•._-.-.-.-_.•-.,.,...._-+.-+

Qua::;\:!d��í:3 :�'��:�t/16-Não Reconhecem O· Governo Da Bolívia
Havana, 24 (A. P.)' - O gover

no cubano anunciou o.icíalmen
te que não reoouhécera :o novo

govel"riQ da Bolívia.

Londres, 24 (A. P.) -- A radio
emissora de Moscou Informou
que os alemães perderam qua
renta e s'eis dvisões, ou seja cer

ca de quinhentos e chi.quent0,.
mil homens na frente ,'Oriental;, . _Carilcas, 24_.{Á... P_} -7" Tambem
!lOS dois ulüi110s í:n�ses. Perde� ·a Venl�zu21a. não rec.onhecerá o

-I."'r�' ainda, os nazis cerca d� se_is no, O governo da Bolivia..
.é I tanques. Estes dados esüiD. A decisfío f,oi hoj� ofici.aliuen-
contidos num ar,igó transmitido te anunciada. NoJcias do Pana�
pela emissora moscovita, da au� má, diz·em, por outra parte., que
taria de Dimitri Manuilsky, no [ aqud� palz da America C-entral
'(omité central do Partido CQinu-: tomará a JllBSma medida !cleven-
�1Ístac ,. do a mesma szr anunciada de

�-.-+-.- ...- ...-+=-."-._:+ o .-+-.-.-..-.- ...",..,+......,+-. o .-+-+...,.,;.-.-'-.-+�.�+-+

o

ao Chefe dorecepção
"

São Paulo, 24 (A. N.) - O,
Presidente Getulio Vargas d��ou
hoj,e para Cw'itihá, aiim 'de vi
sitar ali .as Lillilnas 'obras i'eaJ1"
sadas pelo -gov':Ol'uo do Íniervel1-
101' .Manod Ribas oe

.

pelo gover
nO federal. O ;emharque do Ch(:
fe da Naçê.o .e 'sua cmuitiva tev:�

lu[pJI' ás :) horas W) àéropm-to
(,Santos DUll1ünü.

***
Curitiba, 24 (A. N.) - O Pre-

sident-e Getulio Vargas chegou
.:IS 12,30 horas. Apesar da int�n
Sé! chuva qUe càia, o aér.npoI'to
unde at8rrisou o avião presi
d"tichl '2stava repleto de autori-

. dades e de grande' massa popu
lar. O avião da Jo'. A. B: em:
que viajou ü Chefe do GoVerno
SObreHJOU a cidade c{in todos.
os sentidos p�J1mitindo aIO Pre_
sidelte ver a coniliguração ge
rar desta capitol. O Pr8side,t"
foi rec';!tido - co\m as salvas de
estilo t�'ldo u;ma Companhia dD

.-�-.,-+-+-.-.-+-+-""

Pela nossa InfânGia
--�

Forçados pelas circunstancias
intcrromjJ<:).Uos ,esta pequena sec

cuo durante dois U1j:'"ses e esta.

falha de continuidad� pf.o\'JtOu
bondosos conceitos sobra nossal?
cronicas, .os quais sempre tâmi�
navam com um pedidIJ para qu·�

'

..

nroseguissemos.,

HoTe vamos recomeçar a' $ec�
..

'

cãü ,Pela nossa infancLv, que I;c!'ú publÚ:ada 2 ou �� \'es�s pOr
semana. Fióllnos satisf�it'.)s ao j

saber que muitos· paes d2 iam}- I
lias, qUe possuem a .grande feli
cidaJ;:! de ter crianças em çasa�
liam com inter�ssl: :) que sobrE'
os bebês escreviiunos. Outro ·fa-

to qUi! nos animou f.oi obsl�rvar
que a fhalUads da s�ct?ão .foi

por todos üOmprehe\ld�da, Não:
prckndemos fazer propaganda
profis�i:JnaJ, comentado c�sos· di
:\:iCeis ou tratam08utos n1<)d.erno'3�' Pi.\�sh:leilh! acentuou que éra c<)\U1
nOSSO intUito ainda co,nt�mi.arà s'atisfdção que'visitava o Para

<I �r a propagaçã�, s.l�m alatdé; nâ 'tendo ;} Interventor falado sa

H�noiJõ:cs 13lementar-es e 2ssell- .li:,;utando a honra (JUS ,senti;;! e[m
ciZ.i5 da Puericultura Hiim d,= q!lê .' pod'er hosP?dar e.�1l nome,' dI:)
todos os que c�rcam d criança g:�}Vel;illl ('. do POvo.'idoParaná Q

conhe(aItl {)S d�veres e Os cujJa- Prin'jeíro Magistradó da Naidão�
dos qu'e ,::,las til'lto neCessitam' SeguiranH;z �os clunprhnellto�às
para se dBselivolverem n�mnal- dêlHtiis autorida[l��s, após. li que
IlJen't'O. li predch:nti.: flJl conduz�(Í1!} cio

Aero:1autica fOl'mado e1n honra
ao Chef.e da: Nação. Ao abra.çar
O lriÚ:irVentol' Manoel Ribas (}

Governo
carro ,afidal fOt'J.11�mdo o cortejo
que nm10U para Ó Palado do
Governo. Apezar da chuva o

POYO que enchia os pass.eios la
terais clas ruas percorridas ro�m
peu e'nl entusias1:icos aplausos
ao Chefe da Nação,

.

Ramos de
Hores \.01"<411 }ogM;os sübre o car

ro presidencial e j)'')r toda a par
te surgiam sãlvas de palmas. Po
de-se dizer que foi verdadeira;
mente triunfal

.

a recepção �qU!2
ü povo ooritibano proporclOl1úu
ao Chefe da Nação. Na AV-ênida
Quinze tl<:� Novembr':J, ainda foi
:maior 'o entusiasmo popular. De
llma tias sacaqas, qUe em todo o

percurw regorgitavitn1 de famí
lias, foi jo.�ado sobre o carro

um ramo d� cravüs envolto mi.
Bandeira Nacional. 6 Presidente
visiYeLll1ent� comovido agradecia
essa manifestação d:e cariilho e

I adil:n;.açõ�s popubn:s que entã,Q

I
redo:Hava;m de intensidade. O
corkjo presw':;ncial Ic,":ou lUais
de u;ma hOJ:'d rompendo; a nnssa

popular durante. o trajeta �1.té
o Palado do GOVél'l10 'od3 ficou
hospedado o Ch'!fe da Nação, o
Secr-'.:tario Luiz Vergara e ,outros
m::mbros da comitiva: presiden
cIal.

*** ;

São Paulo, 24 (A. '�.) '_ O pre-
sidente Vargas presidirá

. piOr
ocasiãü de sua visita a Cur:j,iii�
ba, a segúnda grande 'Exposição
Internacional,. que· contará com

todos .os delegados da industrb,
do (,omereio, da lavoura "') dll

.

pecuaria do Estado; No Pavilh&q
das Americas '(1" Associação 'Co
l11êrcial homenageará.Q Chef'e do
Governo. Esse certame s·::rá o

se �'eUlisará n;) S�tll I
r-,"';

marcham lontra a capital da 'II talla,

Cairo, 24�P.)-- Noticias IIda Italía dizem que us patrlotns
italianos cortaram a estrada (k I
feno Avezauo=Castrano que Iatravessa a Italía entre a capí- I
tal italiana e a cidade de Cassi- 1
no .

li o
Londres, 24 (A. P.) - As íor

cas aéreas aliadas uomhardca
ram intensamente na manhã de

hO�8 numerosos objetivos dos
terríiorios ocunados. Intervieram
no raie! cerca 'd�' 200 Loml.ar.lea
dores medios, que regressaram
as suas bases sem uma só per�
da.

•-.--+-+-+-+-<t>,,-.-+-. O +-+-+-+-+-+-+=+-.+- -"

Para Terminar
Guer ro est

Londres, 24*(Á.*P.) -- A 'der- [rotei alemã é um decreto do des
tino de que nemo unis Ianaticu
nazista pode hoje dui Um.
Um ponto porém, que ainda

oferece díscusão é saber si a,

vitoria aliada na Europa vira
ainda e�te ano.

Sir Stafford Ci ipps porém, pro
[etou hoje um raio de luz sobre
o futuro declarando num discur
so: «Só um fator poderá impedir
que a vítot ia na Europa venha,
ainda este ano : tal hipótese po- !
derào ·ocorrer si os op2rm iJS das
fabricas não 'cl'ltrcgurem a:.lS com.

bDtent�!s as n��ceS;;;fl; LiS quantida
des int1ispensiJwis·.
Fez esta decIurat;ão Sif. Staf

ford Cripps quemdQ na cidad2
nort'e-amé'licana ele QU211cy in-

um momento para outro. Em,

I
darou que não l"�collhecerá o

Washington está sendo aguarda- not o governo ela Bclivia.
00 ·0 comunicado da Casa Bran- �_.-,3

ca sobre o palpitai1Íe \assunto. Monté�\;id�u, 24 (A. N.) - (:Â

Esperdvam os' jornalistas abor- Radio Sph;ndi�h divulgou à 's(�-

,
cIdI" a questão na ,entrevista com' guini::'.dnf{)rmaçãa: ·::0 g:.H'3l'iiO
o Secretario Cordell Hurl, 111a1'- do Uruguai r!:!s'Jlveu nã�) con�

cada para hQJe. A ulÜma: tora tinuar 'mantendo relações diplJ
.porê;m, .o Departamento do Es- maticas . com a Bdlh ia 'enquanto
tado cancelDu a palestra. durar�ll1 • as atuais circtlüstan-

. ��., das. Acred.ita-se que o governo

Mo t "d ')4 (A �T) E uruguaio te11ha tomado a ded-
u eVl €u, _ ..... ,.�'L - Dl ,

nota <oficial dada a C0l1ho2C�'f' são ãnunciada, depojs_. d,� 'uma

::luhado, o gov.erno uruguaio c1", confero:ncia entre o Cha'11(e12Í"Ser
rato c, vari'.)s rBpl"eSentantes di

plomatic0s do�- outros paizes
a'mericanos. Sabe�se qm� 1103 'dr- 'Ollency, 24 (A. P.) _ Esta
culos hem .infornlad,os de '\1(fas- manhã. foi lant;ach ao mar pe!{)s
hington, comiidera-se qw� u 'PQsi- estal'�iros I:xai::l u porta adões Londres, 24 (A. P.) -- Amm

ção ofichl do g,)V�rno 'do Uru- de 27 lnil ton,�ladi1s Hancock>. cia-s'_' oii:ia�m��11t2 fim' o' Gen;e
guai em l'tlac;àü a,) nO\-t) bo\"t�rno Esta bcloaa\'e tem :) nome cl;J rilI Eisc'uLo\H'f ilswniu (), coma'l�

boJidallo será p"dida peLJs Es- lUll d03 (in:: assinei! 21m ::1 d::,cla- do do eX2rcito doOs Est,td03 Utli
tddos Unidos ê outrô::l Jlaiz�s ração da Indl'[E>ndencia ((;)s Es- dos 11;) teatro f'UlVpCU, postó QU8
do continente, que foram ·consul· tados UlíLos. O ·Jiancocl\:·) rdi acumularú com o de. Comandant�
tados p'clo governD de Monte- construido na cidade on�ll' nas-' Supremo para a invasão \da Eu-
videu::. ceu c morreu aqude ,:procSl';.. ropa.
+-+.-•.....:+_+-.-.-�.-.-. o .--'-.-.-.-.-+-�-.-.-+ () .-.-+, -.-'+-+-+-+-+-+
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Brasil produzirá motores
O�; Es!tados Unidos

Curiosas Revelações Do General Guedes l\'\uniz
.Nova YoCJrl\, 24 (A. P.) - Phil

Clare - Uma ultra-mod2nn fa
brica de motores de avijo junta
menÍ':� CDJU uma citla)'le operaria
cientilic;a;mente desenhada para
aco'moda mais de 20.000 pes
soas, deverá ser inaugurada ('l11i
abril llas fraldas da S�rrü do.

Mar, p�rto do Hio d,� Janeiro.;
Esta foi, <1 \VJ�icia., hoj�, dada a

imprensa; p,<olo general Antonb
Gucrks Muiliz; chefe da referi
da fabrica.
Em sua entrevista, o ;,{c>neruI:!Muniz declara: "Esta fahJica ti';-,

rÉ! capilcic1á:le para produzir Il13is
de 600 mQt,6r�s por ano e Sé> (1,'

.

elicÍl'iI, primetro, li dui8 tilUS {t�
mot'Ol'êS -_ um dvs quais pod�'rú
desCl1\'ol\�él·. até 450 HP,

IS,egundo as informações do

gcn("rul Muniz, a referida fa�
brica brasileira s��rá comp[:.:ta
mente dotada de ai' condiciona�
do e IUZi�flu:oresoente i! provida
de todos os 1�CUl'S03 de seguran
Cd. Seu '�quipdmen1ü será quasi
todo proceil·�nte dos Estados
Unidos, p:ara onde virão quru;i
tod'os os :nlotOl'eS l1Bla produzi
dos. Diss,é ainda s. ';xda. qU2
esta S�l"á ;éfetivamente uma or

ganizaçãO '

..ao melhor . moddn

norté-Rmúical1o, acres.:-entando
qu:� S'�lll a assist2\1cia dos Esú
dos Unidós jinllais seria. possi
vel' ronstrui-b; O Brasil pr<:�cisa
de muitos aviõf�s, tantu pura as
necessidade.> de suas rotas inter

ll:i'1S ('()!!!b pimi !l!issõ:�s '1I'� i1 ba�;-

a

Ano
Iurmarnm qU2 roi boje lançado
ao mar outro poderoso parla;
aviôes de 27 mil toneladas.

«Haucock» será D nome da no

va unidade.

No próximo sahado outro gi
gante dos mares será lançado'
;;os estaleíros amei ícanos (te
Dlooiilin. Será este mais um po
poderoso] en-.. ouraçado do mun

do, deslocando ,13 mil tuneladas

(' receberá o no.ue tI·e Míssouri.
O novo c'nCCiurw:é!tlo e irmão g�-
111;::0 <1:1 . io\\ n,', :: custara "mais de
cem 111 hôzs de dlhl'es,�teÜ1]lllna
quilha de 2íj8 metros, foi CODSw

trui,;o n-lhe m�;':l;s án{{os do qu·",
estava pr:cvisto. O <I,.1i�;:::)UJi" dis

PUêl;l tI!; mOi.orei; ��l<etj i.cos c ;:,1-
lei {l':: rl'O,ilU�lf'em eaer: n eLtll a

para uma cidade LÍ8 zb mi!' h�i'
IJitantes ..

Lançado ao mar
.-+-.,.-+-+-.-+-�-+-+

o "Hancock" Eisenhower' assu-.

t'é�c_il1l(�n!os a outr<:� pa_ragens. De I (as ao preço do tra'nlho \1:') Bl"l�

!lUlS tia gll�rúl, a fabnca da S(�l"- sil, nossa fa.brica IKHlerá pro':�!
ra do Mar passará, provavdl118n-1 n'II11:�nte fornecer ,ws pJis·::s da

t.t�, a produzir ap<>nas motorés pa Al:n�'rica uma prorlU!�iiD c!''c' J1uiv)
l"U aviões com0rciais. custo.·:,.
Pela sua cap�cidack ele \)1'0- O G;�rv�ral. Mu,liz orguIl1a·:-;<

dução, esta fa.bdca crJ.:denci:lrá particlllilrment� dd J11od::rrn ri-'

us Estados Unidos c1 competir'�m dade para os tri\bédh,H:orcs ag/li
com toda d Europa, d.:.piOis da ra em roclstrw:5;) Ild [11':.'::1 da ta··

gUé'rra, a!través d'ê'- um contmt:o brica, tom C8TCc1 de d'1t: t� LÍll-

cüim O Brüsil, pelo qUill �ste Vé:l- CO milhas qUddrilchs. AtU\llnL'l1-
derá aos EstaJo U,nid03 I11Qtu.- k, del eslú plililej�lcl::.t inr.:1 acu

res a baixu pl"(�Ç(), bem como J hlOdar d�� s:'is a oito mil empn.ô
aos demais pai52s americôªlos. I gados dd fa;)ri���1 :', mais tanl:_',
Dechlf0U üinda :) G:-l1l"ral Mu- i dl'V'_'fÚ i'.\pandir-s,' para abni
niz: }P�ss(mlm:�nte, {�U <espero i gar dtl' 20.()UO operarios, lllLli1-

que a organização d�'sta fabr i· I do dnas ,)llÍrds fabricas c{)m'x,.l.�

c� prOpo!Ti.m1al�á a toda a Am,'· I n�m sua iplU:lu('íD. Agora, tJ:ik
nca d elImmaçao de sua (k'P2n- ,

balhil-s,,: Da cO'1strução dos nw,·

de�1cla rt ol.icinas i;[:mtieas que üemos quart�irõcs desta ci:lad'e

possam existir na Europa ou 'oln operaria. A dda.Ji� t::'l"<:1 'urna es

oUtras partes. Eh nJ.J sit;nitira (ula, uma creche para c;;1.da gru�
iU�l1a' competi(;ãu do BrasIl C011l pu de trezentas fmllilhus e .ultra.�

o� Estados

UOidO".' �as.', 21;1 �.�� II Il:O.Üeri10S aparta�nentos l'05iden

dISto, uma coop.=raçí;o, lOl.1;;- nm:>. Suas av'cmdas t;!ràCl n.()

cendo a todos os pais2s da Auw
. mes de autoridades. brasileiras.

rica os 111::>tOI"2S d;� que el2s pr3- ! Assim, espera () Brasil poder cem

eisam para us Sé'US udõ'.:'.s. Gm- tribuir, em futuro 1!1l1it·J proxí-
4>-.--+-+-+-+-+-<t-.-. mo, para o atU11c,lto do pock�l"i:J

aéreo aliado. O g'!,wrai Mmdl
\'Ísitará, \Y!ashington, .Qnd� d:�
v'erá conferenciar . D::JiI1 () [J.�)le�
1'al Marshall, o ge�1"é'ral Arnold,
o sr. ,Nelson Rocl,delh;r 2 ou

tros. Dentro d"! tres semuna:;; \�s-

Medidas de
Gosta

emergennla na,

frauOBza

Presid I�te Getulio
arg s está em Curitiba

miu o conlando

para

E"tocalmo, 240 tA. P.) _. A
racHo de VíclJy d':darou qu;,: s:::

rão aplicadas medidas d� {,me]"- pera \'oltar an Brasil. Duraint� o

genciil em todas ns ZoJnus cb cos- tc'mpo qu�' S. Excia. tem p,ermil
ta fnnlcpza do ivbditàrane:) .....

e.·j
neLido nDS Estadus Unidos já vi

Esti�S' 31't'RS d�\'",>rão seI' ('alllput- sitou Ilossas lahricas mili.t:Jl'2S'
S{)rtitmc;1t�: {�\,[lrlladas, . i} i:,;,;ta�Jçi)\:s de al.:ropml,l,),�,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Capital Integralizado
".,.

. ..... ;
,

,

'

\Depel1dendo de 'apri)va�.ão da Dil'etol'Í11 das Rendas Iüternas o aumento de Cr$ 2.000:000,0.0 para Cr$ H.ooo.ooO,IJO,
Fundo de Reserva Legal, e Outras Reservas

.. "

Cr$ 1.780.000,0.0
Filiais, Agências.' Sub-AgêncIas, a Escritórios em: Araranguã, Blumenau, Brusque, C�ead;ll;, Canoinhas. Concórdia Cresciúmu. Cruzeiro, Curltiba, Florianópolis..

., Gaspar, Harriônia, Indaíãl, Jaraguá, Joinvile, Lages, Laguua, .lH�fro, Perdizes, pinto União,'Rio do T'eixe, Rio do Sul,

I .. . .

Bal�::�M;;r:t:':' ;�Ó'd:u;�::"::;:n;:n��43.
. I'������ �k�: � �� �, � _= ���

I INCOI
, "

'.Imobilizado : ,

. Edífícios, Terrenos, :wróveis e Utensilíoa
,

. Disuonive! imediatamente:
Caixa, eni moeda corrente .'

Depcsibado. no Banco do Brasil, em Florianópolis
Idem, em Blumenau
Idem, em Joinvile
Idem, em Curitiba. .

.Idem, .em. Cruzeiro, Matb, Porra-União e 'l'uharão
Idem. na Caixa Eco. Federal em Curiríba

,

Tdém, lloBanco Nacional do Comércio S/A.
Idem, em entres Bancos da prnça . __

Co,rr�.8pondentes no Paiz:�Sal(lo it nossa .dispóeição, NU poder
.

"". de diversos correspondentes" .

'

" ReüÜzavel ii curtll e. ii. longo prazo:
Titulos Descontados ...,

CJO Devedoras, garantidas
.

Empréstimos Hipotecários
" Carteira Emp. aos Funoiúnru'ios'

,

.

Apólices Federais, Obrigações de Guerra e Outros 'l'itulós
' ..... : ,. Participações: ..

125 ações da Cia, Sidenlrgica :N'aciona.l
Bonus do Estado de Santã Catarina e Apólices Municipais
Quota. da .:IhHua Oatarinense di! Seguros

,
'.

. Nã.o Realizava!:
Títulos emLíqufdáção '

.1 Contas Trimsitórias: .

" lIIlitriz; Filiais, AgênCias, Sub-Agências e Escl'ÍLúl'Íü3
.'

Contas de CompenSiH;âa:
.

. Efeitos a Cobrar:
.

,

Dó. conta Própria, do Irrterior
De' conta de' Terceiros, Bem'

-.

De conta de 'I'erbeiros, Exterior
. VI1IQres Caucionados . ...

.

'Valores Depositados ,
'

'

, ,Valórei:J" em Cobrança, no Banco do. Brasil
Hípotécas

' .

Não EXigível!
Capitui
Para aumento de capital [Dep, Aprv, D. R. Intel-nas)

.,

... Reservas:
Fundo de Reserva Legal
Fundos de Reserva
Redescoútos:-,-- Juros e descontos a .'I"encer, (FIO passam pura o

eemestre seguinte
Exigivel a curto e ii Ior:JO prazo I

. [l1,nJÓSitOS:
Sem juros
Com juros
Limitados
Com Aviso
Prazo Fixo

Correspondentes 110 Pula
Dividendos:

Dividendos de 1 u 1-1 .sal.lo não procurudc)
Dividendo ]]1'. 15

'

Contas Transiíórias :
Matnis, :Filiais, .A.gências, Snb�Agellcias e EsctitÓl'i08

Contas de CIlIDPlmsar;iin:
_.'

El'f'jtoó'; n cobrar <le conta própria e t11� terceircs

112.f<,2.<i07.,70 I
'rítlllos 13111 ('allf�l.lO e em depósito

.

Vnlores hipotecários

-fi "3" i,)1,050 I
'1.·.; u•• tl,L o

2.LlOO�OOt).{lO
-l.ooo.ooo.oo

11.228.332;f.1o
3.620.727,90
1.741.337,,10
1.2í7.rJoH,10
1.018,-119.20
1.3n4.894;70
l.ooo.oso.oo
] .193.703.20

.

278:12(00

2Ú().oO(l,OO
Ui30.oo(J,oo

8l:3.50H,5n 2.11!lH.509,5o

7.8811.(;64,10
53..143.178,50
13.8::12203,30
2o.!)50.7��n,80
2g-2a4.S!J�I,oo 1.25.·107.684,70

1.dGI;JI15,10

33.5GH.J81-,30

64.075.6·16,20
46.899.332,80.

988:410,70
70.DOO,DO

486.81A,00

·3G.o7,1,7u
_

3fjo.t)oO,UO ;H'U.()7-1,70 127.470.704,50
112.520.237,70

25.000,00
302.370,00
25.oou,oo

10'2.55\1.54;1,60
138.tifI3.171,20

1.'2 lc.iíoO,\)f) 21:}.4G3.:l20,So

10.708;736,30
91.70 UJ12,90

Sl:l.Huo,40 102,559,549,60
57.772.25(j�oo
79,lõ4.i.ti8,oo
1.766.747,20
l.':Ho.500,oo

8.59B.5l'9,50

242.,1(jB.220.8o
1H7;ô 19.16fJ,oo

J��::������ � �����.� �__� � �__�__��������������"�'===��C��__OWA�'�=�M='_�'>J �=-���_l�� ' ���__�� '_�i �'� � ,

'� _"�� --:�__����""'i.,__ i,,,"_",_mc$Cd_."SZ::W

I=--- . � n , �_�_I � �(_R__E_-_D__S_T.__O_= �

Despezas Gerais�(IncluidiJs os Houoráriôs e Bouiftcaçõos aos Fuucionártos)
Impostos ...

,

Institlíto de Aposentadoria e Pensêes dos Bancários
. Juros pagos ii Terceiros

.
.

Gratificação aos FunCionários
Creditado as seguintes contas Pllf balímço:

a Dividendo nr, 15 ..

36u;000,00
a 'Fundo de Reserva Legal 50.000,00
a Fundos de Reserva'

,

7or'.ooo,oo
,t Fundo Escolar·

.

15.000,00 '

a AmOl;tizações Diversas '

14.558"jo
a Gratificação Diretoria 15(1.000,ou
a Fundo de Beneficiencia ,t7.50n.oo

1

a Reversão para o 'semestre futuro 132.9·,J.l ,'00 1.500.000,00 I

t
,ijedescontos'-Jnros!'l '.I"'SC01Ü08 11 vencer, que passam para o semestre

I I. seg�mte . 81B.5(,r),�0 .

:"";_�"""__�_�_";';"'��_.�_...,..,,"_.==-_.__.._.....,....s ...,_._.,.;.;,.............;. �.__�=6::.2=3=8=A::7::5,::tJ:.O.:......_=�. ..Q......�m............__ '_...=.L=._=�__d='.C�_'""". d ",�-=m�,....,_,._..........�==-=�__",=__�_(l...·2",,3....R._4_75...,_50_.-.-.

1.ll86AS9,4o
1(;4.885,\)0
G;;.!)oD"lo

1 ,;151.3'11.30
256.340,00

Redesc!lntos--:-Sahln dos juros e descout os não díat.ribuidos no semestre anterior
A'gia de saques. ágio de p'i!sses. descontos e outras rendas
Juros. comissões e tituIos diversos '

56!1.128.10
2.3Go.3[9,80
3.30n.o27,60

GCl1êsiÓ M., Lins - DiretorGerente

':'}

ITAJAI, 12: DE DEZEMBRO DE 1943.
Êrico Scheeffer

Chefe da Contabilidade Geral
Dipl. Reg. na DEC Dr. 22.638

Dr. Rodolfo Renaux Baue�·.-(Direior)-
.' f'

Irlneu Bornhausen _;_ -Otlo Renaux - Bonifácio Schmitt _; Antonio Ramos
(Diretores) Arí Garcia - (Contador)

I ARML\ZE.t�1i BOM I!E'fIItO
! Ferdinando R. R. Curt Dopheide

! § BLUMENAU - Rua Floriano Pei�oto, 94 - Tel.
..

1-148

Im _

t g��l1�.'1"_",_'E:JS;:�i!iiI'!!h!'±:l".iitD$iESiW�IíS..'ilii!:iiM!2.�;w'mn;az..�
I '\

� I '"p.�� O CO'.t""'teCJl, CO�C� VJ\t:;.. w

QUER APREr:DER O CORTE?
Pratico modGrno e filei!. de compreender, - Aúla noturna ét

. começar dia 15 de Fever..iro. lll.ctriculcr 10 de lalleii'o em deonte.
. i P,oÍesso:ra: diplomada em São Paulo e registrada em Floriunopolis
I

.

_.. !rQ.ll��VEMBR.2:.�<=-_-=........�
;

AfONSO ODEBRECHT
Corrnl��dor ...$ltl!J1@rio

Diplomado pela AC}1c!imüa de Comercio do Rio de Janeiro.
Com longa pratica proficiolllll,

A C E I T A - Eâcrltas AtrttlsílS. Balancos e üryanisaçães Comerciais •

Rua 15 de Novemhro N° 14134 - Fone. VISO -- Nesta Gitlade
jt ��--..._

. .. �JSarr:t · ........a..,..:..,.;,otarl'n

... , ...

-- __M - .. , -

0r
PARECER DO CONSELHO FISCAL r"""'···-�

,.a.,_

=�·_···I",. O Conselho ]i'<lscal do e.ssco INDÚSTRIA' E 00-;;;;-;;;(;DE SAi.�';'..:1 CATARINA

S/A., desincumtiiruio-se de sua tarefa legal, e tendo examinado todf!s os livros ti documentos,
recomenda a aprovação do inventário; Qalanço e contas da Ditetorw,. concel'o'�ent(!s ao seçundo .

semestre do ano de 1.943; em virtude de haver encontrado tudo na meus perteita ordem.

..., 'ltajaí, -1 de Janeiro de 1944.

(ass.) F1'ite lI!{aximiliano Schneider - A'mo Bauel'
.' Dl': José Menescal do Monte - Nestor E. de Souza Sdâeflel'

f rt
Anuncies nesta ·Secção Cr$ 0,40 á linha·

I
I
J

!

Um desejo manifestado'

Ur,n pedido executado'.. .• .

- === ._

f ...��_..............._...,,-_ ...._-_........--:

erocura-se ·11�----�-----��--�----�

PA Vende-se 120 folhas de zinco
de usadas. Informações: OUo WilIe.

Vende-se canos 3,14. Tntar na

farmacia Central, fone,' ,!029.

Vende se um Carriinhão
Ford A-l1/2 Ton. bÔ'l carro

(l.éi'i;;l, bom pre9_o. ,Informa-!
,'(, ções nésta redi:: çao. .

t
Procura se um 'boI:tl' niê�t��.

'

I
. de oficina quê saibà tordealf =-.............__-...-== ......._.......�_--;,
e soldar <:i'mdgenio e, â

.

êlo'
tricidade. m':;I'tas li lm.l.u:stria:s
Saho Grande S[A.

,'. . ..

frigof -·é Sabur ,':?;
Das Manteigas a FiRa Flôr

LOll!ill seca especial. faca sua

I.
encomenda na USiNA·REMA

Telefono, Hl�8
Biumenau

.........:._<�_... <o,:",_'_� ...�__.....__ ... _ .........._.._"._._uJ_·, .. '"' ....�""_ ......

'BOMBA PAHA AGUA-'c--Pro�
cura-se· comp' ar uma para. peço I serviços RaPidríS .e;"Ga�a�tidIlS...

com15 m.cano de 1 polegada.

I TEtEPO:tU:��;13$�.
. ir��ç:t��irie��e, .�n.:�:�a. ·(ira:.·.

!.-__......__-.-_...........�....-.'-\-_

AfINADOR DE PIANO
Oferer.e seus serviços ,{J.
15 de Novembro, Edificio

Sala ,51 Anunciem neste diario.

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



DONALD e' BRYAN AHERNE., - O romance mais enternecedor e mais sublime ,,_ o filme mais humano e mais comovente que seus olhos já viram.
,

-

No programa: A continuação da serie "Flash Gordon".
.

.

.' Entradas: Platéa 2,50 e 1,00 --

. Balcão 1,00 :

"�: • � *' .., ��+�-•.-4;--$c--"'-�- .-+-+-"-.--$c-�-+-+"O."(--(r-.- +-+-+- ..- -+-.;.-.-�-.- . .,:�.�-.-'Il>-4>-.-.-.t=,>-.-+-._;_.-.-._.,......... --
-

--:-
- - .....:....... -,,,,,- --. -- - - - -

,I_.... _'
v.....

� &""'l':7;$ ��iXIJ
- ...........�'""'�...=.-�;;;;;;.'" e. __��.. ," �. �&fIIiiii,��mAB M4'

Brasil é Campeão, dos
Segundos Qu adros

.. Jogando domingo ultimo 8 cessa maneira o ambicionado
1 ftnalíssíma para a decisão do título.

Conforme
.

vínhamos no.tici-l �on�agem para os �eu, aos) titulo de camI?eão. dos qua- o quadl'o., v.Ho-:ioso- estavaando, realízouse domíngu i o minutos. Os demais tentos. dros secundaríos ue 1943, ° assim. contribuído: �

ultimo, no estádio da S. D. do Brasil toram consegutdos Bra.sil E. C' conseguiu mag Gucher; Oaubi e Newton;
Blumenauense, a partida en- por Borba aos 13 minutos e 1l,Hica vitória sobre ° "onze" Herbert; Edgar e Manoel,
tre BIasi! E. C. e Indatal E, C. Batista aos 15. O ultimo goal da S, D. Blumenauense, pr.r Borbínha, Pedrinho, Tobias.
em busca de honroso litulo do Indaial foi marcado por � .pontos a 2, conquiôtandoxLaz;nho, e Paulino.
de vice. campeão .

de 1943, Celso 8.QS 18 minutos. S••++ ® ®•• -')� ·u " 0
Numerosa. aSsistenC.ia aco- A rend,a rOl.'de Cr. $ 1.017',50 G tO' ld Ott S Areu ao estadia do campeão que pode ser considerada or UillB slUa O I, fi

.B.de '13, apesar do mau tempo bôa em virtude do mau tem- I
VW li U • i

.reíuante.
. po, . \ �s'senlble';a Geral OrdinariaDa partida pouco se póde Apitou esta partida o sr.:

_.

fi
. !. ..'

ii I!. :U
Conlorme havlamos noticio gulute a classtlloações dosdizer, pois o estado lamacen- ten. Dómíngos Costa Hernao.1 f:ao convldadcs os e cínnístas do 9.(Jrtume Osw�ldo ado anteriormente, foram pareos.to em qUA .

ficou o gramado dez, que teve ótimo desern- qtte S. A.! a compars_?erem á Assembléts Ge!,ll Ordína- realíaadas qutnta.Ieíea ui. r pareo: - j.rímeíro lugar,não permitiu que as .euulpes penho S. S. soube reprimir rza � realíaar-se no. dia .1' �e março de 1944, ás 2� horas, lima, na Capltal Federal, as catarinense; em 2' os gaúchos.disputantes demonstrassem com energia o jogo violento, na sede a.Rua Floriano Peixoto no 118, com a seguínte or- prtrnelres provas do Campe- 2' parao: - primeiru lugar,suas posaíblíldades. Sómente sendo assim uma garantia i dem do dia:
_ . _ onato Brasileiro de Vela. ganchos, em 2'06 cateríneuses,existiu bastante entusiasmo. para a camaradagem que l'-Aprese-ntaçao e aprov69':o do b�Ianç,� fechado em Na prova denominada "Mar. O nosso Estadu foi repre-A contagem de 3 fi 3, regís remou durante todo o trans- .31 de Dezemb�o de 1943, relatório da Dtretorla e Parecer cíllo Dius", composta de 2 sentado pelos seguintes vele.trada no final da contenda, correr da' pugna. do CO,nselb?�igcaL. páreos, os barrlga-verdes 10- [adores. Rafael Llnhares,roí justa levando-se em COD· OS quadros jogaram com. � -:-E!elçao do Conselho FIscal e Suplentes para o

ram vitoriosos, conquistando Mario Nocétí e Adernar Nu-sid.eraçáQ ao que foio desen- fi seguinte constiiuÍção: exeroicio de 1944.
. bOHS colocações. sendo a HB nes Pires.

rolar da porfia
'. BRÂSIL:� c-:-- Bergo;pfau e 3'-�ssuntos diversos.

_ . _ • .,

I���
BM_�1tMli!'_

mi'O l' t'êmpo terminou com Sehramm: ,Tévo, Doquinha e NO'! Ã: .� �ch8m·se .á dISpos.H;ao dos S�i,llGreS �ClOOlS-1 Rad�o Of;e�na liniversal
�

.. 'c.'o'n
..

t

a�e,.m de. 1.XO fav.�rav.el M.achado; Faria, Batista, Mei· tas ,.no escntono da sOCledad�, a Rua Flona�ul) Peixeto n'
de FeUppe re;;ciwtoacwitz\';,,,"0 Ind81al� tento conq�l5>tado re!es. :\ugusto .

e Borba.. 118, os �oc�mento� aOR quaIS aludem o artlgo 99 do de-
Rua 15 de Ruvemb.!"o, IH3-A ..

por IspJam aos ;31 mlnutos: .Indmal:. - AtI; SebastIão e ereto-1m 2627 de .. 6 de setembro de.,194.o. j 1 Oferece os seus Serviços em Concertos e Reformas de Qualquer INr) segullílo perlOdo Isolam VItor, Bmano, Cunha e Ingo, Blumenau, 21 de Jaut'Iro de 1944..

ii
Marcas de Radias, Inclusive Refrigeracão em Geral.aumenta para 2 a O aos 3 Erico, Wf.ddemiro, Isolani" ,I, .

OSWALDO OTTE semol' ;. Maxima Presteza - Servicos Garantidos.
minutos e Meireles abre a Lauth e Celso. �H,.+++""""."++••+.H'''0X®.H.+ ..+.+.•+•••+++•• ''01: �!=:�el:ª!.!!!,:§�RTOSl!!.ITZ®

'

,••(i,xe <O+•••••••••••••• (!l

G E"1 "L' D If' "

[0.0.+.··········+·······@1®···················+·..0rnpo 8CO ar ms e mo
! li Capiia I I Caixão funebre

'

Edital de'Matricula �.. IíM&MA -IM

A Dire.ção do Gr:Jpo Escolar �'Luiz DelfIno" e Cursa' t� A casa que tem todos os : S�rviços de primeira
'

Complementar Ane-xo, faz saber. aos interessados que ai : artig!1s do mais baixo :. ordem

1.1
matricula de alunos DO Curso· Primario daquele Estabel+:l;

I � preÇO ao mais aHo :zcimento de Ensino estará aberta desda o dia 25 de janei \.

�:; li venlda Hio Brao
ro até o dia 30 do mesmo mês, do corrente allO, entre ál � GRANDE SORTll\iENTO fARA : co, no. 2 (entre Ki.-9 e 12 hs. e 14 e 17 horas, na Portaria do Educandario; � li L f' li I A T E S : .

eeklmsch e o Cor-ob�jeceDdo a referida matricula ás seguintes instruções: \. lli -+
' reio).a)...:..Nos dias 25, 26 e 27 serão arrolados os alunos jár � Rua i5 de Novembro 505 : I

A tratar curoma triculados no ario anterior; 1
"19-

P 1107 ...
,M-Nos dias 28, 29 e 30 serão IUi.triculados os novos O Aval é Campeão· fstadoal ,

- one .

@ A. Lubow

Candi�\at�� Candidatos ao orimeiro ano deverão ter de 8 Fragorosamente derrotado o América \��H':.�$4'i,��<!I''''!�f��9."lt��:��.$® �${;.'II.u��<6' •.�.<u,ft$�••• :.._..m

anos com

..
pIí:tos (0.,u a comPleta,r _ an,.

tes !!� I de ju�ho) a,J.é
. c?m.

o hfiVia.I?OS n(,)�iCiHdO, I PUjOu
..
seu. adversaI'ia pelo

al,\ COmpanhIa ITanlonal do Ssguro(J, lpl'rang-a'1-4 anos de, idade {J que provarao memante registro
.

tle real�zou se dOillwgo,ultlmo na to escore de 7 ,í!. 3_ _ 11 u 1 U I)nsscüllenlo' ; CapItal do Estado, o encontro Como' o Amenca haVl'l .

d)-O; documentos ,para fins de matricula estão isen·, decisivo para fi conquista dQ vencido fi 1- partida, noces-, Agentes Gerais de Sta. Catc:n>ina
tos de selos ê 08 originais pôdeIão ser devolvidos logo titulo de campeão catarlnen'· suria se tÚI'nün fi realizuçã,-: I �T e11E> 4 z e I tr" I""" aanoz a matricula, aos candidatos reconhEcidamente pobres; se de fureból, entre Avai e da prorrogação, tendo () Aval! . r�.I "' .."

e)-08 alunosvindos do terceiro ano de Escola Iso. América, de Joinvile. vtncido: após us 30 minuios IS L li M E NAUlada farã9 exame de admissão ao 4' ano do Grupo Esco- Nessa partida o Avai sobre· pelo incri.vel escore de 7 a O
�;;;.;;2" �; tim!lll�l'U\MPiiMi�9'@iWliiii!ili!j!k;Ulllliütllar, dia _3�, .ás 9---'horas no Grupo Escül��; -.'.--" .. ----

__.l l)-,Have. n,dO,' v,agas serão matr�t;.Ulaàod candidatos cúm
.:;_'

�,6 e 7 anos .de idáde;' .

.. g)-Serão res]wl)sabiUzados e punidos os pais ou res·

pOl!saveis que não matricularem 8U�S crianças que este'
jam BIll idade escolar; ,

h}--.Outras informaçÕes serão prontamente dadas na
Diretoria do. Grupp Escolar "Luiz DeHíno".

Grupo Escolar "Luiz Del1iuo" e Curso Oomplementar
Anexo, em 15-1..,...1944.

Prof. Isa7tino SiqueiTa Sanlos--Diretor.

C§llfl"'���;;E_��'L;:.e·'�j'>:;m'7l§,,·-3ç�t§k'@,W€fri*_*1f\i!Prt.#;!Sih,.��j,�MAfi&9 a.

1-
-- ' .. -

D're .Arnltlinio Tavarc§
A5si��ente do Prof. David 5uf1$on

Especialista em doenças dos olhos, ouvidos. nariz e garganta,

I
Consultorio mOdernamente. in,S t,alado, em ea.

racter permanente
ne�ta cIdade á

Rua 15 Ile Novembro. 1393 - (defrollte ao Hotel Cruzeiro)
<:'j' !i:i Operações nos HospUaes

-
,

�� I f?SWiMJ!'Hii'if(iJ?i!�it& � ;:t G'41Wri«A''êfO!M!gf,iCAiWP':'";!1iI@í'ít1M!'!r !�ªMlj&P�tH?,«Si.

� mj*#4�!4J4$4;*".' WWti iii#i§U4ZWel;;WiI#'liWl��

f.{) t () A:;;;;' (6. Sdwlz) IISociedade Beneficiadora de Madeira Ltda .

ffi
,

RIHl 15 dé

N.ovemliro, 596, ; Compra e Venda de Madeiras para todos 08 fi,ll28•}li fZ' D[la 1 ue Setembrn - BLUMENAU - Telefone" 48
G>:(�;O,+.. ,++•••:O;H:.....�®o8�. .w: ••�·u++·� ...��.��v:.ff��t� �����mM�-""

cem

�----------,---------

Redator: JOSÉ LOPES DE OI.lVEIRA

Não foi decidido
peonato

o vice-cem
Por 3 a 3 empataram

8rasH e 'Indaial
.

.t-\!ém dOf;l radios General Elt�t!"ic �nt\Hamos toda
t� quulquer out�a nun�ca para conccl.'to

. � O SER\/fÇO
EWALDO' K .. ·l'rliJE"JLLER

Rua 15 da Novembro, 1307·' - BLUMENAU - �ta, Cn'!RlNA
,

.

Telef�Ji1e 1.249

QUeI'eis bôas fotografias e serviço rapine?

-,

25 - I • 44

HOH - Terça-feira - ás 81/4
"

orreu.âo

Sempre foi e continua a ser

O Melhor I
lJilII1

'IPAliio UE
lêilann:ãenau -

_ Sta. Cafarinta

ITintas
e vernizes - Materiaes

para pinturas em geral
�e;. 1:0 l ii Ajo tI imtas 8m msnagas para anis as

•

1)��'1P'�V=Z�ijl""íf? OJ9" &a:ztZ2E22iZL!!2&Jt..."'t1;.

ING

Vitoriosos os eatarinenses no Campeonato
Brasileiro de Véla

e "a�Yulas
"leTOR

RCA

08 melhores pelos preços menores

CASA DO AMERICANO 5/1.\
Mi '��'6�(f\k@d@ de tUJTC��OV�I$
��41'í>!#�.:!!:-:iii!;t..�'$rmM�����mtt�i'8!Ji!I!f\4d?kMJ!!D

.� 'B1-1R,Al\fORTE
mATADOR OE BARATAS

BARA1\IORT_E

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

. I D .A DE ..
Te:::�:ira
Janéiro

de 1944

O Quinto Aniversario da Orga-•.'-'-.-'-H-.d'--_€O'_'-H-.H-.�H-.O.-H-'_'-H=H-�

nização do 32' B. C. 'A Carroç Pr-e i itou....

e

no rI

'

..�

Com a presença de grande teve o prazer de ver os seus tralhadoras.
numero de convidados, entre comandados vencerem a pro- Prova de transmissão (4 x

·

os quais as autoridades civis va de honra do dia, conquís. 100) - t: legar, 30. Cia. 2' lo
fi figuras de projeção em tando com galhardia a "Taça gar, Pelotão Extra. • Verificou-se ôntem à tar

nossos meios sociais, tiveram TeD. CeI. Villela". Emprego combinado dos di de, ás lG,30, no caís do
Jogar domingo ultimo as sole- Prova de aplicações milita- versos meios de trausmissão porto fluvial, um acidente
nidades comemorativas do res: - Vencedora 2a. Com- (Prova de honra): - Vence- com (I carroceiro Dorval
Quinto Aniversario do 32' RO. panhia; 2' logar, Cia. de Me. dora a ::!a, Companhia, tempo
Após o hasteamentosólene tralhadora. 15m,3seg. Taça Teu. CeI. Vll- Busnardo o que poderia ter

da Bandeira Nacl Jua!, ás 8 Cabo de Guerra: - vence- lela. .

tido peiores consequeucias.
horas da manhã, o EXIDO. Snr, dor Pelotão Extra. Slaalísação ótica - Vence- Quando os cavalos he-
Ten, CeL Adhemar Vilela dos Muar gosta de musica: Ven- dora 38. Cia. biam agua na estrada do
Sautos leu em voz . alta sua cedor Pelotão Extra. Sinalisação bandeirola -

cais, .em seu final, assus-
magnifica ordem do dia aluo Demonstração de Ordem Vencedora 38. Cia: .

síva 8 data que se comemo- Unida: - Vencedora Campa

1 Rfld.iotelegrafia
- Vence- taram-se repentinamente e

ravs. Incisiva e Franca, cheia nhía de Metralhadoras. dera 2a, Cia. precipitaram-se cais a.liajxo, 1!!J1IIIIImr:::�-__
iN!lIi_�_��_lllml=�_I!!'!'Ili_�!i!>"'__�!l!

·

de patriotismo e ardor, sua Cadeia de mensageiros (e- Aos vencedores de todas submergindo com os ani- D�. AFFONSO BALS�tU
ordem do dia, dIrigida á toda quipe de _10 homens) vence-Ias pr?va� f?i feita, a seguir, .-+-+....,...-+-+-+.-+-�-+

a Unidade que coraanda, re- dor Pelotão Extra; 2' legar, 8 dIstrIbUIção" dos pre-
..

'

I e da lPé�e

presentou peça de valor que 28.. Cía.; 3· legar, Cia. de Me· míos a que fizeram [úz, Será ho]e a ecl ipse Consultório: Rua (1 de i!if;ver�iro, nr.) (ao Ia.do da

muito honra sua cultura e
j • rlldaCilO da "t.ldilJlei

seu espirito de militar. ..�-...-+--".-+_+-+-.-.-+ o +-+-+-"+-+-+-'-+-+_.+-+ solar Puericultura a Re�imes ",lim!'mtare:> para críascas de peito - A'IílfI-

Após esta cerimonia foram mínnses - SifHis infanH! e !lo a!!uIto.- Mam::l1as e Feridas em gemI.

Iníeiadaaaa competições en- ELLINGE'R Jl.. elA
No dia de hoje será ob- ..Jii+.... i_i"�"_iW"'-iI!'f!!llt;lmar,....i"�"l!iIl&AA;:'_!I!!!!#if_-

tre as díversas sub-uuícades l ". .

.

",,' '.. servado em nossa cidade

d0312e·vBa'dCa·:rperVeepl�nradço.a_toüddaos eB,18aS I uma eclipse parcial do só}. C r o n i c' a, c o r ; a
B

.
'.' a e .'.

a . .

•

Rua 15 de Novembro, 588 - FONE, 1201 Esta eclipse, segundo cal- II � - I I
.: talhão e confirmando o pres-

...
.

tigio e a reputação de que
culos astronomicos, deverá

......

goza naRegião.. Maior sortimento em; ocorrer: aproximadamente,
'.

'

Damos a seguir os diversos o começo ás 11 horas o 5
. Perfumar-ias, Especiali dados furtnacenticas,resultados das competíções, . minutos e f) fim ás 113 ho-

felicitando de ante-mão os Dl'og1lS e Produtos Ohimicos. ras e 20 minutos. Será
vencedores e particularmente b .

.

. 1� t
oSnr. Cap; Ernani Moreira de LABORATORIO DE ANAl.lSES . co erto

.

aproximar amente

Castro Cm te. da ·33. Cia. que..
.

. .

:1Fi do dISCO solar.
· +-+_:+-+--'..-+_+�.-+-+. o '+-:.:�+--'+-.-.+--.�.-+-. o t-+-+.-+.-+-+-.+=+.-.+-+.o .-+-.+-.+.- .. -��i'.."...+'-._::�

rendas da UniãO' Bill 1943

e
mais e o carroceiro, EiJte vel das agllas que encobriu
embora não soubesse nadar, os limites da estrada. 80-
foi logo socorrido e salvo. ria conveniente, por isso,
Os animais, (IUO haviam Que as autoridades muni-

. �

custado B mil cruzeiros i cipais ordenassem (1 deniar ..

urna semana antes, perece cação com estacas da mar

ram vitimas do aciden te. gOLH da estrada afim de
.ti causa do acidente te- prevenir futuros acidentes!�

ria sido a elevação do ui- igllais ao do ontem.

Aniversaries jViajantes
"".' .

! joão da Malta Noronha -

li

nZC.'lH ;H.lOl-� 110,1'" :

ri
Ern /el';Os encontra se nesta a-

T .

• • 11m!" o .'J'. João da ll!atta �V(J-
- HOJe transcorre 1I[(IiN unia da

I lt"
. .

I ('
t t' l. 1 c' E n I'UIlIU, ,/ o !1lJ)C!,J/lIl)'lI) (OS .,1))'-
(lo na L! ,Clt. ae o'. ucma. aermll·I·,·· j '1',,7·

-

.. r.Ó: D' ,,' .' . L',
D 1), I l� '. ,I('/.(IS L .Lc,f(/I,I/O." tretona U.-
om

.

/O (e «reuus ureciaro I .: ':
.

..

bi l 1-' "n'] 1 qional dH ,)1,11, (lataritiu,
J1SprJ (e 11O:;�a {W1:e8H. .•

uuu« e

dI! .I!lwnelliw" (([iluJa li!!; mHita.� Faleclrnentos
fdlCid{ides.

� Dia 22 do (,OiTellte p;'/'I�n:l�
i a!ugw{o pJ/i. Gaspar o 811/'. Al

t�'edo J1fllit.:httti) qlie ('oldllca .18
Dei:ide domingo encontram Se anos de idade. .'

lem 1'e8ta.s 08 Hfl,'llinte.,.: lares: - Lhilliiuf)o .li.tlcceu com ;),9 lUZO/'!
.• .J I!

,- Di) .mi'. 1'i<.:[ol' 17oí:l1, e de D.I de idade a SI"l_ Enul!(t EU!',)'.
I Paula Fo!gt, Cum o llaclmenlo de 0w.'.,��_,,_��o.'••.�.".+.��.••.+.+e,.
. uma. I1Wl11ti!l. . �....
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o Preço do

Café
Quilo Noscimer.tos

.'

.... RIO, - A puhlicacão regu 807. 792. 638,5() no illesmo .:?e- de.

lar das rendas públicas da rindo de 1942- \ ..

União já compreende 38 re· A arrecadação geral da Re

'ceitas ate o fim do ano pas· cebed olia de São Pa�lo, acu· Em todo o pais o pi.'eço do quilo de café, que
sado. Como era de se espt:rar sa

.. tam,!Jem consIderave! foi reduzido, está provoca;::do comentarios, uns favo-

". peJos resultados parCiaIS a progressao, embora em me- raveis, do consumidor, e outros contral'Íos, do vende-

progreSSãO J substancial em m.or proporção que a do dor: Em nossa eí..cdade da-se. a mesma cous�. _. .

relação á anterior� No �i�[rí. Dls.trIto Federal.
.

.

Por fasoluçao do Presidente da ComIssao Mum.

to Federal o aumento e par- No mesmo perlOdo as r�n· cIpal de Preços, que SR. fundamentou no decreto fe�

Ucularmente grande. A arre, das federais de São Paulo der�l rr' 2�.938J de ��!2/3�. foi pr(,!bida a venda
'.

de

cadação dli Recebedoria entre totalizaram Cr. � qualquer tIpO. de care mOldo que nao fosse de absolu-

2[1 e 31/12, de 1943 !oi dt> Cr$ 888. 279. 494,40 contra Cr. $ ta pureza {; fixado o seu preço em Cr $ 5,50 para o

1.022. 306,488,00 contra Cr. $ 748. 133. 637,60. pr9d.�tor e Cr$ 6,50 para o varegista,
Esta resolução, entretanto, nãO está sendo obser

vada, pois o preÇo do quilo de café, no varejo. é de
Cr$ 7,00. Basta comprar para verificar. Merece este fato,
justificadas criticas pois ou faz·se cumprir rigorosa
mente o preço fixado em resolução 'oHeiaI ou aten
�de se ás razões apresentadas pelo comércio varegis
ta e eleve-se o prt:!ço" do quilo do café ao que está
sendo realmente vendido, Nâ'J se justifica, porém, es·

ta discordaccia de atitudes que provoca o despresti.
gio das autoridades competentes e que póde aparen·
tal' muita tolerancia de um lado ou demasiado des'
caso do outro.

- Dll .'in)'.' .Manoel Di((.� e de D.

i!lali!de Dia> ('om o Jwt.:Ímento

1ue uma 7/lt!iltna.
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I Dr. A. T A B O R D A I! Dr. R�.d:3eh§ '\Vallbach
--

Diplomildo ba20anos e comptática nos principais llospilaisdoPaÍs. .

CUNICA MÉDICA
HEMORRÓIDAS, VARIZES (VÊIAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS ,I , CORA,CÃO. PUL!\1ÃO - EST@M:AGO-FH1!-\On-INTES'riNOS-RINS

PERNAS. SUA CUltA SEM OPERACÃO E SEM DÓR. BEUi'<lATlsrvm - mATERMEA - HAlOS li: - IILETBOGliRDlOGRAfiA
Cura da Gonorrea em poucos rijas Consu5�o!·io 'e Re�ft!e�ci(l

RU}i BOM RErnlHt 21 - FONE, 1258.
Gomml!a[.; d�s 8 as 11 e (jus 3 ás 5 nOí.'tls

Iilfi,.'li!!l\!l!.l,--- -1Iôl!!!
=:l :=_T�i:v1.:::.�,-:?,z,r:.D'J2'i·i.'P7:�f'fM%tWGi4ii!i\1li46!@.iii =

Tr2tamento especialisado, por modernos métodos e eficieutes, das
doeuçàs de senhoras, crianças, �oração, pulmões, estômago, fíg'a
do, rins, bexiga, intestinos (disenterias, amebiana, colites, prisão
de ventre, etc.), diabetes� obesidade, reumatismos, sífiíis, malária,

opilação (l1lal da terra). erisipela, eczema, etc.

Diatermia - Ozon'otermia-Electro Coagulação ®.:+.oIJo�.-t{f('-+•• ot."'.9�'Ô'<I1>�0 d�HH'�4>�+++.·ç'''.''·+·+:+''''0

.��OUPAVA.SÊCA" .. iR

B L �:�'W4*� � Exuortadnra de deiras S. AG :
� ! ...

Proibidos
.

pubHcos até � Silí}!;ií ���f{hl1l1,:rfJrrhêjIltte [cl€�:: i
d

·

d C I � I\� ••

j o· �
•

ep·ols.·.· o arna'va- f� ijUla(j�lr�� r·.r,;;; i'�'n'·"li�';'·� �r';;.J1n pAir",;. ge- !.'a _

'V:

"''''� �� \!A._.. �''b--'' V.,#'�'ju!l"""·ba �;j�'W"'y 'Lff�.t;� -)
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I· P.e!o Del�ga?o da Ordem pOdendo Eerem uSlldEi:s.. em I:. fEd, Forros, S02�lho5,� fu'1orá u ras ::
1I--- ....._.....__. '" PolItIca e t%craI, Cap. Lara eluoes, sob a responsuOl!wa- 4<i • ..

, .... '. .
Ribas, ruram proibi<!os aiê o ue das respetivas diretofÍ!:is, ! eiC_ :

... " t:A leLo.·, h' o"d 1945 eucerramento dos fe.sJ?)os Peja illeSilHl resolução fo- <; '7 � !$ 1" q :",J; 7
...

.

<.1 .\.}. 111 n. aS pa ra o a n e ... c�rnavalescos. os baHe� pu- f.a�" �,ronÚdo.�.?s s�bditos do
i � tl Gr!.e ;�On[é t.ovo

r?-��ei ;j
:

..

....•.. Aguarde a visita pessoal em sua Casa. !lU faça a sua encomenda bl1�os e o uso de masca�as e 1 enw de SUHCDl á rua co I
(:) a L Y �;5 m\ A � & §(@U', <..,� .. ,"_r.na !

", cem ;l1TTO" Wn.LR� na iledacão def'te Jornal. meIas mascaras, estasultrmas Carnaval. , t;;)�.�.v��'*'+.+•.;;\>�+ ..����e() e�""i>�..��"'+,.,�.� .......�:••H:l
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FERMENT.O DE ALTA' QUALIDADE

Para bôlos, douês, tortas B toda �astelaria

HELMUTH PROUST
DENTISTA DIPLOMADO

COM MAIS- DE 10 ANOS DE PRATICA
SERVIÇO RAPIDO E Glf..RA..WIDO

CONSULTAS: Terça a Ouarta-feira - Sexta e Sabadõ
. R U A 15 D E N O V E M B fi O. 742

- � , .
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LavandoLse com o sabão'

"Virgem Esp
elA. WfTIH INDUSTRIAL mlNVILLf
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.....
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