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EI'ft primeIro lugurs a c.rdt!,ms porque
na desordem nad� '.�:"êon&iroi!

GETULJOVARGAS
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DE BL·

•

Dlorio Matutino
,

( anual... - Cr$ 6ROO
Asslnafuri'ur ; semesh"lll - Cr$ 35.00

\ co!!mii!l.. - t:'!'$ 20,00

Num ar " g
, avulso. •• - Cr$ 0,30
ªIrazano - Cr$ 0.50
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-. -::

1 Caiu uma faisca elé.,

"ev'acu'a'"'ç'alPtlo d"e R,orna
Q. G. Aliado, Argel, 1 (A. P.) Q. G. Aliado, Argel, 1 (A. P,) tEsta HmÍsSlH!a nãO furuionará

- Despachos da frente italla- - Despachos procedentes da La- :

na anunciam, que as tropas alia- lia anunciam que em \irtu(�ê �I�l durante Blfl'ilUS dias.das atingiram o suburbío de Cís- mau tempo reinante, a 3VWÇE'.'J a

terna, capturando tarnbern a lo- ; aliada restringiram as opera--�-_-

1-
Notícias da t Italia anunciam horas da manhã entrou em apli- .

calídade de Natale, situada a 1 I ções ofensivas aéreas na frente IQ. G. Aliado, Argel, 1 (A. P.) que os alemães estão· miuarido caçi::n imecLiatam'311te.· .

qullometro de Minturno. : Italiana '

- Começou a .evacuação alemã
I todas .as Cil23S, r.u.as, jardins '<;� * *...

..... ....*
' ur. •

,

... ,'�
-� +�+-.-+-.-+-+-.-+-�de Rhoma, segundo anunciam

eleS-I aparelhamento
C1\l5 de Roma,

I if' G 1'\11'" íoo 'Argel 1 (' Londres. 1 (A. P.) z: S:�gllJldo A E;)ll:llllw Rl.>i11ll(·nipac os vindos. da .frente ítaltana. aíírn de arrazar .toda a r,oidad� \"l. ',�, .",,( I" ',' • c.." '_.'
11,

P) P de-se I " Informações anunciadas peh (10'i' {) c , �.��, xo" -'l.O avanço aliado sobre a capí- depois ch� evacuada. .
- o e-se '1 ev e ar agora que , • "

d d b
. emissora de Pai iz, controlada pê-'tal da Itália é esmagador e :in in- *** os alia os esemuarcaram cer-

los alemães, co'hshlerav,;:;is forças Nova.York, 1. (A. P.) - Uma i
terrupto, Todo o materíàl belí- Zurích, 1 (A. P.) r: O toque c,: de BD míl 'soldados, .'li J?idl', aéreas aliadas estão atacando \i- mensagem aqui ouvida pelo m-I(O pesado da guarnição nazistu de recolber foi i'll1JIJO.sto p.e:>Js \:HJí:!S)}, aO sul de Roma. Continua

I
dia, diz que [i Espanha r()m!l)'�"

. . ., . gorosarnente na cabeça de POil- Ide Roma, está 'sendo transferido alemães a população 'de Roma, c�le.,gando ll�ln�err�lpta�l�'ente �:-I te de Mínturno.
.

rá as relações diptomatícas com i
para o norte .da Italia, anuncia a emissora da capital gantesca quantidade de tanqu-::s ._+ __+_._+__+_+�+"_+_+

o ei\o '2:-3t:J ma ihã,
*** italiana, acrescentando que a me- 'l� dr;ml�is .armamentos na 110va O afastamento de .-+,-,+-.--'+-.�--�-�-<f--& X9��-.-.�.-.-.-�-"'-.Q. G. Aliado , Argel, 1 (A. P,» .dída que vligorarii de 18 as 6 frente italiana, .

�
.

• - ..--t---•......:.-+-+=-.-.-:.:o .--.:-+-+.._+-+--,--+--+-+-+ O�-+�.-.-+-.�+-..._+_:.. ofiC ia is

A direção desta emissora vem

cor nosso lntermedio, comunicar
ao puclico radio- ouvinte de San-
1,1 Catarina, 4112 •. devido a u�a
avaria enr seu transmissor, jrrn-
vocada por uma faísca: oletr.lca,
deixará d-e Irradiar por alguns
dias, voltando ao ar tão 10'g:0;
chegue da Capital 'Federal, ti
uecessario materiul.

tropas alemães
Estonia

na

Rio, 1 (A. N.) - o Mini;;trJ
da Guerra' em aviso dê hoje dau
d-o varias 'instruções �1:� interesse
militar, acentuou que o momento

Inão comporta {J aiastamentoí d�

gr�nd·e nU'll'ero de ofihais dos

I,melOS de tropas.
+-+-+-+-+-+-+,_+-+_..

Ataques aéreos a
. Cal.ais

São Francísco. 1 (A. P.) - o
arllllitéto Gardner Dail,�y, de Hil
ta de uma ving"'l1l de s,eis meses

pt'lO Brasil, ond<� ,estudou a pr'::>
duçr.o �le LQrr;:tcha !J,lfd o govt::r
"0 !1[)rte"am�;ricano, declarou qUê,
{) Br:1sil é'E)§tá em cJ(1di,ües 'de I

.

I
cha i,Jicialm':_:nt8 pfdidrrs ai) Bra-

.
ofer'ecer �:J[U<;ãD a JivefS'J:3 PlD- sil, os Esta(�os Unillos devei:n ob�

Nova Y_O�'k, 1 (A. P.) -

i-\nun� l;l�mas de após-guerra dos ESt3� I te,r 20.000 t{)UdC1das, e ó que- se

�i3-se oi'lCmlm'�;]�e que forma!· dos Uni;;::Js, porqt:e com aqn;:l� I
conoebl�u comu programa quin

ções dl2 tombanien os not:te-am2d I pais nós pl]ck'mos tl'oear i:::tda quen:lI à;ôyE'1' :ier comprimUo pu
ricanos d:sf,�charam "JflO;:; ata- wrte d,_. ::uli:;;os lllUl1Uf�1turadas 1'a programa bienaL
ques na tarde d{� hont2111 2m \'3�

rios obj�tivos n:l are:l do, P:lqo tI>-4-- +-{>--�-+--.'"""'.-+-.o�-+-·-·-·-·-.-·-+-.
de Calais, sem encontraI' ;Jp'Jú-
1;50 pOl' �rt� dos aparelhos i'li-

Brasil Ilimitado
Perse ror todas as matérias-primas de

-aue necessitamos». Disse QUS o

Brasil é um «mercado ilimitado)
e que os brasiLeiras precisam'
dos produtos americauos. Adian�
tou o sr, Gardn,::r que, em vez

das 15.000 tOc1s1adas d'3 .borra-

,

as

Londres� 1 (A. P.) -- D-esp�
cl'iQS da· fr",nte russa anunciam,

ru�ue {) >exercito do gener:.'ll G:Ji�
(-'-. "orov; depois de ultrapassar ,<1

cidad,e
.

d� Kingiss-ep, im'atEu
a Esto'.lia em cujo terrãtól'Ío c::m-

a.tirilia\. ,perseguindo implacavel
m'ente as tropas l-eniãs. As l'êl'o

Tidas noticias a-cresc�ntam que
as tropas russas ,sob o comando
do gene-r:31 Popov, estão avançan�
do com uma rapid:2z fulmbantrJ

p3ra· a Letonia, de cujo territa
rio d,ístam ap-enas BO ql1ilome::'
tras:

A queda de Kindissepe o fnlmi- (mfn�ada r-etirada enquanto ou

nante ritmo da ofem"iva s?1�n!.
.

tros meGOS f'i'lizes são captura�
,trfonaI V0m coni·irmar mi l1oti� dos (orno cães dunados, nas mar
cías desta manhã,· no s2nüdo gens pantanotias ao sul da ferro.

. de que os russos já atravessaraIn via de Leningrado. a Talin. Ha
a fronteira da Estanh. Não� está ainda os queprücuraram us mar
assÍm di3tant� o dia da --cb��gada gens do Lagu Peipus na esp,a::
das tropas do geneEll GOVOI'lJ)V rança de atravessa-lo até ao la
aos portos "êstonfanDs d�� Narva do da Esto'ni-a. Nêste inf�l;n:Cll
e Talin, este ultimo "sd,z dD .gor campo', d;) batalha escl-eVe :) Gê(
veno da Estonía. ueral Govorov uma 'das m:lis
Os alemães alias {'stUo çOlT��l1'l brilhantes paginas da 'cnlup:mha

do agora para Narva, :numa d�s� I rusi-i:.1-al;;mã.

+-+-+-+-+-+-+--.-+-. x+-.-•...,..,.--+-+-+-.-.-.

+-+-+-+-.-+-.�+-+-. a esposa e os filhos de Ciano

do eixo

'I1ligiOS.

Viajem
ção

de inspe
militar

fugir�m para Suissa

Medidas contra' os súditos
no Peru

[{ip,;l (A. N.) -� -o G;-'i��l'éll
Mauricio Cardoso, Chef<.� d'J Es
tado Maiol' do Exercito. qu�' r�:n

forme honl�1ll l101íri':lJll'J:5 s::�gt1:.ô
amanhã em ívião da F. A.

Bern]. 1 Cl\: P.) - O jornal impr3ssãD possiveI na população
"La ..'Suj"s� el,:' G<ê]l;:'\'? diss'c� qu� italiana 'e det-eumiu'ou a prisão
a 5iJudc' �1'� Beilit,) lVlllssolini, ex- de nUl1l':!ros3.S altas personalida
tlitrd::ll' da Ha!L!, fli'Jrou nas niti- des pDliticas <c policiais de RD�
,nla� 8::'l11a:1(1":, ," qne Hlrios es- ma. Sz,gunJo o l'�)ferido jornal,
íl:::ciJlistas ;.1 \ i�itamm 'em sua I varias (kstacadas :iiguras das .1i
yih nDS pru" hJi.da;l êS ri:; conn'j,nanças da Milão, fotam .detidas
Os (,sp2ciétlist(�s são. [,J�ltr3ri·Js F�)l' ter:�� T�:lda a::1!'�go a Edda
a uma O!ler::lçó:Ll, d;�Vldo aa

es-',
IviuS'solLll. r< oram actldilS ilS p:::s

tado gcfdl de sua sauoie. For ou- soas qU'8 l::;\'ara;m pan il. Suiça
tio lado, o jDn1éÜ sui�o ,Z�itu!1g: I tr{�s filhos d:: eLmo, b��m como

Jiss=o qu':, ::1 ruga d-e LIda :\-ÍlESO- ! H-o�}ert() Sust::l', dírt"br da ag2�1-
liili [LIra a SUi�él cuusou rI pior I ci'" noticiosa HaHana Stsfólni.

B. para o i'lOrd.�stf�. 0.11(13 insp,'I_
donará as tropas daqu,:,:l::l yaSln:
zona, l'esQlv-eu 2xti'nd'C1' tilEl 't,'l(
cm'são até São' Luiz do Mlfô
:':1hão e Belém, Capital_do Esta
d,l do Pará.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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-'- Colaborações recebidas não
.
terão .deeclvidas e fica sua pu'

bJTcaçãO·· a crifeÍ'Ío �a direção.
__.; "Cidade de Blumenau" não

se responsabiliza por conceitos
emitidos em artigos assinados.

®,-••-,--.-.-••-,--•.•• ,.,,.-.--.-+.,,*••® CON,JUNTO D'ANDRÉA
•... .

. ®

� A·. (;an i ta I : l�ar_a �����ã��ec����e1� L:�l��'
I .

. ..

r .. pado com motor eletríco 2 BP.

e .•..... '.. .: Tratar em Tijucas com

II A casa que tem tedes os : I LIBEHATO LA.US

i artigos tio mais baixo : =r=:':

•• preÇO ao mais alto" ATENÇAO
.

!li
.:

'
...

...
. : Vende-se uma casa de madei-

�.' GRANDE SORTIMENTílt>ABA" ra com poço, medindo o terreno

I· A'L r A I A T E S :: 50x33 m�tros, na Rua Amazo- PROCURA..,SE
.

.
.

.

..
. : I nas proxrmo ao Quartel. Torneiros e Serradores São convidados 05 snrs: acionistas da Fabrica de Chapéos

..
'
Rua 15 de Novembro 505 .. Proprietario L.VIZ PAHL Nelsa S, A., Bll1menau. a comparecerem á Assembléia Geral Or�

�., . fone 1107.! ....,_,-.
- 1·'lforlnoCO-lls,' �Hst·a.uo Klulln-aerl0nve

dinária. no dia 3 de Março de 1944 ás 9,30 horas. 110 escritório

• .>!r

E DE EU"
\. 'U(.&�. ti Uh lU I '!o.,.

•.
da firmaí á Rua São Paulo N. 86/92, Blumen;w, sobm a seguinte

(;)·
-

•••-.+++ + 0
.•...r � I Ordem do Dia:

c<U Rua São Paulo, 230 1') Aprovação do Balanço e Contas do exercido de 1943,

8f" RARlo finjUP I· 0�·H�t +.��1)Ió'IX$ + .. + ·H +·••• + "'" d C Ih O· I ·R I
.

d D'
.

lema �m U Imnt . V"Jnde-se uma easa nova
� \;;r parecer o Dnse o 1.' Isca_ e e atono a lretona,

de tijólos com {) terreno me- ·P..REC I S',A-SE
2) Eleição do Conselho Fiscal e os suplentes para o exer·

. dl·D'
..

�o 24,?50ru. ql'ladr"do'" CI' _

""é cicio de 1944.
.

Atende todos os serviços de U - ,a. '" )
tJa{;a á flua Tiradentes (\Bom

3' AS'::iunlos diversos de intere.sse social.

Radios receptores Urgente um auxiliar pnra cscritorio com alguma pralÍca em A V I S ORetiro). damografia e corl'espondencia,' .

.

'.

''lW

.Serviços 8apidils S Gara,nti?os I InfNrnaçõps eDro o proprh�. aferIas com pretensõt'5 a Caixa Postal N. 95 . BJumen8u. Acham se á dbposição dos sm3, Acionista", no escritório .I)
TELEFOhrl. 1395 I tario PAULO FISCHER. da Soociedade, os documenlos de que trata o artigo 99 do de·

Hua 7 deSetembro.13· ,.
.

.
.

-

® t·•• +�� ::f.+-+H·••e xGH.-••+•••HH.: �••�.He cíeto lei N· 2.627 de 26·9'.1940.
__..............__.......__"""""'......."""""....

Rua .João P�ssQa . Velha IMPORTANTE� Uma 110m antes da Assembléia Geral 01'· J...

x+-�-.__,;+-+-.--+-+-+-.� $-+-+-'-'+-,+-+-+-+-+--+ AlnIlX.;II""·�res de fSCfI'"fo'f.""'O
....

\UI .Iil U
-

dinária, deverão os acionistas apresentar no local da reunião, as

E I d t 1 G S A
suas Ações ou Certificados de depósito em estabelecimento ban°

mprosa n tiS 11la . aI1fllU Para São Bento, terra de ótimo e salubérrimo clima, cario, para estas serem registradas no "Livro de Presença" para
U I U � s PRE(;ISA.Sg PAliA BHEVE: que O acionista tenha direito a voto. (Art. 28 dos estatutos

.B.L··U·ME"iAU ·Si. G.t '.
1 couferentc. para. s.erVj�108 de escriWrio, com bastante sociaes) .

.

..
'. ! I n. ..... Ia. a arma ..

pratlCa;
.

Hlum€nau, 27 de ,Janeiro de ItM4.

� Ç!!:.".üHb'J;1;a r-Ct''!:I1 OrÓ;fH1r'a
t lluxlhar de escntório: com ceiJhecimeo!o8 do escritll, FRANCISCO WEBER

l-l"'.:l .....nl h.. ll
,
ti � MI J.i� I corresponuenC18, etc. Diretor·Presidente

C O n y O C a c ã to ,. �. PREFERE:SE CAN!JJDATOS MOÇOS. =""

Convoco 08 senhores Acionistas õ-;;' Em'presa .

Inllus'. Ofertas. �)orl0e_�I.)�rtto; com t?d03 os .dad�� .
ne,ces§árl0s,

----

A f O N S -Õ�-O O E-R R-E CHT=�
.

trial Garcia S. A. para ti Assem1Jéia _ Geral Ordinaria, a se! preter "'o�'" \3.C. por mtermetilO desta Ii olha. Cont�dor",J.\huil'io

realizar na séde da referida soeiedade anonimll, á rua I @*-++.t.: ." ·+� 0};e.,.-.- it +�.+.0 Diplomado pêla Academia de Comercio do Rio Je Jalleiro.

���;�:" �:;�·'d���;ii��o3��eh1�g!�t'!imO
lulu,", ã.

lndus-tria Henoficiadora GasparensB S. À. A C�:����:;::��ii:;fE�������:� �,::�ais.
. l')-Exame, djscu8�ão e aprovílção do Bal,;wço, Conta Assembleia Geral Extraordinaria I (: H I Ede Lucros & PeNas, Relatario da Diretoria e Parecer do Pelo presente Üeam convidados o;; Senhores ACI'onl'c

. .'j. L O···· NConselho Fiscal.
"

D.
. / tas desta Sociedade a comparecerem a Assembleia Geral

2')-Eleição da
..

Ireforia para o trwuio 1944i46. B;xtraordinaria, a realizar.se no dia 5 de fevereiro de 1'144 JA E
"'" -.

d3·)-Eleição. do Conselho Fiscal para 19c14·. ll'l s�de sociál, pBla� dez. hOl'Hs, para dclibernrem sollro � •. X P ressao max Im·a ... O
<{')-Assuntos diversos de interesse da s(Jcíedad(�. s��gUlDle ordem do dIa:

. .

..

NOTA:-Chamo a 'atenção dos senhores acionistas pu- 1', - pree.nChi.I.nC.D. t...O de cargo ',lago na Djretoria. C 11am pagn e B ras.I·1 e·· " rora o arHgo 26 dos estatu_tDs da sociedade. 2 - Assuntos de mteresse SOCIal.
Blumenau, 10 de Janeiro de 1944
Empresa Industrial Gat'cia S, A, Gaspar, 28 de janeiro de 1944 I(US8,) EDWIN AUOUSTO HAUEH.-Diretor-Pres-idente

RODOLFO VIEmA PAl'vlPLONA

A v*i$ O 0"+�:.I.,._••-.+.�•.�+:..�!:�:.����::::e.+:�+.H�;.-"t .....�.+@ I
I

. !. Levo no conhecimento dos senhores Acionistas da

Empresa Industrial Garcia S. A., que gC acham á disposi·
ção no escrito:do sito á Rua AmazODas s/n'. os doC'umen

tos exigidas no Art. 99 do Decreto lei ... n' 2.627 .da 26/1910,
letra.s A. B e C, referentes aG Balanço GeNil da rererida

sociedade anonima, flncerrado li 31 dê dE'zern.bro de 19J5'I
'. EMPRESA INDUSTRIAL GARCIA S. A.

.... (ass.) Edw;n Augusto !iauf!r--D!retfir-Presidente :

....

r
"'-'+>�:"-.-"-+-+--+--+ o <Í'--�-+-+-+-·-+�+-·-t-I

Casa)' do AmeriGano 8, AI �lBrGado dei

�ÂutoDloVBis
;"",-:_-, ,';

........... 'S'\'QMEMAU
J;...e_vamüf:;·ao, egilhfõCin;en.to dos se!JllOre� AcionilSlas

des!aSocíe�!J.de, q.ue.l?� .8.Ch�lll ã sua disposição. na 80de

somal.de Blmnenau, a RUfl,.)5.de .Novembro, U' 487, 08 do"

cumentoS..,de >qu� tl:atll
.. ô.'1:\.f:�igQ / Ii, 99 do Decreto lei n'

2.627, de ,() ne .":elembro <te J940 a sabe.r:
l}-Reíp.1orio da. Dil"etori.a re!BreIl,te. tiO exerci cio fin

do em 31. de DezembrQ de 1943 , •.•
2)- Cópia ·d!) balanço e' Cõpiil da conta.' "Lucros e

Perdas".
3}-PtHêCer do Conselho Fiscal.. .

.

l3lumenau, em 21 de Janeíro.de 1944.
'10HN L· FRESHEL -cDiretor:presidente

......0f ++"'·��·+·++.+··@"e � ·.··-·.·.�.:� +,€

FolhIn.has para o
..

ano dé.1945
AgUi!rdé ii visita }lElss!)a! em sua Casil; ou taça ii sua encomenda

(lom 0Tr0 WILLE� na ReiliH::ão deEte Jornal. 1._!IÍIII·iIiIIIIIIIZ_0I_4!J1lli .1i__""'i'lel'l4!!Il!!<OIlIIUIIJ!IIUllMlú!li!IIO·M.lD""''''I''I',*OOlI''l'''I:;ll'__:e:SLllIlilii!!'al""""!lif-.,,,....,,-----I

MI ]!!

CIDA.DE
DE fiLIJHfNAU
EXPEDIENTE
Tel.1099 .. (lO Pc�tal .57

Dr� Aehilles Balsini
Diretcr-Responsavel
Dr. Affonso Salsini
Díretor-Propríetario

(lfi:tina Pro�nia
Rua 4 de fevereiro, 1

Assinaturas
Anual Cr$ 60,00
Semestral 01'$ 35,00
Colonial Ci'$ 20,00

Numeras
'

Avulso Cr$ o,ao
Atrazado 01'$ O�50

c!!St

Registro Civil
Habilitações para Casamentos
Edit I Edital

___________�M4���'�J�_�___=rrrnmm�m__� .

_------,.....-----,.,.. Faço saber que pretendem ea- Faoo saber que pretendem .ccr...

I II
...

, .. ·.1' I
ser-se Arthur Cardoso e 1Ia· sar s'"e Fritz Paul Techentin e

I' Vende ....se Procura-se Perdou-se ría Batnert. Ele, natural des- Herta Voelz. E.,le.n9.tu.ral des..\J te Estado, nascido aos 14 de te Estado, nascido aos 2 de
__ _ abril de 1915. tintureiro, sol- fevereiro de 1922, .eornercta-

Vende-se í20 folhas de zinco Procure-se uma empregada Perdeu-se um molhe com 5 teíro, d�micili�do e r��idente 1 r!o, solteiro, d0!lliciliad? e re·

usadas. Informações: Oito WiIle domestica. chaves, gratifica-se a quem ne�ta CId lide, fIlho legitimo de I sI.d,ente nesta Cidade, fllho, le:
____ Helga Toenjes • Rua Paulo o entregar na fabrica de Joao Cardoso e de sua mu- gltímo de Corlos Te.chedtm e

Vende- se canos 3/4. Tratar na Zímermann, 12, Chocolate Saturno. Iher Armínda Cardoso. Ela, de sua mulh�r Helena S te í-

I Farrnaeia Central, Fone, 1029. -___ _

natural deste Estado, nascida tens 'I'echentln. Ela! natural

__�_ PROCURA-SE Com 0�.+"H�.• H.+......+·t.•"® aos 17 de abril de 1924, do, deste Estado, nascido aos 9

Vence-se uma Instalação urgenr ia um' barbeiro com 1 II
mestíca, solteira, domiciliada de agosto de 1917.

dom.esti.capara (Lrt:O SASSAfRAZ (10 pratica para .

Ottvín Karslen ft�i\fa- fi fmu.,L'e e residente nesta cldr-de, fi- solteira, domiciliada e resl-

kilos por dia). .-'- JOINVILI>': Itoupava Seca N, 258 ,!hHÁ . U �ntn.h lha Iegltiraa de Leopoldo Raí- dente nesta cidade, fiU:a la.

C. Po t I 64 i �� nert e de sua mulher Maria gUima de JuHo voelz e de
�.llxa os a, "

.. --�

•

.

"'--
=

I C II' 53rvi�{}s de primeira I Rainert.
.

.

sua mulher fluIda voelz.

Vende se uma. Fabrica com
.

Om p·ra ..se .

I Ap.rescntnram {\. doeumrutQ3 exí- Apresentaram os documentos ..�
b

.

t (C' it 1
ardam

I tdllos nelo arüzo 180 do Cod"'Q exigidos pelo artíao 180 do Co'.. ,

,om mov}me� O
. ?P� fi, 60·

..

.... 'ii> � Q �

Contos) _

..níormeções: H. _... .' #. ... , •... , .....@. • .••_ j\ vcnlda Hio Bruu Cív!l sob nrs, 1, 2, 3 e 4. digo Cid!, sob nO 1. 2 e 4. 'Si

'I'eíchmann - JO�NVILg -

COIDnram08 :::\IotOl"('s cIG- co. no. 2 (entre Ki-- i Si alguém tiver conhecímento ele alguem tiver conhecimento de

Rua Marechal Floramo N. 75. A
' eckbusch e o Cor- exístír algum lmpedímento legal, existir algum impedimento legal,

-_.;..o.o; tricos, usados, de 2;20 V. reio). acuse o para os fins de "direito. acuse o para os fins de direito.

URGENTE - Vende se 3 -rn 1 m st I (,1' t ! I B, para constar e chegar este ao E. para constar e chegar ao co-

vacas leiteiras. f;. "

. .10' O,' U( 1). j"l:{�!' as
.

A tratar com conhecimento de todos, lavro o nhecimento de todos, lavro o pre-

IDfúrrnaçõ\�s Diga Puhlmann (,� COH!P, B Iud. \\ alter A. lubow I presente para ser afixado no 10- sente para ser afixado no Ioga!'

Rua Amazonas 72. Schmidt t3fA. li.ll)�H!;�"'.H�.�'Hf,,*!i!>�.�ifl'H'.W gar do costume e publicado pe- do costume e publicado pela im...

la Imprensa. prensa.
.

Blurnenau, 29 de janeiro 1944 Blumenau, 31 de janeiro de 1944
Victorino Braga: Víctoríno Braga

Oficial do Registro CIvil.
.

Oficial do Registro Civil.
9--.-+�+-+-.-.- +-'- ..-+ X .-+-+......,.-- ... '---.-..-.-�-.

Fabrica de Chapóos Nelsa S. l
BtUMENAU

Assembléia Geral Ordinária

r
�l-m m" P

k& •

ferta· .®' rocura
Anuncios nesta Secção Cr$ 0,40 ii linha - Minimo 5iOO

r .
.

COMPRA--SE ama pe�).uena oficina illccu_?ica ccmpleta,
Ofertas com detalhes para Salomão Guelmann.

ex. Postal, 19 Curítlba.

Fabrica de MadBiraArtefatosda

•.�
o ME L H o R

no lar e no bar Mão deve faltar

I FABRiCANTES:

I. Ind. Com. e Seguros KNOT S/�.
Telegr.: KNOT - Caixa 34 -- ITAjAI II! ;;;:;:;;;'�;;;:-Wk5IW-- . LL!!ML.:;;;;;;-;------;;;-,;;-==::::;;;;;..... - ;

WN9§i}��_ii.'M ii!! .2&EMiblt §Ii ••fhiUZM4&iiGGL J ll&J1IªªL----,---,,-----ld!Qtk!4

Dr. Arminio Ta.vares I.Assistente do Prof. David Sanson
.

ES1:ecial�sta. em doenças dos �Ihos, Duvidos, nariz e garganta.'"
ConsUltOl'W modernamente

11lSt:a.ladO.
_!lID

c.aracte.r
permanente

I.nel:ita CIdade a
.

RUi! 15 ila Novembro. 1393 - {defronte ao Hotel Cruzeiro)
Operações nos Hospitaes

�:za;:;;r;:;Jt'l se R ;; •

===m"_dilliii&- """,,... &&W__

Sociedade Beneficiadora de Mad8ira Ltda�
Compra e Venda da Madeüas para todos 38 fins.

Rua 7 de Setembro - BLUMENAU -. Telefona 1248�
'fiiii4ií#4M _AMl ri .���.,��. 'é .'�R_ro;.04 ,

BAR�4_l\IORTE
mATADOR o.E ttflI(PTAS' ,.,.i.,u.,,�ld� ... .iI. ;I

BÂRA�IORTE

Urn desejo· manifestado

Um pedido executado

Ferdínando R. R. Cur� Dopheide
BLUMENAU . Rua fioriuno Peixoto, 94 .- TeL IH8

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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HOJE - Quarta-feira - ás 81/4
E U#�.!C!! r:a:ni!?��"""Jl!! flI);j±gJfaF M. ....

e pimenta nas vetas, íazendo CEdia uma ... que Só mesmo vendo!

J O R NA L.

Balcão 1,00

Est io:�·d
E. C.·lnd

!f������§!!!�;;'���---·�·-T·. --....... �

i c a"
"

"'I
_�_-,'---'-�___. -, i

..:l

sügnnda poIocação no
.

d
campsonato do 1943, patrocinado pela Liga

ll, U

E.
BluIDBna llBllSB de Desportos

®

I·IR"

Em

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



de 19�4 Resolução do Assistente Responsável Pelo Sector Construções Civis
Rio, - O assistente reg, �.) - A dístrlbuíeão se Ia- tríbuteão a Instaladores não

ponsavel pelo setor Constru rá ao ínstalador para obras importadores. fases 30 Oio
ções Civis, devidamente auto- determinadas devtdamenteíns- serão distribuídos pêlas di
rízado pelo Coordenador da crltas, versas bitolas, a critério da
Mobilização Economica, eon- 3')-OS "memoranda" serão C. M. E.
siderando a necessidade de entregues contra protocolo 7')-As obras de carater de
estabelecer normas para, a ou em carta registrada, emergência, e ligadas ao es�

distribuição de tubos de ferro 4')-Aos ínstaladores e' imo Torço de guerra, serão abas-
g

..

alvanlzados, nos termos da portadores, será.
feita uma n-

I
tecidas diretamente pe.

la o.·�'

A SI'•..João D .r Místrução do Serviço S. C. 13 beração prévía de 20 Oio• .M. E., não prevalecendo nes-
,. -

.

ê1lHÜ de Oli- d d f t I
-

b I lde mo o a que se possam COD orme as no as estabe e- te CfiSO o esta e eci o DúS

veira, na reunião de ontem atender equitativamente os cidas em entendimentos com itens anteriores.
antes de vigorar, será sub- interesses dos construtores ti S.p.r, e S-L.PJ. g,}-o construtor, 'que exe

metido a exame das classes Inataladores. que eles façam .5·)-Serão distrlbuidns aos cutar Elias plóprias Instala

produtoras, importação direta para con- ínstaladores e importadores I cões, é considerado como

sumo proprio I)U não, e con- mais 50 0/0 após as íormalí instalado!' para os efeitos
siderando a conven�encia de d8�es norrnB:is.. Illestas ingtn}çõe@,
que a ação executiva do se- 0')- Doa ímportaçües paro 1 9')--0 assistente responsa ..
tor se exerça atta.vés de en- íustaladores, será

... r.
eservada li'

vel dará aR. instruções com-....�
tidades de caráter permanen. uma quota de 30 '010. para pleruentsres que se rizererr{
te, cujos interesses estejam liberação 'posterior ou dis- necessariua",

dir._etamenle llgados a essa I&tLZW i • A MM'" "'1 '=""'''"''7 ' r �Zl!!>itlb J.õ"iUill'D.

açao, sem prejuízo da

fun-I
"

Içao coordenadora que lhe e DRo AFFONSO BALSU\U
propría, resolv eu: . I Médico Especi"Usta em �oellllças de Crianças
1') - O pedido de inseri- •

te da Pele
_

.
.

ção se�á feito pelo const.rutor Consultoria: Rua 4 de �:�:���Odan��G�d���)ladO da
. Icom a mtervençao. do insta- I Puericultura - Regimes ill.!.menfarespara crianças de peito - AVÍlu'

Iarlor. O ínstalador assinará míneses - Sífilis infantil a do adulto.- Manchas e Feridas em geral.
como respoDsavel pela 8 in- _!I!I!IIIII__!!iIIIIIlII

'

IiIlIiIIIIll!RllIilIii!II!IiIIIII_Iil!D!i!_iIIDI!!lIEIII_�

At f O E d d
formações Que serão visadas

eu ogo . s ,mprega OS as :I° ,00n',\2'101. &; a. C r o n lco S o c i a I

ga�:o�a�����.������ G��.I�era�!!� despacho I �����!��erarlO nleu allli:<:�����;�����J�:Ulia, de não

r" de 9 anos de Idade residen

I
ser compreendido. Nllo :;8.-entristeça: alegre se COlTl. isso.

t;' em Santo Amaro, í�mada d� l�LU� proclesso�. o nlini��ro Pronto Ser incompreendido é sintoma intalioel de superioridade.
forte der de dentes teve um a-

uo rrab� ho declarou: A O C nte Já Wilde dizia: "Ser granl.te é ser inccmpreendido".

ConsumI' .Ior cesso de loucura, durante o Cooperativa de Empregados e e Ser incompreendido ... 'Pense um pouco:- Quem leria
U qual embebeu suas vestes em na Companhia Estradas de . fONE tt68 inuerüado o çuarda chuva'.' ...Nõo sei. Nh1fj'lb'ln sabe. O no"

EX·lj'8. Mantel'na FDlpoftD gazolina e depois ateou fogo Ferro consulta se a

conso-I Á QUALQUER HORA I:
me desse aenio cauteloso não ficou, não uodiu ta ticado,

II U n g fi tentand�) nesta .ocasião abraçar lidacão das leis do trabalho
porque o enoenno foi compreendido e portanto adotado

r
.

t n 'I'd d f" sua arruga Catarina Barbosa, que. '.
. F. KREUZER -pacitica, imediata e unirersalmente.: .

[XIS a flua If a fi que or residia na mesma casa. Ambas e aplicavel a?s ell1prega�lo5 RUA SÃO PAULO, 18
"

Bxpticase bem o fenomeno da compreensão e' da in-
A

. receberam ferimentos graves e das Cooperativas, (�nfor- J qompreensrlo:-órgullw, O 'velho ol'ljuilw dos séculos. Um

,Mas não ó FRIGOH Iroram removidas para o Hospi- 1118, �Hclarece o c(�nsnltol' ééciuo gera um oenio; e de diuis uma: ou bem compreen-
I tal. . juridíco, a:" Cooperativas são Tombou de-v e aceita-o, ou não o compreende e nega-o, Resultado:

t 1)(lSSil êsse séeulo, decrépito, imprestavel, babando e troo
pessoas juridicas �le direi· pk.cand.o nas barbas. Vem, o rto/'o século atlético, sarNo,
to privado de fins eeono- (_) "EXPR1'�SSIN no" de(nzl1sculos duros esticados nos estadias, E o moço reflê . ..."

micos, não havendo moti- T
• • JJ" te:t.-".Aquele velho at!'azaaâo aplaudiu tal homern; ora, eu 1._)

vo pelo qúal se possam cou-
rBS pessoas ierluas soú, mu,ito mais adian,tadc, por/'ontrJ ncIo posso '1wIls aeei-

sideral' seus empregados Sãó Paulo 1 (A,N.)--As 7,35 to l'o: Jugo o "�I Dl{, entâo:-"O século passado uâ() cnten"

excluI'dos do all1bl'tO' ela, 1e- horas de hoje o "Exl)ressinho"
deu �al aTtistoJ' el a mn século acanhado; eu., 1Tvlis cullo�
admito-o!"... \

.

19i&lação de proteção do tl'a- da Central do Brasil que vai ale '11fania da contradic(io, E assim tem dilo [orlos os 5(;.
j as divisas de São Paulo com o

'

balho. Aliás) o artigo 7' culos, porque todos eies, no seu. té?rtlJO, sâo "o s(;culo da
L' Hio, ao passar pela estação

Ida conso!ida(,�ão ,enum._81'a as Engellheiro Gualberto, antiga
luz". Tem dito e dirão ainda, "per' omnia saccuta .'ioecu·

'- lOTu:m.\A1nenf"
pessoas as quau; nao se 5a parada, tombou por motivos

Di,spo,nha sempl e do seu c()m}trcf'ncUdlssinw-
aplica o regime estatuido, não apurados, Em conseo,uencia -

não incluindo nEISSU' discrí- dssse desastre, 3 nessoas fica- 0, de A,

I'
- ram feridas, ao que' parece, êm Anr·ve""..sa""r·os I

- A ,"'nJlri, .flllla, di,tinfa ri.ITnnaç�ão OH e�:nl)regatiüi:J ti e 1·)re.Nudos da("luela C'o ......p�o.·!lhl·a I I
II' R -, 1/' Ir 7l 1'" 11.·

17 1 '. 11</ (((I I'nr. IInu fi
-

no. ,WIl' ,./',

Ooopen1tivas. t que seguiam com o comboio. J,j azeUl a.no� lO)!:': *** I �
"

+-+-.-.-+--.--."'_•.-�--+o "--+-+.-+-+-+-+--=-+-'+-+ 0, ,'Ill', Ilell/l1!fZI Hachll1t'Il-1 NQscimentosIVI E D E f' R O S

I Clube Naulico Ame'rica �;;;') 7c�:�tft��oc:;�;::�::i��:r:, i��l�gf/�:::- j EIlC'J/líl'am,';(' r'/JI/�ldli.'; os sC,I/HinoFERMENTO DE ALTA QUALIDADE
P 1 '1 d

A

t t
. I

d t'l' E
/U8, PC,'5Sf/(l muito l'elaâulillda em ta lare,':

- a-ra ou os, oces, or as B to a pas e ana B A I L /lUSSO meio eJSporficu, _ Do 0111', lf'adilal5 !:;'alasik e

==""'"'
,
Realisar-se'á no

.

dia 5 de fevereiro próximo, grande baile I .....:. O :'1llr, Frllnci;,co Hainy, d? D. Cecilia Salasi!.'! eom u 1l1lS-

Aconteceu em Minas - Uma galinha eamavalesco, exclusivamente para sócios, que sed -abrilhantado !lel'CI,1te aa C�.m dC,ltnias l'aulo CII/lento de�uJ/la m�nma.,
por magnifico Jazz Band. HC]'lil[! e l'e'5llua esftllwda cm nus, - Do ::Jur. A1tl'edo lIWlsl'n E

com Diamante no Papo As mesas custarão apenas Ur$ 5,00 e os sôdos Lerão agra-
"U JIIClO.

.

"

...
'

. I' d� D, Ulgu·llallsen,. com () 1111·""

1 .zA.iros. dáveis surpresas,
-' A !3ni'H, p. JUaN."1 Th:!/II, Ct11U'/!lo de"un nl.en:l!u. .

RIO, Informam de Belo Correndo li noticiado acha. Solicita'se aos distintos ',óGios não se fazerem acumpan' IjC)�:_JII'$soa :l:I.l1fo relHt'lO/wda elll -- [11} 6,/).1':. �Yl.l·O�lI,lt
.• �l,nh!�l_'�;

Horizonte que Adolfo Martins do maravHhoso. spurou.se har de pessoas extranhas. I1a��t, llI<;lO .)&(1((.1. e de D_. EII1L.8Ima IAnha,1 (;Ij UUI

Costa, residente' na estação que a ave procedia óe Jtam- A Comissão +--.-.-+-+"-.-.,......,+-+-. o Illii)CI/Ilr!/Ilo de 11m mennw,

it�����e,nt�a��rg��po�f�ro�: ���o�e��en�o�ti�����ife;�c�; +_._.o=._._'�_.._._. . O .--�-:.-,?' ..-+-.-..--.-.-. S'En,A' O illÍUll'l'ü\ de japollh)ü�

MalharIa Blumenau S A H
no:-; paf:.:t',):'I ('·Dl gnel'l'a

�.��� :�l����d�'om �daq�ri�� �;!����J eOnng��'iraao () ���b�� .

'.
.

.

• •
de 500

7ralll�.t.8 a. qUtita.j, l'Olltnt o tTapü,Q
pretendia fazer uma 8uculen- !Jato. Em vista dissO, inumeras I ue a(,'ucal' NOVA YORK, - A emissora,
ta canja. E qual nãO_fOi a pessoas estão comprand(l too' Blumenau São Paulo I (A.N,)-A partir de Tokio, tra\usmetindo enr�
SUa. surpresa e emoçao ao dos 08 galinaceús existentes Acham-se á disposição dos srs, Ac:iorois�a8, na sede f de boje e durante a primeira liogua espanhoila para !:I Ame-

papfJ,
.

que na transação lhe em Itambé, na esperauça de social, os documentos a que se rt�fere {I art. 99, do decre-[ quinzena do mez qe fevereiro, a rica Latina, informou que

C.o.U.b.e....
l'a co.

mo

c.ontrape.s.o,umaj que
lhes suceda o mesmo to-lei n, 2.627, de 26 de setembro. de 1940 ,

. I quota
de assucar "per capital' 55060 japoneses\permaneef:>íll

belissima pedra, que foi que acaba de acontecer a Blumeuau, 29 de Janeiro de 1944. em São Paulo será de 500 gra- nos paizes em guerra com o

avaliada em trinta mil cru- Adolfo. A DIRETORIA
.

mas, Japão ou que com ele rom-

+:�_.+-+-+--.-•._+-+-.-.-�-.--+-.-.:+�:<--.:-+-+-.-.-.-.--.;+-.-.-.j,;-.-+-�+_ peram relações diplomaticas-

(fPÃ.r\ R-A--f E 1'),'. I D-ASI' ·Il�.,
Segundo essa �nfol'maçâo.

, . ; 280(íOo japoneses ,vivem DOS

'f ,-

C Z E
. 4 ., 5 f,,, Estados Unidos; \23000 no

I t .

- {'vI r:- I 11 C�m!id,l 21000n no Brasil; '-._.

I N F l A M 1\ ç O E S! '. 21)0UO DO PeIÍl; e' 6700 no

Chile, PaJ'aguai, Cuba, Bolívia
C O C E I R A 5 I e Jomiios da Iuglalerra.

.

I Se bem que a irradiação
I F R I E ! R p, 5 I C

I' tenh.11
sido feita hoje. 'li

..

emü;·
I !=" D • r

. LI t. S r- '1' C jP> 801'a de Toquio não 'citou a
����c. � ..

'

__�,�,���_,= _�';.j Argentina.
.

C
DE

, .. :.�
! �

.

<- ";.._

"

Está sujeita a retificações a lei que taxou
lucros extraordináriosos

RIO, Em reunião de observações e sugestões
ontem, na Associação 'Co' tendentes a modificação da
mercial do Rio ele Janeiro lei onde necessite ela de
o sr. João Daudt ele Olí- correção. O aludido regu
veira e varies diretores, lamento, segundo adiantou
t eceram comentarios em

torno da recente lei do

imposto sobre lucros extra
ordinários. E' opinião acei

ta, no seio das classes con

servadoras, ade que aquele
estatuto legal apresenta
falhas, que precisam ser

corrigidas, isso porque a

elaboraram. tecnicos em eco-

ELLINGER Bt elA.
Rua 15 da'Novembro, 588 - FONE, 1201

Maior sortimento em;

Perfumnrias, Especialidades furnraceuncns,
DrogaI'; e Produtos Chiruicos.

LABORATORIO DE ANALISESnomia e. não tecnicos em

legislação. Dentro de pou
cos" dias, será conhecido o

regulamento que estabele
eerá o modo de excutar-se
a lei em causa. Esse regu
lamento corrigirá algumas
'falhas, já apontadas, mas

não todas.' O ministro da
Fazenda receberá, assim, as

Dr .. C A M A R A
ESPECIALiSTA

'TRATAMENTO E OPERAÇÕES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
MolesUas das meninas e mocas, Disturhios da idade critica. Per
turbações naur€l-glandulares. OPERAÇÕES do utero, avarias,

trompas, tumôres. i1pendice, hernias. etc,
DiatermOCOaglllal;iio - Ondas Curtas.

CLINICA EM GERAL
Coração, Imlmiies. rins. ap. digeSlivo.
Varices '.� . Ulceras - Duem;as Tropica6s.

C0}JS.: RuaIS de rlovembro.1186 (ao lado do Hotel Elite)
aE�fD.: RuaAmadeu L:nz. 23 _. Fone: 122f;' - B L U M E N A li I

com o sabão

E
"

elid
li

pecI
Clt \v(TIH umUSIHIAL JOINVIlLf 'Marca Registrada)

em

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




