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WISIIINCmll, 19 (II. r.l -- O almirante Mimi'z informou lIúe as forças norte-americanas estão levando a efeito uma grande ofen

siva
.

no Pacifico' Central, Grande número de aviões intensifi&�in o ataque ás principais ilhas do Pacifico, estalido ameaçadas de ocupa",

ção as bases sitlnulas>1l8S ilhas Marshall e Carolinas.
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Em primeiro lugar� Q ordem, porque

na desordem nada se construi!·

GETULIO VARGAS

u
O ARAUTO DAS ASPIRAÇoES DO VALE

BLUMENAU Domingo, 20 de Fevereiro de 1944
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aVlos Ini estruidos
1�--! �: 'i,

',' Londres, 19 (A. P.) O AI",
mírantado Britaníco publicou o

seguinte comuntcado: «Submari
nos de Sua Magestade continuam
'nas suas bem sucedidas 'ações

contra a navegação inimiga oe .Atlantíco Norte, Medíterraneo e

as controlada pelo inimigo nos Extremo Oriente destruíram um

teatros de guerra [que extende-se total de 19mavios 'inimigos, 'aval.
do CÍrculo artico -aos' Iirnítes ríando varios barcos .de 'maior
Orientais do Oceano, Indico. Re- tipo de abastecimento além 'de,

centes patrulhas em aguas dlo outras unidad�s menores.
---- �__--ma--=-�----�-=�--

ussosxercitoss
Moscou, 19 (A. ·P.) '.� .Apoz to- é, do lago Peípus, em direção uma retirada do 'lago Ilmen, no

mar de assalto a 'Staraya Russa ao lago de Pscov, e outm vindo setor da Staraya-Russa. A posse
o exercito soviético está desfeio: do sudoeste, um pouco ã'naixo: de Pscov virá "dar aos exercites

chando fortíssíma carga e abriu da rodovia de Leningrado e da soviéticos uma posição '�xtrema
caminho aproximando-se cada secção ferroviaría ao' sul 'da cajr- mente vantajosa, da qual pode
vez mais da cidadede Pskov. O turada Luga, que se encontra" rão desfechar ataques ,'que pode"
avanço russo que se 'processa em mãos dos soviéticos. rão limpar completamente I os

em massa está sendo efetuado Pscov é uma importante jun alemães das repúblicas .do Bal-

por 3 lados. ção ferrovíaria e um entronca- tíoo. A Estonía -poderá ser arre..

*** mento de rodovias de histórico batada aos 'alemães, por um avan

Moscou, 19 (A. P.) - As van- interesse. Foi ati que o ,Cz:aJ:f co vermelho 'em direção oeste,
guardas das tropas russas írrom- Nicolau II abdicou em 191.7. desfechado de Pscov. Entre

peram diante de Pskov, E" o que Nada menos de seis linhas ferro- Pscov e Valk, Junção que centro

�\t revelam os mais. recentes des- viárias e quatro .grandes rodo- la todas as {rodovias e ferrovias
, pachos da zona de luta. vias passam por Pscov, O lugar da Esronía, distam apenas 85'

. *** mais avançado dos russos, na di, milhas.

Moscou, 19 (A. P.) ,-- Eddy, reção desta importante encruzi- ***
Gilmore - Psoov, que é consíde- lhada de comunicações, fica a Moscou, 19 (A. P.) � lnform�-
radá uma porta ,para a Letonia a]JBnas quarenta milhas ,de dis� çõ�s procedentes da frente de Vi

..... e Lituania, está agora sob a pres- tanGia. Se 'eIes latingirem: a oi.. tebs revelam quie uns 800 sol...
-

são d� dois ex,ereitos vermelhos dade, grànde numero die nazistas dados soviéticos estão empel1ha�
- um irrompendo do sul, isto serão privados até mesmo dfe dos numa violentíssima batalha

'+-�-. -+-.-.-• ..;;;...._�-. o ..- ..-.�+-+-*-.-.-+-. o •.-+:-:..�.-.-.-.-:..-.-.

E I OU u
Iro Bolivi

Madrid, 19 (A. P.) - Noticias
de Vichy indicam que.o governo
da Finlandia adotará uma resO'�

luçã'o transendental no curso da

proxima semana. Aaedita�se que
então tôrna�se-ão compk:tas as

n�gociações da paz entre a Rus�
Si3 e a Finlandia

*** !� C

Es�ocolrno, 19 (A. P.) - Desi·
pachos de Helsingf,ors (informam
que lideres do gOVTetnO finlar(
des mantiVeram 'longas conferen.;
das, sobre a ,questão :ôa paz com

a Russía, havendo ,pl'ena indica:
ção de' que o gmliemo dev,erá fa:.
zer ãentro de poucas horas uma

declaração importante a .respeito.
Os . despachos· passaram pela oen�
sura finlandesa e acrescentdm

que -lão há 'indicação �úficial d'e
que o governo l,tenha pedido a

Russia uma apres�ntação de con-

i is .. E estu

*** acham �mpenhados os bolivia-
La Paz, 19 (A ·P.) - E' o S'i� nos. Si a minha �firada dai

guil1te o. texto da 'renuncia do Junta,�' a eliminação do m\eu

major Alberto Tabor,ga: «COUr Thom� da pasta, que ocupp no,

boe�me a hO'lnra de intervir na gov�rno, contribuirem para {)

revolução de vinte de 'deZ!embro, dt:!saparecimento das dificulda
em cumprimento a um .,_dev,er d�s. iaternas oe afrouxamento da

patrio. Da forma qut:! respo'ndi t�nsão internaCional, ter'ei seri.
a esta nObre tarefa, está na cou,. vido, mais uma v"!z, com sacri..
dencia do pais e 'die meus cole- ficio pessoal. aos altos intel'es:'

gas de Junta julga;"la, ·po;iSí que ses da nação.
nãp posso s�r. juiz �do$' meus Formulo a renuncia irrev{)gaw'
propri:os atos.. Tlenido.-se criado vel do cargo' que 'ocupo :no go ...

difio�is circmistancias doe ordem verno. Acostumado a honrar a

fxtel'.h;a e intema, que pod>eriam minha patria, sem discutir hie:.

ii: comprometer a estabilidad'e e o rarquias, resta�me sóm�;nte fa�
�;:, prestigio do governo revolucior zer sinceros votos de exito a

uario, não qu<:ro ser obstacullO; obra l'€voIücionarfa, da qual, si
a g'ran�d� I9bra de unida;df3 oe ré· 'não me considero chefe, creio;
c'onst'rução nacional em que se haver sido () lnelhor soldadl(}�).

..-.-�
.
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Dlaria Matuting
( anual.... - Cr$ 60,00

Assiuiltnras' , semestral' - Cr$ 35,00
( coloniaL. - Cr$ 20,00

... m
( avulso.. •. - Cr$ 0.30

l'i ti e r li : { atrazado _. Cr$ 0.60

-_._��

Desde o dia 15 'do corrente en

contram-se no 32 B. C., realízan-
do estagio regulamentar,

.

os S!e

guíntes aspirantes:
Rolf Odebrecht, procedente do

Rio de Janeiro; Seme Tuma, Jm..

lío Cez31' Cillrdoso de Souza, Mil,.

"'" Wd if

rrumpera
contra grandes concentrações de e�·.�•••·*�.·••"•••

-

•••• ·-fo:.f0 O�.�.T�.:••I.:+�.":.�.J:(.�+:•• ·�G>

tropas germa-iícas, Símultanea
mente revelam alguns informes

que a progressão das forças do
General Govorov 'em marcha so

bre Pskov está sendo \feita com

inteiro exito,

**'*
Moscou, 19 (A. P.) ,.::_ As tro-

pas 'tussas capturaram: Staraya,
Russa, informa um comunicado
oficial soviético.

***
Moscou, 19 (A. P.) - Uma

grande carnificina está tendo lu
gar nos setores da frente de Vj�
tebsk onde 53 Dívísões russas

apoiadas por 13 Brigadas 'de
tanques e grande .numero ,de ba;.,

te.ria. de artHhari.a,
.

estão .a.taCajl\:- Id;ü as' posições nazistas violer��
tamente. .

, , ";

DO IT.A�AI fi

Aos distintos oficiais da reS21�

va que óra "se aChiJJ11) 'em nossoi
meio, formulamos nossos 'felf

citações e votos ide franco apre
veítamento nesta brilhante e pr'e�
tigíosa uuidadc do nosso EXiDJ;..

dto.

***
{o'n i.le Almeida Peixoto, CLutr...
dío S. Aruda, Angelo 'Grecca,
Aureo Lustosa Guerios e Ciro

Garcia, todos procedentes de Cu-

ritiba.

eante
Um Conselho Nacional de
Patriotas Na Polonia

Londres, 19 (A. P.) - A radio- tido dos Trabalhadores e'><de ou'
emissora de Moscou revelou 'que tros grupos democraticos», A

a União dos Patriotas Polonesas, emissora de Moscou transmitiu

sob os auspicios da Russta, já esta informação em idioma polo
instalou na Polonia um 'Cousetho nes, enr nÓ111:C da Uníãcdos PaI
Nacional. Criado imediatamente tríotas Poloneses, mas com -aPIO�

depo. is ele. um violento arti.f{:} de., j
vação evidente dos Soviéts, adu

.ataque do «Pravdac., contra o go- zindo «que a formação 'do' Qo'Íl..

vemo polonez exilado em Lor» selho Nacional e um passo adiarr
te para a consolidação de todos:

dres, :está o Comité - segundo \l
os elementos nacionais poloue:.

emissora moscovita - integra-
ses em forno da 'Polonia, em 'ia:.

do dB repreS'2ntantes dos cam,
ce da cOlllpleta nüna 'e aniquilar

p:on-;ses, Partido Socialista, Par:.
çã.o com qu.e os alemães am:eaça�
ram a naçã.o polon�srl»,
Muito embora não seja feita

nenhuma referencia 'especifica ao'

governo polones de LIO'ndres, é
evidente que ;este fato constitue
uma das mais 0,ncrgicas advel��
tendas ao mesm.o {� irlsUca a les

trutura que ele deverá ver, afim:

de ser possivd neg_ocial' 'COIHi a
União Soviética.

s P l ellr
a fi I dia

dições para a ,paz', e .nem mes'mÍ)
qu� estivess'El pl'onto \.para for':
mular semelhante pedido. Mas
a maioria do ,Partido Social De
mocratico finlandês está \desen
v:olvendo forte pressão (sobr'e õ
governo para mna atitude ime�
diafa.
Os d€spachos dizel11:\,�A situa

ção, 'Gomo é ,vist'a nos círculos

sociais�del1locraticos, indica que
só' há uma dir')ção 'a ser seguida
pelo governo: pedir \.05' termos de
paz a Russia. S� esta ação não
fol' tomada, declara-se IUOS circu
'[os responsaveis pelo ,Partido, en
tão a posição [d:) Par/tido Social
Democratico se tornará (insustelJe
tav�l e o go\'{�rn{) E'erá forçado d

9�(\ntiibm:m�s e as declnrat;õGs dI}

Imposto de Rendi!

A Associação Com.ercial de S.
Paulo dirigiu-se ao diretor ged
ral do Í!:pposto SObr.8 a renda,
dizendo que, �egui1do Ulll cJ;e�
ereto, os halanços anexos

<
as

decl::trações de rendimento d';�

v�m couter, além da assinatura
do cO'1tabilista a mençfw do seu

numero de registro na Divisão!

por uma pesada cortina Ü� açn, dn Ensinú Comerci:.1l.

estendidas pelas baterias anti� ACl"l:'scenta aquela 'entidade

aéreas. Foram lançadas bombas q\.le, de acC}rdo com o. que ou

incendiarias e cert,o numero 'de viu elo propi'Ío dir��tOl", à Divisâ!j)J

pToj:�tis explosivos, os
, quais do Em:ino Comercial nào conta

causaram certos danos. presentenl'ente C9i11 p.rssoal su,"
ficiel1te para dar vasão a'j ser

viço, com a rapidez por todois'.
desejada, resultando disso que
itlUll1{'raveis diplomas não pOi
derão ser apostilados ,1\112S da
época das d'€cla;rações de 1',e'[1-

Estocolmo, Ü) (A. P.) - lnfori-
da, o que redundará num! de ..

maçõ,,�s baseadas ·enl bôas fontes
� créscim.o de arrecadaçào nesse

e aqui chegadas, dizem qll'" o Ar� ) exercicio, embora mais tarde u
to Comando Russo, CJIlC'?otrcHl

, r",spectiva recuperação vem a
lO Divisões de Infantaria apoi.iJ;�
das por diversas Brigadas do:,

ser acrescida. das D1UIÚ1S apli"

Tanques, para iniciar uma DL�n� cadas aos contribuintes e invo�
. .- luntariall1.el1te faltosos.

siva �m gratlde escala na regtao .

d V '''I'
Diante dessa situação., a As ...

a _\aI._ 13. . _

(' .

sonuçuo �omerClal ue São Pau-

LauGa n.B.f fUillS a., 30 cruzeiro.8.110. apd0.li pru[(:t. a Dire.t,.or.Íil .

do

�: �.!' . (I' T _ T .' In:poSl?· da Renda,. aiin� üe qu�,
, S."hadOI, 1.). \:::'_,N:). _ ud? 1::o:mo Ja ft'z Mtel'lOi'lJJ'ente, lJaJ�
mdlca q:lf: :os f.2:;c:::l0;" d,e Momo xe insiruções no sentid:J d� S3r

d0Correrao aqUI sem �ualqu'er to le.rada, ainda no presente excerO"

animaçfco..Alem dos mOl�V?S d<,;� cido a ralb eh menção do na

conr::nte da nossa partlClpaç.ão mel'o de reg'istro do diploma dors
..a :?u�rra, vale acentuar a :eXplD- contabilistas qll:C assinarem .ba
raçao nos pr�ços por pane <loiS lancos anexos aS declarações .de
!::�gociantes c[e artigos carnava,.- rendimento, o que por um lado
lc:scos. Assim é que um tubo de virá tréloquiliZili' g'l'dlHle .Qumei
lança p�rfume '8titá custando 30 ro d� interess:ados e por outrq
çruz�iros. Segundo informa a i�Ti- '"toerá o .b€l!efko resultado dê não.
pi�lsa local, alguns negoci�).l" péiul'bar os trabalhos ele rece�

t�s estão r:;t.endü '2stoques d3 cimento d3S declarações de i;::l1.�
conr.;tti e serpentina para obtt:!� da,

.

(1') <exercício corr;:mte. :

rem maiores lucros. :r.flnt.Ou nllf' :1<; '11'(\1)"'" .fl·FlnciP.�

t�signar...

Ataque
�-

Londres, 19 (A. P.) - Honte111
a noite a .arma 'aérea alem� tené
tou um ataque .em grul1d'e 'escaia
contra esta cap;ital, ,porém seus

tombard�adores foram barrados

Plano' para eventual Intensa Luta Nas Ruinas De- Cassino
evacuação da Noruega .

Napo1es, 1.9. (�..
p
.. ). -. �.nun.,

�

I ção f<:ITo.viaria de. cas.sil.lO caiu

Lo;ndres,l'9 (A. P.) - 'o gov:er.. chegaram, recentemente a 08io clalldo que oontmuam os vlOlenr em podet· das/forças >alIadas.

nO 'lJotuegues exilado declarou e que os prImeiros passas já 'fo� toscm:nbates ,no se�or .de Cassino, +-+-':-:+'-+-.+.-+2"-'+:-.:-,+

hoje que ,os aoo.nt,ecimen.tos :n:a ram tomados para incorpomr os a RadIO de Roma mfonnou, que
fi B

Finlandia l�vaTam a Alemanha quisliugs nas tropas de assalto os. aliados 'Continuam lançando. Vasos .... e guerra ildJ ..

a executar a primeira pan(e de e na guarda de elite do :mecanis.. «p\od€l'Osas �cOme,tid.?s». Acres\- mi.es.· interce�fAlados
um (pla'l1? Xi� ,que p:l"evê para mo da Gestapo. zas .marrOqumas maIS uma vez Iiil

a Noru�ga umá'eve.ntual <evacua.'" 4>-+:-+ =._+.'-�:_+'_.:_•._.
não lograram pien>etrar nos ar'" na C9fsega

ç.a-.o. Por :este.·.. pl·an.·O,.·c-ontl·nuo··u a
rabaldes· em ruinas de Cassinú». Q G AI" d '.V

.

I d.

.

.

.' .' Ia 'Ü:na anguan a o

declaraçào referida, o
. quisling fase decisiva" pam

- *** -

Mediterraneo, 1'9 (A. 'P.) :- As

Vidikun, seu� àdept9s ii; 'podero� O Japão INova Yidrk, 19 (A. P.}: _ As forcas Inavais norte-americanas

sas forças da Géstapo serão con· ra·.
tropas aliadas doesfecharam pOr int�r{)etaram um grupo de des-

s-ervados :na'Noruega, para ma11r iNova York, 19 (A. p.) - Um deroso ataque geral cO:ntra a d� tl'oi,ers e Jança minas alemã�s

te-Ia subjugada� O governo exi� . porta ..voz :niponico ,afirmem na dada de Cassino, infcJ.rma uma ao ;nort� 'da GOl'sega na noit'e

lado acusou a G:estapo'de já t-er, emissora de Toquio, que 'a guer- emissora local.
.

de ontem, sendo violentamentS'

�>,{;omeçado uma campanha de ter�'
"

l'a na zona do Pacifico ,entrou 'êlh atacadús. O r�stl1tado dessa ope�
,

.ror, com pJ:ÍSõ�s em massa:, da...sua fase decisiva ·e 'que se aprel-
***

ração·hão f{)i revelado até agora.
rallte a ultima semana, 'nas cida!- se,nta de uma gravidade I'semi Q. G, Aliad.o, Argel,'19 (AÍ;; P.)
des litoraneas, infonnando que·' Imicel1ente para o imperio 11{� - DespachOS da frente italiana

quinhentos homens da Gestapo P9inioo.
.

anunciam que as tropas aliadas

desf.echaram um nodel'oso ata.;
!;)••: �••••.••.�•••�.•:H+..0 o ®.�� _ �.f:�:.•.�.��.:: -A .::fi::..:.·.:.�+_ o';\

>'

-

.,
""-' ",--'L __ ._ \:01 .. que g:eral. contra a 'cidade d·e

C
.... '. Prefil'a:Ul a }1'al'inha' Fabricada Cassin.o é MOl:IÚ� Cassino..

RUlEIRO ·l)e.lo- �1:0I.N.H..

O
.. J.O.'INVII�I

.

.lE-- ***
LD'"A�..., ''9 (A ..p,j .� A\ntn;"

i)+�t"1.�.=t:�(f��_'_.":+��=.����f+�e X��i���ff.'-••�+.:.+=+:JLt��� t·E'. 0." ,Que:a es'fa�i

1101.0 atentado contra
o governo da Polonia

L'pudl'es, 1'9 (A. P.) ..

-'- Anun�
cia�se qué as forças subtel'ra:nieas

polonezas lo.graram novo ataque
contra o governador geral 'çl'a!
Polonia. Haus Franle

t'

Grande ofensiva na I
KareUa
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na super mexima produção
Violento drama de ação e heroísmo cm que o amor e o romance é
espetacular, como o é o belo horrivel das suas grandiosas cenas!
CLARÃO ]\;0 HORIZONTE, é um gigantesco espetaeulo de fama rnun-

, 'dial, inl;:iranen{e Em magico e milagroso T E C N I C O L O R ... - No Programa: Um rerentissimo f O X J O R N A L

'o!i;.,.�Aj\ �f)) n-O�"";;:l1 ""l' �� 4 horas l. Platéa : 3,00 - 1{2 e M�J��, 2'20 f\\,f\1if(a;�{"JliA �'" Q 1r:; ... Piaté�J Numerada 4,00
kW'MUa·YIU' ..". Uv�íiJ. h. U �13 g 'l..h i:>lül e

l1rI Balcão: ') oo""_ 11' e MI!" 1 oo UV,::iii�a"t&U �� L�, ".J Bal: 'lI) 200 '

íill:�����m���127�#kr����i·�·<�:5drÃ�f��\·��:��l:it.f���ir&�{�l�I�.Jni��t���*��.lf_
,

"'."""'1 i1

I) I
II'"

horas: ,Sandy,Leon Errol e a dupla 'Bufech e Budc:y" na hilariante comedia ! . H.t�f'r")t1� .. a, '''gr'lar I'...l' t,,,,, "l,�....�a ..... \,..

carriavalescos I - Contínuecãc da Série moderníssima, I G MEN ':;UVEN1S do AÜ", vivida pelos "Bambas" ! Uma
Complementos, desenhos e jornais. - Platéa 2,00 - 1/2 e Mim. 1,00 - Balcão ] ,00

Blumsnauellse de DSSTIOitos
,

'

I

',.�'", ,

',,-_:, "-

E
1\ 1 m

-

S 4
,mprosa UH 'I erras JallSBll I BI

,',
", ITUPORANGA

J: Asseinbléa Gerai' Extraord]úária
,'-- 1a", C(:"i;n1fgeC��Ça@
FiC'stn convocados os sars, scíonístas, para, se reuni.

r�m em assembleia geral extr aerdinárlá, a realizar-se no
dia 30 de ITial'ço do corrente ano, ás 16 horas, na sede so
ólal, n� Vila., de nuporanga, do i\-\udcipÍo de Bom -Retiro, afim
de delíberarém f:;ODl'e a seguinte ordem do dia:

'

,

1') Lista -

d� suoBci'Ícâ-o .do aumento de canltal' aprova-
!» por dI3Ubera"ÇãO'''dá 'assê'.moleia geral extr(:iO!;dinariaJ rea.
l�da em 26 de Junho de 1943.

, 2') Assuntos de interesse social'
Itlli1OraDg�1 17 de fevereiro de 1944
HENRIQUE JENSEN - Diretor Oers[líe

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



. �
.. "'. ''. ,_.

."
� .

..�<·�k.:::.."!-:�:-.",�:: ;.i�;;�4��"n. :o"���\,_�·�ti:. �.

:4- m' irldicado nos- cases de fráqueza,
-palidez, magreza e fastio, porque em

,

sua fórmula ,entram" Subf1t3.ncias tais
como. Vanadato de sódio, Licitina, Gli';
cerorostatos, pepsína, noz de cola, etc"

, de ação' pronta e eficaz nos casos de
- fraqu�za' e neurastenías , Vanadiol é
indicado, para homens, mulheres, erían-.
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos

- 12l'ande.3 médícos e está Iíceneíado pela
. S,ilude ·F·tibli�a. . .

•
• "_ +.

-' -

.

t
-

,

Regisfro Civil

existir algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito. E,
para constan e chegar este a-oJ
conhectments de todos, lavro O

presente para ses afixado no lu..

gar de costume e publlcado pel�
imprensa: -

' , ! «/1" i '"., ,,', l'

B!umena�, 18 de fever�ifb 1944
Vlctorlno B"raga .

OficiaI do RegIstro Civil.

Editai

.

Sempre foi � continua a ser "'1I ........ i>r�ub::s ���lba;h�=

I h I CUNICA MÉDiCA
-

'

II. O el-- or COSACÃO • PULMAo - ESTOMAGO - FADADO - INTESTINOS - ruNS
- ·REUMATiSMO - mATiUif-UA. - HAlOS X - ELETROCARD106RAFll

I ��e� .

R U A BOM R E T ( R O. 21 - F O N B. 1258·(O. Scholz) �
-

-
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m Gansultas das 8 ás 11 e das 3 iis § horas

__
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.•..... ... . ..... Roa 15 dé N6vellÍbro, 596. .

· ··1 Malharia Blumenau 8. l, BLUMENAU -�-. ,,!lO • "" RCA@�·�"''''�'':-''-·T9·�-��-·-.�0 O�H·:$�+0-��"+"ai'�(\--4i+�--.-w��6Qfii -'. ..... '.

..' ,. I Ra�tlos e \ral�uia:=..... 6 " .. , _...... '" e

Convocaçao'Para Assembleia .

'V'ICTOR.

Geral Ordinária

I
os melhores pêlos precon meaeresDENTISTA nI,PLOMA.DO

.

. Convocamos os Senhores Acionistas para a Assembléia Ge-
IMAIS DE Hl :A.NOS UE PHil TIC ..q" ral Ordinária, á rfa1ítal�se na sede social desta S/A., à rua Pan- ff1' CASA DO Arv1ERICANO 5, l\SERVIÇO RAPrDO E GltRl1NTIDO diá CaJóger�ss/n(), 110 dia 6 de março p. vindouro, ás 15 horas li'!

�ft�R�..r.IA. ole AUTOMOVEES·com a seguíníe: •.. :.
.

11·''' ..... >lt ",\td_:·'C01l.!f'ULTl'lC<·. Tei.""',a e núa,A,1a,-feiril ..:.:. Sexta e S�badG .

ORO-ll\lJ no DIA .

.I'fLlU u.::t " _.

CnH ti I lkj!#ãt{í'W@:���lmm�;�.l$li�
,

'1:::' n' II" N OV B M R R 0, 742
-

ii .

I _

... li �

10. - Leitura, discussão' é, deliberação sobre o �elatório da Di-IBA,R- I�MOR'TE'reteria, Balanç» Geral, Conta de Lucros e Perdas e Pare" I _ ,.B_ _

-

- cer ,do Conselho Fiscal •. tudo relativo ac exercieio de 1943. I

mATA i"'\. O'!"'lI f\ E· f.1A 17 fl-TC520• -:- EleIção do Consel�o. Fiscal para, 1944. II U i-\ u u y\ I. 11
_30• - Outros assuntos de interesse socmL�. .

RA]lI'0-'RTEBlumenauJ 15 de Fevereiro de 1944. B,Â -

"ERICH' STEINBACli - Presidente em exercido
.

_ _ _

.'
..

.

,: 3�.1

.

'Comisas
Ternos pj

...Mecanicos
pI

Confeção
Fazenda de. Bôa Qualidade
Padrões - Escolhidos'
Para <Passeio' e Serviço
Á Preços Convidativos

NA

Com. a Ino.. VIALTER S
Aventaes

'. Sevico
-, , '.

······ETC.··
mI" �/�

.

HJ. II· n.

I-AULO i�1
BIumenau --- Sta. j��i�����

ITintas e vernizes - Materlaes
para pinturas em geral

rl§1t�� nm �:�r!�n�� n�rftj �tfi�ff59H'a
I�:�=��:::��i��i���_

����-m1li!lM����
Para a Sua Sa.ú.de e de seu Irmãozlnho

Peça para o P:-tpai lhe Oomprar : -

. UEXTRATO
.
DE "MALTE MAUEMA".

Feito eOIl1 materâa prima selecionada, eon
tem assncaros completamente asslmiln.veis e
vitaminas.: De gosto flgradn:vel, pôde ser co

mirlo com não 011 corno sobremesa .

"SOCIEDADE MllL'l'EMA L'mA". São Plmlo,-Represeníanfe em
BLUMENAU: Sr. COSTA MOURA-Cilixa Posta!, 139

Brevemente A Venda, Nos Principaía EMPORIOS

- - e FARMACJIAS da CIDADE --

Dr-, .OroneJ.las Junior
. Cirurgião - Dent�sta

DiÓlonlilda �;ela Univarsidads de São Paulo

CONSUl.TAS nUUUAS.- das 8 �s 11 � das 14 ás 11,30 - das 19.30 âs 21
CO�SOLTORIO� RUA BOMREl'IRO. 14.- BLUMEN A 1]

l�A I .... do••a�. !..�l motrle oe.H........
e �nalqner outra marca pnra concerto

GARANTIMOS O SER\flÇO
E"\1$!ALDO R .. MULLLER

Rua 15 de Novembro1 1301 . BLUMENAU . Sta CATARINA
Telefone 1.249

--

A·fONSõ�ECHT
Cont�dor"Átu6f'ic·

I
. Diplomado pêla Ac�denijn de Comercio do Rio de Janrliro.

Com longa pratica proficimial,·· .

A C E I T A - Escritas 11vu�as. Balaneos G Orgntisatões C�t!1�rcfais.
.. Rua 15 de Novembro N° 1464 --' Fone. IMO :-- Negla CI�ad9 ..

. .'.� '.
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Moça nu Rapaz para Esaritorio

C I CI L N t'
j

A'·
.

.

D:::':90. ,fo':����:';g!�g::��:��E
arnava no Ou

.

au ICO menca

A'U
FevereirO dAS

'. . ....'. _'
�

.. 1.', I' .p....•.
e

..
usa. ar.' pr.esentarNs,e no.

er-

de 1944
. viço Nacional de Malaria pela Reina grande entusiasmo én- salão, com toda a sua arte e
'. manhã, dI�s 7 ás sou áljardle das tre os foliões carnavalescos da alma de artista,

...........---...,---_..... 17,30 ás 18,30. cidade garota, em torno dos for- Já ás primeiras horas de ,ôn·
midvaeis bailes carnavalescos tem, era intenso o movimento

da "turma do barrulho' que se

aprestava' para os folguedos.
Caminhões e mais cãrninhões

das saborosas ANTARTICA e

BRAHMA, n'um continuo vai e
trem, transportavam o precioso
liquido para delicia dos foliões.
Costa Moura) o jovem e apre"

ciado folião, nervoso percorria
as principais ruas' da cidade a

procura. de sua fantasia-
Acrisio Costll.:qUl' se dirigira

a Curltíba, voltou na hora H.
fantasiado' de�Bahiana, estllisada,
Pâraiba, o popular folião que

não conhece' tristezas, fpi o prí
melro a chegar e o altimo a

sair do salão. ,

Afonso Oliveira, RaulDuque,
não perderam uma marca siquer
e caíram na briucadeira .e con

seguiram "abafar".
Oaliani O minúsculo, fantasia"

do de "mamãe eu quero" assom

brou, divertindo-se até altas
horas da manhã.
O salão literalmente acupado

tornou-se pequeno para conter
a enorme massa dos associados
que, esquecendo-se da alta do
feijão e da carne seca. comemo
raram Íl chegada do Primeiro e
Uníco-Morno o Rei da folia .

o Juiz de Menores Novos preços fitados para
e o Carnaval

a venda d
,

., o dr. Juiz de MenGres da dem absolutamente tomar par.
O xarquB

i< "
Capital, regularizando fi par- te neles, a não ser em loca! Rio, 14 - Considerandó que o atual custo de pro-

�>ticipação dos menores de perfeitamente separado da- dução do xarque é superior ao preço tabelado para sua

dezoito anos nos folguedos quele d "Oauít 1
.

di íd d d
carnavalescos, baíxou a Por- N�� bailes de sociedade

ven: a nesta .' apl a; que essa nspari a e e preços,

tarja n, 407, de 11 do cor- Irequentadaa exclusívameute agravada pela alta da despesa 'da importação e trans-

� .rente, determinando as se- por sócios e respectivas fa porte do produto. determina sua absoluta ausência no c« 'Ua'71'a- . 1)
._

-

t d d J: '0
.

IS" d A' tecímer
.oaatu te eu quero

gum es provldeucías; tnllías, é permitido o lugres- merea o asua apita.l; que o erviço e oas ecrmen- promovido ela sl
• .

;}�
.

E' PROIBIDO so de menores de mais de 5 t d
'., '. .

1 sp a snnpatíea saCIe-

e
;" . .... O a qumra xarque para 08 seus armazena popu ares;! dada, Clube Nautico America.

r: Ao menores de 18' anos, anos' e menos de 14 anos, a nas fontes de produção, e mais, . que o xarque é um O eximia artista Paulo Sehaef-
�i$. d� h

sexo Iemeníno, apôs 38 companha.los .

de _seus gais dos elementos básicos da alime ..... tacão popular do Rio
.';:: .'.21'4' °dF8S, e aos IDtenores e dOU responsaveís, nao po en,

de .Ianeíro o comandante 'E'rna!..Lnl· d"o' Amaral Peixoto
(;,� .' • e um e ou 1'0 sexo, a o, porem, a sua permanea- lo , ." ,

-c >: '. qualquer hora, tomai' parte cta ultrapassar das 22 horas. chefe do Servíco de Abastecimento, baixou, ontem, um

(:: ; em préstíto e cordões, quer Nos bailes de sociedade ato resolvendo: a titulo provisório, permitir a aplicação
.' �

�

de dia ou a noite. para sócios) mas que ven- da fórmula. ,tODL", proposta pelo Sindicato do Comér-
�; O ingresso de menores de dam ingresso, é permitido o t b 1

.

18 anos nas casas de bailes ingresso de menores de mais cio Atacadista do Rio de Janeiro para o eS'a e e01-

públíoos,
.

qualquer que se- de 14 anos, quando acom- mento do preço de venda do mencionado produto ao

[am o titulo ou denominação panhado de seus pais ou r69 atacado.
que adotem; 8�O con�id.eradas ponsavaís, A partir da data da vigência desta resolução, o

cas�s de �1l��gr��b�C;)Se 11

l Os infratores das detertni- preço máximo permíssivel do xarque, a varejo, será o

que as cuj 1 • S e x-
nações da. Portaria em apre- da. venda do atacadista ao varejista, acrescido de 160[0,elnsívamente pago, I ta d t 130

E' proibido o ingresso de I 90, nO,8 :ermos a ar. .' devendo obrigatoriamente constar da nota de entrega e

menores
.

de 21 anos nos
do CO�l!:!O de menores, fI-

da fatura, o n. o de ordem e data da comunicação de Q
'.daneings, eabarets, bars no-

eam sujeitos á muHa de cr$.
t d

�

ueni sou. eu ?

turnos e congéneres. E' pro- 50!�o a 200ioo, por menor �d� n' 2, relativa ao lote ague per ence a merca orla íer, com sua capacidade creadora

.
' ibtdá a '.' venda de bebidas �lt�do;e ao d�bro nas rem fornecida.

.

'., . r, ,

invulgar, decorou
�

o magnifico

alcõclícas aos menores de cídênctas, ale� .d� outras �"-+-.-.-.-+�.-Q.�.-._'_.-.-.-+-(••)-.-+-.,-+-.•--+�+-.-.- ..-+-�-�-.,

'18 anos. penas em que íncidlrem, seu A4r�vessaram 0- IC
Ir

S
II

IE' PERMITIDO do 'proc�ssados �a forma da .I u
.. .. '.. ..... r o n I c a o c I a

o ingxesso de menores 11as leglBlaçao em VIgor. Lago Pelpus � I!enh�t""mbem SI! IIblB li!

vesperais in fantis; os que Osmenores que apresen- fIW"}. I. ... '!!lo!I llioGII IIII111<!ii1

.

tiYer�m menos de 14 �

anos tarem ter menos das idades Moscou, 18 (A. P.) '-�As trans· SEMPRE ouvir dizer que "a lenhafdeFceu"

devem. ser acompanhados previstas nos itens acima de" missões da r�dio de 'Berlim, capr \,. Dahi meu espanto quando ôntem deparei com meu

-

b' t
.

d d' t
'L I

. velho am�""'o Clementino, que. todo satisfeito, veio contar-me que
.. de se.us pais ou r.es. pODosaveis verão ex,l Ir car elras e ta as n-es a iCaplLa , anunCJ.am que ...

a lenha subiu. '. . ,

!.. Consideram-se matinées in- identidade ou prova idoneB as tropas russas atravessaram Motivo de jubilo e satisfação. para muitas costas onde]a se

lanUs os bailes que termi' que a suhstitua, sendo a- o· gra'nde Lago P.eipus, estabie· tornára hc:bito. a lenha descer.

narem as 19 horas, destina" preendidos os documentos Iecendo varias cabeças de ponte O mundo é assim mesmo; ha alguns dias passados, recla-
.

d lt b 'd tI'! mava aIguem, .que o gelo subiu, Hoje ha muita gente satisfeita
dos exlusivamente para cri· suspeitos de frau e ou a e- sp re a I?argem Del �!1 a

,
�� ar

porque a lenha que sempre "descia". tambem teve. o seu dia pa-

anf"às,' .

os adultos não p� ó� raç"ões. qu�le Lago.
.

_

.

b"Y ra su tr.. ."

'.
:+�"':-:+�.-'-.-�+�.-:+.'_+-. o ._+_._._:._+_.=:�_._·+o +-:+:-�+'-:+:-:'+--:+:-:+:i'=:+:-.+�:__.+ Tudo neste mundo,. tem o seu dIa, para: subIr ou descer. O

-o«�:5'í
'

������� rP A -RA.. �� tRl.; A S�.Ii\ íi�h�.orem apeZilr de�ter subido, continuará a descer é justamente a

�" l/r �j (� I' /,i'� ""7 Muitas vezes, por dá có: aquela palha, a lenha desce e desce
mesmo. -

"AI
•

Não ha por tanto motivospara raCIonamento. ia:s a natu-

reza; com a can;cula com que nós tem brindado, já nos fornece
agua fervente pelas torneiras. Pré: que lenha ?

TARBAS

� •
ô \ � 'é' �) � F R I E I R A 5 I

Aniversarias I Nascimentos

-,�
.:;:i����c. ' .. " ,ii:'�: I J: �s P N H S F -C J Fa9;ern alWS hoje EnllCOlsli1.a-seJiem:, Hfes;a o lm':

�_ i,>' _l� r.],(:� t...":J_E1SL;,iII � IG UHL � ��!�.:.....�- I - ,_.-: Waldernar Farinhas - Na da. Inez CYa�:r�om o�e nas���l:n!e ��
•C_��.'-.-:+:-�"-�.E"-'._:.•-. o +-+-+:-+-+-+-+>==+-+"-"'.0 +-.-'.-'-..:�:+....,..:+-,*��.-:-.-�+ ta de hoje, ocorre a passagem 'ltm forte menino, OC01,,.ido no dia

11ft ·t
�.. 1 t h'

,

d d'
.

a 1 ·ta p la D I �- de' tlm natalícia, do Sm'. Waldenim' 17 do corrente.
U qUB 68 amos suponanuo OJB H uma ver a eIr . TI fi ec ara�ao . Farinhas, ex tipograpllO de8te

vida" ofidaI jornal.

L01:dres, (8. t T.) -. Num discurso recentemente Sidney, 15 (8. l. N.) N' d
----

O MOTORISTA MO-
o presidente ela. Republica checa, Sr. = Um oficial do (lnartel olva os

TIVOU
d Oh 81 '". 1 . :r. Com a Snrta,. Anora O DESASTRE

Benes, ressaltou o histórico
.

a eco- ovaqUIa (j-eneral aV3.l1ça.( O na 1',0- H t t
.

mo,stramlo com/eloq.uentes palavras tudo qüe este pais G" 1 1
'.

.

I'
erumel' con ra ou nupClab

. ". a.'. xUlne,. (ec a,.rou que

o.
Snr. Hugõ Socher pro-

t.em significado para a J:!jul�opa, a sua obra de construo .

-e ,,',f1'tCll1el1" (lO
'

l:1_:_no S. LU •. �� príetario da Confeitaria
�ão, seu p.rogre.aBo e

..
&eus . fe.itos hietoricos, Num. deD I' t 1 r 1 oy � ;;xerm .o (as IH laH

.

1'1- Socher.
terminado trecho de sua oração, disse o PreSIdente: .

H 1 1 b. .

d d' I t
ent,[t1s o :UH esas, om· ... A

"O que estamos suportando hOJe é uma ver a e1ra u a
",

. o.J� •

+-+-+-;+-v-+-.,....-";-+-"

1 'd' D' t·· t· tentamos uma tre bardeal(�m e llh:ualha-
Ai'. pe a VI a.. llran e .VIll e anos SUB·

'.' -I" , ..
- .....

' rlnra-o
l,f,:,�.•••···�· menda luta .exterior como faciamo; durante vmte anos l,tm as P?voaçoes IJ?-lml- � \'

.

i�\�\ a nação se manteve imune desse contagio. Mesmo agora, gas .de Llllgar, nas Ilhas Anunciem neste diario.

'i::':.··:.·,;:,··:.:.•.•.:.·,'..•.�···', ���a�:sP::8t� ��l�;odo�ta�:�e�;o:eoR���O :eS�!�li�?'� s�ae:ilsll.;�O:i,r"O··t·O·S�-�+:-.C:·O: .n:·'d�e·.. �f�::.-::.:::i.T;·�·i:�u
....

=.:�t�·�r���e��
..

··�n�"·"'"·e'<=';;=!,·.·r::.:_
..

;:::�f 00".' do bar'''lh'o .:�'. ::+:_._:+:_.._�_;...__.�.-:-��_.o .-+-.,,_;..-�-:..-:.�..-�.-:-:+ f� $
�

f� 1
,J '" lL'

C'�:i} {:;j. {::l gio. formarão o bloco. '{E' dos

��Jr ELLINGER Bt elA. corados i�==:=:�::=�a7:="G�:=;'a';""= II ca:f�d� ���.í��s ��:;:� :;'"i;�:
i;,:/: Londres,j� 15 (8. 1. H.) d

..

�1il��r��V!�es���h�m ���e��!��O�
('ti: :

Rua 15 de Novembro, 588 '-o FONE, 1201 OOlU motivo de visitai· i; VENDA8 a longo p::.'azo a preços ao ALCANOE � Mom�, no dia 22, no "Ôlube
1:""(" esta," capital, o Principe i� l1 Naulico America.

;��.�.'�.:._.;.•,; Maior sortimento em: Fernando da Holanda, : de TODOS. : Se o baile de ontem assorri.

�;j�f�\�:;':c Perfumarias, Especialidades farmaceuticas,
� compareceu para a ceri- i� Peçarn denwnst'ração sem compromisso �� �::�:-._::::�:�::�.::+a;.��;.

'i;�"l.r:; ;,- Drogas e Produtos Chimicos. monía de condecoração { 5
de

.

fi pilotos, época em ��.:: _

- a -

... �.�:� A ... e n ç a-. o;t c. >LABORATORIO DE ANALISES' que cOHheceu-se a forma,- � � .I

�'�
..

+:�-.":.,'�.-:.� :.;•• <!> ..0 x®+4-·.· ..·····+·:.·+-·· �.0
ç.ão de um esquadrãoho- H Joao Prosdocimo &: filhos �j Já eneontra-se nesta

:
..F.'.O..

·

..
,

.. ·I.h.•·.···.�.·.i...

·

..'.,n.•
··

.•.h.•.
·

.. ··.�a..

·

S
.....••
p

....a.
ra O ano de 19.45 land68d.e. �Ptif�l'e,triP[.:-�!� Curitiba - BLUMENAU JtlinviUe '�i� Cidade áJ üervej3.

....

.

'

·
-

: �
�

.. .

.
. lado por pIlotos do eXeI- : RUA 15 DE NOVEMBRO 687 :

��: ' .Aguarde. a: visita pessoal em sua Casa. ou faça a sua encomenda cito holandês:
.'

:
. �"A�.TTAD.CTII".A"

,cf • com onu ,WILLIV na Redação deste Jornal, '.
. .. � ".

'"

c
::;:;'::':;������ ,::,,:":;':;:;,,:':":':;�,���:,;; l�.I.'fi."

\O 1. _ ...
- '. ii

"_,,: �',
',,-

- ;, ,

...

! :'-..:. -,'

���
",

"', 1'· ..... 1· --k"': ':_, ,,_ -. ,-�-- �_ .. -,:. .r

.'�.'"

São' ,Paulo, 18 (A. N,). - O,
onibus que faz o trafego de SãO'
Paulo a :cidade de São .José dos
Campos nas alturas do quilom�
tro 32 derrapou tombandO' numa

ribanceira, 10 pessoas ficaram;
seriamente feridas, sendo que a

imprudencia do motorista foi que
motivüu o d'Csastre.

o sabão

em Esp
Clt WEIlH INDUSTRIAL JOIHV'llf

ideal para cozinha, lavanderia. e lavadeira

de"
iMarca Registrada!

-_ ,i.'i
(. -�""

._.,,_ .. -

Voce não me conhece?

"Dogo", na porta avisava a

turma na saida, que, dia 22 tem
mais.
A posto� pois foliões.
Dia 22, formará o cordão dos

barrfgudos, puchado pelo ho·
mem mais gordo de B!umenau .

Os carécas, não se confor·
mando com a perda do presii-

..

""'11
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