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Apesar dos paraquedislas
russos dominam Wilna

Moscou,13 (A. P.) -'comanco
alemão contínua a enviar tropas
de paraquedistas afim de ISO....

correrem . suas tropas em Vilna
que estão completamente cerca
das pelos russos, fazendo des
cer no interior da cidade. Entre
tanto os russos estão extermt
nando esses paraquedlstas antes
ainda tocarem soro. Sendo um es

Londres, 13 (A. P.) - A Aaçlio
emissora de Budapest anunciou
que o governo da Hungria orde
nou díssolvíção de todos os sin
dícatos trabalhistas, criando em

seu lugar uma organizàção 'de
trabalhadores unidos sob o mol
de do sistema nazista.

Moscou, 13 (A. P.) - Tropas
russas já alcançaram um ponto
si.uado apenas a 40 quílometros
da Prussia Oriental, depois de
um avanço de 30 qul'ometros du
rante as ultimas 24 horas realiza
do na area de Suwpaiye na 1Rússia Branca.

,

Lishôa, 13 (A. P.) - Estfo:::en- ca a !:;orc'õ do vapor <d;ott,engho
d o �sp'erado amanhã nesta ca- IQ)i. Oul ros prisioneiros alemães

pital 433 cidadães .britanicos, pf'i. devem chegar no meSlllO vapor,
sioneiros de guerra, que serão que aqllÍ permaneceri::o até o 'dia
trocados em igual numero por 19 do corrente, .aguardando leva
alemães que serão trazidos de prisioneiros brHankos vindos do

campo de concentração da Afri- I Reich.
_.----��---�---��--

Para �ermutar I Afaul abateu 14
prisioneiros. aparelhos nazistas

Um dos meios �de combate a

inflação é o fomíento da pr'O(!u
ção agricola, a verdadeira pro
duç[o em que se criam fique-

i Y'f zas, não apenas s{� tr�nsforrnru:l:.
'. Sendo ofel'ecida mawr quanlt

dacle de r,t1'etcadonas, assim
.

se

contrapõe outro poder ao p,oder
de compra, refr,eando-o por o}':o-, dução, aiuntand'O�lhe o justo lu

siçã1. POl' outro lado, hav-endo cm do produtor, para ni'liO sacri
maior oferta, é natural que os fica-Io aO consumidor urbU!:o. A

preços· tendam a baixar ou, pelo não s;er assint, a limitação de pr'e
menOs, a estabilizar-s2. (OS terá ,efdtos passageiros, mas.

Nêo há, porém, meio mais efi- a s�guir provocará maiores aI

caz d� fomentar a. produção se- tas pela efetiva eatenda das mel'

n110 ofereeendo-Ihé préços renm- cadorias que não se produziram
neradores. Famltem-lhe iinancia- porque ni:'{o eram remUl}erado
mento, transportes,. outros n�cur raso

sos
.

!1Jecessár�os, e ja com 'ÍSSD

�, s€ terão dado passos uteis. Mas, E eis porque lanç.amos o «slo-

se não houvel' S'CgUl'àS perspec- gaM _ «a tabelar, tabe!;ú' tudo;).
tivas de compensação, isso

,tu-, E.' que..

a a

.. gric.,Ultura não pOd.e....rá.

do terá adiantado.' produzir barato se a illdustrÍLl e
Eis porque temos combatido o comercio lhe v'êndem CMO. Co

,fi tabelamento, que só se adnüt!j·1 mo venderá a preços baixos o

�Ha, se partiss'e do custo doe pro, . feijão, o arroz, o milho, a lJata-

�
<:��;';'·�-6 ...

;'

DIARIO MATUTINO
(anual � Cr. Si 6000

Assinaturas: (SemestraICr,$. 35 00
(CoronHa Cr.$ 211.00NUWb:!Or {Avulso 0.30
fAtrazIl,da 0,50
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M.altot
•

taaos na I

Supremo Q. G. Altado, 13

(A. P.) _.B' � terceiro dia C011"

sicutivo que fi formação da
Mauí em numero de ·1000 Iorta
lezas voadoras e Líbera.ors nor

te americanos desfecharam mais
um violento ataque contra Mu
ních,

Supremo Q. G. Aliado, 13 se um momento de trégua desde

OS (Ao P.) - As tropas de M911tG:O' d conquista da oolína cruclííxo
mery

.

em operação na frente de na terça-feira onde os nazistas

Cacu, repeliram varias contra- . perderam centenas de seus sol-

ataques nazistas recapturando dados, na d-efesa dessa elevação;
Maltot, F!!nto culmlnante de toda a area

petaculo que convem observar, Frente Cacu, 13 (A. P.) _ Nos de Cacu. As condições do tempo
pois centenas desses paraquedis- combates da noite passada, du- -voltaram a peíorar nesse setor,
tas nazistas já mortos, lestão pen rante os quais forças brítanícas soprando vento acompanhado de
durados p-elos edílkíos, postes re{'aplurarc!m Maltot, .. segutram- íortes aguaceiros intermitentes.
eletrícos, nos telefones, até em

fIllI

I
.

.

b·
' .

..

b d· -·----d----------III--h--�����ec�:ai:a��'l:a!��:�' l�nl�: IVI e-DtO··
.

······o.·.·.m... ar ·elo e unl·cta prossegue nas ruas de Vilna,

:ari!:ni�. russos dominam comple- Perdas verificadas - Oulros informes--------.----------�--------��---------�----�--�--

40 quilom_dros da Dissolução fios" sindi·
Prussia Oriental calos trabalhistas

Na p�eninsula itaJiann fogem �s

pavoridas as di.visões getman!i�
cas, em busca de abrigo seguro.

Chegam á Grã-Bretanha, novas
e mais repl;etas colunas de pri;'
sioneil."os alemã-es.

Vias de comunicações na Hun';

gria e Austria, tornaram-se, hã
dias, o alvo principal das esqua
di'ilhas aliadas. .

Milhares de toneladas de tom-l
bas de a110 poder ,'�xpJos'ivo Ic
incendiário, co'ltinuam ca�nclo em
massa sobr'e a Alemanha.

.

Gessaram quasi por com'pIeto,
os ataques dos «totpedos-aéJY_o,.;P
alemã.es contra a Grã-Bretanha.

Con1inuam e verifi,carem--se na

Polonia, os exilos dos exercitos
ruSEQS, que avançam impetuosa
mente, 11&0 obstant'e as defezas
germanicas.

-----"

As linhas de comunicações d,e.
que dispõem os alemães na Fran
ça, 'estão sendo paulatiname,qüe
atacados pelos patriotas france- Os patriotas POlon'eses, em

uma açgo de grande eficácia,
---- conseguiram por em silencio

.

a
.

Efetuaram-se �m terri:oúo ho- estação nazista instalada' 'na Po-

Ianclez. novas, exec
.. uço.-es ..

d'e

,�.!,e-!. lonia Oentral. .

menios clandestin.os, que leva- ----------.�,---

vam avante a luta contra 'os lna- 'DLTARAM R CAIR
zistas e [eus colacoradol'es.

as bombas voadoras,'.
B' de cerscente panko a moral

dos finlundezes, i)S quais vêp1
aproximarem-se cada vez mais
perto de sua capital, os exerci
tos russüs.

ses.

Londres, 11 (A. P.) -. \Nas .pri
meiras horas de hoje bomba,s'
voadoras nazistas voltara'm a

cair na apea sudeste da IngIa:
terra, inclusive esta capital, em

numiero bastante menor do .que
os dias anteriores.Os guerrilheiros do Mal. Tito,

naziInterceptado um ataqlle
a comboio aliado

Roma, 13 (A. P.) - Na manhã:
de ontem uma formação aérea
nazista tentou atacar um C0111{:'
boio marltímo aliado que na-

Nova York, la (A. P.) - �e-
gundo anuncia à DNB no ataque Kandy-Ceilão, 13 (A. P.) -'

.

d
I!!II

-�d------S-----IIIf--I--L----
Depois de um dia de violentos

a' r···· ·e Io ·e'
-.

ainos combaes Os íaponezes ronti-
" ..

"

..

.....
.

.. ,.....' .. .

... •.
,

nuam de pOSS'� de Pyend], apa-
rentemente os amarelos preten- Nova York, 13 (A P.) -Foram

Frente Americana, 13 (A. P.) .das, revelaram queo boml ardcio sições nazistas de 'Saint-Los, que .vel potencia de fogo de mil cu dem usar essa cidade como pon- regístrados ligeiros tremores de
� De Normandia uns refugiados dessa cidade: foi tão violento" os aliados desfecharam um dos anões concentrada conjuntamen- to de concentração doe suas tro terra em algumas zonas d05 Es-
franceses de Sant-Losque conse- que apenas uma só casa encon- seUl) terríveis ataques pela teüt;. te naquela área. pas, d'Q[,ois' de terem perdido tados Indus e Irnoul, nas primei
guíram penetrar nas linhas alia- tra-se de pé. f.oi contra as \Foi..· ... iii

- .�:. Moyang. tas horas de ontem.

Prisioneiros brilanicos chega Ilollclas .

resunll�as _

da
..

guerra Em agonia as defe.sa-s--d--e-llo-aMais uma v,ez o MaJ. Rommel numa açao de tatu:a Íormldavel, M·�" . 1" (A P) A 'I
.

I· T V·1. '.:

a· L.·ls··b<oA.,·a·· foi doenOtado 'n.elos aliadoo, em "�bnsei;ru··a 'oH "'., a.-·1' h f' .

O",CCU, iJ • '.
- :li .nua auas em 'Lila ·enCOi:1Üam-se em.

IJ ..... �
t:> ll' l::n c� aA!I. llJI a eI� ínformaçi:o aqui rec�thla da li- agonia. Os prisioneiros aCfl"SüCl1-nê:o pl'ever 'exatamente, ou an I,ea que tOa a eman la aos 1 .. 1 f ·1'

.

.

..
.

.

.

-

.

B I ., ,� .

.n la ue renh� at lanta segunuo tam, ·que contmgentes de nu.zls'"mel�OS (<intuitivamente», qual se- a rans d
. ,

.

eclaraç[o de prisiondros naz1s- tas ·estão a se f-;udere111.. ás ilor,..ria a tatica de Eis-enho\\'"er, _qlIU'll ----

tasJql1c tro{:Jas alenlã<�s incurra- ças russas.
-

éo firma-E,e o pé! na França. \ Os oentros petrolíferos de
PloesH, na Rumaniéi" fúram no-

,vament'e atacados pelos hom-
bardeadores aliados.

aéreo contra Muních, a forma- Nova York, 13 (A. P.) - Rele
Ç80 aérea americana perdeu pelo rindo a noticia da agencia DNB
menos 31 dos seus quadrímo.o- acrescenta-se que aparelhos alia
t'eS. dos Iicaram de tal forma avaria-

.

_ .

' dos que tiveram: de pmcurar umAs enaaeas serão evacuadas porto neutro.
Londres, 13 (A. P.) -

A;emiS-r O
. . -d---d--·d--s.ora de Budapest anunciou que epols e per I a

as crianças com menos rode 15 MoyaDganos de idade serão evacuadas
.

de Budapest.

\legava no largo do litoral norte'
africano. Todavia os caças da'
Mauf interceptaram os aparelhos'
inimigos, onde foram abatklos H!
aparelhos nazistas. O oomboio'
pross-eguiu viagem sem' _que. l1'e�

nhuma de suas unidades fOSE'3

atingida.

Is baixas norle-ame·
ricanas eln Saipall
Washington, 13., (A. P.) - O

Mlnisterio da Marinha anunoíou
que a baixa de soldados norte
americanos em combates na ilha
Saipan foram de 15.033. Sendo
2.339 mortos, 11.481 feridos e

1213 perdidos ou desaparecidos,

Registrados
trelnores de terra

Objetivos atacados
no sul da França

-----.....,-.-_ ..�---------- ----_.

Lorulres, 13 (A. P.) _ AnuL'1-
da-se oficialmente que a RAF

I·
.

Londr'es, 13 (A. P.) _ '5ahe-se
atacou na fioUe passada' o leni-

.

p�lo nemps 60.000 crianças já'
iorio ocupado inimigo, em nu- foram evacuadas do sul da Gran
mero 1000 bombardeiros p;osa� Br-etanha em consequ!e:nda: dbs'
dos que pariiciparam desse ata- ataques das bombas planad.oras.
que. Ainda não fpram. rev::Jados nazistas. Alias a ultima Íinforlnh.'l
os oujeiÍ\'os visad.os, acreditan� ção aulprizada, adianta qUie' {)
do-se porém tenha sido a zona total de refugiados qüe abandO'
costeira da França, de ond;o são naram Londres sobe um pouco
lançadas as bombas planadoras. mais de 100.000 pessoas.

Roma, 13 (A. P.) _ Eombar
d€Íros medips da Mauf ata-ca
ram durante o dia de onL'm �di
v'ersos objeliYos f.erroviarios na

area sul da França, alvejando
ainda pon:€ fern�a no rio Va;s :3

estações f:'rroviarias ,em Bresda,
situada ao llart(� da \1tali�l, e

Lisbôa, 13 (A. P.} - o :Vapor . Roma, 13 (A. P.) � No ,�Iecor- I
Saico destinado a permuta 'de. reI' das op�rações aér,eas, .a

prisioneiros acha-�e ancorado ro Mauf perdeu 20 dos seus ara
Tejó, onde permanecerá até õ relhos, tendo sido abatidos H
dia 13, devendo ali aguardar {) apar�lhos nazistas.

1�:;�g��matko esperado (�a Desfeel1ados novos

laulod foi completa- ataques ao· imphal
Á� IneRte evacuada iNova York, 13 (A. P.) - A

emiSEora de Tokio anunciou que
Londres, 13 (A. P.) �, A 'emis- forças aliadas em operação na

Eora suéca anunciou que a cida- area de Imnhal, desfecharam ro

de de Toulol1, {) grande portiO;e
.

vos € �iol;ênJos ataqu::!s contra

bafe naval fmuoez do m:eüÍt'er- as posiçc'es· japonezas, Qnd'2 cstfo
raneo foi completamsnte eva-.\ se travando nest� momeato gran
cilada. des batalhas.

{ ..ç:;�������.� ••�:-;O-����.4-.-:�_ ;":'";���.i���

{1Un�q·.1111"""0···Iabsolutamente jnofensivo para����r�J.ve,J .

Ui
..

.I. pele. Eficiente. proteção contra!fi etzel PICAf.?AS DE MOSQUITOS e:�
�� ,

.

.

outros Insetos., ��
!.:�;..::,�:..::..:.;��:.;.::..:.:..:.��-�.t!..-:.",••����
---- �--��----------------�-------.----------�--------��----------------�----------------------------------------------'-�---�

ustiç

1.000 bombardeiros
pesados no ataque

pela Maul
e outros setores

'outros objetivos situados na

Vugoslm'ia. Durante as ultimas
24 horas apesar das mãs eon ...

diçêes atmosfericas, d-esfav:)la�
wis aos pilotos da Mauf, 'foram
eletuilclos aproximadam'::;nte 700
sor�idas contra 5CUS varias ob.i
jetivos.

Ibandonaram Londres
por causa dos ataques
das bombas voadoras

C ru ze i ro .1 Pr'ofiram a Farinha Fabricada
pelo INUO JOINVllLE

e sabedori
ta, o mél{i�, se compi'a· a preços
altos as ferramentas, .os adubos;
os insetkidas, os

.

a!imentos que
lhe faltam, o, vestuário, os· me
dicaluen!os, tudo?

ção manietá ria. tese. s�u discurso reproduziu e

Faltam p.esquisas que há mui- apoiou o segui-l1te trecho de um

to deviam 'estar feitas. Se ainda nosso editorial doe m�&es atrás,
se discute 6 custo de prodUção atribuindo-nos carradas d� ra

do algodã<.> oe do café, 'O que sa- zão: ,cE' precisü que haja meto
beremu,s nós (\D custo de outrOG do. Parta-s'B do custo eLe produ
ariigos menüs organizados, a cal' ção, no Interior; dai, somandlÜ' 'o
go da pequena laVOUra, que não I justo lucro cios intermediários e

tem -contabilidade t12m qualquer as illdispensávds d�spes.as, f�,
outro elemento de contrO'le e Ln,- xem-se os preços pata sucessiva
formação? E assim sendo, comlO men!� todas as praças. Ao nu�s
<.e lhe fL'tum preços, que são ,PUr mo :'empo, sincronizem-se as ta
ramente artitl'árj,os e que mais telas, com Os inevitáveis acr,es

visam acudir as populações U!'- cimos, para todas as praças do
banas do que l'esolv�r um pro- pais, olld<e existam int::rcomuirá
blema economico? caí;i3es, evitando-se desniveis 'de

pr-eç.o que acarretarilo desniveis
Tive!l10s o praz'er de V€;r aplau

Porfanto, ou se tahelam tam
bem os artigos manufaturados
na cidade ou soe consente na ,ele
vação dos preços dos 'pll(}du:,t)s
agrícolas. Não· só por uma ques
t&O .4e justiça. Tambem por uma

,questão
.

de sabedoria. E' ess.e

o hleio de que dispomos para
estimular a produção, provocan
do a ,abundanda de mercadofi,às
e opondo-a aos excessús do .00-
dier de compra nascido da infla- Brasilio Machado Netto, a n{}ssa

I dica p'ela Associaçãp Comercial,
na palavra do seu predd'ente sr.
de estoques. AsEim começJI'ão 1u
craudo os produtores que p'O&'
tanto cuidar&'Ü d<e produzir
mais. A s'eguir, lucrarão os in-
t�mlediários, CDm int€resse 'em,
movimentar um comercio l).lcra
tivo. Depois, lucrarão os CO�1SU
midor:es, que serão bem abaste
cidos e a preços razoáv,eis. E,
finalmente, .o maiDf lucro s,erá
da Coord'enação, que tr:rá ven
cid.o a anunciada batalha de pre�
ços, s;eill. prejuizo para ninguem,
com vantagem para todos).
A citaçãIJ e () louvor refo'rçrul1

a nossa convição de que €sta�
mos tertos e não €l1fraquêCell1<
a n-ossa esperança d2 que m

princiipios e a pratica acabarão
cohduzind,o aos verdadeiros ca

minhos os responsuveis pela C(l{),'!'

denação da economia brasileira.

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



Sempre foi e continua a ser

I· Melhor

IndlÍ8�ria
.

Textil Companhia
AVISO

Comunicamos que acham-se à

dispo$!ç.ão dos S,:,rs .. acjonistas np
Escrítono desta firma, a rua Flon ..

ano·Peixoto n. 1990, todos os do
cumentos de que trata o artigo 99,
do decreto-lei n. 2 627, de 26 de

. sete.mbro de 1940.
Blumenau, 10 dàjulho de 1944.

/Indú�tria TextiJ 'Companhia Hering
Roberto Gro8senbacher

CIDA DE
DE BLUMENAU

_.....

�\�-�� �-

;::;;:s:a:a;:; .' qeittflJili;�' e ...p�,,,,[.5' H"*ea
---

14·7-1944

Oferta·([t .Procur
AnunriOs nesla S2t.Ção Cr$ 0,40 ii linha - Minino 5,00

ANUNCiEM NESTE OlARIa

'eXPEDIENTE

rel.1�.�..�Ch�.t!;.:.1.::laI57·1· Procura-se 1·1 Vende-se ·_-1.1 Compra ...se: ·1·.

Di:rétOÍ'�ResponsaveJ '

.

Dr. Affonso BalslnJ .!.;..'-----------= l,..!------.._,_...;_..,--- !.-----.;.,_.---�-

Diretor-Proprietario
•

- -. • Uma hôa casa, não multo camlnhão OPt."LOfiCIna ProprI!l longe do centro. . I li
Rua 4 de f'everelro, 7

.. Informações na. geren ela Vende-se um de 1 1/2
desta folha

.

..�_II!!I!!I!II_-...--""'" Assinaturas *** &ffl· tonelada, em perfeito esta-

E8per�lli a chegada do novo e ultimo modelo .1. �nUalt I COr$$: 36°5.,o(},OO dEMPRETGAtDA .

procisSa.se do, por preço d� ocasião.

da R C À Vitor csemes 1'H. .. r.. e, .

• e uma.· ra ar com a . ra. -Informacões com OTTO
Colonial Cr$ 20:00 D. Beata Reíchov, Alame- WILLE nesta redação.Tipo Colonial Mex.icano da Rio Branco, esquina rua

'

eeeecceceeeeRadio. Vitrola com todas as petfeições da industriá modema Numeras Lauro Mueller UMA MAQUINA de es- 'l.-__.",.,...�__"""""",�=i.
.

Procurem desde já' novos çatalogns na Aru]so. 01'$ 0,30 -E-
.,-::

erever marca "Underwood"Cas.Cl de:. �1n... i(:c;ln!D .S. A. A trazado Cr$, 0,50 .' ALl!.��:S um� sala pa. teclado universal, tipo mo-.--__ II__II$!IIIII. 1&8 :w .

,
..

. la escritório (sobrado) Rua demo com carro de 120 es-������.-*:_•.: �_:..: + o.-'-."!il!.-.-.-'-.�.-'- ..�.. -=- Colabor�ções re�ebldas não 15 de N�ve�bl'o, n. 104� paços.
s·.. ·· ..

-

....d·
. ·.d·.. ·n·'··.·.· ..".

"'

.d.·.
.

.;d M.·· d..
·

L·trl.
serão

cevolv.
idas

....
e flCh. sua pu' .Infol'maçoes no Hotel S.·Jose ..

P f C $ f) 40000f oelB a fi • ODSIlC18 ora, B' a. BIra uH bllcaçãc a crilerio da direção.
.

*** '\.. reQ� lXO_� o. J

..'. .• .• ..'.
..

,..
.

". fi
.. PRECISA.SE de fundido- UMA MAQUINA de es-.

C···· ..

V' ·d J u"d' t ;:J f' s
- Cidade de Blumenau não

..

"RI '. 1'"cmpra e·· en a ue m.í1. gIras para ouns 08 In se responsabiliza por conceitos roa e modeladores. Os in- erever marca reinmeta 1
11

.

l··d· S tis. . T .,' f· .J·248 emitidos em artigos assinados.
.. .

com carro de 90 espaçosnua ..... e. e,emufO - e e ODe ....
.

._._�_._:�_• .-......._._.
teressados poderão apresen- Preço fixo Cr$ 2.800,00

.

"-':�J--·.-�:c....:.-....-�---'.o .-.:.-_....�.;_'t-·.-...-.-1I'-·..
.

tar-se a rua Baía 51 ou na ---",,--,

-

.

P .p . ·1· .

• '

.

UniA CAIXA. registradora
. a.· e a r I a antiga fundição Knoblauch, marca "National"

"M ELlM" na Itoupava Seca.
- .. 1 _Pl!ÇO t_3i�O??0Matador de Baratas. .

..

I
+-.-�-�-4!-�-:._.-'_.

UMA BICICLETA mar.
.

_

.

A R ·M O R T f.C I
Seções de atacad.o e varejo �Inho Creosotado ca "W-andel'er" f em bom er-

. B A L. Preços FIXOS .. ....,. " tado. Preço Cr$ 1.200,00
.)-��.�� -�-�-.�-.•-�x.'-._._.-'+-.c_.�i:"=.-�-v IRuaeados Gomes RfODO SUL JOA��A wi��;:,�çe��� ���Ç.ã�·�TO.iii 1__ Cxa. Postal, 18 - Teler. 20 P.�F���aofabrica· de Tintas ur�... .-.-.'"H.-.-�_._._._,

BJumenal;l LJda. AtençãoTIntas e Vernize.s • Material para
Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas para artistas
Blumenau·�..Jta� (atarillft

", �",-�-'+,_"�-","":'�-..- ........ x·�"-'+"'.--."';"�-'''-�''';''.:-+
!I....l�....;._�.....�_.�.......".;....;.._..:_:. o .•-.-�:-".--t:----.�.I!IE.-,,-.

t Casa �e Moveis Rossmarl Lt�3. IT
... . =1

T .Aüeit�m novos pedidos na; estofaria 1
.\Si! .....

I e reformam moveIs estofados �
� l
I·�·.··· 5.erviço r.apido, e perfeito �I.+ . Rua Amadeu luz. 11 i r·C;j;ão"f;�;;e�-r

it!. .

..

. .
•

I;;_;;:...���-.. -'óli�._"-'�-. X .--�",---._-._._'.=,,_ _. - Ui i.

I SJrviçcs de primeira·

H
·

I:!rdem
. erlng i I Avenida mo Bran'

I ��k��c1 (�t�ec�:: ·l;ab:;:;·C:�.�;�B;llC� FolhiTlry.as para o ·ano de 1945.
'i rejo).

_ Aguarde a vmfa pessoal em sua Casa, DII laça !) sua ellcomsndaA tratar com POPULAR E IGRICOLI no 01TO WILLB. na Redação dnte Jornal.

i
A. Lubow

VALE DE nlllll, é ENGRIH·

I
-

G M Â
" ....M®Wii!Mffi����

jl·-·A:-�t:if.e-..··�:+'
..{'··a::.:-o�-· D.ECfRop.abmi�llnlia:�.·. de II"'·

.

Expediçõels -��:;�hOS
ii �

., _

ti II A G E N O I..A D E V.A P O R E S
itNUNCIEM' NESTE DIAIHO "-.-"'-�-._'+'-.-.-�-. I JTAjAJ - Rua Dr. Pedro ferreira Nrs. 68/72

--I
CAIXA POSTA!- 36 -;-_�!l�:M�e!;".;,2�2P�

A V I S O ,.. 4AAWM&@tíf;���
Alem dos ,'adjos GcneraIElctric oedtanws toda R PAUL NET� Consignaçõel'! _. Ie qualquer outra . :marca tmra éOnCél'to .. � ComISSOe!!! iConta l'rop;:ia iGARANTIMOS O SERViÇO. Madeira . rumo - Queijo - Arras - Manfeiga - Banha

I EWALDO H. MUELLER Compra e venda-de qualquer produto na praça de São Paulo

I
Bua 15 nu Novemhro, i�lef�nBe1U�!�· Sta CATAlllNA

Il.__.&_silll�.:i!I!!I:��::.:.·:I1i�!i!liW:!Si�!Be�!fi!Iei!lil:!!iIi!!l:'_i5���:�!'tI���=:'_--"""""-.........--�-- ..._...----------_!I . ... ....' .

. . .' ,

frignr é Sabor
Das Mant8igas a fina FJôr

Lenha.bôa
faça seu pedido

Telefone 1048
forneceder: JUUINElU

.
@.�.�.'S••�+,.:':•.• "�':'f�.�. ôG

'--+-.'_"-,*, -.-.-�-.-.-

Oficina RADiO fUHKt

,.Precisa-se, de
"P a 5 S a d e I p as"

para camisas. Para trabalha!' das lõ/2 âfi 24 horas.

Tratar eom RODOLFO KANDER
" ;;

���t:;'�•.�'::��a::������ .

•

Banco Popular ê Agricola do Vale de Itajai

Atende todos os servIços d!

Radios receptores
Serviços !lapidas e

G�.r'\nudo�1iI TEUiX'ONB. 1395

�il} di}_�::::.::::l::� �'<�_=�
.-...-.:(-.-.€- ...-�==':(--"-.

Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts. com aviso de 30 dias

" I' "" 60 dias
'Idem .id ."n 9(> dias
ldem idem 180 d'as

C/ets. PrazoFi.xo 6 mêses
Idem toem 12 »

.

2 010
5 O/o
4 O/o
5 o/O

5 1[2 %
6 O/O

1 512 O/O
6 0/

.7-ffh.::'I;Jo!'!Ui "$};ff�"Ü�U"d�!' -q:�� P::;"!-l:l
"I1Cb. fH,::-i�c � s:;fdc e � t·;dJ., ccrac

�Stn t�l� tJ!l'J� F:'tt1.ile::o. tô,.!=(; (�H r�'j�

�:rjsr.fJ_ F:;'i,P'� �r-'3i .. � ...�mhnr� r�rf':ç:l;n

�t:o !ff!'l)ort:!lJt�3 d.;"\"e;::; :'.�J tf:il(1(�G�
��� tzy:lo e 't':d.:I11fIC' p:r9 tP1'? �5')

i4 �ggrtn·ii'."n:- :;)E' t:1.;:n.\�,i;·r. ij ��í:_:;3r

..�i:" ót.h{Jrr<r'Ci�ueTd �)*' �l "J'lG3 �:l ar.

!�'Ceef ãt_i ;;PP'lChlho r�,,";:,!n1:_�'ri.),
'!.ma r;�n-!�)!e:, grtPUB, hT;l;!;:,hi,_u O�]

r!!'-.s.:rt;1o_du. !·?T(·it::nro d� um rt:!F!�;:rC

::liilJidu s ("írkl!:J;. ü ii iiP_;�;e S5a .r (';I:t

i Q hdkr.d'J' p�ra t"st:2

-t:i!';t.:"'� t:!':" !l<n fPin��rlic
da 8?:b:)t ;:,.&r:<d:: qlt\ III:r:,

<;::J.0t-:-J3.. "'e�h()� E 1!.!"e�UC2�.

rofissional
Dr A OD r::SR t:<'CHT

I
Causas cIvis, comerciais, criminais Dr. Afon so Da Is in �•• .L L e traba.lhIsta,-Cobranças e contra· il

tos. - Constituição de Sociedades M EIJICOMedico do Hospital S. Anônimas etc.
. .

. Dr.' FRANCISCO GOTTARDI Doenças de CrIança: e da Pele
Catarma I COi1<;:t.lto"'o'

, A D V O G A D O .v_. � I' .

Cirurgia Partos Clínica em gercr Es.critório: rl'llça Nerêu Ramos, 8Q iTmvessa 4 de fevereiro 01). 7� "

,TeJ. 21 - ResId. Hotel PONTO CHI\] I • ,
_ __

2. Tabsllilto NOBREGA I ORT6��:)lC-O ·
I�"'2!::,!n,�� ". h.",�.

I ..' .' l· CINTAS, FUNDAS p/hernlas,

�" !lo.pltal Sta. Izàbe' E�.�::!:��.:::f:I!:::' ..
SUPOllT�:���·e.·..6g.. geRuaParaná, 3i-A-Tel. t�l(fL' ,()pel" C!ç,��s, IDscriptorio -rações, protestoa· de ? �cn

J
Atelier Paulista I.

BLUM
.. t:N.AU ·'c···t··I··.N··I"'Yf:.·.·.'.G.·-e� 1[ t··

.

Compra"� venda�e. immgvels.
.

Rua 15 de Novembro, 7.70 .' �y n ",.n. üI1..n. AJ.am.. eda RI.'o Branco. CQn�aoes de dhrlda. etc. ..

, '_��:=::������--�P-��_��������������.��__� � ����� .l_n_�K_. �,._�.R§_%#__.���._j_g$ m=J!�b&�.��m�._. !� A Z1U!+1 "- lii?illJ& =,.. -,

r

.....

Advogado

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



I

Redator:
.

LOPES OÊ.·OLlVIHRA .# . Imobtlízado
",' ... �'I ." Imõvsís

.

:SenfeHodas

D.lí.mp.··ico I União, uma grande peleja tm�ii!rtt�;:111�gões ,

Ferramentas .

A partlQa que será realiza ra barrar as pretensões dos ..' '.
_,

Instalações do Posto de Serviço
'da domingo proximo, no es. "papões", Glla'·rao·.1" ·X. a·lm··or.e, em Disponiveis
tádiô dá Alameda Rio BraD· Integrados por elementos de II Oaixa
co, entre 08 esquadrões di) reas eÍÍciencÍll,os "colorados" Iloupava Norte B neos

Olimbito, vice }i,jer do cam- procurarão fazer os .'grenêÍS" ,

.

a

Reaílsavel a Curto' ou
peóllIHe-. ,e,do {Jáião, vem das passarem por maus bocadcs. O Guaraní receberá em seu, Intemactonal.

f' Longo Prazo
pertaado -; tlesuMd(). Interesse O Ollmplco : porem, não domiuios; em Itoupava Nor- Apesar de tudo, os .bugrl- Mercadoria@ .

'. nos meios esportivos locais. quer 1j�8cer na cl.'ls!:iUicaçlio te, li equipe do IAimoré. pa· nos" ainda não perderam as Contas Correntes
' EnibÓl"ao União estf'j'i mal e seu preparado "onze" lu ra uma partida que está ta. possibilidades e por t�80 tu- Titulos a receber

'

coloéado no certame da Liga tará consolo da respunaahlli- dada a agradar plename�te. d{J .farã-o para fi; (lOnq�1l8fa ,de Obrigações de Guerra
Blumenallense de Desportos, dade que lhe cabo. O Aimoré domlngo ultimo mais �oi� pontos.

.'
.

... Partlclpaçõesnão' lá adverserto de se des- sofreu um.. dece_pciOllante re- Pr.ehmlDarme�nte .lo.ga.rão a.D.', Mu·(u.a Cata".Inense de Seguro"
Tl

.. rez.a.r.... ".:
.' . .

POf isso. apotita.mos o eot.e,. rd 1..... COO'lI
v '"

t" � ád voa frente �u Sao . Lourenço equipes seCUG ar "'D,
'.' � Grande Hotel Blumeneu

liol' isso: a turma "lgrená" JO ��e �e e�etu�rf1" no est 10
e o Guaram) contra a espec- nuando o campeonato dessa .

vem 'se submetendo a rkscrc- do mais querido como a • r . I
.

f t ao categorla.
sos treino�, com o escopo de numero um da rodada. La lva gHU, .ca1U l'e�_:.. +x j_•.....:._._._•.._�_.._._.. Contas de Compensação
evitar uma surpresa por par Preliminarmente jogarão os

.-+"-.•-.-. -:-.-.•e;o ." ,-
.

j I
.

•

.

-. 'f'" --t '1: Acões em Caução
te �loa tünboenae. Ademais', esquadrõéa de aspirantes dos Qual será o "craek mais per elo. _'

i'ogandodomingo' ultimo com mesmos clubes; em prosse-

() Tupí,.o União demonstrou guimento ao campeonato des- O 'resultado da 20a., apuração .

o quanto pode ainda Iazer pa- ta categoria.
•.��� .."'3+"";,,-,,-._.�._. x .�'.:'_�_._"._._"_"_,,,,_. . De acordo com o co�tido Das bases dsstê con-

curso foI. .eíetueda 4aJelra ultima ás 15 horas a. iOa' a-

puraçâo tendo" sido o seguinte o' resultado,
.' .

BERGO
-,

. (Palmeiras) •.
2725' Votos,

Afim. de enfrentar fi equipe gcu eo Aimoré, tem sido· o' ARE'GIO
..

(Olímpico); 2374' ,"

�
dó S: Lourenço, o Palmeíras, íhado como adversário perí- ARTUR (Otlmpíco) 1000 .!t.

�. lidar invicto do certame, se' geso ej',1evando em censíde- . Schramm . lPalmeir-as) 838"
lI" gulrá para Pomerode. ração aª possibilidades do ad .. 'I'eíxelrtnhs

.

(Palmelrat) .. , . 342 1)
'

.•

O "onze" do, S. Lourenço, versarfos, os alvt-verdes" irão Bóia (Aimoré) 3.24 ,,..

depois da surpresa. que pre- preveuldoa . .

...

Pie (Olímpico) 298
. IJ'

�.·."•••+·"•••••.�•••••••G x e�u+.�._..+-.�•.t:.•t.+'._+••c••G Piec,a (Olimpicol 2'92 . n

.

'.

Rndi. (Guarani), 267"

O Bandeirantes veo.. ··
. Ôominuo -8 'tarde: WaldiJ (Olímpico) �19 ti

.

.
.

'.
.

.

Bódlnho' (Olimpico) 1�9 ti
.

CaD o Ivante S Cristovão 2 x BonsucessoO EmiUo (Palmeiras) 1Q7 .'11
_ <-�_�, OilII1pO do J3otafogú; Renda: . Waldomiro (Internacional) 83."

. Jogando uma partida amis Cr� 2,720,30; 'Juiz; fio.ravante Oscar (8. Lourenço) 83 II

tosa, domingo ultimOj com o DtAnhelo; Alfredo e S. Cria· MeÍlêleS (Palmeiras) 82"
Avante,. o Bandeirantes co- to fizeram os tentos .para ,o [co {Olimpico) '.

73 li.

lheu expressivo trIunfo pelo T. CIÍstcvão. '.' Pasiolcl. (5. Lourenço) 5? J.I.

escore de õ fi 3.'
.

A equipe vencedora. foi. a KlHzke (Guarani) 52"
A partida foi: apitada pelo seguinte: Veliz; ·Mundinho. e nau. . (PHlmeiras) 49"

sr. Raimundo FigueLredô,' que Pelado; Jndio, Esperon e Cas� Otavio (Tupi 40 I'

teve desempen�o a contento� tanh�ir8; S. Cristo, AlfreJo, Miojo . (Aimor�) �9"�1icaJ, Nestor e Wa1fredo.. Aldlnho. (PalmeIras). <>6 tI

·0.::J.":"�._•.•_. u_ u e América 6 x Bangú r Augusto. (Palmeiras) 36 11

CaOl"eOnato Carioca" Campo do Madureira•.Renda: Corrêa (Guarani) ,
33 fJ

- P .

. .. '.'
.

. Cr$ 22.122,70; Goleadores ps- Batista
.

(palmeiras) 33 I,
.

Foi' disputa.do a segunda ra. os venc�dores: Chin�,. 2; Reine (OHmpicfJ) 32 ti

Rodada do Campeonato da �Ia?e�o 2, Um"! e J?rglDhc,
. Janga . {Palmeiras} 30"

Fei.leração Metropolitaná de l\'loactr fez o do v�nCldo.. Brllda
.
(Aimoré) 27"

Fu'eool com cinco partidas: Vasco da Gama .. :x O. RIO 2
,Menezes

.

(Olimpico) 22"
.

i .

Campo do Vnsc; Renda Cr$ Jandre' (8. Lourenço) 15"
Sabado ii Noite: 40.7$4,60; Juiz: CRIlos Mi1&tein [){lquinha (Palmeiras) 14"

Goleadores. Pascoul os· dÓÍs (Ai é)' '13
Fluminense 7 x Madureira l' '.'

. Baumer .
. Dior .

.

.

"

Campo. do .fIltro. illense, Rêuda para o C:mlo dQ Rio,
.

Jair e Oe Maria (Palmeiras) 12 t,

Dj!irma fizeram os tentos dos ( I
.

) 11
Cri!!o 2õ.762,30·, Juiz: .Mai"io Via. Herbert

' Pa melras .

"

;:) vas.càil1os. .

, A"} 10
Da; GoletHiores: Mllgnones 3,

' NeHo ( unore .•

B8starica·}. P. Amorim 1, Si. Osquádros: GaritoRio:Odair; . E outros ménos votados,.'

mões 1 e PiDhega� para
. o Haroldo

.

ê Nana0; Grande, .

,

g�ç",*.4'.-.T:.�•.f:",•••"-.�e x® :•••
· @ xlll•••.«.,•• ili.��••_.:;;i:i";i

Flumineüse, Bidon fez o dú EH e Gualter; PascosI, Catan"
.

Flamengo 4 X Bofafogo 1 , •

Madul'eirá. ...' go, Geraldino, P. Nunes.é Campo Jo Fluminense; Renda � O'· D·
.

16 d
..

I h d 194'4 � ,

O quadro do vencedor: Ba Vadinho. Vasco: Rlberto; Ru-. Cr$ 53.723;20; Juiz João A· i o'mlngo - Ia
.

e J U o e
. . .io< .:,�

talais; Norival e Moralee; Vi· bens e R�faneH; Aífredo, Be guiar; BigU8, PirHo e Zizinho ..

ALAMEDA RIO' BRAN
�

oenUni, 5pineU e RáUl Rodri, racochéa <e A'tgemiro: Oj'iI' doi!1, para os rubros negr(}s, � Nó Estád.io d'a .' .'
.... :' :�E)();!".,i

gUGS; P. Amorim, Bast\lrlca, mil) Lele, Ademir, Jair e Chi· Walter de penalti para o Bo· "'i ',.
,.. '"

Magnones, Bimõ�s e Pinheg,as,� 00. .' ..... . tafogO. •. .' ..' t '.

S·DR U
· -

.

'

_ OE OI. .

.,�",. '."! ,�". '.: i: '-":�a

R··_+-o'·iip·�a-s·�fc·I-+tyà�s' i:.�i�f�i�H�r�t�:i�l�f�: j. fila0 x ,���P;��9<: 1
.. , '. .•..... .•. .'.

'.' ." ......•.
'

..

'

.'.

.

. Pil'Ho, P.eràciO e Veve..�ota/ ; em continuação ao campe;ºn'$tºz.:'g� '1944V '.,.'>, ::��, '

.

.... . .

.....•. '..
. �!:�i;1��,I�a���::i�JeeZ�:;; r

.

r's ,13 4S.hei ": '_''":;. ..

�"
....,.,..,..,..."-_.......

.......,,,__

cy; 'W!l!ter, Geninho, Heleno,.: . Pre .mlna a
'_ l· ,',_ >:. '"",x.ª§"")�, ',7 '.?it�",:"':f!','J :.. :; .'

Calças Confeção
. ..'

Limoeiro e Reginaldo. :.�ç'ç......n:-.....n-..·+·�+�(Ü x!).-.�+:.�f.-:(••_i.f;:;tJ'.�?t..��:·X:\l�H:�.�.:;:.��€.�T�i:���
.

Blusa--' I. colocação _x .;X 8
;:> fazenda de Bô� Qualidade m

-:,. __',_. _=;,;:,_. -

__ .. - .. - -.,
--

'

MdcoGões
Padrões ::E::scoihidos' a �l�c:ci�d�d: �:gU����ngo �'

'

Dia 16 ';;":'--' :fjdlftlfi�b:6::';:·:�:,·;�;·F)Ià(���>ri;,;;;':��,�;.:���
. Guarda 'PÓ$ '

..
l' logar America o p.p�rd.; m ., . :;::.:" .;; >.

..

O .:�'.>.' ,"
_ '

.. �

Camisas Para Passein"e Serviço' FI��\����e�Rn��p.�o3· ���li� .� No ���ªÇI!O Itollpava�:j:�torte-
,,"

.'.:','.-""_
.>;'"';:;'''''''

T"
..

'

I'" Á' n...... .L".... ""d 4""
'.

.. Vasco, Flamen.go, S. Cristo· ,}li .'. .;; ':�. �i :,:' t'
.

";>: ;':;. '

.... _
,.

.

" ,; .

M�gaon�d6s ....�eços �:nVl 4hlVOS

�:�!:�n�:.r:,�g:�I·f���
.

T?G.úàr.a'n'_'::1!I_';;
.

4. ••�:·;::'iY"' ..

�R':'
Aventaes pr '.

'. ..... .' .•-.-.�.-.-.-.'''_.-,,-.
,>� �

"
.... • ... '-'

. ,r�X�.., ,v
Se"viço Com. aLI.d..WUHR SCHMI&T S/A.. ATENt1ÃO" "nupa)utf\ �� grange pro ,.f�âes . ;=::

E T C.' Rua 15 de Novembro, 1495 .' '. y
"

" Preflmlnar as 13,45 '.:1" ,'..";.",
'.

•

.'. ..'

.-�-��.:-.'-�-:.,.-�...,.;..•.-. x .:-��,•. '. ""-.•:-��.��-.,-.
.

ANllNCIEM, NE&iJj� 'DJARf:{):'::; 'lol. . .

'

.

. x��:::;,,:.

_5 %giM" ;;. I! b $. ] )! _ -'i j ; i
.

'1rl.?:?:

·'.·E·"····'··s'.

. ::.

O.'Palmeiras irá ,8 Pomerade

" .. Casa do americano
Mercado de AulomoVeis

Demonstração do Itivo e Passivo em 30 de Junho de 1843.

relatiya ao 1. semestre de 1943
.

Ativo

382,512.10
49.667,40 432.1 79�50

57.205,}0
37.754.00
9.174,20
1896n,90

="""""'-�
123.108;20

26.862,00
222.298.40 249.160,40

890.737,50
138.333,60
62.404J30
11. T07,20 1.102·.682,6Ó

�=-===

3.00Q,OO

""""""""5.QGO.OO _8000,00
1.915.025,70

. 5/).000.00
1.%5õ25.10

Passivo
Não Exig[vf.>'l

Capital .

fundo de Reserva
Fundo de Deprectacões
Fundo p/Aumento de' Capltal
.

ExígivÊ::I a Curto ou

Longo Prazo
Contas Correntes 78859,40
Titulos a Pagar 3t.4�,10
Capital Obrlgaçõe s 500000,00
Credores Hipotecários . 44.436,20
RespoD8., pjTHulos Descontos 8.585,00
Donativos

.'.

. 2.500,00
Banco loco c/Garantida ="""""l""",O�

Contas de Resultado Pendente
. Lucro em suspenso

500.000,00
202.886,00
117.761,60
'247.003.50

_",_=oU"""
1.Q67.6;;',10

_ •.18�.509,50
1.915.025,70

Contas de Compen�oção .

DepósItos ·da Diretoria 50.000,00
-=19t.l5,025.70
_a

Bllllllenall.) 30 de Junho de 1944

John L. Fr0shel
Diretor P!,p,Sidente

Âl'tur Rahe Jur.- Contador
(Dip. reg. sob n. 388t4)

Concurso [spoitivD 'Cidade de Blumenau
Qual o jogador mais pel'feito dos Clubes filiados

á L. B. D. ?

NOME: -_�_-.;. ��__-'- _

ASSINATURA �_�� �_-'- _

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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..·-:-.iD.E.�·s.'ôéiar.�.!'E.i.d..

·

..

&�:.u.e..

ir.•dII e rinla
.:

D�'.g�!I1(�� m�!��:!: pa: i1�:; ::;:'Ci::':::t�;:�'�:�. . .:;.:,:.:;.W'. �'� Dia 22 pi oxlmo, reallzar- se rs a Capital Paulista, onde se João Gonçalves, instalado DR
.

..' A'-. ,'. .• á em Piçarras (Pf'nha) o en demorará atê IDp.udos de A' Capital do Estado, á Pr8Q'l.
.

. nlversànos Iace matrimonial do sr. Ema- gosto, o sr' dr. Renato Usmars, QUInze. rr 19, e rspresentan'

d
.

.

B' "'1" ......,. cc··.·· .Pizeram 8.DOS ontem: nuel Pinto como Exma Surta, distinto e competente médico te geral para o Estado de SUl.

e· .'
. ··.U· m·'.'e ·D······�···U·· Transcorreu ontem a data Laura.FigueiredOfilha,dO �j.g. com Olínlca Em nossa cidade. Catarina dos conhecidos vin:

.
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. U .. natetlcía a eXIDa snra. D. Ma', no casal Alexandre Flguelre- Ao que sabemos o dr, Ca' nos da Sc ctedade Vlntccle Rio
�1II.l!ll!iii!l!i!ii4LL&2 'F w.tiiIiU !lii&LiLll tllde Mutos, esposa do Snr. do, e rI. EJeuteria Frmta Víe]. mara ira adquirir novos e mo' Graadense Ltàa. recebemc s

Dr. Jefferson Matos, cirurgião ra de Figueiredo. dernos matertaes para amplia: ontem algumas garralas dr s
dentista nesta cidade. Aaa distintos noives repre ção de seu ecnsultor!o pre apreciados produtos de sua

. O snr. Orlando Pacheco, e s.entantes.
de tr.adiCionaes. F.a'l tendendo. ainda, dota.r Blume representação, destacando-se

o snr. Bruno Bachmaun. mílíss da Penha de Itapleorcl, nau de um completo sérvíço as marcas "Castello" e"Grail'
Fazem.' anos hoje: desde ia almejamos um dia de transtuzão de Sangue. [a União" .

A .snra- D. Elsa Olinger, 8S faustoso e de perenes reliC;.! Iniciativa esta de suma imo Ao sr. Gonçalyes est�rnam(;s
posa da snr. Oswaldo Ollnger danes. portancía para o nosso meio. aqulos nossos agrudeclmentos
O snr. Victor Hermann '.-.::-oJ-.-�--.-" ....:t:-.-.x .-.-.- ....-'-�_-._ .........:_._.x .-�-.-.-.-.--.-�--.-.'
O snr, José Pizenando de

Souza

Blumenau. 14 de

. Comercio e Industria Waller
Schmidt ,S/I·
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Iss.embléa Geral Ordinaria'
De conformidade com os' artígoa 88 e F9 do

deereto-Iei nr. 2627 de 2B de Setembrc. de 1940, dou
cieneia aos interessados de que .se acham á disposição
dos acionistas na sede social;

Nascimentos

r-

·H 2'
3·

4'

Encontra-se em festa o lar
do Dr. Telmo Ribeiro e Dna.
Adi Garotalts -Ribeiro, com o .

nascimento de seu primogeni·
to. que recebeu o Dome de
Paulo Orlando.
AO distinto casal as nossas

felicitações.
Está de parabens o casal

Dr. vlmar Correia e D. LUA
Pederneiras Correia; com o
nascimento de mais um me
nino. que recebeu o nome de
Ylmar.

.

Encontra se em festas o fe.
liz lar do snr, Rodolfo Radteke
e de sua esposa. com o nas
cimento de uma menina, qual

. ., recenerã o bonito nome de
Leitura e discussão do relatório da diretoria, Sonla Regine.
do balanço, da conta lucros 'e perdas e do

pare-.I Fa lectmentos
.�

cer do conselho fiscal}
Eleição da nOV:1 diretoria.

I Com a idade de 61 anos,Eleição dos membros efetivos e 5up!entes do faleceu no dia 12 do correnteconselho fiscal.
� o SDr. Eduardo Krug.

Outros assuntos de interesse desta sociedade. I Juracy de Oliveira e JurHy
Blumenau, 10 de Julho de 1944. de Oliveira, gémeas, com ape

nas 1 mez de idade, falece
I8m no dia 11 e 12 do correu

te, as duas meninas éram fi
lhas do snr, Amaury. de Oli
veira e de sua esposa D. Lacy
de Oliveira.

a) o rela torio da diretoria sobre marcha dos
negoeíos sociaes no exercício findo.
cópia do balanço e cópia da conta lucros e

perdas.
o parecer do conselho fiscal,

b)

c)
e convoco os snrs acionistas para a assembléa geral
erdinariá, que se realizará as 15 horas do dia_14 de Agos
to de 1944 na séde social com a seguinte

Ordem do dia

Luise Schmidt
Diretor presidente

Viajantes
Sr.Flanklin Maximo PertaJra,

- Visitou esta cidade, tendo
se demorado alguns dias en

tre DÓS o Sr. Flanklin Maximo
Pereira, figura mUlto conhe
cida no Vale do Itajfti e gran
de propriet'lrio de terras na
Praia de Piçarras .
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Radio Oficina Universal
de Felipe- BartosoWitz

.

RUA 15 DE NOVEMBRO. 913-A
OfereCe os seus Serviços em Concertos e Reformas de

Qualquer Marca de Radias. Inclusive Refrigeração em geral.
Maxima Presteza - Serviços Garan tidos.

Técnico Resporisav.e1: FELIPE BARTOSOWITZ
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LABOAATORIO DE ANALISES
Regist:rado no Depa{'tamanto Naciollal de Sande Publica

Fartnacia, Labo·...atorio e Perfumaria

Ellinger & Cia.
Rua 15 de Novemb:ro n. 588 - Fone 1201

.,..

(I Pedido)

As flores de meu lufo
Normas para a Ilisfri,.
buição da pellicilinil
estrangeiraAO meu querido pai.

Coração maouaao. minh'alrna triste,
Saudade infinda d'um. querido ser

Tudo me assalta, o sofrimento assiste,
Qu.e as vezes â Deus peço p'ra morrer,

Infelizmente. se me entrego e choro
. Ao pensamento louco e desvairado.

E' porque tenho alma quasi cêga,
Pela perda de meu pai amado.

Na vida era pai, amigo e contiâentê,
Haste forte dos alicerces meus

Hei de chorar sua falta eternamente,
Buscando alivio nas graças de Deus

Choro porque sei que no Cretulor existe
.

Amor e Bondade p'ra fortalecer,
Mais na angustia da do]" pergunto:
Porque o levastes d'n meu viver?

E' tão grande o meu sofrimento,
Que tudo na vida serei capaz.

Morrer e abafar o coração dolente,
Porque ilusão não tenho mais.

Blumenau, 517/44.

Rio, - O diretor geral do
Departamento Nacional de
Ssúde acaba de baixar tntru
ções sobre a dlstríbuíç ão de
penicilina importada do es

trangeiro.
Pelas referidas lnttruções,

essa dlstrlbulção e o empre
go ficarão sob o controle
dos órgãos compretentes do
D. N. S.. que trabalharão ar

articulados com os Departa
meatos E�tuduais de SB úde,
Os órgãos federais, com o

encargo do contr olé, são pa
ra o Distrito Federal e Esta .

do lia São Paulo, :Minas Gerais,
e Rio de Janeiro - o Servi.
ço Nacional de Fiseultzuçã»
da Medletns, e para os demais
Estado as Delegacias de i�HÚ'
des das respe ctívas regiões.
O uso da referida f ubstun

cia deverá Iímítarse 80S ca
sos para que haja rigorosa
índlcacão clínica, visto ser

pequeno o estoque de píníct
Ilua estrangeira de que dia
põe, no momento, .0 IlOSfW

paí,::.

Consumidor
A

Exija Manteiga fRISOS
Exista Qualidade [IU8 fôr

A

Mas não é fRIGOR

Fernando de Freitas

Soe. Beneficiadora de Madeira L� I
COMPRA.SE �Ma'delras em Toras I

I
como seja BAGUASSU, CACHETA,

.

BICUlVA. tUCU
RANA, CEDRO, CANELA, PEROBA e o-utra qUiÁUdades,

Ru·a 7 de Setembro
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