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. ,�:--: ", Imê:'e8�Z'eram. ir pelos tlre�".c�,n"rem. Essas 'expl.os�c� n�o ti:�-��stão .lutanfl�. para apagar osl
sabe o numero de mortos encon

IMoscoú,

..1.4 (i�. P.) - A

eml.'-I'(Jxp!osoes, 111l!hare.,s de edl.'1'Cl<0.!.3�.iram nenhuma Slg'mr'Dcaça.o nu

.. l!-I.lnC.€lldlOS orígínados pelas ex- trados entre 05 edlíícíos destrui",

m sora local anunciou que os ale-] de Budapest, antes de se rz;tiri1�� taro Grande numero de cidild\:e3� plosões, Até (I momento níío S2� dos.
�-� ·om;,....... ,i- w sai... *" - :=:o.,*nna:;_(�5'-tMt$ ii #1<5, #'�������������":::�::Ja'-,�""�"'_"'''''''''''''''''.i''''"""",,,,,,,,,,''''_'.....__"'''''''...,..,;;r;;s......
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feridos e desapareci,
, I

lias Japonesas e LUlOO �

I defest2 da ilha custOl1 aes niponicI5 ses
senta o.il Judxas em «;uas seaaass

p

Manilha, 14 (A. P.) -Í\s'1or
(as norte amei i,�anas infHngiram
até agora mais (te sessenta mil
baixas aos [aponeses, no curso
de duas semanas de batalha, leu
vada a efeí.o em Luzon, pelos
none.ameríranos. As perdas
americanas não fomm arém de

_.Jr�.674, dos quais 2.102 morto" e

�

:00_>_.-..;. _

ínstalações portuárias e íerrn.,
viárias no norte da Italia, Na;

ncl.e de sábado ultimo os ata

ques da avíacão aliada foram

severissimos sobre a região do
Passo de Brenner.

,

Serhm 11,30 do día de ontem, I
quando uma senhora que almo,
cava na varanda do Hotel Bõa

V Ista, sito em. pleno COl'i.1ÇtiO du

ü:lac}e, \ in .afundur-se no rio um

garoto que ali s,e banhava.
Dado o alarme, diversas pes

soas desceram, Inrontínente, até
a margem do Itajai, n03 fundos

do referido Hotel, afim de pres
tar socorro ao menino, sendo bal
dado seus esforços, desde uma

vez que o mesmo não mais V01",.
tou á tona.
Comunicado o fato á Policia,

esta, auxiliada por púpulares,·
pesquisou o rio com sondas e

ç!lnchos, não conseguíndo, entre RIO
r r» '

�,

1 d I
i " 8 (C" P.) das coisas as eleições

������ �������ür o cac aver o

I' Informam ele Fortaleza federais devem vir em,

Sua roupa foi .encontrada Ú

I que ú sr. Fertunules 'Ta- primeiro luqar, porque
margem do rio, pouco acima do cora, ex-interventor do antes de mtus nada
lugar onde foi visto afundando.

I Ceará e presidente do torna-se irnnrescindioei
Até o momento em que l'eóigia", f "

t ·t· 1 •

I
.

dI exun ,0 partuio soctai que o reqime emocra-
mos esta. nota ainda não se ti-

II d'd tidad d democraiico, ouvido SO� tico «eja intcvoracío de
lua apurar o a 1 enuc aae o J
". .

d
.

I
, O�"P O momento nacional 8e·'(..8 tres '1,JOd-"'.'.'J"".." basi-aiO;<:!1ClO, pr,eSUllun o-s,e que e;: I _ , <.' c- H ,t J<," < _,� l

r: L o .�

resida ha pouco. tempo em nos- tez estas deelaraçõee: cos, sem OS quais tudo
sa cidade, na «Farroupilha», em "Pela ordem. natural o que se fizesse seria
companhia de sua projenítora. ,

.

.

-,- � _

"�E
"

inconstitucional. Resta
belecida a legalidade
com a eleição do con

gresso e do presidente
da Republico, cuidar-se
â então, de reorqanizar
as adminietracõee esta
duais e municipais. O

I\10SCOU�-14(A. P.) Ara-I
d�)je a 1mpIens�l fl:ssa an�noi.a:n Ique' a conf,erel1cl:l. ([00 gl'.a na·c tnoestá se realizando em solo rus�

SOo As nonelaS de ontem sDbre
o' !encontro dós srs. Stalin, Roo-!
sevelt e Churcbill são obj'!:cto dos

principais comentários nesta C<1-

pi:al, emLOra O comunicado oH..

daI ainda não tenha ch,�gado, a I
Moscou.

�--'- I--1'" 'ii3u>enús Aires, 14 (A. P.) -

1

tl·�
ii�"'�

grande t�fi� Elií!8u�m1�iíJj eRi1 8ei�i�B8 �'�if��§ill t� cOld�são e o pâi18CO ... II

«La Narión- divulga a seguinte I noticia oficial de Berlim}: en-i I" chega ú naS2:1 mesa U::; trabalho i te, para impedir que o �in.imigl();
correspondencía de Nova York, quanto o general Kurt Díttmar, i um resumo antecínado t�O primei I se entrincheire .f'. resista ·entTe
de Fernando Ortíz Echague: «En locutor heroíro, reflete e resume i 1'0 comunicado �ficial sobre a I o Oder e o Reno. Do primeiro
quanío os' exerci.os sov.íétícos } ';» 1 I ._ I " ""0 : rio se encarregaram "�.' r;tlSsoS,''.' ,-,.�'.c.>.,·· c.':L" dIante do �n1icrofone a 'atituue reUlUüO ')0(b (l'es:,' na ar,.',Cl (l! - - CL, -,. v.,

c1onÜnUtU:l1 a�a!1ç:ll1do �o�Jtra tl)�
i do gül/'emo, diz.efld!o q!1!� O qUe! mar Negro. ! que iá ci cruzat'ml1 em yarlOS

(o.s 0.5... '. ,.c.. ,a.. C? 105... '8 p.re.VBoes; ::!n� I' I -
.

-'
• _ .. : i poniOs, 'e do segumto o menos

. 110JC se' p'eue a.o povo aH:!llaO (: '! Da leitura do do Cu.m211t0.. s'e !'(J.,.ua!lto ,em Ber,llll r::Lnam a (On ..
, I que se pode tsperar dos anglo-

f-CO' SD.._H(l.l.·,.·, \'olumàrio), !Jüf<lue a ! dCIlreemle que a part'::: !11IILl1r, .

" -' ,

usao e .o panico; enquanto' -

uI' I amefl:::an,OS e qiue (I cruzem.: e OGl�

T-lirnlnl"'I' o' er'!' ,,,' '1 '"
o I' estas hons <um fim terriv�l é e a pilrle politica mer;,;c'!r�mll

I l·rel.l-t C·)o�i()'nl':>' 'e '0 l'::.lt'11J'., "l-lt"'·., qll'''...! -

.

'v t
. v'

. (ugv-,Hl0', aü:J_ -
_ C< _ U �_, -

seu cutelo na garganta dçs E'i�llS I melhor do qu.e um terror sem [ nt'ençào equi'Hirada na conter2!1- . os EOviéíkos 'entrelú >em Berlim.
colaborado'fes suspeiLos rJ'e pa- 1 fim precedido pda l'é�n(hç,ào in-l th. Sobre a prü1l21J'a sómenie C[l� I Pelos sinais existent,:,s, a iro...

dfismo (a execução do coronel I condicional::; enquanto cOllt:::m� I te formular i:l conjetUi"il üe que! prensa nàu LOn1ÍnUal'Él muito i;:m
von Dahle, do burgo�mestrê de I pIamos nil tela do mundo esta'l se fal'ú tudo ü que fôr humana..; I po repeiÍl1do o :siem �lo\idade
Breslau e de outros, segundo, 1 trágica sucessão de -estLll}lpaS -- 1 mel1te posslvell e imediatamen.. : 110 oeste.':',

em fi "li
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Preeísase. som urgencia de,
Torneiro competenté.. Paga .se j
bom ordenado. Para mais ih
formaçpes dirigir-se á Caixa Pos
tal nO õ4 -.... Joinvíle,

,'.

.,_,. ***
; Perd.eu�se

,",' Qm� carteira com a' lmportan
da de Cr$ 955,00 e duas: foto
gIafias da mesma pessoa, nó

trajeto, da fabrica. de. Gazes
Medidnaes, "Cremer" S, A.]

" á
Salto do' Norte.

. '

Pede-se a quem achar, .
entre

gaf:neste.jornal, que será bem
grati,ficado. ,'.

'

.e Co ércio Hermano
eege S� lu

Pelo presente edital deconvocação são eOllviàt:.do8 os

snrs, Acionistas a reunirem se em Assembléla Geral Ordi
nária, que será realízaiIa em nossa séde social as 16 hores
do. dia 17 de MarçÓ proxlmo, para deliberaram SÔb1'8 ti

"

• '#
'

segurare
Consumidor,
Exija Mantei08 ··fRISeR

,

Existâ. Qualidade que fir
M.8·' não é fRIGÔH ,:,'

.

Ordem do Dia
lO - AprOV8ç·ão do Biih':nço e Contas do exercíc!o de

1944, Parecer do Oenselho Ftscal e Relatório
da Diretoria.

,2° - Eleição da .Diretoria e Remunerseão da mesma.
.

30 ::_ Eleição do. Conselho fiscal 'para o exercício
,

de HM5.
40 - Assuntos de .Interosse da Sociedade.

, Acham-se á díspostção dos 6]'3. aclcnistas, no escríto.
.1 rio da Sociedade, os documentos de que trata o At]. 99 do
Decreto-Lei Nó 2.627, de 26 de Setembro de 1940;

.

Rio do 'I'esto, 5 de fevereiro de 1945.
HERMAN!'} WEEGE - Dlretur-Presldente

.� Empregodoa;ffi:'ea! 5u�rtn:1
�

TRAOUl'.Oé"Df.QU1TES {li raDOSps
seus GRAUS E SuAS f'iA/t1fESTAÇOE'j
COMO. 5EJAfi: lOSSES.Ci\TARROS,

,

6RO�9UITES,El;OpuaUCll'"
�

De conformidade com 8S r]isposiçõeg legais e e statu
tãrias. dou ctencta aos Interessados de Que se 'acham à
dispos!t;ão dos surs, acionifiks,' na sérte scctalos seguintes
documentos: .

A) - O relatório da diretoria sôbre a marcha nos ne

goeíos SOCiais e principais :I'á!OG admínlatrátíves
IW eXN'::'ÍcÍO de 1944.

B} - CÓP!,jf; do'Balanço e da Conta de Lucros e

Perdas,
6!la' 1 de Setembro. 13 C) --,-- Parecer do Conselho FiE cal. I

-_�'+�";";'_'M_'",.......,_.. _._._c_�.__ <�._ Outrosim, convoco o;,; snft'. acíontstas para a. Assem-I

jb,,léi� G�ral Or.dinárhi, QU,e !3e re8li.za.rá às 15 hüra.s do dia
15 ue Março de 1945, Da fede SOCIal, com ti seguinte

Ordem do Dlo

Atende todos os serviços de'
. �adios recentores.

Servicos Rapidos e Garantidos ;

: TELEFOnE 1395

i
" �!

" ,

'/som viagens regulares €lritr�,.nqjai - Santos',

Caixa :pc5ta� :;§($ -- ��d.. Teií!gr. "Guido"

Convocamos os senhores acionistas para ii assemblée geral
ordinária, a realizar-se na séde social desta S. A. em ltoupava
Norte (Municipio Blumenau) no dia 26 de fevereiro p. Vindouro,
ás 10 horas da manhã, com a seguinte

Ordem do Dia:
10 - Leitura, discussão e deliberação sêbre o relatório da

diretoria. balance geral, conta de lucros e perdas e

parecer do Consalho Fiscal! tudo relativo ao exercí-,
do de 1945.
Eleição do Conselho fiscal para o ano social de 19"15.
Outros assunios de interesse social.

'
'

Blumenau, 5 de Fevereiro de 1945.
ARTHUR J-IAERTEL - Dheto;,O\:fel1te

30

A V ISO
Acham-se á disposição d03 senhores acionistas, na séde

social, os documentes a que se refere (; art. 99, elo Decreto-lei
nO 2,627, de 26 de Setemb:n de j940.

.

Blumenau, 5 de Fevereiro de HM5.
ARTHUR I-L�ERTEL - Diretor-Gerente.

C;-'t:'-"+"""'.-:('-�-'�--�.'-�'-<l+ o (>:_:(ió-�-�f"'i,,*-'�'-<&>'-'.- •._,*,

Procura-se na Fabrica
Berililal'(!]t

RMa João
Beco São Joaquim

Aos transportadores de ea:-gas em geral e de
passageiros:

'

,

Dl ri l'e acordo com a portaria D' 330 ca ,-,oon,e-

nação de Mobil'isação ECOnOI::DlCa serão fornecidos
caminhões ou ônibus marca Ford 8 cilindros - 100
cavalos. Peçam detalb aes e informações aos agcn
tes FORD desta cidade

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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i� . FABU'LOSA CERVEJÀ

···Co:o..téxn
OITO ELEMENTOS TONIÇOS:
ARSEl\.TJ:ATO. VA;NADA'fO,
FÓSFORO.'CALCIO ETC;

.

TôniRo do Cérebro

Tônico dos Músculos

Uma 'i(núe pura e deUciosa de ale
grim/l É· à. Bra.hn,;:"",, ChOllP, a c�r.veJ�
qus; V631dida antes só ]].0 R10 e em
São Paulo, lá eonseguía ser a de
maíor venda no Brllsil. É que a.
lií."2J�:_jlUJ.. C.hÓ}iP tem a seu tavor .esta.
�;ra'Íúle vantagem: ti: umprodutoda
mals alta· qllaHrlad�, pe1a pur..eza e

pe�j.� saoor .a.�:radú.v:ct EXJieriin·éiit�·
esca v{torlosa cerveja, �àeal para o

8,,;: i.wJadai·. P,'üYéU' 13ru�mH\ C"l;cpp
é nCR;: H!au"..• Cada gl".rra�a equivale
a momeutos de verrtadeíra festa!

Os Pálidos, Depauperados.
, Esgotados, An(!;micos. Mães
que criam. MQgros, C:dan
ças- raqniticas. receberão 1;1.

.

. ". tonificação geral do
.

orgocrnsmo COnl·O

Lic; D. N.S. P. N' 19!.1, de 1921

O-�·�"'.""".-·4;-.·�_:·.�.-.-. O .-.��-�-_.,-�_�._�_'. ,,_� O �-lf'·--�.�+·-4>-li-�"-�·"�'t-�. O 11i-'�-?J.;s··.,-"-�·-�':_'íf.�l'-.·

··········1'11 i fil i s t é r i o II ai G II e r Ir a!Prefeitura 1\1unichl!d' de Blumenau
.

.

.

I
�

.. '. 5a� H. M. - 5i1. D. lo - J. 3. ss, I E O i T A L
,. ....

32- Batalhão d� Caçadores .! De ordem do sr. Prefeito, torno publico, que no mês de
..

I' !Umlxarii.ado
-_

Se.rV.iç.O.. d.e IprovisioluUtlento i ��y�i�EIR9 se arrecada nas t.�sourarias c.ia séde e lntendencias
.

. E' D· R "T" A L I distritais Q_ imposto de LICENt.;:\ �.::bre carros, .car.roças, blClcl�-..
'

.'. ,

.

.

ii.. M i tas, etc. referente ao corrente exerCICIO. Os contribuintes, que'nao�';;;';;;";;';';;;';;';'';'';';';;'''';�;':';'';;';;';'';;';;',_;,l
C'Ducorrcncia Administril!t�va para Fomecimen!c da Art!Yos de ConsumaI satisfizerem SEUS pagamentos dentro do prazo acima, poderãoHilbitl,ml Durante. o Ano ue 1945." ainda íazc los nos meses de marco e abril. acrescidos da multa

Chama-se a atencão dos interessados para o edital da Con- de 20%, Terminados os prazos acima citados, serão extraídas
correncia Adminisrrati\:a para fornecimento de artigos de consu- I

certidões para a devida cobrança executiva.

·P....,.a·p.·S·· ·

-.I·a
...
r... ia..

·

..

'mo habitual a esta Unidade, publicado na edição do dia 9 de! Diretoria da fazenda de Blumenau, em lc de Fevereiro de 1945.
Eevereiro do corrente ano, desse jornal. '. t ALFREDO Ki-\ESTNER - Diretor

Quartel em Blurnenau, 10 de Fevereiro de 1945; .

H".J\II E.LIM" PÉRCIO'DOS SANTOSJEOLÁS ,�� = ��

Asp.Of LEx. Almox. e Aprov. fi i_fica de 'lingas .

B�umenau Lida.

Phlb,.U"QS em Geral
Tintas em bisnagas nara artistas

B!ittl��nau - sta. (at��h��
li_�� .!;$iI��_'_"'�=-::2m :::z;:w � _............. ....

Seç�es de' atacado
.

e varejo
....

Preços fixos
Rua Carlos Gomes RIO .DO SUL

Milhares de atestados que confirmam a exce

lenda do "OALENOGAL". representam a Voz do Po
vo. Dores de cabeça martirizantes, continuas, Reu
matistno crônico Ou agudo, Dores nos ossos e nas

juntas, espinhas; Erupção da péle, -Feridas antigas,
rebeldes, Ulceras.. Queda do

.

cabela e barba" Purga
ção dós aluas e ouvidos etc', são muitas vezes ma

nlíestação de Sífilis; sendo neste caso indicado o

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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B I ume nau' fev®reir® �a i�45 i
, e""%iffl"-;;':�!ffi"" � .":=WWi\��"_$ ,I _ �V;i�;:sab����:seJ�%�nn,Novas Ia' rIas tldtr�c�s prop?úda1"io da Alfaiala1'ia

Londres, 12 (DNS) -'- Os,' prn, res, «Acha..se em estudos um Royal. sita á rua Poraina-
� O sr. antonio lJlIalusch,

.gressos efetuados plela.engel1ha. piano, - ,declarou "o: citado Sr.
.

brít
. ' ,

o' I' b Hinds, - d"" acordocom o', qual
da sociedade brusquense.rra TI amea no camp' -uas il. .[, '" � ,

,_ O sr. Adolfo Schmale,
!�i!�sv�1�et���:k!�rn::; p��s�� :: �::t��e��e��:sel�:l�r����"ã�O(;�� Gerente ria Lioonius e pessoa

lídade pritiói, informa o «Daíly poucos minutos uma bateria pa,
muito relacionado nestapra

Sketch- desta capital. Um mude- ra longo percurso. ,,0 CUSID al:- ça,

lo de automóvel movido a elé-. rá apenas de alguns pence e as

trícídade está sendo agora sub. baterias fabricadas na Grã B1\::
metído a experíencías de estra- tanha constituem umrlos retremem Ralf é o nome do robusto. ga
da na região central da lrigla. tos maís valiosos entre as enor, ro:o nascido dLc 13 do fluente na

, terra. Q Sr. R. Hinds, dtretor-ge mes quantidades de eqúípamen., maternidade locai, filho da Sra.
rente da Companhia EIetrka tos elétrãoos, Inclusive centraís Waltrudes \X.'ahle Otte e do sr,
«Notek» acaba de "declarar que geradoras moveis, que foram;; Ralf QUe; pessoa de destaque
as baterias fabricadas no Reino víadas á Russía pelo Reino UrlJEJ, em nossos �éirculos industriais. I
Unido receberam tais ap�dei. do no sentido de aaxílíar os - Com o nascimento 'de uma

çoamentos que de agora em dlari russos a empreender desde já as menina, ocorrido no mesmo dia,
te t.el'ão vida mais longa; e ali� suas obras de rehabllítacão e T'2": na maternidade. acha-se em Ies
mentarão percursos muito: maio. construção íilldusfrial. , tas o lar do sr. Luiz Castilho te

e�.,.,••. 4>�,••"1fr.�<io••+�"'4Jo$ e ®$<g.Iíi';;�.t>�9'Ó>,"''':''�v�''',,'í''';� I de sua esposa Da. Dolores Cas..,
• '\;�l tilho.

1- .ln_stit!!!!!.MédiCQpr4�� i Viaiante*s**

'I
- Diagnósticos Cligiicos - : De Piçarras, onde .se acha-

-Metabolismo basal �, Eíetrocardíograíía Labora � ua veraneando, reçressou
,

tório de AnáUs8s (sangue-c-Iézea=-urtua, etc.) :� I ante'.0'Y!ten� o sr, Dr. Achilles
,;. Baisini, Diretor Iiesponsauei

,

"

Clínica especializada de Senhoras � deste diá1'io e advogada no
ii � torum tocai,

,'I :, (Perturbações menstruais, esteeilídade, alteracõea se, �. *** O 5° EX2rcLo une-se ás fo'!' ças da cabeça de ponte de AnJ,

xusís, tnóômodos da adule cêneía e da itiad8 erítícn. t 'p,e.��"t:! �alo- iF.A
..
t:::!!

zío. - Na fotografia vemos. 'J General Mark Clark entre as.tro-

>$i tnílemecões geI!iLl1S, etc.: e. .... L"'.;;;J -- ..,;;;... I)as brLanicas e americanas. Bri:ish Ne\vs S:>rdce
'"

_ r. y
,

.�� "'" RÍ!al'izau·se na noite de sa' «-�-,�"""+-�-",-�-;k-O-'" Ü '�'._$-�"""'0>_'q,--")-�-�-(>_._'"

�
Alameda Rio Branco. 3 -:' '1!umenü!l - 11":&610ne. üm2 ,:v bado uUinw, no salão Du,ggen, A Iilt !!li

fJ.�.;.;r,,-.-.s;ff�$,.:*�+:,o;.�'.:.·..:�-�e C���;'lf$:tt�,��4):t't{lo<s>'t<!iP!Í}.�?,�>?f1>'H:;:; no bairro da Velha, u anun rifO �r� �l, �
I'

,

t!il'
fff • i%l ciado baile carnavalf!sco da I II ��& �!ll;i� kl

I ria' i!UJI m I nuvel Sociedade Recreativa ""

, I
'

'li '

rs I "João p'esf,ôaJ�, o dªual deco1'- � n I. I ,� �:I � S'

,

',. 11'fU 'lnuito anuna �O e conse fi� U B li l!I!i

Comissão de Estudo dos NegOCiaS Iguiu exito absoluto. Encontra.se d�sdc ha v'Fios tas, mas tudo faz crer que ü:t

E' t d
.

! Nes.�a ocus"i(!'o roi eleita a dias nesta ddade, 'estando tr<i� aceitar, a propost::t do grem,i:J de.

S a uaiS ! distinta sn:rW. Alzira Schulz balhando no 5oer\'1(:o Nacional da Fio c'o T'8;tO.
Rio, - Na C. E. N. E. !() presi-i sociedades cooperativistas orgap ; pu; a Rainha dessa slmpati IvIalaria, o -conhecido Leque Pé

dente \ta Republica d'espach�u nlzadas. na con�ormidade do de-l �a �o{;ledatir!, para o ano de de F€l'i:0;, .do CaxiJs de, Joínvdle
.o segulllte processo de SalD, creto.l:el federal. n. 5.S93:,"�::'- ��) !

l!J.1,D.

I e. que,
]a mtegrou o IpHangéi ,e

,Paulo: - de outUbro doe 194.3, nloé!lllcanO I F!guenense, rêspecti,\'ml1ent.� c.le
n. 1.341-;44 - ProJeto de de- pelo de n. 6.274, de 14 de feve., ! =-=.'""-S'",,�,=>,,==n"'_"'''''%iJ.=�''''_ São Francisco e Floriai1�)p{}1'j3.

'creto�lei da Prefeitura de Cain.,.', reiro de 1944 Âptovádo em II ��� �f�[�f��SO BllSi��� I ----

pinas que isenta de impostos as 30,.;;2-44. M .. í1a "i Ia �;;l'.. ' í'l Será efectuado hOj2 á no�.,
, I te, em Sanlbgo dD Chih�, 'o magoDipA;nn. Dela 1?aculdadé I

.

l' no chl()qu'� entre arg'211i1:10S ,2,
7lTrlc,:(),nr!l de Mecli·.,rna da.1.\ l,L <. nc,._ v. hrasileiros, e nã'Ü ()n�-em, C01110

havicl1nos nodclliado 'em nvs�o nu·

Aniversarios
.. ' ..'.,... ee*

.

**Jf.

fiascin)sntos

A aquisição de sacos
,.

r'-J '. �'
de tela d>e aniagem mensalmente.

Rio, '- O chefe do Serviço üe Avi50u ainda, as ref'eridas fir�
trole, das Fibras Nacionad,s e Ma mas que, ii partir do dia 15 do.
nufaturas Derivadas da COOl'de.. correní'e mi�S oe até d,eH:leraçi'ío,
nação da Motllizaç[io Eoonomka, em ,contrárJo, poderão exportar,
avisou ás firmas desta CapiLtal para o Estado de S. Paulo, me ... í

. , que, negofiam ,em sacos nGvos;e I diante o v1s1'o dó Serviiço d'e, I
usados (saqueiros) que, d partir Contri()le das Fibras NaCIona,is e

I,do dia 7 di() corren�e, só poõ'e- lVIanufaÍll�as De:ivadas os s'aros Cursos esp'ecializados so-

rão adql1Írir no máximo 5 mil
..
do tipo «Torta 'e Cn,roço de AI ..

, bre AH1I!êntação das Crinn
sacos nov-os e 10 mil, luetr,os godãoJ:, usados.,

'I cinhas, Puei'icultura, Hig.i:e_

=;y:;�,��":�'�;�;�;i��;=I' . !�!?:::���:�:
Deposito à dJsposiçS,o 2 Dio
Deposito PopUlar 5 O/O II

"'-"« "'''''''''''', � .mh"''''''__

c/Cü;, (;�;m ãviso ti;:, 30 !:HLB 4 Wo "i VENDE",SE" ,,<, 60 dias 1) O/O I''-', ..-,=,
-

O,i"
,', Uma mesa redonda com 4

!ti"'"", Id ;�! = tHtlS 5; 12 0;0
idem i(': II: L�-I ("aB '6 O/O I Cadeiras, 2 (;amas pateutes

,r/rts Prw;:o �i '" ,"� 6 fk;éS& 612 D/'I �

I
completâB elc. Ver e trata r

'''''

Ide�
�." ..

-;;..:m 12 )._ '6 oio i �?m a D. Gert�udí:';;, I�O pré,

�l
(!1O ond8 funmona eclta Re

fIl:;1!=__ili@íi!�fi���..;u;:.t����rE�p���.!m� dação.
:;':}'}; fzmrffiâ'-é"riiu
�. mIOUmA DOS CA'I

, ;"

BnOS E DEMAIS

I"AHCÇOfS DO

COURO C4BHUDO.

Universidade do Brasil

M®�i��;o tS��S1f!i&1l���t3 fim
O�e�çg1lS rJ3$ Cfiaru;�s

e da Pél�

Ouímlcos Ec ba�eriologistas bra
sííeíros estudarão nos Estados

Unidos 'Os métodos ele manula
tura de penicíãna. Es!';,e estudo
é destinado ã pl'epi;;lraçZo de um

Iaboratorío desse me,lLamento
no Distrito Federal. O Cel, J c�

suíno de Albuquerque já
.. �.e

acha numa Iabu=a de p�mcl'll.
na em Filadelfía, E. U, A., a pe�

Loção
ElIEL

úido do Preíeuo do RJo :de Ja ..

neíro, fazendo um estudo.

Morreu e'otrocutado o sr,

Haeckel Mac Dowel, funciúnario
dos Correios e Telégrafos, no

momento em que trabalhava nu ...

ma estarão de radio ..:tel,egrafía,
em Maraponga. CeaI'á.' Q fato
ororreu dia 29 de janeiro.

Pl'i:L10 cio Rio, La Menor
'8 Rap!3o�_1;a

e;m���i���se «1 iJ�:li��!» nas

flill�J�)agf�S e n���arias.
------------------------

Receheu alta s2gunJa-Idr::l do

I Hospi:al S::mla lzabe!, ond'e S'e
No I)foximo domÍlv2o o Vasto

t -

�

!
subn_'�e�Bu a d:eUi:"Elda int'f-:rv;�nç5.o

Verde, ?: <ban�a) da /:0:"82 V3r drmgica, o atacante!:imgr}:l{)h
zea, enfrentara o AtJeü:ü, ::'111" Ama CVTIPia .

disputa da um artisHco twféo.

11lero de terça ...reirn.

A LEU vem de

o clute varzeal10 FlanK'ngo,
pret�nde domingo prÜ)�imCl -eX·1

cUl'CÍ:Jnar á cidade d·e Bmsq �!{:�,
onde defwntar"S'.2-á com ü Ca
tarinense A, C.

Iiac:ã�) a TI1ilÍ3 dffis clubes d:e lU ...

téb'óL São ·e:·:=-s: '\/ r-�ra CruL; E. C.
de Te3to Ceniral 2 C. A. Oper,,�
rio (10 suburLio da 'iie1lu.

o São Lourenco di3putari! o

certame de 1945 da LBD: teudo

já f.eito a (�e\'i;Ja inscl"i!;AOa

í

1
Abreu, player que; este andA!

confi()rme sua-s dedaracê,cs á este i

jornal, irá defend'er D Palmdras, I
encontra-s·e enfêrmo, senda que, I
seu estado domingo ultimo -era i
gTave� ,ser:do, !1eces�a:i? ton:�li'l
uma 1ll1ec;ao (te pel1lCtlmu. Nfú '

soubell1ús com exa�idão qual a

moJestia d,e AnI,eu.

Acompanhado do mé.Ji:J pa-j•

ladine e ta]y.ez de i1E1Ís outros

jogtldi()res, deverá chegar hOJe I
n esta cidade, o reputado zagüé., !
ro Juca,' do Palmeiras. ,! ----- I

I, Il�fO-'nl" "i()' ,--. 1",,:00 �O'I"i,n�r"n 'I_ 1!.._:.J-_. � --.1 _'-.� .... "\ ,.t::�j'·U

I {1en'e (i,,," l'y1ahl q'F o ""1'1"0

1 �r�L�e.ir��· A�;i: r:1'o' h����Lnu!.:i,������!;. I
·i ret.'ebeu duas �;:�c:::k�nt.�s proro:: .. 1
1 tas. Umn do SE:o Lourenço '2 :x.. !',� tra do Palm.:Íras. O e:'enl':,n'.o �'m I
I apr0t;:o está 'estudando as propCls I

1:�' -,:

Tu:io nos faz prf'\"é'r qUe l) sr.

Emilio Alcalltara Viana, O' po ..
pularissimo De lVlariu, que deu
o lJi�;:amp,ei[lnêlto aos aspir'cll1t-eS
do PalmEiras, volt'c ao seu an�

tigo p-osto nuqude cluhe.

,. t�mp!J e. dinheiro
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