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uu BlfOS n
ROJIA, 23 (A,P.) --,- As Forças Expedi�

cionaria« Brasileiras ocuparam importante
elevação ao norte de Oastelo, situado ao. nor

deste de Bellerdene. Alem dessa -eleoação {oi
ocupadc: ainda a loealidade de Aleutelle.

Para conseguir essas ixmiaçene, 08 SOlda.!li'a as linhas aliadas em todo o setor do na

dos br�sileiro8 tive�'am �·lU� vence}' if.,n� compli- ?'?e:'ite de, B�lleved1'e, Sondo. e.:ta barreira
.

na

ca�o sistema de t'i.'.inoheiras, n.as qua�8, 08 ale-I ZZSla. anZfJ.UZlada., .08 brasileiros cOn8egu.'t'ran.�maes estavam poderosamente fortificadoe e avançar espetacularmente para ocupar os de
e de onde lançavam constantes ataques COTt- I mais pontos já indicados.

énle, a
o Japão

IMecessaria ii intervencão da (l. R .. $11 $.. no

esmaganu!nlo do' hnperhl.· nipônico
----- guerra na Asía a partir de prin ,

Washington, 22 (Por Paul Mal- ripios de .abríl, data que assina-
Ors 0<1,00 Ien, da L N. S.) - As melhores la a inauguração da Coníerencía

tl:� 3�{giJ noticias relativas á conferencia de São Francisco- e ao mesmo
GatuUo Vargas I. .oo I da Críméa não são ainda dê do tempo expire ;[1 seu tratado de

O CiJIi"!};,'lu'lto das Q$p�r'tlçõés do VlfUe do Uf.tv!al
-,��

minío publico. A Russia se con- não agressão com 'O Japão. To-
_""".._".,.,__ ....... T ..,.".--=�- ..__.,.. • verterá ·em aliada «completa» das devia, esta conjectura é mais lo�
Bl.UM.EtiAU - Domingo, -25 €le Fevereiro de 19lj5 - Dr. Acumes Balsiru Diretor Respousavc1 ;. Ano XXi - ti. t06 Nações Unidas, unindo-se aos Es gica do qu': certa.

tados Unidos na guerra contra Stalin S211T[1r'� manteve sua

o Japão. As opiniões expressas oposição á guerra 'em duas freu

pelos senadores norte-americanos tes (como a que travam os Es
nesse sentido se baseiam na pu- tados Unidos) e em consequen
lavra concludente de Iuncíoaá- cia poderia ajustar seus planos

I eltpresiva saudação de aln indio mexic�uu), ao eScRltar o discurso ��:a q��ti�!r����r����ú�a s�r���:i�� �: }��;�o�!.CO!1diÇÕé)S dominantes
-

do sr. Pedro Caiou]", no Mexico tes d-e verossimilhança, para deí A guúra 'entre a Asía ,e o Ja-

. . .' ... ...,.
. ... . . . I xal' a �déia de qu� se tratá de pão é uma das consequencias in-

Mexlce, 24 (A.P}.- No. �IB'1 na .Camarfi dos deputados, o I do brsstleíro a, Conlerenela ] uma pllula. dourada pum enga- \'iS!\'2ÍS de Yalta, mas não se
curso que pronuncrou ontem antigo parlamentar e Delega. Inter-Americana, Si'. Pedro nar o apoio publíco para a CO"1� oculta provavelmente porque as

g
.

...
. .. - U"4�··· � fi'

.

�

.

f- � fi Calmon,
reviveu todo um se- fer-encia das 3 grandes potancías. japoneses não estão 'em condi-

!li .. erseglnrao nhiíer ad� .� Hi4geodna "
.

.

eulo díplomatleo brasüetro, E' dificil. supor, por outro lado, ções de redistribuir suas forças
Londres, 23 (A,P.) � A rad ia de Moscou dedicado á sciídurledade COD' que Stalin possa permanecer ím I arrazadnras pela pOSSi:! da oten

acaba dê declarar que os. russos estão resolvidos a per.
I tlnental e li necessidade de p

..ass.,;v�l, d.eixa.ndo que a inf�Ui2.n- li siva nortê-ami�ri.Câl.la..
no Oti.�:�t�,.l I deí d CIa brítaníca e norte-americana Quanto aos resultados «visa-seguir Hitler até à Argentina, caso ele resolva se

.

re· Z0.aJ." pe a etesa
. 113 nações

se estenda através da Askt ...; veis» da coníerencía da Criméa,fugíar naquele paiz. americanas, com proteção Ísso significaria para os brita-I embora menos anímadores , Io-
.__.....-''---'..._..c..,.__.,._c._______ contra 08 ataques que pro 1

. , .

t
venham do velho mundo. nicas a reconquista de Hong I rum recemaas pratícamen cO S2m

Kong e restauração de sua pos- i critirns. A queda da Alemanha,
Disse ainda, que o primei" sessão de Shangai. . ! agora tão próximo, tornou (L�sn.e

I :roo BtO d.i.illlom.aHCO .

do BroSl.'I, A surm;içã� g.�raJ .

é a de que D::�sárias as_ .p.rom'r�ssas de am-

como naeão soberann. foi di. a Rnssla s:� Hlcllnana para a quilar {) R:H'n.

�!!i;::t':O;r!���:S �'::: c��O IC ruze iPO I P !1ftrslll a fâriHha. ,hhricadavemo l10sse senildo. O 11S- �W4 -- nj:!lü �fJ��I�m� I�����m r �
curso de Pedro Calmon cau- j,,; b ��IU �UhJ ..�hnU.L!.
bOU profunda impressão,

abril, provavel
Russia ataca

!Sm p:fimairn lugar. i'l
ordem. !li}!."ijue na de
sordam nada se eens
iroil

fj) ..

sva o a

M:

Mas. um. iécni.co e!1�an�. de .frcl1 '1· �_lnuni!d? g.,ôta de tod� :=t nossa
te unI prohh=ma. O teCl1lCO e dr. lJon-vontadC'. Ai(} contrarn da

Afonso· Balsini, e o probl::ma é I turma que pGUCO Se lhe dá que,
a ll,laiária. O técnico não t;:l11, I D ref!or-e3lamento, tj1:W, 'Ü ,equt
nx'ios pa.ra J'ewIVC1' O prObl'ê111.a II iibrio i�.conômkO, que a evolu
-enunciado no quadro nêgl'o clt cão wcial do Vale! sofra.
�?d:-- il

..
�ua vaStidã.ü. En

..

t�',et_U1to I
.

FeJiz
... l1l.enr� que nem todos as�

]u. e muno ü:'�'-:e 1ml t:C�l�O 211- sim pC'IEam. E para estes é ma-

�aIza�o< ,.no,,\ aL:� d� !!a_J"a\,�a-l' !.ívo d:: sa.tisfação o en

.. l'i�ueC.im:enla cmdaL tL um do::; mm� S._,13S. to Ü� maiS um, na bat·eaa .de tec-
dOS

..
aseus ;{,PI?b:�].n:s ...,n,!:.. i.�m .�.� I l1.iCOS q.U.2 labutam .c.H.l ter.ms ó)

pOLIU, nii:) e SO-?Lnic: ,--:;:S� PI.?- !tajai. Portanto, -o doutoram::nto

IUIOIO'EIS ? blema�que S�OIuclo�a a equ:-çá� i em malariologia do médico Afon-

D18QU.E F.ONE
do fu�uro. deste Vale. E naG _e1 sO Balsini - é no tapét(� v-erde

� mesmo. Gu estamos porem, nao

I
elos ano?ios da população do.

11 �. O.·. A..

par� et:un�
..

eral' os
r

..

dadOS d; S?- va.l. ç, COisa
..
ln.ui!o significativ

..

a,NÍOlitz I. J V luçao teclllca do val8 do no (la EI::, é da t-erra. E ha-de senti-la:
navais . •

.

... _ I' Itajai '�m evolução� Faz,em03 ape-
'

clamar pela sua capaCidade de

.8,. b.a.ü,".. 611100.USUl®S de alugue.

"na�_ TI�un�:ro ao.,):ur. d.
o

.. ls.,la.l�n- traDu.l.hO
e

il.'üeligêl1ci..a.,.
co

..
mu.,Sav.atre.1 RodoUo Kr.

..aem.er I t.aaorc-sJ
.:..

r.o�n cl:.S/��l1D'-�l..
�h

..

O� 5tU filho, como seu (�Dutor..
Q

..
ue

Ito""" e

.

_.. , " .....
r�m?s a �os"a

... J.a:_lll!,a,,"�i:: �lP,O, .
lh� cheguem. os melO': d.eS'3Ja�I lenGa, co,no tam_bem

,hd't;C1l1:i}S.j 1110.5 n6.s
..

OS.' lelgo.s.
de boa

vont.a.
_

<1-3. V\:'rdade e oportuno é reco-

Darra.nem D.lle fi'.·.·lil�ari� .

p
.. ·r8..

··

ltiedell .0·.·
1
..

niCift da Inveslid� I ��
..�.:�.'�.��.�n q��;atf���.r� .�l���

...
�

.. �.'o. 'G���1m D�.. .

."!ill.i .. l'311�;. Iii i!I» II ii Billl IUJ II e;m I smcentdade no S>o'U progresso.

aliada, Sobre a Planieie de ColORia I ��msua q�feb��m�nt�ueO ;;��:�
,. ... " ...

.

i S!�m sêl' do Vate do rio Hajai-forças de tanques e Infantaria teruUD atravessado fI Roe.r em 4. pontos I
I D ·;engenheiro (',el�o �éon SaU:s

.
lrans!Ol'l11Ü'U o palwrama ela re-

PARIS, 24 (tLP.) As rorça13 de Montgomery mente ás 2,40 horas da madl'uo·ada. Os tanques e in-l dB rodoviál'�J. de picadões na

acaham de iniciar uma nova 'tentativa de rompimento
..
:D

....

a

..

n

....tar.ia
tinhàm .a.t

•
.rav

...
e.ssado o.

rio R.O€....
r em pelo. meno.sll.

rê

..�.,�.(.� �
..

e. e,.s.t.rad.a.'s.",.,o..nde. l��. um.ada linha. alemã, com GoncentradíssilllO fogo de artilha.; 4 pontos e avançaram em grande massa nUilla frente qu.� ILllI a Blunblau-ItUjat. .

riá; segundo aunncioua agencia alemã Tral:socea.n, de.20 quilometros entre Linjod e Dresden, N[io climinU2 p'OTBlll, o casO-
..

.i.' I do técnico malal'io],ogo
.

Afonso,

·'uA'·R· IS ·4 (A P)·· 7-"\;�?'N";- E
. ..

S . .

.. BalsinL Mesmo por que é pú-
1-': :i:.tl ,2 .... ,;

.

ano xel'cito Norte Ame- LONDRE , 24 (A.P.) - A D,N.E. anuncIOU.

qll�·I· blica a d,,,monstração da hi'P0te�riaa.ll.Üacaba de iniciar. sua �sperada ofensiva sobre à está sendo travada, na faixa oval a 40 quilometros, de .

se, consistindo a mesma na'áti
planicie·'.cle Colonía., Depois de llma violenta barragem Colonia uma grande batalha onde os norte-americanos vi.dade da Chef'ia do 20 Distrito:
de artil1.la:da, que se prolongo"!."!' por tres horas, 08. 501- lançaram hoje sua grande ofeusivà. Segundo o corres- do ?erviço Nacion:i de 'Mal�ria.dados· ao Gal. Patton lançaram·se ao àtaque· hoje pou, .p.ondente da Trausocean. que deu essas noticias '.Hua

d
E um: f:'.sper�n\al-t a _pr!es�nça,

.. .

�... �, ; ...,.
.

, "
f' um tecmCQ a a ura {O pro-co. antes do ama�hecer. �

As pnmmras notlcIas

.fOl'am!Separada
lllvesnda parece estar sendo preparada na

al�eal bl'�ma qU'8 illstüiv8mente armn�a��s pela age::wla �lema TransoceanJ qlle anunC1av� o de, Wesser, U�a barragem CODcentl'aq<:1 de artilhar1a ca de quem o conhêce: interro;-IllICIO da ofensIva alIada no setor de Aacheu, pre0l5"'· cal sobre a CIdade. gações, !a!.nentaçô'es1. pavõr,

Mexlco, 24 (A.P.) Quando o

Delegado brasileiro Pedro
Calmon deixou a Camara dos
Deputadm.l. ontem á. tarde.
depois de falar comomembro
da Conferencia Inter-Ameri
cana, um popular-autentico�11 �lNavio8 Britanicos Rompem o Bloqueio dá Suecia - indio mexlc8ólo • acercou-seA.qui vemos o "Gay Viklng" um doe pequenos p, veloses

barcos que romperam o bloqueia inimigo do Skagerl'ak, de�e. e lhe ]evan�ou o bre.ç�
afim de transportar valiosos materiais de guerra da Suecia� �rl.l_ando �o. � ...Bmo tempo.

British Ne.vs Service
' VIva o B.!.asll .

Equação

./.
.•....,�'{ Washington,'. 24 (A. P.) - O almirante

anunciou. oficialmente que Íqrças de fuzileiros
pertencentes Éts' 4a; e 5a. divisões içaram hOjé
deira nOIte-americana no cume do monte
em Iwo .Ema,.

.--......_."--- ._---'-_-'-

forle

" •• _> •••• ;_." ••
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Em uma �t::�iSluturosas Assembléia Gerai Ordinária
cidades da região, conhecido Primeira Convocação
Hote], com bar, sorveteria e �".

ld d·'· .

.

h
.. . A

salão de SnoQker. O motivo Sao �onvl a os os llen,.ores aCwDist.as, �esta Emp!esa
da venda' poderá 'ser dado a. se I'e:umr�m em Assembléia Geral Ordiuárta, a realIza,r.
aostntereesados pelo propríe- se no dia trHlt� e um (31) de março do corrent? ano, as �
tsrío. Informações nesta re- Quatorze e mela. (14,30) horas, na sede social, a Alameda

dação Duque de Caxias, no 7, desta cidade de Blumenau, afim de
.

deliberarem sôbre a seguinte
J ��, tê ['1 �** .•------��� �-��=�-·��-:..=-:=-=====__====::._::II,

Precisa-se.
Ordem do Dia

I
i

--,_,...,.,,�--�=�

I'-. 1°) -'-- Aprovação do Relatório, Balanço e Coutas da IPfROGY VERISSIMO
Diretoria e do respectivo Parecer do Oonselbo Desllêlchante da Recebedoria do DistrUo Fed6fill (M. da Fazenda)D'um bom ENCADERNADOR, Fiscal, referentes ao exercício de H:44; EscrUllrio: _ TfUnTESA DO m.nrmOR W· 21 - 10 iUlliar - fi I [IOfertas à Redação deste. jornal 20) -' Eleição . dos membros efetivos e suplentes do

so "Encadernador". Conselho Fiscal;

I
Encarrega-se com Eficiencia: e Rapidez de:

30) - Eleição dos membros da Comissão Técnica;
.

Titulos declaratoríos - Naturalísaçães - Retificação de I4 ) A J,' dí Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa
o � ssunLOS" lversos.

I
de Autos _ Certidão de Renda - Serviços em todos os

.

Consumidor AVISO IMPORTANTE: - Consoante o estabelecido DO Mínlsterios - Registro de Diplomas - Proeuratorios - I
artigo 38, dos Estatutos Sociais, as pessoas presentes à As-H] Serviços na Policia - Permanencia de Estrangeiros - Re· I

'[.X··.I')" 0..

: Man.taina ·f�. l�tillD sembléía Geral deverão provar a .sue qualidade de acíonts- I gístros de firmas comerciais e industriais no D.C.I. - Re-

III !.ilU �HÜun' .

ta, exibindo documento habll de sua identidade. I glstro Civil - Retificações de nome e filiação -

I Certidões para embarque. �

·(vi@ta··
... n.·U·.·.�.liJSJ.dp. H.IHf tAf Blutnenau, 16 da 'fevereiro de 1945. II Registra de Criadores - Sel'viços !l!l D! P. i

An) 'Q IIi;.. 'tUü • u (Assinado) GUILHERME RENAUX Recebimento de coutas no M. !la f'azamla. I ,

Mas não é FBIGÔR »R�M�t�;ór����n���RACHER .--_.....,....
__

�=---====::�==��---II
.

Diretor Vice·Presidente (>-�-�S<!�-(?-�-it-�.-!t.>-� a�'��"-"ª-�'(i\'�"'-�n>:1"""'-§-í$i
» GUSTAVO STA�fM . it1. .'. T,

.-+_.__._�._;I�IO:oG:r ....I��n�_�_��·_H t Casa de MoveiS RossmarK Ltda. l
Rmpreza Força B Luz Santa tiatharmaSl .li. --A��;;tIn :�,:d;:;:�'Ü. f

Aviso aos Acionistas i e reformam movei» estofados . II

f �IEm ebedlencía ao disposto no artigo 99 do Decreto-
� ...,lei Federal n' 2.621, de 26 de setembro de 1940, são clen-

+ Serviço rapido e perf%;ito :""j1t.-:t....__.:-.'fE3*'-'�'-�-:..-�.,...,....
títícados os senhores acionistas que se acham a sua dís- "'"

posição, na sede social, a Alameda Duque de Caxíaa, n:

7. desta cidade de Blumenau, os seguinte documentos re- ! Rua Amadeu Luz, 11 1Ierentes ao exercício de1944:",;; =

a) - Relaíol'io da Diretoria; �__���_4"'_._ .•
'
__�=�""_ -�--<Il' X .• -"d>�6li-"-�-'�;._'",_",.:i!j..��,...__::<�

�l = ��f��e�od�B6����1�od�i�g�:.a de Lucros e Perdas; I�G"""',"%ri4-MI-iilRi�"'.�""",,"�k"':t";l.5'lm,gr
t

"""IBlumenau, 16 de fevereiro de 1945. �
(Assinado) GUILHERME RENAUX �'_�_�'_�_�=$� ' ��""�_�

Diretor.Presidente
ROBERTO. OROSSENBACHER Expediçõe§ .. Despachos

IDiretor Vice- Presidente �

GUSTAVO STAMM Agentes dos iilteS:"
Diretor.Gerente

IIBRASILMARlI l!SUMARE'�:

Um guarda rou.pa com

pelho e. diversas.
Tratar com Gertrudes altos

desta.redação.
-.;_c__j._!

.....

*** �

Alio falante
Vende-se um, de alto po

tencial, em perfeito estado. �
Tratar com o diretor dêste
Jornal.

Papelaria
"M ELI M"

Seções de'atacado e varejo
.

.
Preços fixos

Rua Carlos Gomes'RIO. DO SUL'
Cxa. Postal, 18 • relei. 20

..

Trabalhar com o BINCO
POPULAR. f IlGRICOlA DO
'ALE DE UilJlI, é ENGRIN·
DECfR.o.· patrimonio .de ·Blu"

.. -

{.menau� '"

·®�.�..":t-:O�·��.--C;-t'�:i.:.-:-.·.-••�+·G

i Ac:Capliali
� '

. " ln

i A casá quê -tem todos �
� .artígos do .niais baixo I
i preço ao mais 8,lto.;·

......!.' ..•...�.... r..a... D.. d...e..
·

..... �Ol1im.en.to '.pata 'I�"� -IU:fIIITES· ,

. L.;. i ', ..
'. ,,: .

.

'.

��Rl,Ia"S d�, lovembro, 505 ,
.i,. ,..... J'�é ;·;70.U··· .:
.nt_�€"�'EI(�.·_"'�1

TJ
Precisa-se uma com reterencia,

para consultorío.
Tratar COlO Dr.. Câmar.a

das 4. ás 5 horas
�-�--f+:;;;;:á9;"".-�_;,,-.-.--. o+-+-'-+-+�.•-�.-.-.-:+'-'.

Empreza Força e Luz
Santa Catharina S. Á.

25·2-1945

Aos transportadores de carzas em zeral ê de
o �

passageiros-
De acôrdo com a nortaria n' 330 da Coorde

nação de Móhílísação Êconomica serão fornecidos
caminhões ou ônibus marca Ford 8 cilindros - 100

.

cavalos. Peçam detalhaes e informações aos agen
tes FORD desta cidade

Casa do I ericano Sr! D.

)

MERCADO DE AUTO MOVEIS

Rua 15 de Nfnn�mbro N" 481

o prazo para os pedidos foi deii�itiwamenle estabele"
cido pela Cm:mhmação sara o dia 5 �e Marco de 1945

Prefeitura Murdeipal
AVI50

de Blumenau

De ordem do sr, Prefeito, levo aO conhecimento a quem
interessar, que para melhor regularidade dos serviços da Dires
toria da fazenda Municipal, fica estipulado o praso até ° dia
5 de cada mez, impreterivelmente, para a apresentação de toda.

i EJ indicado nos. easos de fraaueza,
palidez, magreza e fastio, parqúe' em
sua fórmula

. entralll substâneías tais
como, Van<l.Q.ato de sódio, Licitma, Gli
eerctosfatos, pepsina, noz de cola, ete.,
de ação prJ)nta e eficaz 11f'45 casos de

. fraqueza e new,-astenias. Vanadiol é
indicado para homens, mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes· méIJi.cos e está licenciado pela
S:::uti,e PUblica.

.

Blumenau I em 21
ALFREDO KAESTNER - Diretor da fazenda Municipal

I

com viagens regulares entre Itaiaí - Santos

Caixa postal 36 - E5'1d. TeBE!&ii". "Guido'•

IT1'1JAI' - Rua Pedro Ferreira nOS. 68172

valioso auxiliar no tratamento da SUilis, elimina
as molesüas causadas pelas impurezas do San.
gue tais corno: Eerília�} Ulceras, Boubas, Reu
matismo crônico, rebelde, muscular ou articular
Deformações e dores nos OBSOB dos braços e

pernas, Inchações dolorosas das juntas, Mcrtilí
cantes dores de cabeça noturnas, erc., 60 anos

de beneficios, afirmam a reputação deste Depu
rativo, uníco classificado "PREPARADO CIEN
TIFICO". Previna·se a tempo antes que seu mal
se torn.e irreparável e boje mesmo principie a

usa-lo, N. 18 EC I
,w!

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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H'O�E - Domingo, ás 4,30 - HOJE

HUGO DEL, CARR�L e ALBERTO VILA, no grandíoso
fUme argentino

""e O n f i s s: ã o"
Um hino á amizade! - Um prazer para o seu intimo!

Belllsslma película portenha enaltecendo o amor e a ami
zade, emoldurada com maravilhosos tangos!
Nu Programa: CompL Nacional. Fax Jornal e O dezen-

ho colorido "O GATO DE FRANKENSTEIN"
Platéa 3,00 • 1{2 e mil. 2,00 -- Balcão 2,00 - 1/2 e mil. 1,50

HOJE - DOMINGO, ás 2 e ás 8,15 hs,
George Montgomery - Anil Rutherford - Olenn Miller

Lynn Barí - Oarole Landís e Cezar Romero em

"Serenata Azul"
A revista ancíosamente aguardada pelas pessoas que ado

miram uma grande produção!
O fílme que é um verdadeiro "SO�HO AZUL" !

No Progr.t. Complemento nacional.
Domingo ás 2 horas - Mais a continuação da serle:

CAVALHEIRO A LADO com Tom, Mix
Domingo ás 8,15 horas - Desenho colorido e um interes

sante complemento americano, alem de Fax Jornal.
PREÇOS: - DOMINGO ás 2: Platéa 3,00 - 1/2 e mil. 1,03

Balcão 2,00· 1/2 e mil. 1,00
DOMINGO ás 8,15: Platéa numerada 4,00

Balcão 2,00 e 1,50
ª .ti* ?fEt1i

PUBLICIDADE
Revista de propaganda e negócios

·1
1 - Pesquisas de opinião pública'
2 - Inquéritos de mercado;,

'

3 - .Iuforniações e comentarias
sobre indústrias, bancos e

agéncias de publicidade;, e
4 - Seções de: Imprensa, Radio,

Negócio e mercado de livros.

Faca. HOJE mesmo, seu pedida
de ASSINATURA, pagando pelo
Reembolso Postal ao receber

o Primeiro Exemplar.

Preço � Cr$ 50,00 Inuais
,

�UCURSAL DE s10 PAULO - Rua Libero Batla.ró, 488 - ']0 andar
MATRIZ: � Presidente Wilson. 298/ - Apt. 70ft - ex. Pestal 3148

m
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"�l'Colkas do figado' - _ç. Bílis ��::"'. Dôres no estomag�
Tonteirasc�r '1-- r-----·Enxaquecas .��'
Máo bahro' : Platulencias ':

'

Indigestões ! Palpitações :;
Pesadelos i Dyspepsia
Linguà suja :,,) Gazes - Azia

Dôres de cabeça - Peso no estornago e muitas
outras manifestações as m

. Pihdàs do Abbade oss I
I cem a"cão dj s-er.t.a sobr-e o ·ESTOMAGO. 1"1GADO E rNTESTtNOS ,,]!m.nRrn �
� ea ca.usnc, e vtt.am, -.absolumm.cnte" a prIsão .c-e ventre, p rcraorc l on a tu, d��su�

� O· eomcço, l>�.m .€:st..'1.T .geral e lazenl d'és.apP;.1.r�c�r RS en!'erm!da�.1es do

r31®
-

ESTOMAG_O. FIGADO e INTESTlNOS ff'
���,

.

1J-2I-"!f-:«�-.-:of.-!E".....,�-. X .-lt-'_�:+-�...,..�-�� 11-.
,II

Internacional Representações Ltda. T
B Intarcambio Comercial Americano Ltda. ;Com escritório no paiz e exterior -

iMPORTACAO: Sal chilene, Barrilha. Soda caustica. Ca-
seína, e Cola ma.

tI EXPORTACAO: Em grande escala Fios deAlgodão e

T tecidos.
� DISTRIBUIDORES: De ampliadores"ESPRO" para gazo-

T
geDios, Acessorias parQ auto�B e comi- �
nhões de todas as marcas e tipos de cer- li

""'c" ro� americanos. Pecas nacionais e ge· rt@!"",
numna- -

I VOL, DA PArmA, 216-Ed. Garce2- Telegr. "Stanqropp"
,<I> CURITIBA - 0- PARAr�A "
� íf:-�--�-":_:4f-�-. o .-.-"-.-.-�-._"-íI'\-.

Sociedade Beneficiadora da Madeira Ltdat
Compra e Venda da Madeiras para todos 08 fins

Hua 1 de Setembro
'

.. Telefone J24:�

Se'mpre foi e continúa a ser

I Melhor
I pr I

UM fiozinho dágua. Depois,
regato bulhento e saltitante.

Logo, o rio remansoso! E clí, ali
nasce um gigante! Submetido
pelo homem,forçado <) trabalhar,
Facilita e ameniza a vida de seus

milhões de senhoras, Medido em

volts e watts, o gigante foge
aos geradores pelos cabos de
alta tensão. E na lonjura dos cida
des e dos vilas, obediente, move
motores, trens, teares, máquinas,
indústrias inteiras. Ilumina ccscse

ruas, instrui, d1sfrai,aiuda a viver.
No Brasil, corno em todo o mundo,
equipas General Elec+rlc captam
tesouros de potencial hidráulico,
frcnsformondo-o em fôrça motriz,
aiavanca do pregresso. Para a

completa eletrificação do pais
tarefa clclóolco de uma geração
- a General E!ecfric não doixord
de contribuir com seus homens a
materiais, fornecendo turbinas,
gerodol'esitranstormaclores,5ub
estações €i damcls aparelhamento.

a eleti'itidnde
. � .,

0i�Wl o me!"

mri ��md@l �����ltfr

E ii Gel!el'ilff f/ecfric aj'Jdi!! ii criar ii
€fetrid<{ild",. Subm(!t;c!e hoje à mais
rude des provas" sua cl1p�c;dade
e experiêncie e;till"ão no futuro".
�omo no passado, ês suas ordens,

ENERGiA H/DRO.ELÉTRICA

GENERAL
GRANT

.����-�-.-�-.-.-.-.
Arrancar e destruir

gra"lv_atás é contribuir para o

desaparecimen to da malária I
em Blumenau. I

Nã� Des_cuide � :
Uma Tosse ou

Um Resfriado

.--.,;"...��-::t.-:+�,,__;_'�.-.-.:+:-.• o .---'.'-'+-.-.-.1e5+-�-�-. o+-�-. --.--".--iti-q.'·-.--'-'"
����=--�= ��IZ."I'���

lhrIlO.... Ol!!!Mmié:ad.,.; que pilem
.. peri"o e "úd" .. a vida. come-
18m por uma 8impt� tósss o-u reg ..

rn.ao. EstQImllles, embora'parecam
'_ importaDcia; deVem ser tratados

_ tod... cuid"do Para que nOO

.. �aY5B11 4.. maneira I!l causar

""ias aborratiímentoa. T,du a� af
lMciSes do ..,)parelba re.s.piratorio�
ama aimPl� criPlJà; bronchite O"

z_friado.; precisam de um reriledlo

ftpido .. efficaz, O Xarope São JoãQ

• .. indicado par" �t..,.,
__ E� l!tll remedia
ü .abor agradaval, par..
•()ço�. vclhos e O1'eancaa.

Xarope
São João
!.ab. Alvim g freilas - Sã" Paule

�""l"'$

ELECTRIC

I
t·

I
II Especialidade em imitação de] E�e:uta-se com ?rest_eza e per

Granito Escadarias, Pavímentos,1 feição Colunas ele ClI?enro Ar..
, � mado, Balaústres, Caixas para

Soleiras, Pedras para Pias, Bal-i Agua, Tanques, Capíteís, Tubos
cões para Armazena, Cantoned para Esgotos, Bancos para Jar-l

,...._ ,. g dins, Mesas de Centro,

Florei_1ras

par,'a
!:'lltros e Ramos, Flow�

r,as, Vaso, Fingimento de Ma.
rões/ Golas de Gesso, etc. �deira e Pedra, etc.

_m_;:m��..::=,��'� ,

Rua Duque de Caxías; 8 (Ex-Palmeírae)
Telefone, 1081 - Caixa Postal, 48

1
MM iM\i"'X« 2'iS,"

/!ih �VOG IA ffd) O
ARNO ODEBRECHT

Esti.lbeieci!!o com "HscrUtlí'io de MVilt:iieia" nesta cidade. toma
ii Uberl'1i'ãde de afal'E1eí1r-Ihe reversl1cillStimente os seus pl.'ésUmos, quer
em CaUS!lS Civj::., r;ílille:rciais. Peua�i'j e 'frabainistiiS; qUGr em Proces
sos de !!iiiea�(!ri3. IlEfi>r na ctmsmuia;ão tIe Sm:iedadas Comerciais:
quar na feiím,'� de C6l:lí:Hi.�US,

r'

Equipamento moderno de alta precisão, técnico
formado e dipl�)]nado ern 8ao Paulo
AlS!l!i!i';;ed� R�@ �!l"�!i'€:c@s 10

����:"-�"'"J'-��-��Eó:��..:.:.��.-SJ1i1�ti§!AIl!i'i5!!__I!IiiI!I

par ti artis tas
(atarina

�__....,._.;=:m�"""'-"""""".....=_c���
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Rio, - Foi publíceâc recentemente um quadro com os
WALDEMAR fARINHAS nomes de.50 empresas Industrluls cu comercíals estabele
O dia de ontem foi de cídas no Estfldo de São Panlo, (;Uj02 lucros em 1943, deduintenso regosijo para fados zldas todas as Importaueías pr,SG1V is de ft1gi:�m�n ás exí

os que traoauiam nesta casa genctas do f�sco, atingiram qUl1G9 um biltão de cruzeíros,pois o meS'iiW' assinalou o
ou precisamente, Cr$ 956,881) 578,00. Hoje. nova divulgaçãotranscurso de mais uma da- sobre o mesmo motivo, é tetsa por um vespertino desta Ca

ta natalícia do nosso preza pítal. A nova lista inclui 45 estabeleelureutus paulistas quedo companheiro, ST, �Val,
no mesmo ano de 1943 ganharam 44-3,530 mil cruzeiros.

demar Farinhas, competente Somando uns e outros veríüca-se que 96 fabrIcas e
Chefe de otiotnas deste [or- essas comerciais sítusdas no E8!�d.í) bandeirante embolsa
nai.

raro a sorna fabulm:m de Cr$ 1.399,41Õ,578,HO. Quer dizer:
Dotados de raros dotes um bilião e 40() milhões de cmzeíros, E,1Càbtca a lista fi

morais, que lhe ornam o firma Martíus Costa & Cia., com 22 mílhões e 500 mila�":'-+:"�.:ftT..":.:�.�.�.jC+�+:.1f...e e ®�.:���_"tht�_�"��jo':''':''_.ia�:......a carater hO'f�es!o. t�abalhador cruzeíros.
'

�

D C R
S e leal, o anioersariante soube I

'I,,' Instituto Médico r. A V.�_ �,�,' conquistar a simpatia e es-, R ma ão -d--::;, .e'l''''''� Mn portofil ....i4 .._..

---::. lima tantos dos seus chefes ell .arcaça e ",,,:;;a::h,,,U;;;J I DV � . Il.v

mi DiaO'''o'sticos CI· ... ;...os' - i! como subordinados, o que se

I d d .:.�
•

1;>U ..

u�. � euuienciou ontem nas expus. e > eStinO

I
Meteboüsme basal - EletrocardlOgraf18 - Labora- � sioas demonstrações de ami-

tório de Análises (sangue-fézes-urjna. etc.) �'zade e apreço que lhe formn RIO, 23 (CE.) - O presidente da Republlca �1Gsh1OU

Cll'n'ca asnJecia'II'Z!l:,da de S heras :'!i1 I m,erecida'tne11.te tributadas um decreto.leí pel'mmnd� 11. reriHn'c'�(J],{; ctt' ��fCafj no .p':.H'�
ii,

� lU ... iS! \. (4 U nuu '" ': pelo grato aoontecimeta, to de destino das mercaconas enquanto P<.3Z(1.itl'<lr 11 snua-

I (Perturbações menstruais, esterilidade, alteraeõea se. � Ç.ãO decorrente do estado de guerra.

xuaís, Incômodos da adole cêncta e da idade critica, � Aniversariam-se amanhã: .--.,-��.:t.--:f.-�, -:tE:,;;�--�'f-�!\fl �.. -·t-,-:t>-<t:-·"�, �;'<�.'l'ii{�.=�.-:-61
li2 inflamações genitais, ete.) � - O sr. Nestor Heusi, Ohe.
;. �

I
te da Contabilidade da Oia.

ii Alameda Rio Br4nco, 3 - �!umenau - Telefone. 1202 @ Herinç e figura de destaque
1D".L�€"�.'I"�'_':':€_.I€.�0 ol)�"x.3f._t:t��,:���_:.s;�::oií(�"JII>:t--:�� em nossos meios sociais, !

- A sra. Da. Oecy Sada, Iesposa do sr. Humberto Sada, I
funcionaria dos escritorio da
Estrada de Ferro Santa Cu·

E "Ferro·'el�o" foi obrigado, a � inõ�nlilar os iarina.
, III. '

ti I
'.. -.4 sra. Da. Nad'ir B.'prOIURlOS causa os'pe o gasogeano Ebel'hardt, esposa do sr.

ro-Velhe. se cornprometídó a ar- Werner Eberha:rdt.
car com os prejmzos. ' i comemos a hoje quatroI •

d -# l'
.

t
..

+-<e-- -_._�-_ � _:_+_�_� i anos e le 1Z eX1S encw a
-, - - .... " ." _+.--., ,- '-

". graciosa menina Elkej tiileta
" , filhinha do sr. Bernardo Ola

sen, dedicado tunoionario da
Fabrica de Gaitas "Alfredo

Il-Ierlnu", e de sua esposa Da.
Edith Clasen:

I '***!
-

I N;;�i�!�?��; o nome

! do 'robusto menino que, dia

116 do andante, veio enrique
\ eer o venturoso lar do sr.

, I A1'no ,iYl'epslcy i:j de sua espo-
A (ti

TIS I sa Da Ines 1l!leldola ]ú·epsky.
FI'" \ da- sociedad� lOClll.

1'" CREM�; ,�, i_4._"'@""'�

. �J I ����:�::����;• ',�
" ,� ,,' - ,-��;�",j I UnivB'l'sidade do BTasjl

•. �

-, l:r....... �'Wl��-4"'���...

.r-����.jIffi!.""'"Ilt �= IC •

,_ �
ii,

,

,�:r.:�;.,:•••••••••••. �••••••• D ••••••••••••
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••••••••••• , •••••• , •••••••• ••••••••

���::a:$�::i�;f�:ç�:
Banco Popular ê Agrícola do Vale de !tajai 1 e da féle

Após agl'edir uma mulher. d.ia 19, earnavaJ. o individuo
_.........................-."""'.......""""''''''''''''''''''''_...... Zé Oliva, vulgo "A ry Bf.H'i'(iSO", aEsa�sil:wll ti"ÚS militareg

quo prOClH'HVam dete-lo. O tltO pa,s8cll�se em Barra Manse,
Ria. O cr-lmi,!wiSo se úil.conim evadido. São Og seguintes (IS

" miHtares menes: Sargentos do 110. B. C. Mü'anda. e Heral
dh,w e O soHndú lia Força PoHcinl Hü!te!Jcl(j .Jos6 Silva'

I _

Aniversarias

';
ra dB ação desde outubro do
ano passado f depois da batalha!
do .golfo d{� Ueyte, nas Filipinas.

:uma poderosa' esquadra nórte- "A força naval atacante, que
; anrcrícena está sendo considera- incluía varias couraçados, despa,

�o como um; desafio � esquadra I chou .varias aviõ-es, em ondas
, Japonesa para que aceite comba- .sucessrvas, para atacarem To
te, uma vez que ela se acha ia;:, quío propriamente dita.

Deposito à disposiç&o
Deposito Popular
C/Cis, com aviso de 30 dias

,> f' •• '. 60 (Ha6
Idem iã .:iCi 9(1 (lü.u:t
idem !{Í'.:::m liJU (lias

c/eta. Prazo Fbw 6 mêses
Idem icem, 12 »

;;: %
5 0/0
4 Oío
5 O/O

fi lfZ Oío
6 Mo

I 512 O/O
() OjO

Cursos especializad,os 80 ..

bJ:\e ANmentação das Crian
cinhasl Puericul1ura, Hig1e..
oe Infântil, Clfuica Médica
InfantilI Tuberculose Infan ..

til e, D()'enças da Péle das
Crianças.'

'

\

�

Menor

Ao mosirer aos SI.Hlg IH'ügen!Êoíns mm!' gF.rw_di'h que
'encontrado num mar!'gal. esta 11111 c,Ju fIgs miír.H5 expio�
diDdo� O UH3nil!t) e seus pais ti'�f�rê�rn marta in.�tfJlitf:.iUet O
rato OCürrel1 em l'\M�r�uub��, dig 21 rlo �lUEmte. O r(HH'íU'ôw
engenho encontrado em Ricardo tlt,lque;:que, ests.do do Rio.
Outras pessoas roram grs.vem2Gte teridüs fiJ) acidente� )

L�lfi Pt::r:d, o ei�l:!i2i�ía. itn1!aD? que {t�z;a l1B.V'(}f dç.�s�ob�rfn.
urn [.H):).rc:íll�L geta�i{Jr d� 1�BI00 Ct.1;:.!mleOB, que pRraIIZ8J."lt1Y.Jl
tcdú o m:lv)m8::t: na ü'r:a, Y(dLa n::'WHillEnte a(l cartaz di·-

I no .. '" � 'l' .." •

i z�ndo qlle VLlí ap3!fQ:;(�ü::�r n referlno 6Ggf?:nnO para por 11L�

1 fi�� á gne!�ra. ftecüId(� 3(� t::f�ui que .. 5et�undi) suas declara ...

II ções., E�U inverito nl?!utraliz:_u:i2t ::) (unCiou!!.illeoto de tOd03
) ., � 1l 11. I'

: o� <nlú�ures �xi.st�Hltes no munr!�, p�ra�:z��lD�O ate os cora-

l çoes. EsperelT�OS" " .

',ESPl��CIÂ.ljID�t\_DÉH
WETZEL INDUSTRIAL JOINVILtE (M[�,rea Regbtrada)
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