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Anunciada a completa liberdade da Imprensa O OlP passará ii'orgão cult�ral - Serão reatadas 'as relações

· .' dipl,omaticas COIU a ,Russia Ri O governo não tem candidatos ... O problema da anistia geral - O artigo
• Rio, 3. (C:Bt Em uma sala .' 171 não serão a�licados !mara os fins Doliticos I l;artidos políticos que �8ti:',ere!ndo palacío R10 Negro , em Petro- " .'. ". .

'

'. ..
" 1".

..
. P, . II/}

. ,.' ue acordo com a orgamsaçaü
polis, IJ Presidente' Vargas r.::;� �lladas, tem mamfestado_ des�.. deve ser ventilada ye,Io Parla, -- Mas ate la? perguntou um social do Brasil

.

cebeu ontem, em entrevista co- lOS ele reatar suas �l?-çÜ"�s di- meato que a apreciara melhor. dos pJ.'\e�ent�s.. "

.

_____,-
I I : ; "'r

letiva cerca de 50 jomahstas plpmatica� C?m o. BH1S!1. O ��� .

- Ate ,la, a .lmpr-eusa ,se�t.a, O DiVORCIO NO BRASIL"
nacionais e extranzeíros com- nntem, f01 díssolvido e a Russía O DIP NAO CENSURARA' A completamente lívre, respondeu

. parecendo á mesm; 'em �l�pi tem mantido ).'\elaç�es au:istosas I�'liPREN�A BR;ASILElRA . ,S. Excia.
.

nhía de sua sua fílha Sra. Alzi- com as outras naçoes
.

aliadas e Fm i().,PDes1diente �:lterpeladO:5o I ,--_-.,-.
ra Vargas do Amaral Peixo-(o,.; brevemente nos enc�ntrar�mos bre a llo�rdad� de llnprens� por ü GOVERNO '�AO .

rEM CAN-

Após breves palavras do Sr. com ela na ooníerencía da paz. um dos. )iornallstas� retorquíndo :

I DIDA10S....
_

Herbert Meses, Presidente da Chegamos .a� .1ll{)1Uiento. de estudo
.

- A mlpy;�nSa nao esta Se ma- Inqueri�o se ,0 governo nao

Associação Brasileira de Impren- dar_ a, p�sslbihd�de de lentar r�- mfes:dndo Iívremente? E prOI3- I tem cand.idat� as eletç�€s e ."'c.

S�/, qu.·e d, isco:-re.u s.o�l'e â.s n.'eo.es...
lações díplomatícas C0111 a Hus, seguiu:

.. _.
"

'.

1>. "

'

.. [.
ele

pr��p�Jo. l.mo
se

.cand.. �datana.,sídades gerats da' imprensa, o
sía», " O Departamento de .ImplUI o Presidente res?oI1d-eu. .

.

Snr. André Carrazom, diretor de
-----=l sa e Pl�opagand,� yas�ara a ser O GO,vemo MO. tem candida i

(iA Noite» deu início ú" entre-
A ANISTIA GERAL SERA' VEN um orgao do MtlllllSteno. da JllS� I tos. Esta apenas tomando as pro Ivista, ellc�rgo este que recebera 'fILADA PELO PARLAJ'Yl'ENTO tiç� 'e terá somente Iínalídade cul i v.�(r,encias afi,m de �u� se .él!'r!2:

do Chefe da Nação. Os jqrna'J,
Sobre resta. 'questão declarou 'O tma1.. .

.
. gunent'?11l Os qua?lOS pohüco�

Ilistas poderiam faser as pergun-
o Pr:esident/ê que a anills[tia! é uma MaIS adjante, respondendo a do paiz, os partsdos, Estes e

tas que iquiz,essem, sujettand�"'�iêi m:edld,a �ue vem sendo olha(l� outra pergunta, infonno.u . qt:c .: que .escolh�r[o os candidatos
..

porem, ás .reservas neoessarías.
com

.:
interesse pelo governo. E ! uma. conussao d� profíssionaís Em seguida, respondendo �. �

.

LOrl'o. após. for.ani r.es"po. nClid.as.. ..p,.peco l.�._.�., porem, 00.nSlU,e.ra.r
a sua

I da, Imprensa sena ienc.arI'Bz.",ada I
uma pergunta s,e

hav.e,na restl",�.j.
i

pelo
o

Snr. Getulio Varzas nu'! reííexao na sítuação interna e de elaborar uma' nova Lei de sões sobre os partidos polítíeos,
merosas perguntas form�Iadaspe �10 S'8m das classes armadas, mas Imprensa. disse que só reaparecerão as

los representantes da imprensa
e qu'eenvo1vjam assuntos de paI
pitant,e atualidade. Algumas res

postas, cujas perguntas já 'eram
previstas, foram. lida's 'enquanto
que as outras foram resp0l1rU.
das de improviso ámal1'2ini que
iam sendo feitas.

.

Sobre 'esta questão, e respon
dendo a uma interpelação de um
elemento femínmo, disse o Sr.
Getulio Vargas:

- Tenho duvidas de que o

mesmo favoreça á jnulher.

O FAl'vfOSO ARTIGO 177 DA

CONSTITprçAO

il!..,

.�

ara to o· lerritóri
Aprovando .nO\ias disposições

I!lilII:i!f
I!li W D

;�bJ'� ;0\��:Ç�ss��2���n�oc��:�: I II r ri rioCl�to�l-ei, que entrará em vigm . . .

'.

.

.

.

... _

60 dias após a sua publicação" Ccmpulsória ii ftpresentação aos vinle e um alios de idade • Casos de isenção previstos j
extingui'ndo iO sort'OOio militar e .

"

..
. . I tria extrativa (te interesse militar truçães especiais, elaboradas pe. grupo A, recorrendo aos grupüs Os casados, d(lnuo":se assimestabeIecendo que todo brasile'i� -

I fnao cevam so r,er al�eração no la Diretoria dé� Saude do EX'er� hnediatos B 'e Cf sucessivamente, prefel'etlc1a aos que tiverem fi"
ro, alistado ou udP., é abri,qailo .

d 1 Ih
.

,

� seu ntmo -e tra Ja 10. cito '':! apwvadas pelo Mi'nistro desd'e que haja claros a pre��n- lhos; os que, 'embora não tenham
a apres1entar.se Ô!eniro do anü cí- As ínsp,.eçõ'es de saud"" dos (.on ,I O· A

. "...

I
. t'd 'd I

..

d f'vil {�m qué completar 21 anos de
'- ua xüerra.· ll1corporaçüo im- c Ter. SI' o (OnS1 erac os arnmp 'e a..

vocados serão l'C'gulada:s por ins ciar�se·ú p,elos com.,'ocados do No caso de. o contingente do \ milia na oca'sião regulamentar,idade nos lugares e datas fixa� ,.
1 t evidenciem posterii[},l1nenfie e.ssa[..os pelo ministro da Guerra, a:" § Im!! L"f

t ' , m

I d
.

fim de- atender á convocareol I"S
iii

mo·'a
'

0$.
.

10 'd�.'
.

. r condição não dispondo de meios

geral da' classe .para a pl1estaçâo nem de recursos para comprová ..

lo e uma v,ez qu� se trate d'e pro:

r:!�;��s �� ����,i��aç�;li��I�aIS�� Dlo achado susneUo Eslava i�mnt�n(IR .u�!llII!iil�i!lh�L" :i1iU3 li futuro 1 fissões humildes tai.s como pc-,
til 1�l!i... fUI uilUi >.:l) B Ui'I !fi quenos [avra(iows e agriculto.!sua classe os reservistas d'2 la. lar _ filllfllm s�n ft� l§lr�n;RS

'

res d,e cuio trabalho braçal de·.
categoria que serviram no Ex'er� II II. RI q�fi'ú'lilllll Gil! OU! iu PpíiU J

U
.

1
-. .

N 'd AP Á.NH 'DO '1' A.M'B'j7 ',' !1enda o susterrto da família, os
cito voluritáriamente, de acordo ma expreSSlva {emonstraçao caL'>.ar Jose unes num

.

os ar..,' l-lJ, i... •. '::'M

da
..

··atl·v·l I P I"
.

d ,... _

d' PIS I, t f' N
_ llcquenos proprietários agrk.olascom o disposto do capttulo 11

. 3;( ac e que nossa Ü l.cm tlgos >O nosso ,--,o ligO ena; auem o que ..ose ,unes l1ao

.
.

d
-

b' f
.

I' !.
.

J d e os alistados ·eslJOntaneos.da Lei do Serviçn Militar. O con. vem 'exerüen o na repl"essao aI}, em como SoCtl ntnro cunhaüo, tivera tempo (,e sair c a CI: a 'ê;

vocado que ainda hã:o tenha Si� roubo, em nossa cidade t€mps Adolfo' Pereira, D0111 quem ,ao... a Polida redobrou sua vigibn., O dêcr�to relacio'na ainda os

do alistado o será no ato úa na. prisão recente e e:ll1 c1rcunstan dava de parceria. Este foi preso cia. 'Ahioe�Ol1tem, um investigador atos vedados aos brasileiros com

apres,entaçã6, recebendó nessa I das serloqueal1as dos ladrões dia 1 q sendo que José Nunes te.., seguiu a menor Guilherl11Ínii Pe., mais de HJ anos (le idade que
'Ocasião .o certificado de alista� José Nunes, eX·iful1cio;13rio da voe temp'o de evaporar�e. A 111a(� reil'a, .irmã de Adolfo P!ereira e jnâo lestejam em dia com suas
mento .' lndilspel1savel para que El�tro Aç!() e que �tualmente tru� la com, os artigos descrIt:os aei,,! noiva de José Nunes, a qual o

I obrigações concernentes ao Ser.
possa s€r encalllLYJha'dn á inspe- balhava na ferrara da E. F� S" ma f{)Í apl�·endida. levou até o local ond'e se enc0l14 viço MJlitar.;,

.

ção de saúd·e. ��n�e d1d��loh�'�:�ir��i1had'Ü, tf.e
I Dra·.Sii"li nr�ndl1ll UltRa". ;�a\��a s'��mpr�����doá�:�;�� y��� Da cOllvocaçào geral da res..

O colivocado que ainda não U I
7 :tIl UJí'll'iU� �u illl .- pectiva classe o decre.W dispensatenho sido l'egLstraclo civih�.1;ent:e :r,.''Ar A SUSPE 1
... �ga I

Nunes foi preso nessa afaSta0.
.

l' .' . �l '1-\ cla munUu. IA FUGIR COM O NOIVO I os brasileiros que, na data da-
ou cujb: assento d,e naSClll'l!ento Casualment·e a Policia te\'e CQ�

,

_

I' ." O corresponcliente do Segundo apurou#se mais tareI:>, sua publicação, forem reservistas
nao 1aJa SblO suprido na cOnso- nhecim2!1to da existencb na P' f de 2a, --caWoO'ol'ia (lU estiverellll.
nal1cia

.. d.o cleCl·et.n •.!.f>I·. )10' '4'.78'_) l-l'�
. I • Dailv MaH· em Nova: Guilhenllina -'2reua ora ao

'V -
� menClOnaoa ferraria de uma ma- v

..
. 'natriculados em oentros de for

5 de outUbro d'e 1942 ser.a., ·a.o·· I
l'ork enviou ao seu jornal o encontro do nÜlVa pronta pa", '

a ,cont'cndo roupa 'e louças fi. ..

1 1 f
. 'f h mar.,Elo de reservistas rlessa c.a.

aD,resentar.se,· alistpdo de aco'''''_ b
.

d s,egullH,e (espac 10: ra ugn' com este, cnn On11i: a�,
c. • nas,. astante. antLgas, prooe" ,,�n- O I� 1

'

1"
'

G terroria e concluam com apr.ove,�(1.'0 COI.n. as· .d··ecl,al'.a'cO-'0S quP. fl·z,pr·. d 'f h l'
!( :>rasil foi tea mente vIam COmOlUaGÜ antes. lfacas, �

"
- 'L- t-es' fi C 'ecosliOvaqma e Alema'.,; r

Por motivo d,e interesse publico nha. A d-escoherta era suspeita,
'<namorado:> para se tornar pore.m:

a ação da .POliCia o pln-,

I
tame;1Ío {J respecth'o curso. Re.s�.

ou ("0..Pl·op.·r·l"o S.eI"rj·çO· .R,'I·l·
..·ll··t'''·'i,

_

! I P
o sexto dos {;grandes no no fm frustado nO mom2lr�o salvado o dispústü do ArtÍtl-;o"

. v 1> UI.., razao pe a qua a olici3 inV�r..
.0 ·llli.·n·!·st·"'''.'da Gll'el'r", .111,",.a'.l·an·t.� .

J' lo.T I Conselho Int2rnadonal da oportuno. 1131, do d·ecl'eto-Jei nO 1.187, de
,'V L' _

_ rogou úse ."unes, ('C qu·em des
prévia autorização- do presidente confiára, o qual oonfesso.U S'81'

Segurança Mundial de.� O LOCAL DO ROUBO I � de �brid! ües]m.n, a Mq�ll'!açãO 10':1
J R 'li' ')ois,.s· da Q'uerra, }),ara ScC! co-. lsenc�O ü "rvlço 1 Hill' eXlua epuo ca, poderá

,.

resolver o propríetariio da mala, expU.., 1 � O . to ,<> 'undo apUl'iUll0S
.'" ,",,:' . "1

. .. locar .IoQo. ' após -os ,.,Cin('''. _. 10'.,1 �

" s�g. .....
.

I

I rrida pelas dislJOsÍ,ções anter�iO�que a convocação .u se realizar cando que ia amaziar-""<> u (ln,,,,,
� 't' "01 C"'m�t' O· I'a r"�l'lpllCJa do SI' �

-"'� "' .....- Grandes) na Conf.el"enria' I

,,'-'.� ,\"ll ",,'< t..;, -'. . ,.',: res a vig-encia do ref,erido deGI'e-iabranja: sõmente 'çetlérminados e:)tava cons'eguim!o os utensilhús 1 .... 1 U I EnkstlJ Pt,uk�rt, e�n Salto \�?Ll.sS .

tI" 1'\'" t" d"Idistritos d,e recrutamento. Pelos necessár.ios â instala.ç�(L-{) (lo'.' ·lar'. (as l�açi}es nic as, em S. b I P i I
" o� lei (·e ',-, ser en t:ll llt a conlO

·

f' d" 1 Francisco, ',em abril dest,::!
ae 1. arec� que (O mesmo 0-

sendo {l 'estar em dia com' as';mesmos mo LVOS po ,era alUC.a l\(as não esdareoeu COlll0. e on..
ano.

calos .g.atos carregaram COlll obrio'acões COllCernent'es do Ser...dispensar da convocação ps habí, ('.,e. ar.ninJ·ava os referidos utçll." duas b.lClcletas para traJlspOriar I \"l·--o�iI'�.l·,l.·l.t'a."'..

.'. . .. Dessa maneira, as seis I 1'_\ � ,tantes d"-� distritos de ]1ecruta., silho"" u !}.roc!ut() <lo 4raballlO". A Pu.:, > '.

.

d f 'd 1
'.." . . .

(Grandes Potencias." ficarão·;mento ,.
e raca dens.l' ar e de A PRIMiEIRA PRISÃO licia cOl1t.inua delioc'-cl1cium1ü nO I O clecreto dei.'ermlna ainda que.

I
.

'.,. .

I' s'endó a Inglat'erra, Estad0!3popuação-," {: e deficienfoes meIos . Pross,?guindo em suas Ü1V'es� Sel,.1tl.uO de
..
ver s·e consegue. eles

I elltre.111 lem vhrur os .A.rtioO-os 10,I··
_. .

'1
_

� 1 • .• • Unidos, RUSS'i>il, França;, �

(e pOliU.n caça0, onGe as attvl.... tlgaçÕ'es, nossa
.. I)olíria ..

colheu • coonr lllalS aloo'um ( •. traoallnnhoi')
I 15, 28.,' 30, llj.�.7 e 191, da LeiL

d d
'. _ China e Brasil. _

a es agtQp.ecuária·s e a j.l1dus.. elf;lnentDs süficil".,-ntes para en..' dos meliantes.. do Serviço lVJ:!,Utar.Essa é a opÍtYião que se
vem avolumando entre os

observadores da Confelencia:
Interamerícana'j notac!amel1 .....

te ehtlie os latin:{)�nmerÍíCa:
nos, reunidos na Capital do
M��iço.·

"

Foi-lhe perguntado, também',
se o artigo 177 da Constleuição
de 1937, seria revogado, Res':

pendeu que o mesmo aplicava
se contra DS Iuucionarios publl
cos, após processo adminlstratí
vo e aos que qnizessem pertur
bar a ordem publica.
Insistiu um jornalista:
- Mas ele não será aplica'd.�

para fins políticos '?
- Não, respondeu o Presíden

te. O povo brasileiro já evoluiu.
oe as <eleiç6es cornerão dentro da
ordem ,e da lei.
No final da entrevista� após

ser fotografad.o 1:'111 qo,mpanlúa
dos jornalistas, o Sn1'. HerbiCrt
Moses interpelou o Presidente se

s'él'iam renovadas com mais fre
quencia estas entNvistas colcti-.
'las. O presidente responclml que
estuva sempre prontlJ a _receber
os jornalistas, dependendo isso
elo modo como interpretariam, a:
entre'vista de hOj,e.

Matutino
Cr$ SO,OO
Ore; il5,o\J
Cr$ V,So

I!!!I

ervlç
grupo chamado para prestação.
do Serviço Militar, exceder das

neoessidad,es previstas, terão pro
ferenGÍà para: a dispensa de in.
corpo'ração :.

R�filJWI"'4Alabsolutame!lte ínofensivo para
V��U lu pele. Eficiente proteção contra

1'et1zel PiCADAS DE MOSQUITOS e
I. outros insetos.
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I '[Comercio
�--------------�--�---

B Industria Companhia. Paul
AVISO

Vende.se no Bairro de Villa .

Nova uma' casa .. .em Mas con.
Acham-se a disposição dos senhores nctonlstas n(f es·

erítórío central deste Cumpanhia, na cidade de Blumeuau,
díçõeae pór. preço de oeasi. á Rua São Paulo no 300, osdocumentos de que trata o ar
ao. Informações com o Snr. tlgo 99, letras A, a é c do decreto lei a, 2.627 de 26 de
Adolfo Betr,lal'dest comerctan- setembro de 1940.
te noJugar do mesmo nome. a Blumanau, 28 de Fevereiro de 1945

..

..

AIt�*tataBlte . J ANTONIO M. C. DA VEIGA - Dlretor.Presídeute

V�nde-se um, de alto po_1 -""',-=-..--""""'-,_,..------

tencíal, em perfeito estado, � G I i i D S .. P i I N I D I S
Tratar com o diretor dêste
Jornal.

. .. . . ..

I Procura-se

CORTJD.OR .�. Procura.se
um, pará lrablilhar no "Cor.

tume. c
..
aV.il1.ue.D.se.", em c.aViU-,Da, norte do Paraná.

Escrevér para a Caixa Pcs.
lal,143 - CAVIUNA.

..***
MECANICO - TORNEIRO

moço, competente para trata.
lhti.r .ern GASPAR.
Informações; Com. e Ind,

GERMANO STEINRA., Rua IS
de Novembro,41 - Blumenau .

.... .. - . . *-*-*

Atenção
Vende-sê uma motorcícleia

marca. Zündapp 8 .112I-I.P. ém
ótimo estado. Preço de oca
síao..

Procura-se comprar uma
casa com B a 4 morgos de Iterreno nas proxtmhtades da I

cidadé.· (

Tratar com A. Weber, Rua
15 ·de Novembro, 642 - sobra
do... Telefone 1460;
_ r_,-,( . *** .�.�. �_ j

Precisa-se

frigor é. Sabor -

Das MBafeiuu a Fina flor
': , .;

de 8 a 120 baixos

BAf"!DOr�EON'

HIUlfvUJNIOS-PIANOS

48·194[1
natIdSIt��"!����.t.-�

INSTRUMENTOS para·

·OrfiJIllleSh'{àsg Bandas
e Jazz..Sands

Cordas. Palhetas. Metados.
Peçam preços ao Representantes

J� O B S - S�§'ra· Ima lex-S..Bental PARASITL."'A. eliminando as coceiras. evi
ta situações desagradáveis. As coceiras são
causadas por germens que são facilmente
eliminados com PARASITINA, que, ao

mesmo tempo, impede que estes se repro
duzam. Indicada também para frieiras e sar

nas, PARASITINA deixa um cheiro agra
dável e não mancha a pele nem a roupa,

)

..�

.-�

PAULO
Caixa Postal, 39 - Linha S. Francisco - Egt, S. Catarina

Empresa Industrial
81umemUB - Sae»fa Catarina

Assembléia Geral Ordinária

Garcia SI A.

Convocacão
COD'lOCO 08 senhores acíouístas da Empresa Industrial

Garcia S. A., para a assembleia geral ordinária, fi se rea

lizal' na séde da referida sociedade anônima, à rua Ama.
ZOMB síNo., no dia 10 de março próximo futuro, às 8 horas,
para deliberarem sobre fi seguinte

do DiaOrdem
1.0) - Exame. discussão e aprovação do Balanço, Con.

ta de Lucros & Perdas, Relatório da Diretoria
e Parecer ilo Conselho Fiscal.

2.0) - Eleição do Conselho Fiscal para 1945.
3.0) - AssuiJto� diversos de interesse da socledade.
NOTA: Chamo a atenção dos senhores actoutstas para

o Art. 26 dos estatutos sociais.

Blumenau, 22 de Jaaelro de 1945.

Dr. A. § 1-\ rt� T A f L L A
mplcmado Pí!la FiH::ulflií!�e t�m:;ilini:ll de Medicina da

Uuiver.sidúào da Brasil.
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BALANÇO GERIL
encenado em 30 de dezembro de 1944-

A T. I V 0-

3.863.402;30
2.848.624,70
5.020.D91 ,50
1.400.075,40
683.038.90
192.776;50
669,280,40
71.832,00
55.169,00
51.637,90
107.723,80
79.995.40

213.457,70 15.257.105,50.,
85.007,10
670.890.80

466.436,00
962.525.60

'1.569.106.00
99.185,00
306273,90 .3,402.526,50

PASSIVO

90.000,00
8.500,00

39·765,80
26,000,00 164.265,80

c-s 19.579.195,70

12.ooü.oOO,oO
580.300,00

2.328668,00

142.484,7'0
8.963.70
1,827J50

. 193.640,00 346.915,90

90.000,00
8.5{')0,oo
39.765,80
26.000.00 164.265,80

,

2.164.592,10
4.652.998.20
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I I I t I fi I

BIUMENAU _;a ,5. CATARINA

lanço .·�erfjl realizado em 50\" de Dezembeo
Ativo' Passi

Imobilizado e Estavel
Imóveis
MaquiDlsffiO
Instalações
Construções
Móveis e�UtensíHos
Veículos e Semoventes

,

Dispsnhrel
Caixa '

'

443,462,20
Bancos . 3,044 403,40

ReaUlâ,el a Curto e a Jtmyo Prazo
._. �--

,

Títulos á Receber 1.968.682,90
Devedores Diversos 1.183.160,90
Matería Prima Diversa 1.574.975.70
Mercaríortas em Fabricação e prontus 5.106.096.50
Extração e Compra Combustível p/Estrada' 68.634,70
AlmoxarHado Drogas, Tintas, Algodão ;

e Materiais 4.278.413,Ç)O
Participações:

Mutua Catarinense de Seguros 2,000,00
eia. Salgerna e Soda Caustica 10.000,00
Apoliees do Estado . 7.234,80

, Subser. COIDp. BonUB de Guerra 319.022,20 338,257,09
Contas de Resultado Pendente -��...,;..,.:.,.

Seguros 1945
Selos de: Consumo'

Contas de Compensação
'.,

Ações ·C:,mcionadas
Fundição C/ModeloS

2:426 958.30
5.315 õ6ó,3Ü

. 838.700.00
149.645,50
123.0' 0,00
67.00u,00

23.599,90
.. 16.367.00

�"2�

8.920.970,10

3.487,865,60

14.519·221,60

60.000,00
50000.00 11 0.000,00

""----.................,,-....2;,-·:;7117 024,25
:.•4j &44+ & &

de 1.944.
vo

Mãe Exi'uivel
Capibtl 9.000.000,QO
Fuadó .de Reserva 1.571.477,50
Fundo d� B.efiei'Va j943 4.271.072,50
Fundo Deprectação Maqutnlsmo 2.337.550,40
Fundo Depreciação Imoveís 436.610,80
Fundo Devedores Duvidosos 300.000,00
fundo Asststencta Social 7.339,60

Exigivel a' Curto e a Lougo Prazo
--

Titulas a Pagar 285.663.60
Credores Diversos 4s0.ó62.80
Emprestímcs por Debentures J.200 000,00
Debeutures Sorteadas 200.000,00
Dividendos não Reclamadcs 55·5QO.OO

contas' de ResuUada Pendente
"""...

Lucros em Buspens» ti. dísposlção da. ÀSsembléià
Contas de Compensação

Caução da Dhetortu
Marcenaria' CfMcrle!os

t 7.924,050,80

2.221.916,4í!

6.821.057,foe

60.000,00
50.000,00 110.000,00

27.077.024.27).'

, dlLq\��

Blumenau, 30 de Dezembro de HJ44.

EMPRESA INDUSTRIAL GARCIA S.A.
EDWIN AUGUSTO flAUER �. Dtretor Presi.lente
ERICH OAERTNER: Diretor Sub-gerente-

ERNESTO STODIECK JUNIOR - Dlretor GtH'8nte
. ACRISIO I\fl0REIRA DA COSTA - Contador (Dip]. �eg. DEC n: 37168)

o Geralreferente ao Bala
30 de Oe.zembro de 19

I Crédito

oustração da esata L ROS E .. 'PERDaS,
encerrado ,em

Débi'.o
TecéIsgem, Tinturaria é Fiações, lVHr!ériu prima, despesas

Iabrlcação e diversas
Oficina Me:üânjca, Fundição e Marcenaria, Idem, icem
Armazem. Compras e Despesas
Sfl!OS de Consumo, Estampilhas Mer cantts e Selos Diversos
Saldos de CRminhão e Cal"fOç'iS

.

Descontos Concedidos
.

. Despesas Bancarias, e 'Comissões Diversas I

, ASSeSSQf Jurídico, OrdenadOs,Ordene,dos do Convocados,
.: , Salários Díversos, Vencimentos da Diretoria e

Remuneração Cons. fiscal
Assístêncla Operaria
Diversas Despesas Pessoal. Imposto Sindical, Restaurante,

Manutenção Núcleo TG 475
Contribuição IAPI e LBA

.

Seguros C/ACidentes pesscels e de Vida. em Grupo
Bemfeítortas

"

Cons. e Cone. �n:óveis, Vila Operária e Diversas Despesas,

PrediaIS
'ADDsentadorhis, BeUflficêiJcia e AuxlHos .Sanítàrlcs
Conservação, Concerto e Limpeza e de Instalações
Conservação e Concerto Estradas
Corpo de Bombeiros C/Despesas
Despesas de Motocicleta e Antomovel
Despesas Telefônicas,

.

. '.'

.: Despesas de Viagem
.. Diversas Despesas e Material de Exoedieute
Imposto S/Renda e Lucros Extracrdlnartcs
romosto Diversos
Seguros Contra Fogo e de Automovól
S131'V. Nae, Aprend. Industrial

'

,.Telegranu:ls e Fouogramas
JuroS" s/Deol}ntures . :.

'

Depeclaçao sjlnstalaçõ es, Moveis, Utensílics, Veic ulos,

• .' e Semoventes
'.

Fundo de Reserva 5o{o S/LUOfO&
f·l.:mio Dep�eç�açãQ Maquinismo 10% s(5.315.666,30
fundo Dep�em8ção .Imoveís íOoío 9/2<426.958,30 .

Fundo '. Dev�dore8 Duvidosos
LUCW8 em Suspenso fi. Disposição da Assembléia

.. '

o'.

20.90Q.215,50
1.607.732,40
1.454.272,80
723-274,2.0
24.528,10
532.995.00
23.193�80

322.570,80
60.235,00

56.288,10
2'4.425,50

128;806,50
-

74;578,70

90.361,70
38.914,00
11.887,60

, 7.3'(8,40
7.887,90

65.796,20
5.931,30
11.349,30
80.693,40

728.974)óO
85.981,10
192.Q74,70
45.894.20
5,220�60

112,000,00

I
!
!
I'128.54.4,80

410.280,00 I
531.566,60 II242.695,80
200.0QO,OO IIG,221 .057,00

I35.817.005,60
�, !j>IlIl

Teceli:lgem, 'Plntnrarí» e Fiações, FOí'l1Elc. internos vendas e
.... ,�n

exístencta em 30,12.44 .

..' 32.490.79n·t
Oficiuli Mecauicli, Fundição e Mllrcemma, Idem. idem 1.797·644,.,
Armazem Vendas 1.482.121;2')
Aç,ões Alheias n/Propriedade, 1.g00,0;)
HescontosObtidos, 21.080,0 ..

Juros S/Valores de Renda e Diversos 6.742,9c
Arrecadação VUa Operaria 27.121,ü{)

".��
-.

T .... T· •......•..... ' '. . EMPRESA' rr-;OUSTRIAL GARCIA 8. A '

ED'" IN AUOtJSTO.HAUER - Diretor PrBsidente - ERNESTO STODIECK JUNIOR· Diretor Gerente
ERICH GAERTNER - Direti:ll'Sub Gerente ACRISIO MOREIRA DA COSTA - Coutador (Dipl. Reg. DEC 37Hi8)

,

P;A,·/S E C�E"R�-"-Õ O�C-O N s'e L H O F I S C A L
0a abIiixo assinados, memhl'o� dil Conselho Fiscal da Empresa' In.

;rial Ge.rcia S. A., tendo examinado os livros e documentos, são de
e ce'r sêlam aprovados o. Balanço Oeràle .a OexnonstraçiiO' da- Conta

LUCI'OS e Perdas, bem como os atos da DIretoria, referentes ao ano de 1944,

Bíumenau, 2 de Fevereiro de 1945;
'

.

AIJfREDO CAMPOS - HERCILIO DE.:EKE - AOARY, GUIMl\RÃes
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Sob os aúsplclos do Bandeirantes' exibir�se-á HOJE em Blumenau,
,. _ " , .. ' ,_ .,

o forte esquadrão do Operalo A,. ' C., de Brusque' .

•-�-.-,-.'::_ .-.•-.-:.4>-.,....... (}+-�-.-+-.-'.-:-.-.:-+-. o,+-g,-.�.•,

....�+.::_;+:::c�:.-.��-.o .-.�.-.-+-�--:$-.""",9t---.9-"'. o ""-�-._ .-.• -�--.•-,h...�-�--•
. '

Editai,
.

E d· II �a i 'i, .' 0' Ia .'

Faço 'saber que pretendem: ca- Faço saber que pretendem ca, 5aíÍXa e &eeillaB ? Isar-ser.Ollrnuío Imlhurn e l\la:' .

ria das Dores Borba. Ele, Il{i sar-se: Arno Gielow (3 Ruth
tural deste Estado, uasctão Wachholz. Ele, naturnl deste.
80.S 19 de fevereiro de 1924, Estado, r.ascido a09 27 de
mecanlco, solteiro, domleüía- março de 1915 s .

iuncionürio
do e residente nésta cidade, publico muntclpal; .. solteiro,
filho legitimo de Oscar .lm- domiciliado e residente nésIl!
thurn e de sua mulher Oer

. cidade, filho Jegitimo de Erich
trudes Imthurn. . Ela, natural Gielow e de sua mulher ela
deste Estado, nasetda aos· l:i ra Gielow. Ela, natural deste
de maio de 1923, domestíca, Estado) nascida aos 22 de

Isolteira, domlcllíada 'ce resl- março de 1920, domestica,
dente em Velha Central,' des- solteíra, domiciliada e resi
te Distrito, filb.a legitima de dente em Itoupava Ceutrul,
Benjamim Eduardo de Borba deste Distrito, filha legitima
e de sua mulher Francisca de Alwin wachhotz e de sua
Oldr ão de Borba. mulher Otilie Wechholz.

Anreseutaram os documentos Apresentaram os documentos
exiildo pelo artigo 180 do Co- exigido pelo artígo 180 do Co- tdigo civil sob n' 1, 2, e 4. digo civil sob n. 1, 2, e 4. !>-i>-+....-if>-'�-......-.-.-�-.-"'-.-••-.-.-...-.-.-.-r:,....;;;..

Si alguém tiver conhecimento de Si alguém tiver conhecíniento de, il!J li C
•

t I
�5. Um Drama Palpitante De Tod::.s As Emoções Humanas Que

exístír algum impedimento legal, existir algum impedimento legal, & a a p I a .:
I
Arrancará Lsgrtmas ! . ., Jean Gabic ... o A.�SH8BillO! Jean

acuse o para, os fins de direito. acuse o para os fins de direito. � � Gabin ... O Amante! Jean Gabío .. , o Impostor! - O Homem
E, para' constar e chegar ao co- E, para constar e chegar ao co. I �

� I Mais Perigoso [amais Amado Por Uma Mulher! Em seus
uhecímento de todos, lavro o nhecímento de todos, lavro o � A casa que tem todos <,' r olhos um desprezo capaz df-\ gelar a alme., em seu
presente para ser afixado no Io- presente para ser afixado no lo- :t artigos do mais baixo i' cGração um. segredo tenebroso !
gar do costume ,e publícado pe- gar. do costume e publicado pe, � preço ao mais alto.; I A' Noite: Mais um Fox Jornal, desenho e complemento,
la imprensa. la lmpr;ns�: '... _ � • � Preços: Platéa 3,ou - 1,'2 B m. 2,00 - Balcão 200 - � [2 e m. 1,50
Blumenau, 2 de março de 1945 Blumenau, � de.ma! <;0 de 194:>

I � Grande $orilm�nlo para � Domingo á NoitE>: Plntéa numerada 4,00•

Víctoríno Braga Víctorleo Braga � ..

I .. ..

Oficial do Registro Civil. O.ficiaI do Registro Civil. .� Il f A II J E S
'

Segunda ..�eira, dia 5, a� 8,.15 hs�,

. ,. . oi II
.

� b !:fSe
.,ii!; Sensactonal Reprlae, Atendendo Ao Pedido Do N/Publico

fabrica deladrUhos e Oficilul de Esculhlra :
Rua 15 ue nOY ..m rO,UOUiJ II Marlene Di.etrich . �ames Stewart: Mícha Auer e outros (ID

. � fone. 7011 _ '1\ "At Primeira P d
n

IFlloldo Puetter '�lfi�.+ã.:.·•.•_.!f:.�.(f��.�&t��fS Ire a .1morra e ra
l.

.

.. ��.._�_••
·

•••,�.�•.:t=":H.,,::'.l(._T'�0 Fil:ne l'eplet� de emoções:,. transbordante de aventt:r�s ...B L U tA f H I U �. .. cheIO de senhmentJs... PaIxão selvagem e amo!' sublIme,.

, <i ,+ n'uma sensBcÍoIl.al historia de abnega,ção!
Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-PaJme-írl1s) I,. � :: No Programa: Apresentação Excepcioual dos a.'oiS Ephmdios

� : da Seria "CAVALEIRO ALADO, com Tom Mix.
Telefone,1081 . Caixa Postai, 48 !: : Pli1téa 2.00 - 1/2 e milHares 1,00 - Balcãn 1,00

Especialidade em imitaç.ãO do Exeçu!a:�se c.o.m presteUi e

p.er-. '., � ; ! AGUA RDEM, por estes dias, o Orandiüsn Espetaculo de

�,Gran.i.to Esca'da
..
rias,. r.avi,nle'ntDs, 'feição CoIU

..

nas de Ch�nto Ar"I.�, ,�., 1 T�ia e Pâlco, AP._ resentandn .

'.

" I
.' .' mado, Ba1ausíres, CamlS para , � "Chandm e os seus Bon�c@s faBailiesnSo.lelras, Pedras para PIas, Bal. Agua, Tanques, Capit€is, Tubosi .�. ,

� !
cõ�s

,para., Armaz.e.ns Cantone,j.. , ,p.ara. ESg.Gt.o.s,. Ban.tO,S, para. Jar·"I' *.
�. �.,��,'.'

"

..

'.-.. kii.i*Wf!$.. jffi'*,;;;;iÍI"''''''''''''''�,'
,

ll;"""'_�"
. "�..

"

�,,'"I'; ""'11' .�. d-i. � FI .. (lins, Mesas .de Centro, Horei. � ;:; O seu RA�:��O está falhando?ras para r 1 [OS e a .0:>, o

Iras VâsO FIngimento de Ma _ � � I •• �

,

.• _

'

I rões, Golas de Gesso, etc.
. dei r a e' P e d ra, etc.

'

I $ � ! Leve .." Uftedlat§�e�t�.1HU� t.lf��uu�
,

� COfiiPANHIA INTERNA- $1 RADIO .. BLOHM

Ir"p,�i."..'.·.·m?:�f;:..[:.... ·.·.��I··,_�.:.I.',. i.�,
."

. c.1Im\�LIZ�EçÁ�APJ. �.��.
;

I . EQUi1.Ja1.'I.eJ11.'.l.'O· ,.�:�.7�le,P��.�i.. l'lm.(.l�'lt:.. d��._n�;;.�c.i8aol
.. téc.niúo. .'

I � . � ,

· n
f'

";' I ; J

� {onnado e dzplmnado em São Paulo .

.
, b p. . b U 11m r, I i,Amortização de S -*_�!��I

•• S'
I ,.

f'
. ..,

'� to s:�:e�e�::o eJ Ie..�':"·�:;:;= de Radio
�,'_ ernpre OI e condnua a ser :'28 de Fevereio de 1945 ': da RCA Vitor

I
4>, foram sorteadas as se� �'.

':',!,;. guintes combinações: !,�,

I
ôe todos os tipos e tamanhos na.

Dlh'·or ....... ...... Cttlsa do Am�f'ieano $. A�� ..
. .'

C' .' .' ! Z B fi X x- F!
,;

Mercado de Automóveis

filS'?,'ij'§��...��AB m�� � Z fi f" � Rua 15 O' 4.87

1.,\l.reiF.ei@ri!it>;JMii�,-..'U�.'Th.. U.>.M.. �.B..

,m

�,�.. '.D,.-C.. 1.&.gh@.Diiw.--O-·,E.P,·,",···"I.:o.ftBftVY E r�,:.;.· � ,. . '.' ..
- _'

.

" "

� .' � I' I
.

�

H X ,.. m�!li!!II'iBl!a�!il's·E·�iI!U&r.!:'lI;;;:!!l*�Z!!imr�m,m&!l�,�1ll!"Q�ml&l�·�l'.\}:;Im··rMRª,ª*,,ª,*!!Ili!ti.mwili\'!l-_®�,l'l'}

;1' Revista de prop�ganda e negóciOS ':.')' �.)tt G E P Q O �,: O Inlmitgo Na '1
<' ;f. �

Hd I ti

i· 1 _ Pesquisas de opinião pública; I Faça, HOJE mesmo. seu pedido ': O t I e d n :.. a oenças que e'/o lIem e se curam sem. Ta a-

2 - Inquéritos de mercáilo; . de ASSINATUR1L pagando pela. �l.,; ,s por. aLor ,S

t
e [lU' � mento, "a Sifilis'l, nunca!!! Abandonada, ela se apo·

3 . Informações e comentarios I Reembolso Postal ao recebílr I .. los em VIgor. COD 'emp a· \ti dera do organismo, ocasíonando o I;lparecimento de

I
sobre indústrias, bancos ti O Primeiro Exemplar, �": dos são conv,Hlados are-:' lifecções gíUves, incuraveis, de cweis e tor!Uiant�s
agéncias de publicidade; e

1�1
: cebero l'cemoolso garan· � II' sofrimentos e de fun€!:.to desenhce4 . Seções d,,; Iwprens3, Radio, Preço· Cr$ 50,09 Anuais

'. +,. tido, .na. séde da Com- �'I
'

Negócio e mercado de livras. .. ....

- 1* paIlhla. l"I". .:CJ
'.

I SUCURSAL DR SAO PAULO - Rua Libero Banará, 488 - 1" andar :;.' i.1 ��P, w;'ntI'::::':==:'::':=::':'::=- i so�:::;: ;:����all' "��r
SOCíBdade Balloficiadora da Madeira Ltda, �. livonius Ltda. i I " valiow a.uxiliar no lralamento da Sirili,. é a medica-

,

I ção' depurativa mais eficaz e mais bem tolerada em.

Co'mpra e Venda de Madeiras para todos os fins . � Blumenau � todos os casos de impureza do sangue. Ha portanto,
:! Não esqueçam o pa· � i toda vantagem �m se fa�er um t:a:amenio especifico

Jiü.'3 I de Setembro - relefo�e !2",.:) :; gamento das mensalida· � I capaz de pre�emr os efeItos pernicIOsos desta devas·
.

. i 't,'):O\ desi Em caso de inter.;O; fadora molest:a. N. 19·EC
, rupção, rehabilitem im· �

�:='b ....

d" ��a "'mediatamente os S6US� �m�«Wi!I,m·��i'J!�·s i... t#M

.i'3uflCa ; e DIas u ': titulos. E' suHicie!lte pa' :
Bhmmenau ltdô I ; gal' UiVIA.MENSALIDADE �

.. ,,,' ; para revJgorar o me&illO �TIntas' e Vern�zes ... Material para .. e e\'itar a perda do di.':

Phduf�S em Geral R :: feito sobre o sorteio e ; 1
. Tintas em bi�nagas para artistas UI i :l::l'

as SU6.S 8130ll0 • .i IBlum.enau .. sta. (atari��. , .._. , ... _ I �*.5i:gll���;��ª.t�j:��I'!'��;. 1_.. __, _.__,�� 15 d��N��I�!��<��=, =-=:"��=>'

HOJE - Domingo, ás 2 hs, - HOJE
Paulletle Goddard -- Rl:jj' Mílland e Vírgtnía Fteld, no hi·
Iariante . " mist81·ioso... romanttco . _ . e coutaglcso

filme alegre:
4""BoBa de Cristal"

A Bola de Cristal, tudo sabe, tudo vê, tudo il1fü?ma e , ..

tem uma mensagem especial para vaca .. ; Sim para

I·
".' voce mesmo!

No Programa, mais fi continuação da sede "CAVALEIRO
ALADO" com Tom Mix

Platéa 2,50 • í/2 e mil, 1,00 - Balcão 1.50 � 1/2 e mil. 1,00

Oficina 8ADlO
Atende todos os serviços de

Radios receptores HOJE - Domingo, ás 4,30 e 8,15 hs,
Jean Gabln .. - Richard Whodr _. Ellen Drew - AHyn

-Inslyn e Ralph .I\<\organ -. em

I P O § T O R"

Serviços
.

Rapidos e Gi:u'f1utidtl!l
TELEFíJHH 1395

aua 7 do Setembro. 13

fofo AmADOR (00 Scholz)
Recomenda--se pelo
Esmerado Serviço

.1

I

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



Iri
A. exportação

o.
de fio de algodãoAniversarias

pita] Federal. de 20 ..2-píJ45, fi,

Rio} -A Carteira de Exporta- folhas 2,728��I.
.

ção e Importação do Banco do Outrossim, chamou a atenção
Brasil S, A:" tornou puhlíco que dos Interessados para o disposto
as exportações d-e fio de algo no item 17 da ref:'l'i.da Resolu.i

dã t
'

. dec; cão em consequencía (lo qual, ne
ao no correu {:! ano on� ecc�- � ,

. .

.

,
- '. JO' d

'

I' nhuma lícenca concederá fi par-ra0 as !1()rrnas llxa. as 'lê a rLSU-.
.

. >

_"_
.

. I tu desta data, com base nas co":

lução nQ 5, de 7.,2-194:.1, da Co- I tas de 'exportação do produto es
missão Executiva T'extil, publí- [' típulado para I() ano de H)44,
cada no .Díárío Oficiai, da Cu- e não totalmente utilízado. .'

Aníversaríam-se hoje:
O menino Iríneu Jacobsen. fí4

Iho do sr, Victor .Jacobsen.Ciência � Organizaçio. D!rr�ta.

o "Blackoul" e a JJIstanei8 - A menina Alcína Veiga,
-- Siegfríed ·e Eríca, filhos do

sr. Ernesto Kieckbusch, do alto
comercio local.

*** 1

Nascimentos

r

San FranQisco, fevereiro Segundü parecia, a [mportan
(SIR) � Um flagrante exemplo te.mensagem jamais s-eria trans

'de oomora qienô,áal oe a organiza- nllútda, pois os homens em ter

ção se podem combinar
.

DOm' o
�

ra possuíam apenas um trans

engenho hu�an!O para �1:ranspôr míssor doe fonia, enquanto o na,

barreiras na guerra com o Ja- vio estava equipado apenas com Com o nascimento de um me.. �
pão, fio� apresentado por W\tl� um aparelho para transmissão, nino, ocorrído ante.õntem na ma Rio, _ Segundo informam dr- I nístro da Fazenda'.
1'",

. C Dunn o ""spo·nd·a.n·t,e· da e recepção em sinais Morse, t idade 1 1
'

I· e e aula' -

I" ., I�...mi..
"

, C r..·v .

'. '" ., <.." errua c; oca" acna.s
. ng -

-

culos autorizados dentro de brc- [ .

Ao que se saoe mrm,u LI�(ro.r.u.«Uníted Network», com referen- Então, um engenheiro do exer nado o feliz lar do SI', MiJ-x: ves dias será publicada outra zidas nu referida Lei diversas
da a um, \in<;ident-e. ocorrido nos dto americano teve uma idéia ,II/[G'eHer e de sua esposa D, Ivo.. vez a Lei do Imposto de CDllSU-/ modíficacões as quais, sem al-
prímeíros dias da campanha de

que encerrou o que se afigurava níse MloeUer, mo, cuja entrada .em vigor tora terar as taxas _ini�bis, ,dpm�l noLeyte, nas Fi1ú.p�na$. problema .íusoluvel. O engenheí-
. . .

sustada pelo presidente da. R2." I
entanto, solução favonwe,

! as re
Trata-se da cronica de uma

ro, relata Dunn, «chamou San .� Um robusto mernno veur publica, de acordo com suges- presentações das classes con�er�
mensagem radiofopi'ca que per- Francisco no circuito vocal. San I enriquecer ante.ôntem, dia 2, o tão dada nesse Sentido pelo ll1'i:.._ vadoras, , �. i
correu ap,roíXimadamentie 19.000 Francisco retransmítiu ti. mensa- I venturoso lar do sr, Seraíln De�'

.' �
.

. A'·.·, . '.. • > A' "milhas para cobrír uma dístan- Sid A trálía que larosse e ele sua consorte D I ®�•• +�*ot��."'.� •.• "'�* •.+�® e ®��_(;."".�.��'it"",,>,�<;f!,,,�<1"1O'��'Í)�gem para 1 ney, us a J<-<" _ L '.
.. -' ,

.'

�
.

�cía de menos de 200 metros doe
por sua vez mandou-e' a ROi- Alíoe Delarosse, i ,l!j !I�.stHHtJ'. 1á.!géiP�O. n-, CARV f\lLl�O �águas sob «blackout», infestadas 1 di N a G íné que S'" ta liu e e-e-e _u n._�a.... lU �.. "".

·de...[aponeses, ;
anc a, nã. ovr v:. I d'"

.� ***. (;:..�"".� -="''" " __ �� :k'� achava' >elll comun.icação - 11'etn 1 �Em oerta noite, informa DU1�I1, COlll: o. navio». Viajantes ifji Diagnósticos Clinicos - ""

que d�sembarcou em Leyte com j I'fetabolismo basal _ EletrocardiDgrafia Labora, �P.S exercitos l:ihertadore.s d.o .ge4 O navio reoebeu· a mensagem, A
.

d f' -o I
u_

'Oh,

.

serVIço a sua pro,1lSsa;"

fi:.. tório de Análisee (8aDIJUe�féze�'-urina, etc.) �:".'�.!"'.nera! -Mae Arthur, GOS ra'd�ogra 'e l"'espondeu pelo processo inver� enGontra�.se nesta praça o sr, ".
�

t.fistas enJJ terra tinham uma meu so, através de Holundia, Sidney, Adaylton Machado, repl'eSentall .., � Clínica espedaHz:�da de Senhoras �
s. "'gem m..uito imonlfl..:.1'.tan.·'.t.e para, San Francisco e dai de volta a t E t 1 d O 't ado Lar � !�,.. .... 1'''', '8 no s ae o

.

o c ncel u. ':"'"'" ifi:0.111 peql,lenO navio.. s-Lnaleiro, a L:eyte. A mensagem! e a respostl1 boratorio dZZAfl! de S. PuuID. I"" {Perturbações menstruais, egtcl'iHdade, aHenH�õe9 !'le-
�cerca de 200 jardas de distul1oip, p{!rcorreram oerca de HJ.OOOmi Desejamos�lhe f<eliz {. pro� I' xuais, incõmodJs dll. adolf'cência f; da idauli:) crWcH,·�

no tio:lfo de Leyte. Estavam:os lhas para cobrit' uma distancia veitosa estacl'i,a em Bh.!lnenau. I,' o!:' ltl�me"'" to"'o o����ao.m:çõ_ps �.Y:'l�,":.i:':��, etc_.} ""o!'..:".A,�.". '::::;. ""'''''' ',;.,'.;.''doe rigorosa prontQclãn, e li. área de duzentas jardas. E, incid-cn...
.."

nw. u'" fi! .u.....;:;...
'

•• " ...::....... �' ... '-, .... "" • ':::'U'G '_.

achava..s>e &ob «(blackoub). Não talmente, em menos d;e ctnOO
l � �).

podiam ser usadi(sas luz'es de minutos foram cruzado �. Pa.., nlma ftffM1l�a�o DftLS1i!!B. I €iI��.�.:�"'�1L.:�_.:o_.��:�J�.�.J§0 Oíif%,>���=tI::�.í}3�·�·�41�:'i?�"'��-"l-.��}
sil1�Uzação.)} : i I; � i i , I cifü:;o quatrD vezes. Uií\ N Uiruli) UH liRUI

I

rõ i ( iv .

lei do imposto de Consumo

Diplam, pela Faculdade
Nacional de i.vIedicina da
Unive'l'sidade do BrasilBanco Popular e Agrícola do Vale de Uajai o classico varzeano
Medico EspeCialista em
Doenças das Crianças

e da Péle

E' enorm:e' o entuziasmú nos ziasmo é jnstiücado, pois trtl"'\
meiDs esportivos vazeanos pelo ta.tse dê dois magnos rivais e

cotejo d,e futeból que está mar que atravessam ótima forma, es

cado para hoje a tareI,e, entre tando 'clU condiçôes de brln(br
dDis fortes conjuntos. Atlético e

I
° public'Ü que foI' ao campo·' do

Vasto Voerdte são os clubes que campeão CuJU um, fnleból bilS"1
logo mais estarão 'em luta ti", tante agradan'l.
tanka nO camptO, do Pa�mejrns, Tamb-em será r,eaHzado uma

pelá dIsputa de um belo trD�. animada prelLminm', entre os

feo. quadros l'esen'us dos mesmos

De facto ess'c desusado ."ntu-I clntes,

Grau�di§JsO IntfU'alnunlc§pal effill S�iti1 do ��®�t�

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

� p �. 60 dlB8
rifem ld n 9/1 dias
ldem idp.ffi HO!:t as

C/ele. Prazo Fbo (} mêsea
Idem icem 12 &-

2 O/O
5 O/o
4 O/o
5 0/0

fi i{2 0/0
{) oia

5i2 0/0
ti O/O

Cursos especializados 50"

bm Alimentação das Crian
cinhas, Puericultura, Hlgie..

pe Infantil, Clinica Médica
Infantill Tuberculose Infan.
til e Doenças da Pélé das
Crianças.

Mêee�

I,ersa
Está anunciado para hoje à f,ar va no Guarani e muitos outros,

d'e, no ,estadio ·:Arnoldo Kirsten;;, que na tarde de hoje tudo fal'ão.
em Salto do Norte! um promis-, pelo brilho de suas cores.

sor prelio (le futeból interRmu- Assim, é de se prever que â

nicipal. Trata-se do encontro qt!'2 punida de 110j'ê nu estadia ,J'.]'=
travarão o conhecido e fort·e ti- noldo Kirst,en" qGj terá inicio
me do Bandfil"unt'es 'Esporte Clu- precisamente ás Hi horas, s2ja,
be, local e o valoroso conjunto pres'enciada por uma grande as..

do Aperario Atlético Clube, da sistencia a qual, estamos cervos,.
vizinha cidàde de Brusque, não cessará em aplaudir i()S 22
O time brusqu,"nse que alem. jogadores, pois C0111:0 já nos re •

se ser composto de varias joga� f,primos acima, ambos os pr2.liEln�
dores de grande valor do "soe- N�s são integrado's pOi' bons ele.,
cepm brusquens€, virá, segundo mentas.

'

fomos informado, rerú)'çado dr;!
varios eJ,ementos dos cluh::,s Ca.r� .--:-$--��-�-��{;-.-,�-",
los Renaux 'e Paisand:ú oe dispo\s.... Arno LhJ€dto a cumprir uma brilhante p'cf., i

formance em nossa cidade, Para São Paulo, onde (13,á
O Bandeirant.es por sua vez, curso mos seus estudos, seguiu

é tamhem possuidor de varios elh a madrugada de ont'em.. {)

I
,elementos que silü perfeitos ma�. nossü colega de Impr,ensa e Dar'

�----- nejadmEs da -esfera d� conro, ilcular ami:go jov:::m Amo Lip..;
"''''''''''''''''...........'''',,,.....-''!!''& ! de.·stacando.se entre eles o !lUar- I !)2].:"::::w::::'>:·ICOUH!iI casPA,1 � dião Juca, que foi por longo' tem! Ao LippeI almejamos uma boa

QUEDA DOS CA- I,' po o ti.tular e!-o palmehas,;. Ci�\ I viagem. ;(� feliz exilO na pau"
rilio, que até ]ü pouco pr::,lb� I Hcéfl.

I �-_._-------_._--

I
I a

I

Foram· desWboertDS. mais qua
tro gar.Irnpos {loe quatzo nas·mar
gens do rio Parana1ba, QO ES-l
tado de GIOj,aZ, de onde estãp
se .l'eilrando produto· sup'erio1' ao
extraído nas jázidás de CavaI..
cant-e, Numerüsos garimpeiros TU

:tl1,a,ram.para o local atraídos pe�,
la llova riquesa.

.
��·.,;i;-�.....

, Os importadores peruanos re

damaram, por intenned:io do. c;_on

§oul daquele pais em São Paulo,
junto a Associação· CO'n1:erQi.ttl�
oontra firmas :exporta'doras bra..,
sile:iras que. enviam produtos doe
má qualidade ou mercadorIas
que nã�Q correspanc1em: ás amos.;
tras,

P:edro de Oliv!eira Ribeiro So
brinho, Secl'ietario da. Segurança
Publica de São t'autO',' a carta

anonima. não serve de bas,'2 pa-,1'a nenhum processo. O despacho
foi exarado num prooesso

adolmínistrativo, inst;:u.;radü
.

para
apurar irregulmiclacles no D.
S. T.

Faleoeu em Imarui o

Cidadãol'Pedro António da Silva, o mais
antigo delegado de policia de

l

policia de Santa Catarina f'., tal-l
v,ez mesmo, do Brasil, pois as-'

sumiu D exercicLo do cargo em

1930, quando da passag'2m por
por nosso Estado das força[s re

I VOlucioll.arias que se dirigiam pa
sr. I 1'a 'O norte.

--------------------

SegundD' um . despacho do

Prado do Rio, La �lenor
e Rapf;odia

�@�®.rn���"$t] � ����® �as
fª��iªa�i�$ � �r@�arias.

1

ESPECIÁLIDA�DE�1"VIRGEJ\tl
WfTZEL INDUSTRIAL JOINVILLf (MarcaelA. Regístl'H,da)

torna a roupa branql1issÍmâ
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