
�. C lania DVOU. F mo e lia
lis fortas ilOglfj·amel'icanas iá se ellCllltram no Interior da cidade - fraca a resistencia ger!lUln�Ca ... 1 três ks. doReno
,------_.

.

'--'� vestem de três lados, até fecha'r

tan.ll.Jem
e

...
n:. C.O..11Q.:.:.1l..

a

.....
as

.._.t�mna".·I.ali�das. i.á.,. havl�m ,pene�r.adOI
Até o

.pre,..s.ente, .l11O:!l1'ent..
'o

.a. I.;.e•. '1Paris, 6 (A. P;) ':_ Urge ti te � o circulo em tomo' da cidade. ,9€ demolição nazjstas estão em UlaIS de mll men os para o ínte l sístencía encontrada pelos. sol-Uma terça parte de Colonla já Nuvens de fumaça, entremearías atividad-e. dor da cidade e estariam a 111'2-
,

está em poder das fórcas brita; de chamas irrompem do centro As informações' da frente 'di- nos de três quilometros da mar- dados norte.amerícanos e espo-
I

nicas é norte-.;'1m�ritanas, que ln da ddadie te parecem denotar que zem queas três pontas (l<i� lanças gem do Reno,
.' .

rádica. : I

Parecem aterrorizados com
o. ijúe listá ac�ndecendo'

'

ir,oildies, 6 (A. P.) - Noticiás
aqui recebidas dó fronte do COU'"
tínente ''diz�m que .os civis a12� I,mães nas partes da 'ftBnan;i:], nas
varias cidades ocupedasynãoes
tão manifestando sinais de hos..
tilídade aos ocupantes.' Parecem'
esta.r R.,t.�rroriz.a.d.. 0.s com, 'O que

..'.1
Em primeiro lugar. ii

.

. ordslll. 1l0TIIIle na de�
esta acontecendü,. .' sordem nada S8 COuso

IroU
.

h11porlanta fabrica de papeli ......._G_Gt_w_lo_V_1!1'O'_·a_s.....
em InloolD8 o araüto das Gspirdçõés de Vale do !tajai

i Curitíba, G (A. N,) - Dentro
-� e111 breve estará funcionando emv s-

Antonina uma nova fábrica de
papel que se propõe a fornecei'
produto no género de toda a

qualidade a preços cómodos.
Trata.sa . da Companhia AntOj
niense Ltmítada, que funcíona;
rá nessa cidade.

Paris, 6 (A. P,) - ,A_. França
participará da Conferencia de S.
Francisco com, a firme determina

cão de colaborar' .sinceramente
na elaboracão de um novo pacto
mundial _:. anunciou o C0111uni...

cado do Mlnisterio do Interior
Frances após a chegada do. Gal.

BLUMEMAU • Quarla feira. '1 de Março de 19115 - Dr. AchiUes Balsini Diretor Reapousavel - Ano XXI - N. 114 De Gaull-e, que ontem' á noite J.\e":
......--------.......-----=- gressou de sua viagem' ás provir»

II If' das. Toda' a imprensa do pais'

.1 a· ra, ra hoje, corrr exeção da comunista';
.

aprovou a atitude do Governo,

Medalha de 1
Francas quanto '.' as' questões.

dis ...

cutídas entre as potencias pro-,
motora da Conferencia.

, ,

u Cr$ 60,00
Cr$ 35,00
Cr$ 0,30

Diario Matutino

LUt anual
semestral
avulso

re
Grupo. de aviadores brasileiros condecorados com a

Iléronaullca dos Eslados Unidos
ROllla,6 (A. P.) -'- 'I'ambem a _.___�

_

aviação brasileira apareceu no

notícíarío de hoje, Dez pilotos Setta-Odo Primeiro Grupo Brasileiro de II
Caça foram cóndecorados õntem

II

pelo Comando da F9rça Tática I Ido Medíterraneo, Major_general
Johe CUI10!1, com a Medalha da. �
Aérnnautica dos Estados Unidos, II noticia
E' este 'O segundo grupo, de avia
dores brasileiros condecorados
na Italía e de acordo corru 'O que
diz a respectiva citação, essa hon
ra lhes foi ooníerída em reconhe

cimento pela destacada ativídade
aérea exercida durante os meses

de. dezembro e Janeiro contra as

linhas inimigas, comunicações, de
pósítos de munições e outros DO

. [etívos em todo onorte da Jta
lia, Os aviadores condecorados
'são os Tte. Cel, Nelson Moura
e Nelson Wanderlei, do Rio; D

10 Tte, Roberto Pessoa Ramos,
de João Pessoa; Os 10 Ttes. Oí-\
ton Correa Neta, do Rio; Luiz
Lopes Dor l1'e1es, de Porto Ale,,;
gre; Rui Barbosa Mhreiwa Li..(
lUa, Djalnm Moura Fernandes,
Alvaro Estorgio ele Oliveira.e
Lima; 2° nes. Eduardo Coelho
de M'agalhões 'e Pedro de Lima.
Mendes, todos do Rio.

apoiam a candidatura Eduardo
Gomes

Rio, 24 (C. P.) - Até ontem,
prenunciaram-se expressa 'B PUM
blicamente pela candídatura
Eduardo Gomes á Presídenrda da
Republíca os seguintes políticos:
Mlinlistro José Ameríco;
Ex-rnínístro Otavio Mangabeí

ra,
Ex-senador João Mangabeira,
Major Juraci Magalhães, ex

governador da Bahia.
General Flores da Cunha, ex..

governador do Rin 'Grande do
Sul.
Ex-�ninjstro Osvaldo Aranha,
Sr, José Augusto, ex-governa

dor do Rio Grande do Norte.
Adolfo Konder, ex-governador

de Santa' Catarina.

Major Carneiro de Mendonça,
ex.ínterventor no Ceará.
Marechal .Isldorc Dias Lopes,

chefe da revolução de 1924.
Sr. Raul Pila, um dos lideres

da antiga Frente Uníca do Rio
Grande do Sul.

Sr. Pedro Aleixo, ex-presiden
te da Camara Fed-eral.

Ex..deputados Vírgtlío de M,3JO
Franco, Dado Magalhães, Daniel
de Carvalho 'e Tristão da Cunha,
de Minas Gerais: Homero Pires
e Rafuei Cíncurá, da. Bah1;a; Bar,
reto 'Filbo, do Estado do Rio.

Sr. Luiz Aranha, político no

Distr�to F:ederul.

Cruzei'ro Prefiram a Farinha Fdricada
pelo MOINHO JOIHYllLE

--=---------,

feitio sob o lo
MOSGO.·..U, 6 (A.

..

P ,) - Urgente [. ln.d.·.ica .qU!.
e não tnruará muitp

- Stettin,. o maii0r porto al�mã:o a sua qUJeda'. ;,

no mar Baltico já esti�i. sob 1) I ,Zhukov lançou meta.de da ar

fogo d:os canhões russos e tudo I tilharia do Primeiro Exercito da

o S
Russia Branca para 1) norte e

suéste, rumo a St-ettin é des'e111�
hocadura do Oder.
Despachos da frente dizem que

I Mexicodo

«C.roco;dUO;; em .üção. �,

British News Servioo

Roma, 6' (A.P.)-:
Perto de Belvede1'e as

{orças b1'asüeira e ian
q'l.tes efetuaram novos

avanços, imelhorando
suas posições num

te1'1'(3nO muito acidenta�
do. Per'lo de Ron e

Cm'ena 'um grupo de

qua'i'enta alemães ten
tou fazer wna incw'
são nas dual;; localida
des, sendo 'repelidos
pela Gstilhal'ia e tem-

, I

ques.

fralu;a parlil:ipará
da Conferencia de
São Francisco

liberados os bens dos
lianas residentes no Brasil

desperiQU ,gra!!de entusiasmo no

Rio Grande do Sul
Porto Alegre, G (A, P.) - A

colonía italiana domiciliada nes

te Estado recebeu mm as mais
vivas demonstrações de aplau
sos a noticia de que o Presí
dente Getulio Vargas va1 nestes

. próximos dias baixar um decre
to-lei líberando os bens dos ita

Iíanos residentes .110 Brasil. Em

toda a região colonial. italiana"
que é vasta e rica, as demons..
tracões ainda foram mais ínten- ,

sas� conforme telegramas que es- I 6 limousines de aluguel
tão chegando do interior. Com II Rod@lfo Kraemer
essa medida do Presklente Ge� 1 ..1 _""""'...... � __

tulío Vargas, serão beneficiadas
milhares de pessoas, entre as

quais descendentes de italianos,
cujo numero é muito grande nc

Rio Grande do Sul.
'

IUJiOf\tUJVEIS ?
DISQUE FO�E

1300

osq,nll
....

40Iabsoluta�.ente inofen_:;ivo para
Ui.l pele. EflcIente proteçao contra

We"zel PICA�AS DE MOSQUITOS e

.I outros lDsetoB.

canhõe
as vanguardas süviéücas já se

encontram a 10 quilómetros do
referido pi()rto. A propri:a radio
al:emã admite que os arrabaldes

Conferencia

I OS par o m nd de amanh-
lllire cO.lereía entre as Imaricas _' Interessante proposta brasileira - Para imped'ir o desemprego - Pela

Me.X.i�....
O

','.
6 (.A.... '.... .p. ')., .-....

Os
_ ES:'.!'. �f.\

rkana
'

..

pur

. UI1.1a.. . POli��ca.
de m.a.nute.nção da p.a.l tad�s Un idos

. sug�rem a dimi'") I ditos, -equipam:el1tos oe facilida:'
tados tJmd�s apre;<;enta�am duas livre comercio' nas Alllen�as e d' "

,
.

� I" bf � I.
naçao dO' naclOnahsmo eCOilO- eles técnicas.

propostas a COmer-êlicla Inter", por um amplo proO'rama ae in- .ustnahz�çao .nas lepu leas a mico e fl€êSSO iguaf ás mat{�rias ------

,

"" tlllo""amerl'canas. primas, de acordo conl a Carta INTERESSANTE PROPOSTA
Na primeifd, uma carta eCOA. do Atlantico. BRASILEIRA

nomica das Americas, vs-
.

Es"i A prop.()'Sta procura. dar ira-, lvI!ex·'o 6 (A P.) ,_..,' A dele ..
tamento Just{) e equanune ao

! ;-

iC ,
�' ... ,' .

," ,:' n'

'1 Lula na. lia1 1111.a 't J
.

t
..

'

bI' gaçao bra",ÜetrCl apr.�s.'ênw.U L."
capl a. es rang,erro nas repu 1" _, .

- -

, .. .

l'
solucao lllstanao para as naçoes

,cas amencanas e p.reve o. t;S l� umel:icanus fazer todo. o pos..,mula aos empreendilllentos paf. ,'. .'
. .

. slv.ei 1)01' 'lfO'cessar:em os seus
Ílculares e. () desencorajamento .' 1

'. , .

I·
' produtos antes de exporta-ios,á intervenção l.O O'overno nos -.

.

. .'
'" .

como meIO de aumentar o grau
de vida' elas naçõ'ês do oont�

Me}jco, 6 (A. P,) - A deI!:.., Mexico, 6 (A. P.) � A dele�
gação chilena apl'esenlou li CDU.. gação úruollaia' pwpàs á Con�1
fcrencia uma resolução install(lo rerenda a continuação, depo�s
para que ti:.; nações ilmericlimas. da guerra, da atual cooperaçEio
tomem medidas para impi?dir o I f:' colaboracão entre as forças ar",

desemprego t quando as varias I mada� das republicas ameri:ea..;

industr�as de gUerra "pitarem a I nas, para formular e leV;}l� a c_a
prodUZir para a paz,

I
bo pianos para a mauUt,ençao

1 t A proposta sugere a realiza.. da paz e para a defesa do he";
I

ÇãO. d.e obras
..PUblica.5 pm.'Q en."'.1' misfe.,riOI c.oatm agresS8es. do ex",.,. ��-�.�_.._�-I freQtar a situação,. além de cre� ledor, . . .,,' , i

- . . . -
'

�-j

negocios�

PAHA IMPEDIR O DESEIVi",
PREGO

u
de Stettin estão sob o fogo rus-,

so e que a artilha'ria sõviétic.a
está' preparando as d-efesas da.
cidade para o assalto final.

H,=nte.

PELA M'ANUTENÇAO DA PAZ

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



il .12tI;:t a ,11

","'''� •••O''.''''.'' •• '''''''.''.'''II
��.............._,._

: higor. i Sabor
Dal r�anteiDas a Fina fl8f

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



dia" 11, no estádio da Alameda Rio Branco, o Inundo desportivo
x Palmeiras

DO lNG
local: assistirá o sensacional prelio inter-municlpal: América

"-�--:-��'*';-.-""_-+._�'-;"'-. O.-'·4�.-"-·.-.""".--.-'.--.O.-.-'.-.-.-�.-.-"-.-9 o +-.'_�-';"•.-.-+-.Ji!E;.-:+,-. o .o.'-'''�'-,.......-.''-+''''''.-.-.-�

30.000.00 BlumeDauj
Ci$ L.1r7:-2iT� LE@POLDO COLIN

j
I H. FREVTAG

500.000,00 Guarda-Livros, reg. na D.E.C. SJb N. 32.300
78.228_40 T ��I S6244&o

15.746.40 . Parecer do Consallto Fiscal 9.+.:+:...�.·+.�.q�.••:.'..•.G'
248.856,00

.

.
.

. I .

fi IA C'
G 4- I @'ii!

240,000,00 1.082.830,80 o Conselho Fiscal da Empresa Auto Vi�ção Cl1.tarfnen- ; n a p l,a 1;;'
. se S. A. que este subscreve, depms· de examíuados o Ba- .� '.

, . \1,\1

lanço e contas anexas referentes ao exercíclo findo em 311.�l-. . �'�,._m.
-

�
de Dezembro de 1944, d.eClara ter.encontrad.o. tl�(lo exato I.·.�

A
. �asa. ql1e te�. tOd.,os Ie em ordem, sendo assim ,d� parecer que tats nalançe e � artigos do mai,s baixo �

.

I
contas se acham em

Cd?dly.oes de. sere.m G.Pl".o.vadOS
pela

�. preço .ao.
mais alto

.. �'-._,
assemblea geral dos actoutstas. $. . 'li<!4 2b4 441 10 ID P"�mln�ft. sfnb�lfingG 1I'li�U'a". .

.. ,

Blumenau, 16 de Fevereiro de 1945, �
UUUhll1li 50 Jis � IB

�30.000,00 ADOLFO SCHMALZ FRITZ fREYTAO :; D I. f B I II E S I
Cr$ 5.377.271,90 JULIO VOIOr JUNIOR

1 ! Rua15 de KlvembfO�5051
,-::..._-

••--,.,.-=.....�-:'"-.;..-:...-.�-._-..

-

.• ,-.
-•.;....._-.-_....;;---.,:-,:::-=...-..-,

.•

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

_-."--=-�--.
_'.

II, Õ '=;�
B

RAoiro está f�jhã�l' :���.��!�!:�,o!!.������a�
! IPER06Y VfRISSIMO Leve ..o imediatamente nê oficina éi" "{,� �'iô..;.t ;�M'�'®.(#<!l���§í,0!E�1I

I DesPilcltanteda BecebedoriiidoDistritoFedoral (M. da Fazendal DA.DIO .. BLO.HM ..... � "A
n lI' li �.�....',?,. Escritorio:' TRãVESA DO OUviDOR N' 21 - lo andar - H I O .

.. ..... ntnna t!alI t."
.

,

. e será prontamente atendido
.

_

....

,. -: u u _ ;
I! Encarrega-se' com Efici6';lnda e Rapidez de:

I Equtpamento l1wderno de alta preclsao, tecmco .�

I'I Titúlos declarQto�'ios - NaturaJisuçães - -

. Retificaf:ão de �
Impé1stos - Reglstro de Com"H'cio - Paténtes - DefeEa

'.. form.,ado.·. e. dipM:nnado
em São Paillo

. t.;
E' a .antcn.a preferida para .'

I �ún1�����os- �e�!���tr�ed�eD1;101;as Servi���c��a:g��� os

... ,'.'1'
t

iIliiiii.Am_§!r>!,ian:�:.Ri�" ;;'::,!CO,:. 10 WlWMW i4iiw-l�. fe::uo r:��O'rad�: t::�au:� �. Sel'Viços TIa Policia - Permanencia de Estrangeiros :._ RI,-
I
"'" -'

't tií! gistros de firmas comerciais e industriais no D.C.I. _ Rc- � recepçaO' penei a.
f@l! gistro Civil - R.et.ificações de nome e fiiiaeão - � Peça hoje mesmo uma de- iCoÍ

i Certidões para embHTqUf:.·
•

J
� monstração em sua casa: i

I Registro de Criadores :..... Serviços nü D [P. f J. QmA00 f2 '(G S h I ) : infnrma\:ões cOfuo sr. Josê �

ti�'·-�-ie""�d-"'_;-dB_�_
.•

_;.-�-���_t""",�""",=""",���:�::::ta-d_s'-�'-r""'�-d-d_�:�:�_z_e_:-�_._e:ir:a:"-:t-tra,
I

I
010

':n:�;�:�;E:�::o59:
O!Z �••>�.::=!!�::_�

.

Compra e Venda da Madeiras para todos ós fins 1-

8ua J de Setembro � reldeae 124�� �-i!-�--.-.-�'�-�.-. a9-t>___'_-��--��- oj>'_. __�_�

i.·,,·�Ei;��i1doia"d;"®iâ·dflr;âs··I:·r�i t Casa ue Moveis Rossmark tUa. i.
�

r ; • '.

....
_ ii

'.'.: �lnck ne.·.··.rm
·

..

il
..
neolle de' ' l!.: 1,'. ...·t· 1"1 � I

;
CJ UI:"'. J. �

T
nt'm an..l ,novos pei H O� na (-'�tu:-ana i

I.� Madeiras de,con
..

·

strução em .ge· !..li. e reformanl moveis t-'.:;.tofado8 r
� � K •

� rat, Forros, Soalhos, Molduras � f
... ".ri f.:( I

�. etc. ; t Serviço rapIuO e per eljo II� � T �!
� Telefone 1337 t • 'R A' d t' 11 '-
; 8. L U M li N II U � Santa (alarina � � ua ma eu UZ, i �
.e*•.•�..�'t.,..._.':'..�_.�.�U_.�"_S_.3:.eoil+�"lé:":.:"-:'lB:€+)�:t'::t..o:.._"A�••® l!_·lri-i/if,· � "_ - .�_. àl_,.- .. � . ., x j>- ,,_,&_�_c�- ii·· ��ilj - _,o '''?.f

•
!

r Demonstração da C.unta "LUCROS e PERDIS�' I
em 31 de Dezembro. de 1944..

i ..

, Em cumprlmento acquejletérmíriam os nossos Esta, i C O N T A S�
.

tutos e a lei dH� Sociedades anonimas, apresentamos fi vv.!RêBda bruta do movimento
S5. o Balanço Geral desta Empreza, eneerredo em 31 de jueos e DSA�on_tos .

Deaembro ·de 1944, como tsmbem o respectivo Parecer do Despezas Víação .

Conselho. Fiscal. Pelos 'documentos em' retereucía, que ex- Concertos
prirpem' aV,érdll,rleirá situaçãQ da UpSS8: til'IDa e os resultá- Pneus
dos alcançados, nn.exérctcío

'

detlútdo, Í)S' senhores. ucíonís Desp�zas Gerasa
tas têmtodosos dados para .julgB.rem os atos da Diretoria, Sala,fIOs. .

.

f\ qual. entretanto, permanece á inteira disposição, em' seus Inst�tuto de Apo[ll.enfad?rH:l
escritórios, á rua 15 de Novembro no 552, nesta cidade de Legião Bras. Assístencls
Blumenau, para quaesquer esctarecímentos que Iõrem 80- Alug:ue!e_s
licitados. ReshtUlçoes

Acidentes
Seguros Acid. Passageiros
Seguro Fogo e Ae]. Trabalho
Impostos
Provisões
Selos: federaes
Ftscalísação
fardameIl.tos
Contribuições
Serviço de Entrega

"1
.

28 O Propaganda",35.7 ,0 DepreciaQôes:25.591,40.
...,.,

. . Velcníos
.

.

1.422.4U3,"!!"J 2.8'<'€ .473,60 Maquinas e Justal.
') 8 e- " Moveis e Utensíües
...5 6DS,üO tmóveís

Diversas Contas
Dividendos
Gratificações
Fundo pa. Aequls. Veteulos
Fundo de Reserva Legal
fundo de 'Reserva

�

Relatório da Dlretoria
SENHORES ACIOMSTAS:

DEVE HAVER
Cr$ 7A23.83·±J 1 01

39.195,50 I
. Ic-s L2õL284,60

1.641.860,90
348.008,30.
246.230,70

1.534.735, I O
44.062,10
4.811,90
48.264,50
15.867,80
19.742,80
32.942,60
5US3,OO
197-967,20
134.089.50
23.516,00
13.328,50
4.178,60
H.385,Oo
33.573.50
32.900;00

O'Bll ti e O G E R I L
enc.erradoenl.31 JJe 'dezembro ·de ,194'

.AT'IVO
Imobilizado

Imovets Btumeaau, Plorlanopolts
. ..

. CurHybli e Jaraguá Cr$
MaqUinas, Iustataeões e Perrametas

de Oficinas"
Moveis e Utenstltos
Veículos

Disponivel
Caixa e Bancos

Realizavel á' curto e lfiUgC prazo
Estoque de peças, pneus, combus
tíveis e Lubrificantes
Debentures Dísnoniveís
Devedores em Contas Correntes
Participações
Obrigações de Guerra
Diversas Contas

Coutas de CaIDilfmlHlcão
Ações Oanctonsdas

1.04:-}.660,90

606.393.60
49.932,10
8.530,50
44.138,70

495,00 709.489,90
240.000,00
248.856,00
4i5.602,60.
100.000,00
64.148.60' .

1.279.628,00
210.000.000
622.'270,50
5000,00

119356,50
24.885,00 2.261.140,C:1 7A6a.029,60

_"'III�

31 de Dezembro de 1944.

JOÃO HANN ADOLFO HASS
Diretores-GerentesPASSIVO

EXi;ivel
.

Debentures,
Contas Correntes Credores
Auxilio aos Empregados
Gratificações a pagor
Dividendos

Não Exigive!
Capital
fundo de Reserva Legal
fundo. de Reserva
Fundo p. Amortlsaçao Debontures
Fundo p, Aequlstção de vetculos
Fundo Depreciação Imovets

Cenias de GempenSilC..l1}
Caução da Diretoria

2.000.000,00
400·000,00
1J44A04,90
lOO.OOO,OO

1.OOO.OOO,úO
120.036,20

�..

CONTRA
GI1IPl!
"'E5FAII),DO�
IlÓDES ••CABfÇJl
NEVI7i'I\lGIAS !
VÕilfS tIttGfQA.

Milhões
I. e pessolIS1 ted�m usado caImom resu ta o o popu ar

depurativo

Elixir 914
.ii sfilis ataca todo o

organismo

O Fígado, o Baço, o Côraçâo,
o Estômago, os Pulmões, e a

Pele Produz Dôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira. Que.. '

du do Cabelo Anemia, e Abor- i
tso: Consulte o médico e tome Io p o P II I a r depurativo

E I ix i r 914
inofensivo ao organismo 'A
gradavel como um Ilcõr. Apro
vado como auxiliar no ira-
tamento da Sifilis e Reumo:
mediemo d'l mesma origem,
pelo D. N. S. P., sob o Dr. 26,
de H116.
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pu
Domingo, dia 11, o Ameríca, de JoinvUe

exíbir-se-à em nossa cidade
. .., Transcorreu dia 8 deste O publico blumenauense irá 1 se, tais C0111<O {) «meía» Zab,D1�

Relações d
.. ip"-'I.omallc.3.'·.··se.·ntre o :�:�i�d/;r;e1�t;r:���}'ife1�i�!a�� ter ocasião de assistir no pru- I que já atuou no Flumínense; do.

. ximo domingo a uma grande ,pc-, ,'Ria e Juventus de São Paulo;

B
.

-I·
' ..

·1
. Calado, dileta filha do .iorna- . .

.
.

f·as.I e os S�Yle. es lista Petracka (}ala.·.do.,:. feda-
IejaInterrnunícípal, 'cntr3 o forte

I Badéco,
outro ínrmídavcl :lll':.!111·)

U
tor de nossa colega "A Gaze- tin:c _dO América, d� cidade de I e qU,e integ�ott a ultima sele�f:o;;:'�- � •. '-,

E_;5sas mesmas fontes dizem ta ''} que, se edita em Floria-
Joínvíle e o Palmeiras, Trata ...

I
estadual: Píazera, um magnrnz

" Washington, 3 (INS) - Sabe, ,Que"Ó Brasil S,':! sente levado a nopoti«. se, não ha duvida, d'e um encen- co centro-rnedio ; a· zaga cons-

se de fontéautol'izada que o pre dar esse passo em' virtude de iro que agradará .amplamente, I títuída' por Janjão e Curraje e

sídente Roosevelt prometeu no' desejar assento permanente' TIrO **� 1 pois o valor do tíme local é S8", I varies outros que formam umi
marechalBtalín, durante a cdu. 'Conselho de Segurança, junta� bejamente conhecido e está pas esquadrão poderoso, e que têm,
ferellGÍade Y;altaf, qU!eremo.'V!e� mente conr 'OS. E. U. A-J Gr��. Casamentos sando . por radicais transforma, ultimamente conseguido vitorias
ria a formídavel oposição' que Br.et.anha" RU.SSlaf França e Chi;

['. .

.'
.

.

'

ções, tendo já elementos como, espetaculares contra grernios pu ..

havia no Brasjl. para o estabelé- na. "

.. Real�za se hoie em. Curi- Víco, do Ameríca, de Jninvlle, ranaenses, l11'eS1110 em campos
cimento das relações diplomáti-{ Estima-se que as relações dí- I tiba, na resiâeneia dos pais Luiz, da seleção catarínense, Li- araucarlauos.
cas entre essepaíse a: União SÜ"') plomáticas entre o KJ1emfim, e o da noioa, o enlace matrimo- no, do Juventos, de Curitiba e Esse encontro se ferIrá no

víétíca. COmenta...,S<6.qúe em troca' governo . do Rio de Janeiro s'e niai do nossa prezado colega possivelmente apresentará () mé magnifico estadia da AlDmL>da
'Stalin concordou em: cpnoeder ao processarão antes que se reuna a iHilton Cmnargo de Oliveira. dío paranaense Baba. A equipe Rio Branco, o qual por certo
Brasil Q dtreito de obter um conferencia das Nações Unidas redator de "A Nação.", c.mil li I joinvilense. é integrada de gran apanhará uma assístencía nume-

_
assento. no Conselho de Segu- em São Francisco, no dia 25 de distinta S1·[a. Janine Peplotos- des valores do peból catarinen., rosisslma.
rança.. . abril. lei, fino ornamento da socie- s· - ..

,

,ANTES QVE SEREUiNA ACON Assínala.se em Washington dade curitibana.
. aul nao mais vara !

FERENCIA DE S. FRANCISCO que fi aproximação entre o Bra- Ao jovempar, que logo após Uma noticia deveras desagra, retornado a Florinnopolls uni';
,Washmgton, 3 (INS) - Fon, sil e a Russía é obra principal. a celebração da-s nupoias 'via· davel para a grande família pai camente para trazer' sua ibild

tes diplomáticas de WashingtiQln . mente do secretário de Estado, jard. com destino oesta cidade meil'ense,� tambem para os des gagern»,
predizem que o Brasíl estabele- Stettíntns, que, conforme, é sabi- onde fixará residencia, ex' portistas blumenauenses, é a que

-

Agora, a diretoria do verde e

cera relações díplomátjcas com do, visi:ÚOIll o mO. de Janeíro, pressamas os nossos para- vamos narrar. Como já era do branco, que aguardava sua chc ...

(JS Sovíétes; pela primeira vez em escala· na' sua viagem da bens com »otos de üuradou- domínío publico, o valoroso Pal gada definstíva, recebeu do mes-

18m sua história. Russia para (} Miéxioo. rüs venturas. meíras local, :estava em entc:ndi:.., mo uma comunicação na qual
-----.

;,_:;.""
mentos com o eXCelente pont-ei. diz ter desiistido.

*** rO,.;esquerdo Saulzinho, para que -Essa noticia é dada com toda

Viajantes o mesmo ingressass'e no verd';2 segurança, pois a mesma f{)�1
e branco este ano. Sanlzinho já I fornedda ao nosso cronista por

- Encontra se na cidade havia estado em ,nossa cidade e I um atto dirigente do campeão. '

o ST. Emilo Gira'l'd'i, ativo'fe- �-:+--,'&..-•.-.-.=,.-.-_..-. I)�-.-.-.,=.-_.-.-.-.,.......+-

presentanle da Fabrica de Luiz chegouChapéu.;: Nelsu e pessoa mui. , Já se encontra definiíivamente enh'e nos, onde pass;}ara 'ato relacionada em Rio do d f d P"
S.ul • d

-

'd
. e en er o almelras, o arqueiro Luiz. da -seleção cafarinenge.

, on e 1 esz e.
,

o--.�.�.-.-.-.-.-.-. o :s!o-,�->o;"a.--.-�-$--�-'S>-<I)\

C'fe
. --. 'd d·'· Thiago deixou o Concordia

- o gu�u na ma r'uga a v' d d- R' d SI··... d'de ontem com destino a Ou·

I.
IB o e. 10 OU. IEnU.O el)�a�0.o COilcorjia! pas�ou

ritibu, onde fixarâ 'resid.encia o.ntem po� Blümenau,
.c.om

destmo a

lOl.nVlle, o. za.gu. e. !!.'.O..
V'l' ai-

a srta. El'ica IJlJueller, ex-
demar Thiago.

.,.

funcionaria da Confe'ita1�ia ,.-,.-�-'I>-._-.•-;..,.......-_.-. o .-,i'_--�-_9_-�-+_-.=="",.,-"

Soeher.
.

Retlflcaçao '

•
Em nossa edição �e. ontem, no comentaria do jogo Ade-

ttco x Va:;:to Verde, nOÍlclamos que a renda do jogo atingiu a

imporlanda de Cr$ 479,00, quando na realidade é de Cr$ 40�:I,OO
Prâdo d�, La Menor

e Rapsodia
en��mira·t;� a 'lnnula nas
f�rlu��ias e Drijgaritlis

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

"

'� "YIRGENI ESPECIÁLIDADÉu
I

t da elA. VVETZEL .INDUSTRIAL JOINVILLf (Marca Registrada)

reGa�8nd!H.e tanto para mupa fina coma para roupa comum
-._...ilr.[-II=•._,g'fI!!!!Ii'��I9l_mlrmi�_�UfIllI!II!J!_. �...i "'" h�I!M!tê_.iii §

._ , ",:

CI>O
de Aniversaries

�,

,In ústri mirei
A aplicação da nova Lei do Impôsto

de Consumo
,

Rio,.� Para traJar d'e assun-: Sindicato dos Lojistas, .51". José
tas r,elaCÍQnados Gom a nova Ler da Silva OJii\l'eiréll� e o sr. 'Ad oIfo
do ImpiO'Sto de Consumo, ew::!-' da Silva Oliveira' ,e o sr. Adolfo
'clalmente nO tocq:nte a sepa�J Abreu Neves, repr-esentalite jun-
ração �bri;gatória! das seçõ.es de to ao Sindicato dos 'interessados
varejo das :t1especüvas oficinas, nessa questão de capital impor�
nos !estabelecimentos de artigos 1 -taneia para considerável numerO

taxa.d.O•.S.. (Ia.'.(,l-valü.,.1"e
...
_m;,),.-.. est.i.v.. era.ln: I d."� estahelecimentos,

.

aos quáiSi
na Diretoria das Rendas Inter.; cria situação verdadeiramente
/las do Teso,uro p presidente do ruinosa.

..,

- Em companhia da srta.
Berta Odebrech�, filha do sr.
Osvaldo Odebrecht, seguiu
hoje com distinó a Cvpital
Bandeirantes fl eXl1ta sra. D.
Augusta Odebrecht, esposa
do 51'. Udo Odebrecht, figura
de grande prestigio emnosso
'meio.

Desejamo·lhes feliz viagem.
" **-*

Nascimentos

Liquidação da firma Herm Stoltz
"[ <-',

.

--J",..; 752, na. Capital do Estado de S.
Riol _.::. A Agencia Especial de Paulo, de que sua proposta: pa�

Defesa Ecollomica, 'fiOS termos ra a· compra!.de Cr$' 50_000,,00
'do edital de oo,ncorrellc1a para do terreno que constitui parte da
a venda de imóveis pertencen quadra 79 da' <Nila Carrão), Üom!
te á firma HeM St'Ültz & Ci>a.,� posto de S lotes numerados de

_._.em.....'.liqU.oi.da.çã.ol
notificou os._ s.rS'.'ll

a 9,. f.oi fic.eiltl, consoante 'eLes
Marques Pirito & Oia: Ltda'., es" pacho exarado pelo president'�1
ta:hel:ecidos á rua LiOrd Cockranc,. do Banco do Brasil S. A.

.

.

�'J';:-ç;;-;� ..�."':. ........�•."$I'_"?""'.:.����."'.•"'."."'�""':; -.-..;;-;;,,;;r;o;����;

Com o nascimenla de um
robusto garotinho, ocorrido
ontem na l1IJaternidade local,
acha se engalanado o ventu
roso lar do casal Artur Sou.
za Cunha - Herminia Luz
Cunha.

.

.

..***' ',1

Bodas de Prata

Banco Popular é Agricola do Vale de Itajai-
Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts. úom aVia0 de 30 dIas

.' .' "'f 60 dias
Idem ld o!lI' gl' dias
idem idem 180 dias

C/Cti;,P1'8Z0 Filio fi mêses
Idem icem 12 �

2 O/O
.5 O/O
4 0/0
5 010

5 112 0/0
.6 0/0
512 O/O
6 O/O

Comemorou a a do andan
te seu 250 aniversario de ca
samento o distinto oasal Al
fredo Kumm . Irma /[urmn
residente no bai1'l'O do Gat':

.

cia.. NossQs pUl'abens,
_1Il!II!!Il1!!IiII!1IIIiIII1IIIIIIII_1II'IlII__IIIIIII_IIlII!II!IIIII!IIIili��_J��_-�·-�-·"'�.-:---·--oi)ii<Ol.-:t>-,.

!UtOS E OUHUS

AfECéOES DO

COURO CABELUOO.

f �\}S1RIA,N4[10
f�ii-�,Iº,�DlJJfi;4C'
, ..._..-.. J01NV!LLL.---.

.1 i�sf.��:�CtA;
'J�t�> 'ESPEClitUDADI

\' __�--->'-- "''-,-_�� . .r:-'.::.-_-
"

o sabão

III

lea
IID

IV

Extraio
ETZEL

8it
Diplom, pela Facltldade
Nacional de Medicina da
Universidade do B?'asil

Medico Especialista em
Doenças das Criam;as

e da Péle
Cursos esp<eciattzâdos 50 ..

bre Alimentação das Crian
c1nhas, Puericultura', H1gie..
ne InfantilJ Clinica Médica
Infantil, Tuberculóse Iofan ..

til e Doenças da Péle das

I�;� �.��.� 109�:
®••:.�.....-._.:+:...-��.-.:.:,*=+-.�••® e ®��_��_'\I'_•.��'5>�-t>_'II'••_._._.�')_���(.\i i

5
.

w

I Instituto Nlédico Dr" CARVALliO �
Iii.-_-. �,

"

f;�
Siri 't#eil:ie;N "2C'fTP'" !l!:!!f'i1i9J1S7Jt5fl"RlF"�

�

� Dia!!rHJsHcos CHnkos �.
.

� .
! � Metabolismo basal - EletrocardiogrBfia - Labora- .�
I· tório de Análises (tlB,iJguG-Íézes- urina, etc.) ;
� Clínica especiaHuda de Senhoras �
I (perturbações meil8tl'Ua.IS, este. l'Hidade,. alter.acõeg se- ,�
I xuais, incômndtls da adolf'cência e da

.

idade critica,:!
:l i[lnamaç�õss g,eLllt:üs, ele.)·, ;
a !iam!lda Rio Branco. 3 - s:lil1A1â;'Jt>iJIU - 1'e!!:j"na. 1202 �
��ff1tf_+:_.:+ft_�.�._:_._.��..=t,))/.�jp�_:_�® o �J)="'3��I!'>.'iií,���:�:()::'Í>:�:o,*,_��)!i_�_",<pi':f�0
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