
p4lÍIS, 13 (A.P.) _;.:. As [orças do Pri..
meiro Exército Americano lançaram hoje, 'Uma
hora (lides do amanhece?', violento ataque e se

opoderaram de varias posições inimigas na

" l d R' 11.7 , f:' ça de ponte de cerca de 7
morqem este, o ena. isesse ataque ain o un- p, âiâ d 17''',' de

'., pro,u'n � a e com ,

davam-se cerca de 2 milhas ao longo di) Reno. ainda, capturado as cidades'
Atualmente 08 americanos possuem uma cabe'l e SCh1.l1'fJar'ten.

quilo'metros de
larqura, lendo
ele Guinterburri

'

de Mandalavcasa em em
Não obstante a

. feroz resistencia japonesa as
nas continuam proyredhulo

"
'

, ,'
......_ I tinuaram a Hmper li ótlaLf€ de

.

míga a leste d� Mandalay, a 'IKandí, 13 (A. P,) .�. E' 'O se� l\fandalay, encontranuo tenaz re- 20a. Dívísãc Indiana c a divisão
guinte o rnnnm' cído de hoje do brltaníca fizeram novos progres ..Comando Aliado d'o St·lUO:\St,;:. do sistencía. Está se verificando .

dc, _ � sos, OCllpan o três aldeias cada,

Pacifico: «As tropas da 9a. tn, uma luta de casa em casa, D�.s;.. divisão. 'Foram capturados seis
visão Indíana e 140 Exercito COH truíndo. à cabeça de ponte ÜÜ� canhõea. " :

forças

marto Matutino Ianual Cr$ (;0,00 '

semestral Cr$ 35,0,)
avul80 Cr$ (J,3'o I

Em primeiro lugar, a
cYíhml, . purque na lie
sOrdem nada se cens
troil .

Getulio Vargas ..
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Num hospital da Hnl}] de frente é aplicada uma transfusão
de sangue, British News Service
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Os japoneses. estão sendo acossados nos ulli os redutos ql�e p9S$��e��! na ilha
Guari; 13 (A. P.) - A bata- irou em sua, fase final, desde I os japoneses para as uítímas

PO-I
centrados ,� lutam mm verdadei,

I
nordeste da ilha pratícamente se

lha de Iwo-Jíma já estiá em seu uma vez que os Iuúl",';['Js' na- sicões na part-e m2::l'í;dio�al da ro d-ese�pem,. u.san�o todas as �ncOfn'ra 'em poder uas forçds .

220 dia de luta e parece que en- vais norte.amersoanos repeliram' I ilha. AH os japoneses estao COIl- armas cllSPOt1l\'·CIS. 10ela R COSta mnqucs.
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I cra���@j fi�� mlUl1 �fi'a"���
j��ra todos I Rio, 13 (A. N.) - 'Está em oro,

'. � �.. ! iP5l.� �!! � i 1 ganlzação no R'j,o Grande dofa�a ti �6nlnenSa (I IiJfHHh3i u ... ",,$ .��€HMLrO
, ' I Slll sezundo Iníormacões cl,:ll'il

Rio, 13 (5, E,) -- Falcll1dü l:O� I
vem tomar resoluções apol:!:QO r ,.Pou�o d'ep:�S, {)�.geIlercHe , ?,_o,.,;; I re��bülà�J um novo partido po'lí

v(l�llei1le ás r,C)portagl2ils dos "" esta ou aquela corn:nt� púlítice, )\Il,�nteIr?, pai �'I;� ::')11; ,{) ; l:lIt,��l o 1 tiro, que se denominará Purtído
\1' JlS, o general Go«)S Mi;)nt::lro I 'esta ou aquela canmdalmil, pO,s Joao1 Aluer:o (ir ':UtOl;1v\ ,:,. A.1-

I Soci,il D::ll1ocratico. In9.,T'cs:iarãO
declarou: permitindo-iS'e aos própriO;:), ór- 1'es ue _partir, pore:», t:OV,� tempo

II nas suas filei'l'.ls alQ'm;s c1l2fcs
·'Na minha OpLllif.o d�ve hav�r gãos de class� tonu!' tais r9S?- para dr;;",!' as sGgUln!�s pElJavras: do an1Íc!Í) partido Renublicmo

lít.erdad':; de paLwra e d� r�Ll- (UÇÕeS, isto resultarra em res{Tli1

I - ,D que tojos d'ey::,m fazzr é. Riv'Yrm{'del1sc. A nOva
I

agy.2m;1l1�1nWo para iodos, iil1C,tus�ve par� gir n 1,ihe,nl:lr1e dê p,�ns:1.mento nuo gastar inütilme,üe suas en:,'r I ção "'partidaria iniciará Seus ira-.
OS <'memol'iQs) dos sllld'llcato::;, e dos prOprl'l'os membros em as� I' nias, pen�ar na gU2rra e agir em I balhos com uma Conv'enç50.
claro. A t;'ilmpanha politi:ca s2tá sun.tos de natureza· purnn:en�ê3! funcão da guerra, Emtür-;:i a vi- ,
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reS teria S'� utHizado
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d,;; Umangnr .as suas açoes. a a exter�
. '" < •• 'v c I· L, .

'

U111a all1'()�tra de (lue n[o exa- I d
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� --- até Gaspar, anele foi ,apanhadacoação EStiCa, e a inú:!rna, qu:} moraaçà. a, e Iall::l (te. 'Om dar i!l':!.1!' li!lil'mmlliiK'õ!!1l' na captllr"" na ma,llhá de Ôll-( 1
,

III <i» iII .. .., i"HIlWiIi •• UiJI LI no m'Olné:nto em que a lnercndo'�se aplica ás faculdad:es animi-.., ;�rft!l!<"",p"l!!IlI" tem, na visinha cidade d:l Gas�
qu'!� se rompem as II 'ij�h,\Ol'l1liõ'" ria. era d-esembarcada.CllS,

(A 1'..T)
.

F " par I doe três lll�nor:::s qUe hl1-i.
. diluvio é iminente, Rio, 13 . 1'1. -- oram (!i,,�,

" 1 t, "10 aprecl'�\',."l q"I�'l
Ajé o momento em qu� redi�A'. liberdade fisica do hOllVcU1 \, 13m suo I all 0<' L' I -

, . . JARBAS terminadas PTQv:�dieI1CÍ:1s para
tl' ',ladn• d,':' t,!,,,]',c'!os elo' -l'Jlt��l'l·.O" '0' ..1 giam.os ésUt nota ltãO, foi. p05si�se, opõe a escravidão, que é o B 1 B"i f' ',__ � _L - '- - �

Ih .que \) . anco c C) raSl jZ,�SS2, . J vel a nossa reportagem co <erestado humilhant·e da nossa nl� No bar e no lar d 1
.

l dpor sua 01' 'em, o pagamen1p aO No bar e nu lar dados sobre a identidac e .os,turBza,' ·:'.á,···.· espiriitual se opõe.m, K' NO T .

I
.

governo norte"americano (a 1m- K N O T I autores do- roubo, hem com::> ou-
as Viól<:Si��.do direito que te- não deve faltar poríancia de trinta e cinoo mi- não deVe faltar t tros d'etalhes a respeito·. '

�.4h···�q.·l!1Ji,&�IT;labsoluta;rnellte inofensivo" para
lhõ<es cOl'liespo;nd'ente ás trêspTi-

.----

!"IT.I,vS.. U.iíi.l.v pele. E
.. f.icíente pl'OtP.P.ão con,tra

meu'as j311Cstaçõ-es dos mat€l'iais r"
.

..I Pf!!�.,fi· "'I", 7.��.í? Q �F.;.,ri�.!.;�� h,��iiP'lJa'- -�T f,omecidos ao Bra:>H �m vü·tud-e \�""'" r Ll ze i ro . I v' .�,,). U L..iU I.. • d!� lJiJU

�"Z··e.lI PICAJ?AS DE MOSQUITOS ti ao acordo conchudo nas baSeS

l��==
.,." I "m'"W�fi !fHm�atlE"".I. .

ti outros Insetos, da Lei de Empréstj�lJO:S e Arr"�n�
.

,- nelO i�l�i��nU nn�i!
-��------'--'-----.�."':--��.-------- da}J�e,n.t:os, ; .. ,,,_.' M ••••• _._ .�.
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Londres, 13 (A. P.) -- Aviões
de bombardeio sem pilotos, caro,

regados ele violentos explosivos
e

.

voando para a Grã Bretanha
sob controle de radio, poderá
ser a s'egunlla manifestação d{J
ódio alcl11§:o, após terêlTI falha",
do as tomuas voadoras '8 gra�

.

nadas foguetes. E' isto o qu�
assinalam agora os correspond'ê!1
tes aeronauticos bJ"1tanicos.
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.llndúslrias Salto . Grande
Edital de Convocação

Pelo presente ficam convoca- Iatórío da Dj�1etiQria. PaH:�Ce])

dos os senhores Acionistas a do Conselho Fiscí:tl 'e contas do

comparecerem á ass�mbléía ge.. exercido de 1944. •
ral

.

,ordinárJia, a , realizar..s'e 110 2 ..

;_ Eleição do Conselho Físcal,
dià 24 :de março próxàno vínz 3..,.... 'Assuntos de interesse social.
douro, as 10 {dez) horas, no es-

.

,
'.

critóniJo desta sociedade, para. Ituporanga, 20 de fevereíro de

deííberarem sôbre a s!egurj;nte 11945
•.

j... "I
,: ORDEM DO DIA' 111g':) Herinç

. ',.'
'..

-

V..ende........•..S
.. e.

,,:
,.'

.1 :
. 'A,..provaç.,ã�_d�Balanço, re-

.

'

...
.'

Diretor p. re�bd,'e�,lte '.
.

. ..�........ �-. o .-.-ii-+-..-.-,•.e=!t.-§.-�

Vende-se 1 Tafonaçomple. Metalurgica ltoupava Ltda.
ta com grande produção, trs- R

• -

E't d-
•.

d S
a

tatar ·.com. J.o
-:

h
..

n

... &, C.'.'la. '. L.tda, tUDlaO I raer IRaria .05 �CIOS - Quo.lslas.1.llua,S. Paulo, 259 20. Convocaçao
,< Tele,fone 1375 Pelo presente, são convidados os Srs. soctos-quotístas ]

V· 'd'
. ***b I

lt d
da Metalurgtca .Iteupava Ltda. para

..

uma reunião extraordl-eu e-se um ar Si tia O· r .

em ponto' bastantelc' ld
narra, a rea izar-se no dia 19 de Março do ano corrente,

.. '

.'
.' �ncorrl o ás 17 horas, na séde social á rua Acre s/n. aíím de se

e� por preço relat!vamente deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
'

��:fa0��: - Intormações nesta 10) Tomada de contas da Gerencie anterior;
. ç....

.
.

20) Eventual reforma do contrato Social;
. 4.1_ *F**I .

t
30) Outros assuntos de interesse da sociedade,

'.

.

..
, - 10 a an e FELIX WILLERDINO - Socio Gerente

-Ó:
Vende-se um, �e alto po- i.-ii-�.-.-:'-:"-�-'-9-. o +-:+'-.•-,.-,.:_,.J'i"!'+.-+-�-.

teneíal, em perfeito estado. - r h' d 'G' M d'
I.

G
'"

S A
J�;!�í.. com o diretor dêste a PIca Q. azes B IGlnaeS

H

remar, .H.

I Procura-se
Assembléia Geral de Debenturista

Convocacão
Pelo presente são convidados 08 Senhores portadores

Precura.se uma menina de de Deb�niures desta Sociedade, para s» reunirem em As
lO. 14 anos para cuidar de semhU!!? Geral, que terá lugar no dia 5 de abril proxímo
uma criança; tuturo; as 10. hor�s, em urna das salas do Teatro Carlos Go
Tratar no Bar Blumenauense. mes, sIt? nesta Cl�ade de Blumenau. à rua 15 de Novembro no

*** 1.181, afim de de)lberarem sobre a seguinte ordem do dia:
'Procufa-'-se T E C E L Õ ESIlO) -. AutorJ.zaçã.o para a venda do ímoveí sito à rua

FabricaTextil Blumenau Ltda. Gel. Vld�l Ramos;
__

Rua Minas Gerais, 19. .,
20) - Nomeação d� representante permanente;

J
.

i *** 3°) - Assuntos de Interesses comuns.

CORTIDOR - Procura-se NOT�: 9.s debenturista� deverão depositar os títulos

um, para trabalhar no "Cor- com qu� ,egItIl:g,am sua qualidade, no Banco. Industrta e

tume C'aviunense", em Oavíu, Co�erclO de Santa Catarina S.A. (Inco), até o dia 3 de
na, norte do Paraná. AbrIl de 1945,
Escrever para a Caixa Poso . Blumenau, 12 de março dê 1945.

. tal, 143 _ CAVIUNA. .

ANTONIO M. C. DA VErGA - Diretor Prasidente
. .

*** WALTER SrRAUCH - Diretor Gerente

Precisa-se
.

Precisa·se com. urgencia
uma empregada para 'Cosinha
e arrumaçao em casa de ca-

< ssl' sem' filho?.. .

Queiram apresentAr oe BÓ
mente que tem pratica e. re-
ferencias. Pag!FSe bem.

.

'Informações a Rua São
Paulo N;. 286 ., fundos.

.':.:

.: .:

.'. NlI bar e ne lar
KNOT

não deve Jaltar

Aparelhd G�zogenío .á carvão,
usado, em ótimo estado.

.

Informações com esta Gerência.

frigor é
>

Sabor
Das Manteigas a Fina flôr

Oficina RADIO FUHKE .

AH;odei todos os serviços de
.

'

Riidios receptores
Servicos HapillQS e Garantidos

"
.

TELBFONB .1395

"Oidade de
.:

81u�ella.u'.' 14 3·1941

u hin
HOJ'E - 4a ...feira, dia 14, ás 8,15 hs,
Dennís O'Keeíe - Marg» e Jean Broks, no tenebroso filme

4f�O HOlnem Leopardo"
N'um ambiente íspano americano as mais fortes. sensa

ções são desenroladas de uma maneira ímpeesstonante ! -
Um filme forte, somente para as pessoas fortes! Terror I
Crimes! Mlsterius í

e.. . cousas tantastlcas rendilhadas
com musica mexicana!

No Programe: Comp. Nacional � Ainda que Pareça
Incrível e Universal Jornal.

Platéa 2,00 . 1/2 e mil. 1,00 - Balcão 1,00
.--.�-:._;_.-:+'-"'-".1::2.•,-:+,-. o+--:.-.-.�+-:.�:+'�+:-.''''''':•.

t
Acha-se em RIO DO SUL o sr. JOÃO FERRARI, agente

corretor da COMPANHIA DE TERRAS DO NORTE DO PA�

RANA', a maior emprêsa colonisadora da América do Sul, com

séde êm LONDRINA. O sr. João Ferrari, que ha longos anos

vem dedicando suas atividades na colonização daquela próspera
região, acha-se hospedado no HOTEL PONTO OHle. daquela
cidade. onde atenderá os interessados em obter informações 50·

bre a zona para aqual trabalha.
Em Londrina, os interessados poderão tratar com seu sub

agente, sr. Rudolfo Turra, na Pensão Patriota.

Tem desejo de conhecer o NOrte do Paraná, não perca
tempo, procure hoje mesmo o sr. João Ferrari no endereço aci
ma, que lhe prestará todos os esclarecimentos necessarlos .

•-,.-...... - ..-.:-,..�:-.-� o .�.•-.-�-... -.--.�:,:c- •.-i+.-:.

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Cornerclarios
A v ISO

Tenho a satisfação de comunicar ás Autoridades Civis,
Mllítaros e Eclecíaatíces desta Cidade, Comercio, Inrlustrla,
Segurados, Bancos, Medicos e ao Povo em geral, que a

partir de Segunda-feira, dia 12 de Março, andante, 8. agen
cia do INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS
COMERCIARIOS, passará a fuuclodar em suas novas insta

laçõea á Rua 15 de Novembro No 1369, proxlmo ao Banco
do Brasil, onde continuará, como sempre li disposição dos
interessados .

Blumenau, 9 de março de 1945.
J O Ã O P O R T O - Agente

..-.-�-.-:4i'-.-.•.as:.4!-§-. o ._._§_._�_•.�.E'<+-:�_�

Clube Blumenauense de Gaça e Tiro
Convocação de Rssembléia Gerai Ordinária

De ordem do Sen!1Dr Presiden-. I tratacto da seguinte ordem; do

te, ficam convoç.ados, na forma I dia:das disposições estatuárias, Os -:rv�odiHcaç50 dos estatutos '80-
SenhOfe8 associados do Clube cia1s
Blúmenauense de Caça e Tiro, Assuntos de ordem diversas. �

para se reunirem ,em Assembléia
Gerai Ordinária, a realiz3J.r-.se e111 Blumenau, 12 de março de

data de 20 do corrente,' ás 18 1945.

horas, nOs salões do CLUBE Afaria da CIfJS[{1 lHello
NAUTICO AMERICA, para ser 1° Secretário

Correntes para Bicicletas
"DIAMOND CtlAIN"·';U.S.A.

Cr$ 45,00 cada
5*9'

Dr.. A. SANT AELLA
Diplomado uefa Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil.

í\Ié�iüo por concurso do Servi.;:o Nacional .le Doenças Menlais,
EX-ll1teruo da Santa Casa e uo Hospital Psiclujátric,o do Rio

de Janeiro, E:X:-lll�dico assistente do Sanat6rio Rio de
JOllJeiro da Oapital Federal.

CLINlCA MÉlJICA - ESFECIALISTA EM DOSNCAS NERVOSAS.

CONSULTÓRIO - R [j A P E L i P E S C II l-J I D T

II
IEdiflcio Amelia Neto,

Das 15 ás IS horas
FLORIANÓPOLIS

���ftp "1�.5S1tfi'3ig �!

Ffibrica de Tin�as IBhnnenau Ltda.
Tinias e Vernizes - f'daterial para .;

Pintur�s em Geral I.

Tintas em bisnagas para artistas
Bh.rJmenau ,. lia. Catarhlil

DISTRIBUIDORE§:�=

João Prosdocimo &. filhos
Filial �em Blumenau: Rua 15 de Novembro, 681

Eml. lelegrafico "BICIClETil"
.

=

fabrica d;la�rllhos e Oficina de EStieltara-I

aruoldo Pueller
-8 l U M f N fi U

RuaDuque de Caxias, 8 (Ex-Palmeíl'as)

Telefone,1081 - Caixa Postal, 48 I
Especia,lidade em_ il,l1itação 'de Executa.se com presteza e per-'
Granito:, Escadar:l.as, Pavimentos, feição Colunas ele Cimento Ar..

.
.' •

I
mado, Balilustres, Caixas pat:a

SoJe1ras, Pedras para Pws. Ba,. Agua, Tanques, Capiteis, Tubos

cões para ArmazenE, Cantonej� p�ra EsgQtos, Ba,noos para lar..

P'lt R' d' FI dInE, .Mesas de Centro, Florei'"
ras para 1 rOs e a 1'OS

O�I·
.

> •

'

.

-
I. tas, Vaso, FmgImentD de Ma ..

rões, Golas de G-esso, etc. d e i r a e P e d r a, etc.

@ww

Aparelhos de Radio
da R( À Vitor

I
'U

de todos os tipos e tamanhos na

Casa do Americano S. A.
Mercado de Automóveis

Rua 15 n'. 4.87 0,..1Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Mais um qrandioso prelio intermunicipal taremos domingo próximo. Tra
.

'ta'-se do que. realizarão Marcillo Dias e Olimpico
'i:-��SIII':-.-�-.�-=:t:-..,-". O ..:......_·+5i!I+·_+-...:......-;O'--+-+ o ._'-._.��---...:---.+�.-+_:.;-+o .-+-:+:-.-:+:��-:. !t!--:+-_. o .-.-..:-.+:-:..- ..�.-.-�-.

Livraria Blumenauense S. 1.1
Demonstração de lucros e Perdas,

referente ao exercício de 1944
Crédito

403.148;20
7.276s50

TipDgralia e
Parecer do Cons elho Fiscal

SENHORES ACIONISTAS·:
A Diretoria desta Sociedade, de conformidade com os es

latut9s. sociais e presc:riç�es legais, submete ao vosso Estudo.o Mercadoriasrelatório, balanço e demais documentos referentes -

ao exercício Desc ntos e Abatimentosencerrado em iH de dezembro de 1944.
.

sco

Conforme se verifica pela demonstração de Lucros e Perdas.
o lucro partllhável permitiu a distribuição de um devidendo de Ordenados e Salários
12% .sôbre o capital social. . .

.. Portes
A situação desta: sociedade, conforme demonstra o balan- Selos Recibo

ço que com este publicamos é sólida e promissora, represeman Impostosdo um Aliwó real de Cr$ 722.454,40, contra um Passivo, tambem Seguros
real de Cr$ 212.449,50; Bancárias

Este, Senhores Acionistas, o relatório que julgamos de Força e Luz
nosso dever submeter ao julgamento da proxima assembléia ge· Impressos
ralordinãría, a realizar-se no dia 31 de março próximo futuro. Propaganda.,

. Blumenau, 25 de íeverelro de 1945. Telefone e TelegramasG. ARTUR KOEHLER -c.: Diretor-Presidente TipografiaPAUL KOOH - ,Diretor Gerente Loja e Eserttõrío
Juros e descontos
Auxilias e Subsldios
lnst, Apos. e Pens. Industriârios
[nst. Apos. e Penso Comerciarias
Fundo de Reserva Legal

50.000,00 Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciação

129692,70 Fundo para aumento de Capital
3,794,00'

.

133.486,70 Gratificações a pagar
Dividendos a pagar.

Demonstração do ,·IIIVO E passIvo
em 31. de de�embro de 1944

A 't i v o
ImobiHzado:

Imóveis e Benfeitorias
Estave!

Máquinas e Acessórios
Móveis e Utensítíos

Disponível
Caixa'
Bancos

Realizavel á Curto e á Longo Prazo
Mercadorias

-

Títulos em cobrança
Títulos a receber
Devedores em Oonta Corrente
Participações

.

Obrigações de Guerra
, Compensações

Ações em Caução

1.997,20
3.244,90 5.242,10

. 456.074,00
8,095,40
42.497,10
21.6fj8,40
1.000,000
4.390.70 533,725,60

Paes v o

300.000,00 .

19.310.60
19.444;60
5.1.249,70
80.000,00
·10.000,00

-�--

.

,., ','
Não Exiglvol

Capil�l,
"

.

Fundo de Reserva Legâl
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciação
Fundo para aumento de Capital
Fundo para aquisição de Máquinas

Exigivel
Títulos a Pagar
Credores em Contá Corrente
Credores Especiais
Ordenadosa pagar
L A p. I. a pagar
I. A. P. O. a pag-ar
Divipendos não, procurados
Gratificações a pagar
Dividendos a pagar

, CompenSlJções
Caução da Diretoria

Oéb t O
199.0!2,40
2.�10,lO
1.608,50

47,666,60
9·658,20
1.259,20
2.903,90
2.091,40
993,20
889,50

11.655,:0
14084,60
(). ISO,30
715,40

5.413,40
1.861,80

--:-=5.161,00
5.711,10
lS.349,00
10,000,00
28.000,00
36.000.00

307.203,60

.-.-.-..-�-��..=�-.-.
.,,' ii>

SaIlna e 6ioeeiWs .?

Blurnenau, 31 de dezembro de 1944
O. ARTUR KOEHLER - Diretor-Presidente
PAUL KOOH -' Diretor-Gerente
ANTONIO M. C. da VEIGA _ Contador, dip reg. sob n: 949

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da so-

20.000,00 cledade anônima "TIPOGRAFIA E LIVRARIA BLUMENAUEN
742.454,40 SE S/A", tendo. examinado detidamente o Balanço, demonstra
----- ção de Lucros e Perdas,· relatório da Diretoria, inventários e

contas referentes ao exercício encerrado em 31. de Dezembro

I
de 1944. depois de constatarem a mais perfeita ordem e exatidão,
em tudo o que lhes foi dado examinar, são de parecer que de
vam ser aprovados pela Assembléia Geral Ordinária, além dos
documentos acima enumerados, todos os átos praticados pela
Diretoria. referentes ao exercício de 1944.

Blumsnau. 19 de fevereiro de 1945.
510.004,90 A.UO. TIl. J. FEY _ FELIX. HIENDLMAYER _ R. KLEINE

42.787,70
29,548,40
52.313,60
17.554,60

885,00
360,20

5.000,00
2S.000,00
36.000,00 212.449,50

- 20.000,00
742.454.40

Sempre foi e continua a ser

MelhorBlumenau, 31 dê dezembro de 1944.
Q. ARTUR KOEHLER ., Diretor-Presidente
PAUL KOCH - Diretor-Gerente

A,NTONIO M. C. DA VEIGA .. Contador, dip, reg. S,Obn. 949, ,'I·,

.

- .. ,

I
Ajude seu Marido!

Os homens de trabalha dizem não cuidar da
saude por falta de tempo, no entanto mas vezes, o
seu sangue carregado de impurezas, preeia um ira
tamento enérgico e imediato.

.

Seja bõa esposa, ajude o seu marido a se tratar!
Faça-o tomar, ás refeições, uma colher de

I
.

valioso auxiliar no' tratamento da Sífilis, grande pu
rificador do sangue e veja como fioarã ele outro ho
mem, forte) de bom humor, com apetite, sem dõres
de cabeça nem reumatismo ou outra qualquer moles
tia do sangue, que possa comprometer a seus filhos.

21 EC

• •

tTAC A f r ,c o

G. MIRANDA
Expedições - Despachos

Agentes dos iátes: ..

"BRASILMAR"
com viagens regulares entre Itajaí - Santos

Caixa postal 36 _ indo Telegr. flGuidoH
ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira nOS. 68/7 2

Impostos
Durante todo este mês, na

Prefeitura Municipal, paga-se o

imposto de Industría e Profís-
sões. --

r-r-: Na Coletoria Federal, com

�. multa, o imposto doe Patente de

Registro, venoído em 28 de fe
vereiro.

�..+:."':.--.:!n:+-.�.09+.��.-.�.-••�.-e

8,11 A Capital ã
, A casa que tem todos �

,• artigos do mais baixo:

.. preço ao mais alto. .

.! Grande sortimento para'.

! ILfAIIIES·
ii

.

: Rua 15 de Novembro, 505 I
, Fone 1011 .:
1l.$�f?!jjjj4;.�§.�"$_�_jl)��Ii>ICíi

•.-�-".-.-+.-� .....-�-..-'-. a.-·:tt_._....i'-. ..�-i.I-�..,.._§!-�
• i

; Casa �e Moveis Hossmar� Lt� �
1 Aceitam UOYOS pedidos na estofaria I
f. e reformam moveis estofados �

80Gí��d6 B8nBfiGia�ora d� Madeira Lt�a.l Serviço rapido e nerteno i I
- COrnpra e Venda de Madeiras para t�dfi8 DS, f1ll8 ' T

.

Rua Amadeu Luz, II i
8ual de Setembro Talofone J2�� :���",,,�""P�� "'�,-.-..-!fX �--*='.-.-ll-��..-àI-"'-,':'.":

.

Arrancar e destruir grau
vatás é contribuir . para o

desaparecimento da malária
em Blumenau.

t��f':.�.:-'::'3':.:�,n:g.
o

i "Antena Galliu

I :.;

� E' a antena preferida para
.� o seu radio, com esta an

� tena o seu radio terá uma

I
� recepção perfeita. �

� Peça hoje mesmo uma de
� monstração em sua casa:

� Informações com o SI\ José
FI GaUiani
� Rua Sã.o Paulo. 9
ii Blumenau
@
W:�+�:<i�_·':'_��I.:::.:€:UEO�.1

• >

... ,-_:_." • .«.-Ml:"'-.�.�
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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IC
. Novo e empolgante cotejo

intermunicipal
Festeja hoje sua data na. Reina desde já o maior Interesse e antuziasmo em

DIli,��.dn
talicia o sr P"ancisfJO 111]0- torno do prello » ser ; fetivadp domingo proxíme, no esta-

eilUUI9Wh, dreck, industriarem Jaraqud dío da Alameda Rio Branco, entre 2S valorosas esquadras
doSul.' do MarcHIo Dias e do Otlmplco. .

II a nor - Ainda nesta data come O Mal'ci!io Dlas vem precedido de invulgar' cartaz e

.
141 .

. mora mais' um aniversário certo de que brilhara em nossa cldade. Basta, pera ter-

Contado" o meliante conseguiu esca�ai' - Visitada natalício o oomerdanto Ar- mos uma ideia da pujança e valor do quadrn visitante que
.

. Metalúrgica ltouRDava lida.
.

nolâo Erueçer, estabelecido Iemhrumos sua bela campanha no certame estadual recém
.

'Apesar dos reperidos av!Íisos da sarío. Contudo, este chegou no no oisinho municipio de terminado.' .
.

.

1nlprensa recomendando pruden- local' oportunamente, írnpedündo Jaraquâ do Sul: . O OHmpico, óra de posse de um 'Lorksillis, Hm,a, CO?-
da contra os gatunos e mUito, que se perpetrasse o roubo, o - Decorre Iioje o anwer-! ria na conqutsta de um trinio e i8�O é 'V que tü,H!", nos

embora nossa policia se mostre que já é alguma cousa. stirio nauütcio do sr. RUbens! esperamos. .
:.

ativa na repressão a essa espe-, Outro ladrão, entretanto, con- L1Iírili, dedicado açente do Esperamos, pois, o proxlmo dia 18, dia deí's;i. Bêrs�acw·

de de crímínosos, os roubos S� seguiu arrombar na nodte ele sá� I.A.P,J. em Brusque.
I
nat lide ItHeLoHr�Uüa,

sucedem com frequenci� te ulúj� bado para dO'mi:ngo últano a - Ainda hoje comemora .'.

mamente quasí ll.ã.o se passa dia porta da Metalúrgica Itoupava mais um anioersario o sr. Amarica X Palrneltas
sem que se tenha noticia de um. Ltda., sita á rua do Acre, em Bernardo Revlcelberg, da 80 I (Continuarão da i�OSS:t ultima \1ãJ foí muito Ielíz, sendo subs-
Aind.a na noite de domingo, o Itoupava Sêca, de onde roubou ciedade local. edíção.] tittuhlo no g,eguni:lo tempo por

comãssarío Roberto surpreendeu 15 quilos de arame de oobre, *** O PALlVíEIRAS APRESENTOU... Altamiro, que se saiu bem. Jan-
ummellante no momento justo meia dUZli(a de espátulas para Noivado SE COM UNiA DEFESA OTI. jfio e Currage oonstitui\ram uma

.""111 que este .tentava penetrar na. pedreiros, diversas enxadas e en lVI'A E UM ATAQUE REGULAR zarra uue s€. uode dizer bôa,
resãdencía do sr. Bento Laguna, xadões, bem assim como varíos Com. a distinta srta. Alzira Havia ·grande €xpectaNva em Teia, Piazera ê Klldo, que for.
no bairro; da Velha. O ladrão litros de gaS{)tj,fl!a.� Correo, residente. em Oorupâ, torno do esquadrão palmeírensc. mararn 11 int:::rmetlj;ilrÍO atuaram

pressentiu a aproximação: da. Um dos íuncíonaraos dessa fiJ... Jal'agüa do Sul, contraiu Não há duvida de que a ex:ilbi bem, destacando.se dos três o

quela autoridade pondo-se em ma oomuníoou o Iato a Policía, I núpcias dia 8 do tluênie o ção do campeão foi bõa, Apre- centro.anedio Píazara. BEla, que

fu�a! de nada valendo 11

p,erS'.2. que tomou as necessarías

ProVi"',
SI'. Cf!'�'los Tosini, in.;�eri�ente sentou uma defesa muito. bôa e atuou durante <os primeiros ·15

guiçao que lhe miQv\3u o oomis; dencias.. municipal daquele distrito, um ataque regular, mas que pro minutos foi regular. Cocada tan

..
.�............... v""",, ,;.........-- ......................- '''"' ., ••"-,_,...� .........., ",,,.,

• *** .

mete. E' preciso (lue se d'Í'w que to na «meia» como na extrema::::r;"O:'<'''';;$:;,.••o�* ••�.�." •• r;,-'-'''''�4_6C�''oI" ;p�.. lo> • .,.nlill .. t..flb� •• ,,0' ,. "''''II'''''''' � .. �;;,. ,...� �CI II.�.�"c',.··

Vi �.j'antes
. �

n;e Q '!;ii a vanguarda palmeirense não me fo,L bom. João que [ogou !lia

I> p tA" i

d ti Idi'
lhor apareceu elll virtude eh dís- período final na meia-direita es·

uimCO, opu!ar e .gl'Icom o Y a e !e tajai E1Wo�2tm se nesta; cidade plicenLlia c.om que atuou o centro teve bom, marcando do(is goals.
...;WI "... "'''h, ","=""""""",,"_"" ""__ O

nos.
30 brilha.nte· colega, S1'.

t
Texerinha e do jogo víok'nto da Zaboli tanto na "mei,a') CO�110 no.

HerflcUto. Lobato, R'edat01'- defesa amerilcana. centro do ataqu,e d::;c'=priono:u.
Deposito à dürpoBÍÇaO 2 010 ,

Chefe do jornal !IA Noticia,", A defesa, COUtO já frizamos, Não correspondeu em aosoluto

Deposito Popuial' 5 O/i) .
de JoimJUe e figura de .(}ran esteve soherba, podendo,;,s;c ta- o cartaz de que veiü precedido.

C/ats. com aviso de 30 diato 4 O/ó 'de prestigio nos meios jor. Xilr de impecnvel. Luiz no arco FOL na reJHda(�e uma fi.:2;ura apa
" " ., '. 60 dias 5 0;0 j nalisticos do Estado. foi uma grand'e figura. Juca e gada. Bad'eco, nO centro pugnou
fd{�m lá .�; gr> dI1J;3 5 li2 0/O I Ao dislin;to colega as nos, Schram mais uma vez do�s gran- regulamentar, melhorando sensi,.

. Idem ic.'D? 1;;) Ü afi 6 0/0 ,sas boas vlndas, cem 'Votos des heques. Schram COmel>2u um velmi'nt", quando passou para a

C/Cts. Prazo Fi.:n) 6 mf0üt� [.12 O/O ; ele feliz estadia nesta praça. grande :cl'rO no lance qm, redun� ';meiép. Otavio na extrema es·

Idem iaem 12 :;) \} O/O I '-�-- dou no terceiro tento dos vJsi- querela 'est.eve com. altos e bai�,
: De passagem pm'a Rio do tantes. E' qwe pod2ria ter man- X08.

I S�tl, onde se demorará a�gun,c; dad'} a bola para fMa ou quan. VITORIA JUSTA E MERECIDA
:1 � I dws, esteve em nassa c�dade do não ter .dado uma d'e suas I"Jão se discut:� qUe a \'itóriil

i.a� li� 10 81'. João lí'e'rrar'i, agente costumeras ;<bioidetas:-, Esse tm do nosso onze foi justa e me

r��d lno EEtado da Companhia de ce foi mais ou menos assim: p_ [eciJa, pois r'ealmsnt,o: a equip'B
..

i 'l'e'rras N01'te de Pal'anà, com bola vem alta, cai d�ntfiO: .da local est:�ve superiiOl', revelando
dos Lucros Extra-I séde em Lo'!d1·ina.. ái'ea e i:orre em cli.f.eçi'(o ao fun. Ser2l1l possuidon:s de mel11or%

b.' I Ao sr, JOCtO Ferran, que do perseguida I�Ot Schram; <:sr:: qLül1idades.
t7 vot�: "dlscoruandJ.O dos fun., I é pessoa muüo conhecida e te poderia ter f.eito da mesma o Foi porí8ndo justO e 111efeci
(amen.os o parec�sr, voto su�

li
j'elacionada nesta região os que hem ent·endoesse, mas prefere dissimo ü trIunfn alcancado an-ment'e pel� c�nclusf,\()�b C"
nossos votos dú feliz e {J1'ovel que Luis Venha rêcolhei' oe qmm. te-onf'em pel,o Palmeira;.

.

-

.

çouc usao 11. 1 .

-

l�. tosa es!aàia naquela cidade. do o mesmo salta para apanha- UMA GRANDE V!TORIAMaua de Terrenos S. A. - Capl- ! _" . """'" I- ''*'''''''''' - ._'..... la surg'e João, «1112ia;) amei'icano) A vitoria ele domingo foi grantal. - O relatório veve ap;�nas I() I
d O nO l'l�!t:iftllam�8 fm�!il (;".l��j!'l e culucou indo a bola Rninhar-.b'::; I

de pma os ·(aivi ..2sm:'::Tal(liiniO:s;�,voto o sr� ttp de Andrade Gil, I y;,'l.. n� � Urll�ii&i �f.;al,�íl��ll
. nos fundos da rede de Luiz. uma vHória sem duvhl:l m2r2.vota,ndo contra üS demais jui0es. I D' l l F ld' I

E' d
.

. lp .Jm. 1']8 a aeu .. aae Vico, ailI'; n,os tr:::inos a[o vinha cedora de [[wndes louvof2s,'eslgnado l'elatof para dj,rigi!: I �

o viQto V'enoeopr o sr. F. MI. Nacional de .Jt[qdicüw da correspom.:endo, teve um bl:ilhaD I pois assim quebrou a invencibí.

Saboia Santús. Univerl'sidadé. do B'l'asil te des�n�p2nho. Emiko como de
i
iiüade (�ue � ru:1fr;iCil osteniava

O sr. Otto d,e. Andrade Gil II.!! �- li: .�. �. pl_"axe 1�1,!) lI:elhor do,P,,:lmeiras'j em, nossa Cldaa8,
.. . .

. .

D
nd�.dCa i.Speg�adSdCem 'Twrra lOt OllUO gral1n::� ]o;::wdor.1 E com 'e:,5e m::Fl'i1lhw tnunfo.

requer que se reqmsi{'e á . L n .,!i li'" •
. �. � �

Ul�UmçaS l1IfiS· brUmçaS Formou com Vico e EnüBo, ' o Palnl:�jras m::üs unm VeZ êi1a[.R. cópia autenNlca das Instru../,
ções baixadas sobre I) lflnçameu-i II e d� Pé�® uma intermediaria fOrmidavel, d.B

fendendo e ap.oiando muLto bem.to co impostp ele Lucros Extrél" I
. A ala Lino�Caféúi1ho, es!'ev:�

orclI.'nilr:lo.s. O,. p.residtm.le d'eferÍu I Cursos especializados 50.. C0111
.

altos ê. baixos. Texeirinha �=="""'"==��==,--==<=�

o· requerunenl'O.
'l'-Q-1);.._+�<)-.-.-.-.-.

ore Alimentação das Crian
!
esteve numa tarde negra. Jogüu

cinhas, PU'Bricultura, Higl.e... 1 com dispHcenci:l, Est'eve muito,
na Infantil, Clínica Médica

1 uquem de sua f:una. Aug'usto
Infantil, Tuberculose Infan..

. foi sempre um eleI1l'entü incan.

I til. e.,
Doenças da Péle das

j
savel e mostrou ter amoi' ao clu-

I
Cnanças.

.

be, pois s�riamente contundido
""" preferiu 't'mpr:::star SeU valia,,'!)

I_�*���.__," ;:.=::.1l�Cs""""",,1:�10�9., .

COl1curw ao clube, Doquinha du-
rante o tempo que atuou oe até aos

I No bar e no lar 10 minutos do segundo periodo,

II K N O T esteve bom. Zezinho qU'e o suhsti I

não deve faltar tuio tambem �(1iu-:se bem.
FOI BOA A EXIBIÇÃO DO

A.l'dE'RICA
O America por sua vez tam� i

bem curupriu uma bóa j):�rloi'", I
Jl�_anl'�\ E:1íTe��nio, _foi \'2r�o ... J
n"0"0 () i(VlO P"3"·l:1:) f],..., "aIT)" I

.

�i:� E�eUS L;�·;iT311;��;·-'Seh�]�hJ't q�i; !
I figurou riD prjm!iIo p'?ri�K,O, 1
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' [:�r�ál€�fi@ Prado lb� �{��;,;o�;: Menor
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Anlversarlos

Junta de Ajuste
ordinários

t·eCe {} já pCHL:fOSO pr'�stiglltO que
Blulni"nau esportivo desfruta em

todo o territ6do catarin:ense.

Rio, - A Junta de Ajust,e dos
Lucros Extraprdinários deddiu
sobre OiS s-eguintes processos d'3
S. Paulo:
� Reclamaçã:o n. 21H - metro

BrasH'!lra, Noed & Ratola, Ca�.
pital: .� Aprovado o acordão n.

198, piela. qual, por una,nimMade
d!e votos, não se toma conheci'"
menta da recIall1ação por pe.J
l'êuipta;

..

.

- consulta n. 135 - Sind!h':a10
dos Banoos d o Estado de S�
Paulo.:� Capital. - OcJ;<l1clusão
do paf'ecer: Opino no seni:ido,
de se responder negativamente
á consulta, fka.nda dessa forma
prejudicado o pedido quanto ao

cálculo do impos·�o. Aprovado, No bar e no lar
nan,irn)enrente, tendo o sr. Otto K N O T
dJe AndradJe GH exarado. o seg;ui,n não deve faltar
+-."�+-+'�.•.-_.-�,-.•.-+""",'9 o .-{>-+-��.•-+.-.",,-�----:+-+
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