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tas os, primeiros soldados II
aslelnnte

sileiros que lutar na Ilalia·
v •

Riu, 12 {�G .f.l-fJ prr[neiro�eséalão das forças' Expedlcionarias Brasileiras qlle I Viajam ii bordo do uGearg Meig" 5.360 membros da F· f. B'J que deixar�m
delXtUi Uápo'e$ dia 1� ai bordo do Iram;porfte nnrie'anunicano "Georo Meio"', sob o Hapoles quando faltava apenas Q&ma sema§}s para c9mpletar-se um ano da chegada dos
CInDIndo do ;CaJs �!org Mac Ihumi deverá chegar dentro de poucos dias '80 Brasil, primeiros soldados brasUeims áJ.t�ii3, tunie conlribuiram de um modo eficiente e

. prov8velmeme em 17 riU .18 do corrente. valóroso para a de,rrota das forcas aazl-tasetsías •
.�----�,--------���--�-�----------------------�--�------�--����-----------------------------------------------.--�----�----�.--..�

Noticias procedentes de Cuiabá, Mato Gros�o, revejam o ambiente de repressão
criada alí pelo Interventor Federal, sr. Strubing Muller, contra a livre manifestação das
correntes. demoerancas; empenhadas na campanha eleitoral.

Iado de· Assim é que tentou impedir a realização de um comícío, mandando colocar todo o

• ... u fi batalhão ce. Força Publicá na rua, com metralhadoras, .fuzis; baionetas caladas e IDOS,

O·,··.I.e· ···.11l1li
quetões, provocando, desse modo. Viva indignação na grande massa que assistia a ma-

. I nUesta:}ãoe que se J;lÔS a vivar o nome do brigadeiro Eduardo Gomes.
. Forças Norte-Amerlcanas tomam oficialmente posse da ilha

•
_

.

.

' Um. conüíto iminente roi evitado, nessa ocasião, já que a polícla fazia menção] japonesa de Akashima: (SIH.)
B10� ·10 (S.E.) - Publíea um de abrlr fogo contra o povo, pelo Chefe de Polícle, que tinha duas irmãs entre os ma-

matutino local o segum�e tele- uilestautes. Não Iôra isso e talvez o comicio terminasse de modo sangrento. i D� . d C
II' a

d' Ograma endereçado ao Brígadeuol Não desistindo de sua idéia de impedir a. manifestação o referido interventor I�Juera· O O ome 10
.

e lira.
Edua!�o Gomes,.candidato das

I
mandou epagar a luz da cidade, afim de cíapersar o po vo. Não obteve resultados ainda -, •

IO�os.lça:s} pr�sjdencía# da �k desta vez, desde que a enorme e entusíastíca massa nada receíou e se manteve em ·Naclona .

pública . Ararípe Ceara, Devido grande exaltação. .'.
.

.
.

a lutar na �amp�f1ha a favor da
.

No dia. s.eguiut�, o. sr. Strubíng Muller proibiu. termjnantement� 1:1 re�Hz�ção de! Suspensa . temporariamente a obrigatorieda:
nossa. eand... I.da.tu.,a., aca.bo...de s.er

um novo COillW10 n.o díatrito de. V8I'.zes.· Gran.dt>,.. enviando paxa lá dOIS camlnhões com I d di �
,

B.·d B '. '"I d
.

.1
...

i
ameacado. de morte pelo Irmão torça policial, afim de impedir a reunião do povo.. I ue iil18 eShrega ao aoco o rasl esse prf.hdhl
�o .. pr,:f�lto . local.

.

Saudações
.

Segundo as mesmas nOtícias. reina grande íutranqullldsde naquela cidade, estando 'I· O Conselho da Supsrlntenderrcia da Moeda e .do Credito •.
.

de�rrahcal�
- Carlos Salatiel a Força Policial em pé de guerra e de prontidão permanente, com o intuito de evitar, considerando que as entregas de ouro ao consumo. não mais

e
.

enear, qua.quer reunião, í precisam ser controladas, dado o volume do estoque de que·
.......-=--"'='"""='=.===� ==-�. _. dispõe o Tesouro Nacional, baixou as seguintes instruções:

.

. . '---'--1 Fll!lx·ad.o
.

O pr·e· ·ço do sal e.nsacado.,
1 - Fica suspensa, temporariamente, a obrigatoriedade. de

.

...
entrega ao Banco do Brasil do oUro de produção nacional, seno.

do permitido ás Empresas. Companhias ou firmas que exploram
i

nos centros pfAdul!l'ores e
a sua mineração, bem como aos compradores autorizados. fazer

II ii! vendas dir elas' no mercado, aos transformadores ou consumido-'.
res desse produto; 2) - O Banco do Brasil continuará a adqui-

Praças do pais rir o ouro que lhe íôr oferecíão, ao preço por ele fixado. na
.

.

I base do mercado internacional; 3) - O Banco do Brasil
.

coníi-
.

Baixallo pelo Instituto Nacional do Sal dia nuarã a fornecer cambiais ás Empresas. e Cornpanhias que ti·

e d
.. . OI

d '"' nham, pelas convenções assegurada a remessa de parte
.

de sua

1
.

OIS comuluca OS a respe. o produção; 4) - A presente medida é adotada em cara ter tem-

Rio2 (S. E.)-O Instituto Nac. do Sal em comunícado I pararia e sem pr�juiz.? de quaisquer favor�s, concessões ou van- .

sob o U' 45/140, fixou os preços da tonelada de sal grosso tagens que.� !egls!a�aQ em v!�Qr conc!:de a Empresas ou C�m.
nos centros produtores. panhia �e.mmeraçao; 5) - �ftm t!e nao. prejudicar os se�l�os

! Em outro c.omunicado, sob o n 45/141, Iol fixado o qe e:íallshca, �s vendas con.muara� a s:r reglstrad�s pela lllsca: ..
preço do sal ensacado nas varias praças do país. Iização Bancarla do Banco _d? Brasil,

c

a qua} fornecera as. com

Para a praça de 8. Paulo li tabela tíxa para os sacos petent�s_gUlas d.e aut?TIZaçao, � 6) - Oontínuam �m vlg�r C)as
de 60 QUBO

..S. os segUin.tes preços: I prescnç.oes f.elahvas.
a expo�taçao de

o.uro e.
ao

.reg.
lme de

t.lccn-Sal precedente do Estado do Rio: ça previa para sua zmportaçao.
.

. Grosso. Importador cr. $ 30,00. Atacadista cr. $ 31,50.
. -------------------.----.---.-.-,.....

Moido. Importador cr. S 31,20. Atacadista or. $ 32,80. 10· Aff B I
I J M U DAS

Sal procedente do Rio -8. do Norte: . j I r onsn � SIHIGrosso. Importador cr. $ 31,50. Atacadista cr. $ 33,00.,;. IA
•. li II Frutir�ras e Ornameutais

Peneirado. Importador cr,$ 32,10. Atacadista cr.$ 33,60.! Pteç.am catalago ilustrado

Moido e cascalho. Importador cr. $ 32,70. Atacadista

\ Acha-se
ausente LEOPOLDO §iEIDOO

a
.

·deri�ola· do Japão
cr. $N3!l41���ca de Santos os precos rixados pela tabela 10. até 20 de �rlJE!á '

.. .

.

. ....
rarn os seguintes por sacos de 60 quHos: I J u IhO :M<JUNClEM NESTE OlARJO

Uma mensagem de Ciuuag 1«81 Slsek no o- I ������c;�p�;�a:�rE�;��O 2��otti�tacadista Cf. $ 28,30 .

. a·niue·rs· !!.c· !\"Sfi d·� nllf!�ura sino ianofl!esa
r, Moido. Importador c�.$ 28,20. Atacadista cr. $ 29,60. Prorrogada o prazo para u Regislo de Radios .

iUI. . UíIlIiIU" � . ""'�. ii!"� � n Sal procedente do RIO G. do Norte:
publicamos em nosso. ediçã(� út} dia 29 d� juuho ultimo

. .

eh K' 12 (A· P' "p.
. .

d b·
Grosso. Importado!' cr. $ 28,50. Atacadista cr. $ 29,90.

um" oi_rúul"" exnedida oe10 Cl:!e�e d" L�ntas e íustnlacõea' .

.. .

. ung mg. . •.. 1 - revemos um
.

esem arque Psrreiraào. importador cr.$ 29,10• Atacadista cr. $ 30.60
D> - u_ lo' � •

1· d J"p'a-o" • ";6�la"ou o I-:!.Q!1e�all·ss'm·o C·t.,;·ang Kat' S'ne'';' . ..l·ps ·Co"�[u'"a e Telegrafo. 9 de Santa CaW.!'ina, dÍrj!;�ida aos
a la o no ... "

.

ue. u,,-, ,
.

u .

.

...

.

li, Moido e cascalho. Importador er. $ 29,50. Atacadi�ta tw L .... ,,0 ""

em mensagem comemorativa do 8. auiversario da gu�rra sino- r $ 31 20
. agentes postais telegráfico,,!, avís�D�ü qUE-, de acordo com

japones�. emi,que !'ei�rou o compromi.sso chines de arcar com
c ; ,. .

o decreto lei 7.567 de 22 üe maIO aú uno bill curso, pode�
b: maior peso d'as oper;ições continentaiS contra os Japoneses e riam sel' reghstadQ� se;:ll multe �té 30 de junho 08 aparelhos
excrtouseu pôyo'a redobrar de esforç()3 para a vi�ori.a final. . I Rsqui4nlabsolutaroente inofensivo para

radio receptores que se achavam em atr��?� .'

....... . 1<0 nosso primeiro dever é () de acelerar b colapso do V JlIV Soubemos agora que ,(I pll'�ZO concEltiw_u pelo !prendo
inimigo e a; sua rendição incondicionaL"

,...

.

.

.

. .[.....
. .. pele. Eficiente proteção contra decl'éto foi prorrogada �üe 31 de ügOgto prOXIID.O vmdouro,

...••.•.. Chang. H.dvef. tiu. que, quanto ill....ais próx.im.o estiver o Hmda
..

.

Wefzel . PICAI?AS DE MOSQUITOS fi temp? em q�e os interessados podtrrão ülzer sem multa o

:guerra, mais desesperados se revelarão os Japoneses.
.

,.
outros IDs6tOB. I reTerHlo registo.

·!l_,.-1i.....���:_?i��-�1ilIiá.§i-��.0 +:�����:=�....._-§_.�-�-�-!fo.-!(�...;_.."""�· -2i-4;....,�:;_.'"""� o +-��-..t.._jIi��-!.���-�_.�-4 {} .._'-.--•.==k-:�-��-�"""•.o •.�.õ�"-�-���-:�':""it-i'�-'�"""'�.

\
, .

Okinawa -: Tanques do Decimo Exercito Nprte-Ame
ricaria penetram pela costa de Okinawa para ocupar a lha (S!H.)

ran�e Intranquili�a�e
niab

fm
•

a

cilsfo, as

que quasi

(lrandeVenda Semestral na (asa Jóia_,
. durante o mês de JULHO�

Grande Hquidoção' de calçados· por preços
.' nunca vist.n�, ArH"n'i·/il:.'l<if�rn ,óéfn r.. .....r..,.f ....... iM ..... rto

.

Não Qllere Saber de Franco -.

Si ficaiivo resultado de uma enquete _.
.

O dHador espanhol deveria ser julgada como
criminoso de Guerra

Londres, 10 (A.P.) - O Comité de Auxilio á Espanha
democrática anunciou que 318 candidatos ao Parlamento, que.
responderam seu questionaria, se mostram contraries á politica
de apaziguamento com o general Franco.

O questionarlo foi enviado a todas as 1674 pessoas que
procuram obter cadeiras no Parlamento bntaníco, mas somente
318 • dos quais 202- trabalhistas. 56 liberais, 27 conservadores,
05 demais de partidos menores, - responderam.

"A maioria dos candidatos é por um novo Governo para
a Espanha . diz o Comité de Auxilio" . "e alguns sugeriram
que o proprfo franco fosse julgado como criminoso de guerra."

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



.

,_ .....

4�LUO�����:S�8fte ou perd!:�r;!eR����IO DE'OUarda Livros Auxiliar Fabrica da Artefatos TBxtis HArtex" Si!" ,

psqusnà casa de 56 atê 100 PULSO de Senhora. no trecho Procura-se um, de preferencia casado, flue tenha'
'. .,

oruzelros fia rua S. Paulo,- desde a Farrnacia Ellinger. pas- pratica do seroieo de escritorio e daUlografia� Bom ar.! Assembléia Geral Extraordinária
Vila Nova ou Itoupava Seca. sande pela Travessa 4 de Feve do d f'

'

.".' , t
'

'p.rim.e.. i.Fa tORVoccação
.

Paga-se sluguet adiantado. retro, 7 de Setembro até o Cor-l ena 0, 0, et tas manuscrita a,
'.

I
. Y

*** reio, seguindo para a Rua 15 EmPlres;m de Terras lelsen S. Ia .

sao convídados os senhores aeíonlstas da FalH'iea. de
de Novembro afé a Farmacia lTUPURANOA (Salto G.rande) -,-- t�8S -- 3 Artefatos 'I'extís "ARTEX" S. A. fi se reunírem.em Assem-

.

Preclsam-se Elliflger.
.

..

- b!éía Geral Bxtraordínarí», na. séde social/,á Rti,B.,PtQgres·
Precísa-se dê um rapas de Favor quem achou entregar O:. C'..•. }....

80 n. 150; Bairro Garcia. nesta Cidade de Blumeuan, ás 24

15 anos, para apresentar.se na o obiéto na FARMACIA ELUN- (quútQfzé) horas do dia 28 de Julho rlB 1945, �1' Um deideli-i
Cia. ArteB OfaYicsa Blume- GER, onde será bem gratificado. berarem sebre uma proposta. de aumento do capital, eonse-

nauense Ltda., Travessa Pa- 1579-3 Comunicamos aos nossos segurados e ao comércio quente reforma eststutaela e outros aseuutos de intereglíí�

ratbs.; -_ em geral que acabamos de muda r nosso escritório co sectel,
) -

�..
•

,

f
" Perdeu �e uma earteira, mercial ti rua 4 de fevereiro fi' 5 -1' onde corno i:\, Blunú..nau, 9 de Julho de 1945;

De um açougueiró e carrocel- contendo dWhe!rO,l cer!ifioa srente Geral da Cia. Nacional de Segu�'os I",lranga cem.
T. B. ZADROZNY·::.:.... Diretor

��'h��J:;' ��mL�nt;�9, o������ ��sd�tc�,a��ã�r��h��aIO�s��: 1 tinuamos a atender ?-ossa. di�t.ín ta f;reguezfa. � � ·--�-�-·C-:�"-�-:--�_"h·;--·�T·e
ú

·-t�l-·· 'K'·e;;··-t·+:-§i;-+'�,��
,

pio do Rio do Sul. ' da geral,. entre ponte SaHo e"1 .

Neitzel & LIa.
-

1500-7 �o'm'pan' 'la
. ex 1 ars eD

I Procura-se II�i�e:f:!����:�:io ·t�.�I ·-"-��VE·--�Õ·�:*��E-�-'
'

.

A V I S O··
.

. .:

- ".,,1'

.

lhão do 32 ;�*15é5 -2 Maquh�a a �E\por em conjunto de 75 fiP. Ver a 'mesma Levamos ao conhecimento dos D/&ciollista�l, que se

PROCURA· SE um Torneiro Fornece sa
no luggr D01:<3 Luiza, M}lh� i'nformnções em Rio do Sul acham á dlsposíção dos mesmos no escrítoríc desta. Goele'

Meeeníco na OUcioa S!dnhoH, ""
""

,-:;; na "Firma F0CU::�S e Óleos Vegetais Gropp
.

Uda/' ou em dada em Testo Salto, «8 documentos a que se retere O.

Fundos da Confei!arifi SOCh8r'jVaPllfes {ocomoiel e Film
.

j B�?menall na Rua 15 de Novembro, 987, eom Snr
.•�ib9ItO .artígo Ir �)Il�e�:�re�e!r! �:T�d:mS����rtl:: J;4�945i .

L procur� ,� um�58:.�: de :O:'l�mi!:i:�ad�!��
4 caValOS!

S

��C'��'d����i����flrk'?%&Z�'�-.l'i�'$'Wi'��::�;;r�� João KarstenCODW:�oh:ap��fJ�nTharsteÍl
.

1592� 3

��r:e!�e���Re!�:r: R:i��iOS deu5ÔÕ arê 2000 WATT. !. . OID_pra;-se lllUa I t;'_�·_"!«-:�'--.€-�-��"'·��-�o i>'-��--�-��';_��_";'-.i'���:4l

Rua S. Paulo-Beco "Rsbe - Roda-s á aO!!a de feno 1-' IOllelage' l'llebdrii'h' S/'I:'(entrada M.derei��J�1em.') �·!!v�rt:�\��:;;o��· 1/4 al BALA Ç,A-D E C i M A L ..",. .

.

BW�ENlllr .1'" •. ..
.

-'"'" ---... Turbmas FranCiS
I ';j .11''' Tomamos publico que os portadores das Debeníures

Procura-se dois rapazes, de de varlos tipos e eapacld_r.des � j\,ie tOO oumlos. rderente ao primeiro semestre de �945, poderão teceber· .ou
bõa cenduta, sendo um para Informações: OT'1'O WiLLE' �j . ]f.

mandar receber por intermédio de pessôas de (:onHança, os
faturamento e outro que tenha Blumenau, Caixa Postal, 98 }!� m�rt!as !mb \\i'. 'i'l. a R�daeão d�St0 jornal juros, apresentando o COllpOU n, i8.
prática na fabricação de bom .1i:-�-+"!!I�\t:-�':-�-f:-'f-�-� r�1. Ao mesmo tempo comunicamos que em 30 de junho .do
bons. Apresentar-se na fábrica

'. ., .,

i1GRTI:�p,';:];,;2ill'Z;�i.ll::;;R'Jí\,;;,'�1:1]:ii;M:li31�-:r,8!i;i';�..���,,:;lil��,�t-â\��;,t!;, corrente ano, foram sorteadas as seguintes Debenturesr
. . ,

de Bombons, á rua São Pau

':]0 ·t'e.. 60, ! 17, 133, 135, 148. 170. 185, 25'). 265; 266;
lo, 26. 1<,'. 272, 352, 399, <I i O, 412J 476,. �4 3, 551, 5.6.3.. 595.' 6.'20 .

�-�'if-';f-�.....'t:-�-�-.-+ � .

639, íi87, 722, 749,. 759, 867� 887, 90S, 9091 ,942, 9õr
976, 993.

As mesmas poderão ser resgatadas em nosso, escrltôrlo.
Blumenau, 30' de junho ne HH5.

TECELAGEM KUEHN fUCH SIA
A Diretoria

Precisa-se'
, Precisa-se de mecanieos de
bôa pratica na Ind, Mec.
Deeke Ltda. á rua Dr. Ama,
deu L.uz; no 17. 1582-2
..

Pre@isa·se de Emprrgadas
no HOTEL CENTRAL antigo
Pauli. - Rua t 5 de Novem
oro) 619.

..-···�;_-j\-"·-�_·.�-§""".:--:€-:f
No hã!: e líl,Q 1M

KNO'D

.'-:':--�'-.t:- .€- ..-#.��-!J

Ef'Jltal
F.a� labeii qUfl pretendem �

sat'se: Wi!ly Bl1bWz e Ad€'Ua
Faht. Ele., natural deste Es'
tado, nascido aos 10 de. da'
zembra de '1920. peàtelro,sol
teiro, domiciliado e. l'esiden'
te nesta cidade; fil,ha l(\gitimo

e de Eruilio Bublitz e de" sua'

mulher Helena SublHz.
.

Eta, natural deste Estado, nas'
cida aos 19 de. outubro de
1924, dcmestic8t sQJteifa1 do'
micHiada e residsnie llt::sta
cidade .. mha legitima de.Oug;

1 t.avo. Faht.,. e de sua mUihe.l',Hedwig FaM.
Apresentaram os, docamepto�, ex!.
gidos pelo artigo 180, do; CQJ

�
digo CivH,.sob n: .1, 2; 3 e 4: Si .

;.
Ponto.. alguem tiven €»phedm.lnt«· d3

Prefcia· i e:dst1!i algum tg;;p.edim�nt. legal.
, acusa fJ para OI fins de dfreita. ,

Prefcia. El, para oo:nsta'D e chega!: ao .CQ4I
15 821 nheciment'O de tOdos,lchrro o }lro�

sente' para s-en alix(:\dú., .f!:Ô. Iogal:! .

dQ @�ttl.m-e e 9.ubUdadú p,elá .�
PI'e.TlSS.

'

;

B[umenau, 10 de outubde 1945
Vi<:fonno gf�

"

.

Ofida] do·'R�trlj
'

.• CSvfi, l

Aceita represente ções para trabalhar no Estado do
R�o Grande do Sul. Da-se as melhores referenclas - Ob
séquio dírigir-se ao sr. Baldulno Zanette, no' Hotel Vito

! ria, Fone 1.212.

ISocisdadB Bsuanciadora da Madeira Ltda.
I

I Compra e Venda da �ladair38 para todos os fins
I �ua 1 de Setembro -

. Telefona 124t� flfi!f deve fa1 trri
$i-�"""�-�-�-"''''''''9-�':_''ii-<} �_ .. :�=-'_;�-ll-'6'",,",,:<j)i!i'l!'l:fl-���Oüo+·-�--':-'li"""'.�.�-�-"'_."""+: ����.:-�-4i- fí-:t:-.f....... :f.-'iÍ/

Precisa'se de uma empre
gada domestica. Paga'se bom
ordenado. Infol'macões com
Bel'toldo NeHzrl pelo tete'
fone 1024 - Alameda Rio
Branco, 1568-2

:_;,;;;.;,,0:__

Precisa-se um oficial ftm!
afro canl' bôa prática e al
guns moços.
FUDUaria Erich SprsDgel

Salto Wf.lissbach.

VENDE·SE um BAR em óti.
mo ponto da Rua São Pauio,
bem afregnezado. Casa boa
para moradia com agua en
canada e modernas instala
Qões annHarias. Preço ma1S
ou menos de baU.lIH)O,-}ufor·
mações nesta redação 1560-2
;.-�

Por preQo de ocasião uma

pequena oficina de tunelaria
coro ires maquinaR em per.
feito estadc; uma frigadei1'8,
uma maquina circular a mão,
uma fl'igadeira acionada a

motor. uma maquina de cos
tura e outras ferramentas.
Tratar com Germano Raro

pelote. - Rua Baia.

Vende-se um terreno ho
TO do Garda. Tratar Com
nedifo Ktein.

._�-

, Vende-se Um casaco de pêle,
em ótimas condições. Informa,
ções nesta ff'dação.

edial
t

II
•

ln

lO de �Junbo de '1945n""' . .4. �1'J , ..
'<"J) ....,.. '\lli

Jjti§ijf,IDlllçao «BC

Rprovado p$11 SOlli fiscal federal em Porte fUt.yre

n

Vende.se uma casa. no co· Cotllr; No: 111 - Fritz Her.schke
meço da H!_18 João P€'SE03. iPar Pontos com juros 5f. I�ecreto·�ei 4171:
Informaçoes oom H. Berndt Contr. No. 314 - Joao Wagner Jnr.

na Oficina MoeUmann. 1593-3 » }) 740 - Vogels,mger Irmãos
Rescisõ2s regulamen1ares d. Decretv' Lei 4171 {3ú%):

457/43 lO, 605/42%, 1109/4314, 212/4350, 873)4295,

Plano HB" .... 43� dist1"'ilb,:!icão
,.

Conir. No. 4192 --.- Guilherme Pawlowsky Blumenau
;, ... 5812 - Oswaldo Schoenfelder Blumenau
»- »5778 - Aires Trindade Bento Blumenau
,. )) 4400 - Henrique Brueckhein.er Blumenau
» }) 4134 - Affonso Sauder Blumel1au
II }l 4319 - Ema Koelmtopp .Joinvile
\) l) 4178 - Paulo Kaesemodel Corupá'
\) 1) 4230 - Herbert WiUecke Blumenau
» 1> 4418 -- Arnoldo Rosa ,Joinvile
II :& !)006 - Walter Voss Blumen3u
» »5763 - Wilhelm Al!noff Blumellau
}) »5587 - Hugo J. Calhari Joaçaba
, J) 5751 - Anastacio da Silva Blumenau
l> »5698 - Alberto Lobc BIumen3u
}.! 1> 5565 - Walter Zumblkk Tubarão

-

Rescisões regulamentares: 5543, 5806, 4263, 4489, 4037, 4469, 4413

bai·
Br- r

t

II lO.aoo,Oo
� 5,500,00
» 20.000,00
» 4.000,00
» 4.500;00
) 15.000,00
}) 5.000,00
" 10.000,00,
:t 11.500,00
» 5.000,00
» 3.500,00

'Jjo 3.500,00
» 5.000,00
l) 5,000,00
) 5.5'00,00
.� 10.884,10

Estado Cr$ tO.453.000,00 á 756 prestamistas'

SDcie�ade Comercial Livonius Uda" -� Conespundento&
�-----------------

I i do Pr1_..... Com
..
pra"'l'se: ·1

I
Dr.. Paulo Mayerle I,'Compra se uma bicic1éta, Medi:,}O��sist,ente do

. ,11m guarda roupa, um gU8rd.a D!HiNCAS NRfi'l10SAS E MEt�'l'AES
'ÍH}mida, algumas m�sas e ea- HOSPl'l'Al �ANrA IZABEL 1
deiras á vista. Entender-se·, CHnica Medicr,l e das cre!:m- i CI.I�!CA p.�smICk
com Arnoldo Pauli á rua S. ças, partos e operações - i· Cllr«ç�o E�t!l,:1ia{m e Pllimõaz;
Paulo, 119 ou na Fahrica de RQdiodlsgn08ticos !

. j 10 as H 1/2 - 3 (1,s ti
Gazes Medicinais «Creme!''' -0- BLUMENAU -0- i
SrA.

',�1"'_'_."
1559-1

n�.,·! .fiHILLE� l:Ul�l�qi"-"
-��-��

un 'Ud. \1 11ft i1 n� iD1:"'. Alf12;"edo Hês§
Compra-se uma bôa casa de li DUOI"'A'DO �I tYJHedico

con!orto para pequena familia

I
K i! �

I

:�.i. j�e����.t.,al ��sm�r��d�:;�er�.· --- Mm

i do tiospHal Stà, �zahel

_:..1 .. ..1'" I
Rua Paraná,31�A",T€1. 1436 41 Opei"�:Çõ�s

n .. n1lll'''''Aoll1o.11
"" .....TT1..n.... x nF"'H.ltJ,

]
BJumenau Cr$ 2.000100

l> 14.500,00
" 6,000.00

parte

Joil'lvile
Joinvife

saldo
parte

�.634,50

parte
saldo

parte
saldo

parle
parte

parte

Tota! distribuido até hoje neste

DR. LICJ.O PORTES
- Med1eo -

Antiguidade

Antiguidade
Sort!iio

»

Serie I

Prefcia.
Prefeia.
Prefcia.
Prefcia.
PreÍcia.
11 053
10 624,5
10499
10398,7
Prefcia.
8326
8238,8
7968
765415
7620,5

»

);

Sede II
Sede IH

»
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Alfredo Campos- Pr-Ielto MI.Inicipal
Portarias de 5 de Junho de 1945

O Prefeito Municipal. de Blumenau Resolve,
Conceder licença, em prorrogação:

De acordo com o art. 155, alínea Ar combinado com o
art. 157 do decreto'lel rr 700, de 28 de outubro de 1942.

A Leot�íd€s Westarb, que exerce o cargo de Pl'of.. P8�
drão R, extínto, quando vagar, do Quadro Uníco do MUüi
clpío (Escola mista' Fernando Machado: de AO'uada no

distrito sede). de trinta (30) diHB, com o tje:13coni.�) tia' me
tade do venctmentc. a contar de 25 de Abril de 1945,

Conceder licença;
De acordo com o art. 145, Hem Vll, combinado com

o ar€. 167 do decreto lel ti: 700, de 28 de outubro de 1942,

II
A felix Bretzke, que exerce o cargo de prof: padrão

II
B; extinto, quando vagar. do Quadro Unic�o do Muníclplo

, (Escola mista Campos Sales, do Wundel'wald, no distrito de
Rio dr) Testo, de cento e oitenta (ISO) dias de lícençs, a
contar de r de maio de 1945.

-

Conceder perrníssãc.

II
A Maria ClotUde de Souza, profa. da Escola mista

I I Alvares Remos. de 'I'atutíba III, distrito da Sede, para as·

sínar se Maria Clotilde da Silva, em virtude de ter coa

I *�!Ilt-ê=-.-.!W ...-<Il>-'��- .�"* traído matrímonto.
Alfredo Oampüs-'-PrefE'H·o Municipal

Portarias do dia 26 de JUDho de 1945
O Prefeito Municipal de Blumenau Resolve;

RstHicar:
Para Oíeltna Maoedo, o Dome do prof, admltido peja

portaria de 3 da agosto de 1944, para a ::Bcoll1 mista Felí

Das Mantein8S a fina fiãr pe Schmidt, de Itoupavsztnhe, no distrito de Sede.
ti Retificar:

A portaria dodía 7,de abril de f945, para: A r,,1arÍa
JuBa de Souza, ocupante do cargo df� prof. Não TituIA.ctn,
pridrão R, extinto. quando vagar, do Quujro Uulco do Mu-

frabaUHu Cfm� A. 1'-�e-=i!t1I! nlclpl» (Escola mista Oonselheíro Mafra, de mOfdl'ãe do
ç !1&ãi1�\IJ Cego. no distrito da Sede), de 30 rlias de licença, com

,POPULIR f AClimOU}· iUi vencimentos Integral, ti contar de 3 de março de 1945.
VI�E DE ITlmU, é fNGR§Ua� Tornar sem eleito:
DECER tl uàlrimonio dtf Bh&� A portaria do dia 30 de abril de HM5, que admitiu a

menau. comptemeutartsts Albertina Radvaflsld (Irmã Ludovica) pa-
,

SIiiiOii!i&iJiA. ..., ra, como extl'anumerario'mensaHsta, exercer a funçãQ de

G M I R N DA I
Prot. na Eflcola mista Marechal Ftorteuo Peixoto, de Mas·

.
saranduba Central, no distrito de Itoupava.

•

III Tornar sem efeito:
-------.-�_."-------�-- A portada do día 30 de dezembro !ie 1944, que demr

Expedir.ões .. De'apacb.os

I
tíu Leoncio Solano de Amorim, da função de .p.I."of. na Es-

T ,caia mtsta Raulíno Hora, de Alto da Serra, no distrito de

Agentes d05 látes: _ [Itoupava, por procedimento irregular.
'I'ornar sem efeito:

As portaríes do dia 15 de fevereiro de 1945. oue 1'8·

dBRASJL,MAO" "SUIlIIARi'J":
"i.

� 1\ in iL, moveram, ex-oãeto, as profs. Horacy Línhares Schmítt, Ll-
liam Dombeck e Clália Cenal, respectívamente, das escolas
mista José do Patroeln!o, de Mas8Eu'sudubinua, José Bol,
teme, de Linha Telegra!ica, no distrito de Itoupava, Rodri'
gues Aiv8�, de Ribeirão Herdt, no distrito de Rio do Testo.
para as de Alm. Tamandaré, de BadeIlTUl't. no di$tHto da

ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira [lO!!. 68!7� Séde, José do Patrodnlo> de Massarandubinha$ no .distrito
;""'h$$li _

d� Houpava, ef Pedro n. de Garcia Alto, no distrito da
;SC.ZiJ?

S·édr;mrr.Ei Uni!! Pe t; na
-

e.

··Dr. C A M··A R A

IESPECIALISTA
TRJ\TAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS nE SENHORAS
Melestill.s fias meninas e moeas. Dl:;tur da idade criUca. Per-
túrbaeõ8S nsura-g!andulaffJs. OPERA S do utero, Dvar!es,

Ir-OUlllilS. tumdres. speodice. hernias. etc.
.

·matE)rwacoa!Jlllüçã!)··. Dndüs·Cnftas.

ICLINICA EM GERAL
Curação, pulmões. rins. áp.· t!ig0SUVtl.
íl arii:8S • Ulceras - DelineaI! 'l'romcaes.

.

t�OHS_: ·�a�.15 de Nttvlunhro. UI:l6.{ao liUlo da Hotel emel f!.
HESm.d�ull ãmatlen Luz. 2$ - Fans: 1226. - ii [. U f;1 E N iH} !ii

&S&& •
.

$_#iI*!fM�«: r_ 7 E 't1tW1 �a, w �T-Wim& &1m

I
.

.e·.············•··.·.·.· ..·.·.·I11·.···.····..

·

.. ·.·.· ...•.....•..•..........•...
- �- - .

• ,', .' _e _' '-." " lnd I '...� ..

• •

liUedicaç5,o auxiliar
no tratamentc da

sífilis';

A tratar com

Oficjna RADIO fUHKf

.......... "' ..,."' ..

- �

I
,

. Âtemte h�dos os serviços d�
Radio!; receptores

=SlilfViC;OIl Re9idos e 6aranUdu.
fELEf'OIB 1395

I fiM 7 da S�le�brl.'. 13
-�-�",

friuar B SaborValioso auxiliar no tratamento da Sífilis é o
remedia mais indicado por grande numero de mé
dioos.' �ara· deputar' Q sangue e .prevenlr as fune- tas
CQJls�qlleJ1Cjas .da Sífilis.

.

I
II lU

,

J

fa.bri�a ..d� :Ladr�!hos ;e· Oficina· ··Re··EseôUüra
, 8ruaJdo Puelter

B 1 U M. f. fi a u

Ruª Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)
Telefone. 1081 .� Caixa ,Postal, 48-

g��ld.� ..� .nwtaç_ãtl de Execu.tâ..SItJ 6iJlJ!< pmfez«· e····p.l'*
ailoltflt ESCAdarfas. l?av!mentos; feiçã'it Ooluila:l d� Chq.entu Ar.

.. •
_..

.

.

.

madlW, BDJau.stres, Caix1!S para
S��•.Pldru pa� Pias. Bal, Agrut, Ta!lqll�8, Caploob, Tubos'
.cc. .par:- An:gaz@s. eantonei.. para.EsgottQs, Bancos para .lar.

.rU n\fttA>fllltu e RadiQ!!! Fi\) .. dias, MeSll! d9, eentrp, Florei,.
"""" ,..... .. ... . .. "'1.·

·1'fMi Vaso'. Fingjn:..ento d.; Ma.
t���fJ#I� <i. q.s,q. ero,

. d e h.$: e P 15 d ta, � t c.
,. .

. .
..

. ... . I

com viagens regulares entre Itajaí - Santos
..

--

Caixa postal 36 _: End� 1'eSegif� HGuido"

�!.
,) A9 SANTAEL,LA

.,m1Jl!Jma:4� Ileli! . faculdade.Nacmnal. de Msdicina .
da

ilniversiibul& (lO. Brasil·
: !J'à�cQ {.Ior �Ortí.lur5o do $el''Viço�a(lionaLje DoellC;�S M�l1r,aiíi,
E,;z-mterno {la Santa Casa e do Hospital Plilqltiáti-ico do Ria

de Janeiro, Ex-médico assistente do SanatÓrio Rio üa
.

Janeiro da Capital Federal.
eUNICA MímiCA - ESPECIALISTA E!\f nOENCAS HBHVOSAS.

CONSU�TOmo • a.o A
.

F fi L I P BSC B M UJ 1
.

(Edificio Amelià ,N.,to)
nas 15 ás 18 horas

PLORUH�ÓPOLtS

R U·

- fabrica de Tintas
Blumenau Lida.

TInias & Vernizes .. Maioria' para
Pintur�s em Geral

Tintas em bisnagâs para artistas
. f:lIumenau.. lia. Catarina

flffiflOOR (G. Sehofz)
Recomenda-se pelo
Bs.rnerado Serviço

.faJo

*&$.

13·7 ·Hl45

TornaI' sem efeito:
A porLaria do dia ti) de fevereIro de 1945, que remo'

veu, ex ofício, a prúfa. IsmaHa dos Anjos dâ Escola mista
Pedro lI, deGarcia Alto, no distrito da Séde, para o Gru'

po Esco·lal' Machado de Assis, de Itoupava;R.3ca, no mes'

mo distrito.
Admitir:

A complementarista Olga PJeszezliÀ: (irmã Maria Co'
letal para, como extranumerarÍlnuensalifltlJ, exercer, 111:1

Escola místa "MarBcnal FlorIano Peixoto" de MusBaraildu'
biuÍla, no qistrito de ftoupava, li função de Prof. com o

salarin mensal de Cr, $ 250,00, correndo fi despesa. por
conta da dotação 3. 30, 3 do orçamento vigente,

Alfredo Campos- PN'f Ho f,,'Ílmiclp'jl

O �:�e��=m::��"fo?l
RADIO .. BLOH� I

§

�
i>

!J
ma.pt -,� fail�

e sará prGn1amente atHnliidfJ

Equipamento 'uwderiw de aUa precisâ.o, têcntco

formado e diplomwto em Silo Paulo

Alameda Rio. Bf"�ftCO" 10
4&
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Ilegre . acenderão a Pira da Palria em
do fogo Si bélico deste ano

...... .A Comissão do Fogo Simbólico, a. maratona que Essa patriótica iniciativa., que se verifica na Se- Grande do Norte, chegando a Natal depois de haver
's'e realiza. anualmente no Brasil em comemoração de mana da Pátria e constitue a maior prova olímpica de percorrido 5,279.

.

·'n.ossa independencia, foi apresentada' ao Ministro da revesamento do mundo, terá, este ano, um cunho todo Nesse ínterim, o Gal. Mascarenhas de Morais, emte.
Guerra pelo General Benieío da .Bilva, cmte. da La, especial, pois comemorará a vitoria das armas aliadas, da F. E. B., trará de Monte Castello. onde n08SOS bra-

1f{egião Militar. "

. .
.

'

.... VDS soldados venceram uma das roais rudes batalhas

/" ..••............'... .' ,

p .

A tocha, conduzi�a p610� nOB�08 dIetas, partirá �e desta guerra, um facho c�m o Fogo Simbólico, que serà

1>(;.'·'·1
OIto Alegre e passaI� pelo interíor dos estados do RIO transportado por um avião da F. A. B .. fazendo-se a

I·..•
·

•.............� ,

,

·, '.'.... ..
.

. '.

BlumeDIU,. 13 de ?raJllde .do S�J, _Santa Catarina, Paraná, S. Paulo, Rio permuta dos archotes em Natal.

.

'

ue
. aneiro, 'Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Ser- Nessa Capital, a chama votiva acenderá Pu Pira da

�. Blu�eüau �����U g��A�.�P._m_b_u_c_o�._P_a��_a_ib�a_e_._fi_n_a���._e_t_e�,_R_i_o�P��_r_ia_a_e_r_o_h_o_r_a_d_o_d�__l_._d_e_s_'e_h_n_l_b_ro_d_o_co_r_r_R_t_e�

II Aviação Militar o. H�lDlsfério Ocidental fita· e rr s d sa

�-

.
';

r:lomenlorar i oriad
['�.rch..tes trànSportatlos de .Monle Caslello e P
I

.. '.

.Natal, dia 1- de Setembro - 11 ceri unia

rm sli

2)-Falta de carros de passageiros.
3)-Meios para se obter vagões para o transporte em

geral.
.' 4)-Intermedlarios para a obtenção dos dítos vagões.
5)-Custo de cada vagão.
6}-:-Pessoas envolvidas no caso.

7-Só os grandes industriais podem adquirir transportes,
8}-Pequen08 industriais prejudicados.

--�------------�------------

"

WASHINGTON, .(S.1. H) .� Doze delegados aéronau-
.

. M Y R J E S I,U,cos junto à .Oomtssão In.ter-:Am�riC'ªna de Defesa, eonsü. N. da. R.;�Publicamos em nossa última edição, sob o

tuídos em comitê técnico deixaram recentemente washtng- título "Com a Es!tIJda de Ferro sta. Catarina", li primeira
tou para uma viágem de estudo da atual sítuacão da avia- I

de uma série de 'reportagens escritas por Myrtes sobre a

ç�o militar no.Hemíatérto Ooidental. De acorde com o pro-, referida ferrovia, sob as epigrafes li direita.

grama estabelecido, serão inspecionados aeródromos e des- i Prosseguindo ..com as mencionadas publicações desse

c�itas as Illstalações existentes nos Estados Unidos e em mosso colahoredor. inserimos, hoje, a noticia eorresponden
cada' uma das 20 outras repüblíeas americanas. A Comis.' te ao Hem II da ,serie em apreço.
sl1ó planeja transmitir mais tarde aos governos das repú-

'.. ..

I 1
. blícas .amerícaees as 'recomendações que achar aconselha. Hoje falarei sobre o segundo item da série de repor- I .

Ao tomar o trem, fiquei quase sem poder entrar, pois
veis pára o aparelhamento do poder aéreo neste hemís- tagens que estou fazendo, vara ver se assim, depois dela 'enchente era grande. gente demais. E o trem partiu. � .:

f�rio.. .

_
.,

.

.

tantos lamentos! 8S composições levarão o numero de car-: todos em pé. como sardinhas em lata, segui eu mesmo 6S

,��._ge e a�...I't:.ft"§�_.�"fiJí§��� ros necessartos 80S passageiros. sim. Reclamações. Lamentos. Fomos até determinada esta-

I ta" t M 'd� D CARVALHO
lilJ Certo. vez, depois de escutar varias reclamações so- ção, Aumentaram a composição com. mais um vagão de

ns hU O ,e .CO f. I bre o mal-trato dos passageiros pela estrada de Ierro, segunda classe!

-II t q�iz fazer eu mesmo uma pequena viagem, isto é. até o
Os de primeira classe Dão têm direito ao assento que

- Diagmísticos Clinicos -
. I RiO do S�l.. .. , E

'

1
,.

t· D
I O día era Iíndo l Duas e trinta e CInco da tarde, Che- pagaram, em pe, e aveI meu pensamem o a SUB para

Metabolismo basal - Bletrocerdícgrstía Labora-. I gueí e comprei a passagem, de primeira, naturalmente, não que Ele, com sua benevolencta, interferisse junto aos dlre-

tóriO. de An

..a.�H8e8. (s.Rug.ue..�.f.éz8a-urina •..
· ete.) ,..

me recordando o custo da mesma, mas .0 fato é que se
tores da estrada. no sentido de ser encarado este' proble-

'4"1' • '",I. ·d d S .'
'. paga mais do que o' preço estipulado á mesma.

ma. E' pedíudo a Deus ehegel são e salvo ao término de
uImca espe�lwlza a e esheras

li. Fiquei espantado com esta. cousa, mas me foi logoex. minha viagem,
.

(Perturbações menstruais, estériUdade, alterações se-I plíoàuo que eram as paesagens ,:elhas que estavam sendo Em meu regresso, continuei a 'rogar ao bom Deus pa

xuaie, incômo?us da adolf>cên�i�, e da idade critica, I aprov�ltadas, _gerto, a
_

economia e a base de se faze� um ra que fizesse um milagre que só os dirigentes da estrada

Inflamações genítaís, ete.l �. peeulío. Mas Isto depõe, não só contra � empregado que poderíam fazer: AUME:NTAR AS COMPOSIÇÕES QUE TRA�

, .'.
.

.

.

..... ..
, I se

-. ocupa das vendas, como tambem a díreção da estrada. FEOAM NOS TRILHOS DO LEITO ATE' RIO DO SUL.

''fi Afameda &10 Rrtinco. 3 - IJlmnanilD - telefou!!. 1202 �
----

.

�Q1LílD:ftH�*��=i__#�."l.flf�e JCi OCIAL
.

"Desceram a Ripa" no Galanteador!

·C· .g ·u· L·· ·r·e' Aniversarias Viajantes
Um que gostava de "prolocar" as Colegas I

.• ' Aniv81'saria'se hoje a S1'a. acabou apanhando
Lo...·d· e' (fi' P \ J' I.. ...g. U I ft 'd d fi' d D. Jl.latilde·l'datos,tesposa· do De re.g'i'esso de

..
In
.. daia. l, O.'

.

A 81'.' ".,.
• ,:

'. LI r s•. , ..rr: a CUo o xua LIa I a eava ça a ou por v. sr ntero Iva operario da Fábrica de Brin-
ao Brasil o reputado e espera- outro motivo, no moço, senili S1'. Jefferson Matos, ciru'rgião onde efetuaram ao 81' Alf'l'e- .', L,

,A'
.

.

.

do Tratamento Okasa. dade .precõee, fadiga, neuraste- dentista com gabinete nesta do Scbroeder, portador de, q1fed?s E. Nelff, em Itoupav� S�c�'. de uns tempos pa·

OKASA é hoje uma medica. nia e perda de memória, ete. praça. '. �tm titulo da G01'npanhial' ra ca resolveu bancar o gala, chngmdo toda a sorte de

ção de escolha universalmente no homem.-OKASA (j'mporta' -·A data de hoje .assina�a lnle'i'nacíonal de Capitali"'� ..
1 gracejos e propostas ind�corosaB ás suas cole.gas dur.an ..

'e reconhecida pel!) seu alta valor do diretamente de Londres)
o tlr.al?Z�cudrSD dooanZwedrsapT'to cão OUp"agamento de um p.:ilre I te. as horas da serviço. '

.

.

t t· I· f"
.•

V' '!'d d F na a u;zo o sr. r an o a'
.

I .

..

. I t d' I
"

t ·d· ... .....
'. erapeu ICO e pe a sua e IcaCla proporciona IfI I a e _. orÇa checo.

.

mio deGr. /$ 3.1. 000, 00 qu,� ."
mp�1f una a� ps as !:eguent�i} c a fi a

. a� as op� ..

. 'Hindis�uti.véI�9KAS(A á base de -Vigor.:_com flS drageas "pra' "'frP.az anos hoje o sr. Bru: .lhe ,c<J1.tbe n_o.·· ,80. 'i,.'.. teio ...
d

..

e
.... 30.11�r.Ias Ah.�e MartInS.,. Mana, BlanK, .Celest� P.ens e AI"

.. ormomos 'VI�O�, extr,�tos. de tau.para homem. Em
.

toclas as B k . Zl G r a 1 1 t j
gIand�las sexuais) e \llta!l1mas I

boas Drogarias e Farmadas. _

no ao mann. de J'Ltnho Q6UtrnO, acham-se I
Ia a 01 res? �elam ar lC�r um corre l.!),? LO, g..� ano

selecclOnadas,. combafe vlgoro-
. ... ... _ ..., ..

.

• Aniversariam·se, .Amanhã: né8ta cidade os 81'S. Paulo t tsador,
o que efetlvamente flzer�m. j terça·felra ulLlI�:a•

• samente todos os casos ligados Inf?rmaçoes e ped�?os a,? Dlst. A S1a. Elsa Olmger, espo- i Ba1'reto Lima Garres e Ca?>. dando-lhe uma surra de mestre Justamente na ocas.Ião

diretamente a perturbações das g�raf. Produtos Ama, Av. sa d? sr,. Osvalqo Olinfl.e�·, los' Xavi81.' Modent�l res:pec-I em que aplicava um dos seus habituais golpes clonjna..

glandulas genitais e do apare-
RIO Branco. 109-Tel. 43-3375 funcwnarw publ�co murnm,·

t' t 1· t" 'a' l nescos
lbo sexual oomo: Fraques,a se-' Rio de Janeiro paZ: . lVG1nen e. nspe 01'

.

era e I A' t ' b 1 f'
.

1 d
--o st. V'it01' Hermann. Inspetor Regional da. 1'efe.. n �IO rece eu a guns enmentos _e:res no ecor·.

�:"",�......�.....�"'_�-;lIIo:-:�-.":-.�-�o". �.=-+:...,.���. )!:-::�--:�-:.:-� ,�O sr, José Sizertando de rida Companhia.
. .. Irer, da lwã,O� ao nosso v_er .bast�nte mereCIda eda qual;

E·l··1··r··a Prado do Rio,
.

La Menor Souza. Agradecemos aos dzstm- i por certo, nao se esqueLer� .facIlm ente.
. . '..

.'

e Rapsodia _"�__" t08 itinerantes a visita que
Ao que parece, a pohcla tomou conheCllllento do

.' WEIIEL encontra:se a vanda �ltas Nascimentos
.

nos fizeram.
.!'!'

fato.

'�-," .,,-��.:�--�. O • F!fIII:e�s., II!�a:_� deG�':,ao ;aat:.::eni,':;r�:fni� I srJ?'jf�::/;a,;S'JyJJ:t!%aci::��:;. --§E;;I;;�IJ���ê:;II��8"��;t;;i�a-�
'S.'.··lr.'·11II8···.;. ·C····0· '.. r 'lU.

acha'se engalanado o ventu' i za, 1'epresentante do concei.
. �oso lar do sr. José Maria" tuado "Laboratorio Xavier",

ITogel e de sua esposa Dna.; de São Paulo.-Desejamo'lhe
. Ida VO!Jel. � feliz e proveitosa estadia em

,

O·e··d·a. e.··m CIRrc·.ul·aça-.ft - Uma linda· criança, do' Blumenaa.
U sexo masculino, veiu enri'

�,
.

.

""'"----:- '

..

fim da Caixa de MobilizaçãO e quecer dia 11, ante'ontem o 4i:-�-��.+:-:of:-�-�-if:--.-•.

Se.gundO informação de lCasa Fiscáliz�ção Bancária, ascendia lar do sr. Arnoldo Rocha e

. 'daJviQeda, O total de nl!mera6 a Cr$ 56,549.000,000,00, o que de sua esposa Dna. Amelia
rio emdrculação elêvava�seJ em próvocou confusão nos meios Rocha,
3r de dezembro último a interessados. -Oom ° nascimento ontem,
Cr$ 14;45ó.838.846.00 Tratava-se,

. porém, de enga- na matel"nidade local, de uma
Recentemente, os jornais di- no.' A

.
Quantia realmente em interessante meMna, acha'se

v.UI!{ara.m. ;QuAe.·.. 0. total. elll circu� [cirCUlaQ.ão ao inic,iar'se ê�te. ano em festas o feliz lar do sr,

la�o, de acordo com o BOle- é a de Cr$ 14.456.838.846,00. Ernesto MeUe e Ana Mctte.

O.sabão·

Estão de parabel1s os filatelistas locais, pois encontra se de
visita a esta cidade a sr,- Carlos Augusto Schmidt. antigo e
conceituado fiiateHsta residente em Cachoeira do Sul, especialista
em selos do Brasil, Argentina e demais' paises das Americas.

Tivemos oportunidade de apreciar uma coleção completa
do Brasil Imp.srio, constante de Olhos de Boi, flaVOS é usados,
iclinados 180'.300, e 600 reis, assim como um grande e valioso
e'btoque do Brasil República. .

, O sr, Sc11midt préfende demorar-se aqui alguns dias e
aeba-se hospedado no Hotel Bôa Vista para consultas.

.

Banco Popular e Agricola do Vale de Uajai
--

Deposito li disposiçao
Deposito PopulfU'
C/Cts. COm aviso· de 30 dia!:)

" " tI. '. 60 diáo
fdem ld G'U g(1 dielil
ldem Idem 18(1 dias

C/Os. Prazo Fi1w 6 mêses
Idem icem '12 .

�

2 O/O
fi 0/0
4 O/o
I) O/O

fi; 1(2 OjrJ
8 O/O .

t 512 O/O
t.l O/O
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