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Diario Matutino

o grande porto de �uérpíá
já serve aos aliados '

,Antuérpia, 1,(A. P.) - Os

,grandes cais que, íazem parte
do porto de Antuérpia, que é [O
terceiro .porto mundial, está
desde ontem aberto á atracação
dQS oonlhoips e transpoli!es de
guerra dos ali}ldos que jã estão
,chegando .

em grande numero,

"Centenas 4:e qll;ilom.etr-os da rota
já estão normalízados; f.om1:!Q-�n ...

'do remessa, de réfol'QQs ás tro

pas da frente ocidental.

I paz mundial poderá ser firme, lendo como base'
-

-li'
... ,,' , '_

,- movimento cristão nada perde,
a ' CIVI

, laça0 'crlS a "
rá �Oll1 a guerra« desenvo�:erM

Rio, 21 (C; P.) c_ Uma corres- zação 'Cristã, baseada na verda- se-a no Inundo de amanha, a

pondencía de São Paulo diz que' de e na car-idade. Assim precisa- igreja conqutstara mais t-eneno,
o novo chefe "daquela arj]uidío;. mos' ser apostoles da paz ba- 'pois sendo depositária dos maio

cese D. Carlos Carmelo, blandú seada' na caridade e na verdade, res bens, da verdade e da carí-,

sobre o future do mundo, decla contidas no evangelho. Aludiu- dade, isso será reconhecido pela
rou: t:A' paz mundial poderá ser do'á posição do catolicismo no humanidade que se aproxúnara

. firme, tendo' como base a cívíli Inundo futuro, disse que: (\0 de JesUS''.
----��--����--�����----- ,-------�--��----

• Iransallanlicos dotados do máximo
. Londres, 1 (B� N. S.) � o conlarlo' , títudes, afim de sobrevoarem as

Sr. R. H. Dobson, Diretor Ger.�jl ,U tell1P;estacJ.�s, sem que os passa.
te da importante' firma brltani; geiros sejam obrigados .a recor-

ca de construçãc aéronautíca A. aviões em numero .sufid.ente pa�� rer ás mascaras de oxigznio. O

V. Roa, ao ser entrevistado por ra o .equjpamento de todas as ráío de ação de prímaíro será

um representante do jornal «Dai linhas aéreas britanícas». ' de 3.400 milhas e as suas aco-
ly Exprass», a prf)'!J'psHo dos ser. Existem dois modelos «Tudor», modações Internas são descritas

.

viços de após ..guerra para a ada São eles o «Tudor» grande com como apresentando o maxímo

ção civil, declarou, que caso fos- capatidade para o transporte de possível em matarias de con-;

se nec-essário, a empreza que 68 passag-eiros, te um (Tudor) íorto. O «Tudor. menor, que s�

dirigia estaria em, condíoões de de proporções mais modestas, destina ás travessias do Atlanti

fO!,!ieoer ainda este mes. trans- qúe poderá transportar ,24 passa co, será equípado com l:;�t{)s 'pa'..
-atíantícos aéreos, ás companhias geir:os. Ambos' ·esse� .avtões t2.'1 ra os passageiros e tem espaço
de aéro-transportJes. • rão cabines em que a pressão para ü transporte de duas ou .

A firma A. iI. Roe crio:u e 1(10;� atmosférica será mantida auto-,

I
tpes toneladas dê malas POstai".

troe em grandes quantidades o matícaníente afim de que os pi'-l e encomendas. Deverá entrarem
mais efkt:'}nte dos bombardeírcs 1(J�os possam subil', a grandes aI produção, dentro de 0110 meses.

pesados desta guerra. Com efei� .

II I h '"I·to, 'foi ela a criadora do famoso Empregam-se a IUD IJ as orças liras. eiras
«Lancaster» J gigan�€Sco quadrt- Desfecltado um grande assalto ás posições nazis
motor tão Iarg�111:e utilizado Q. G. Avançado brasileiro na onde os alemães dominRUl as'
pela RAF.

'

Italia; 1 (A. P.) � Forças br; redondezas. Os, braslleíros. ata>
O Sr. Debson �clarou ao jor- sUeiras desfecbaram um grande caram' auxiliades p(�la art�lha.t

nalísta que' o ent:r�vístava qUI:� assalto ás posições nazistas si... ria e aviação, enlpr:sg!:mdú'..fse á
() prímsíro avtã� ciVil a ser pro tuadas a mil metros de altura, fundo. ,:

duzído pela sua fábrica' seria; o,
'

". " , .'",' ..' _ •
"

_

«Tudor», aparelhe 'este aponta-i ·lntellsa otens."a coma mslalaçoes petrohleras afemas
do pelos técnicos como sendo, I Londres, 1 (A. P.) - As per..\ e atingidos foram ]i1stalações pe

úm, «avlão transatlantíco p<�rf',2i..., I das da -sa. for,ça aérea dos Esta-, trolif-eras e íerrovías. As perdas
to». ;:.Menos doe um ano d-e'Pf)is do elos Unidos nas intensas opera- são calculadas sobre o numero

governo haver autorisado a ven çõos de 'Ofensiva d;� ontem foi, ele aparelhos que não regressa..;
ria de aviões civi,s,;) afirmou o de apellas 5 por cento sobr2 o tam a suá base pl;esumindo se

Sr. Do!'sou, ,:86 'O, distrito, de total � .a·p�rell:<:s .. utili�ados.1 entretant? t�nhain caido ,em ou-

Lancshu'e pndera fornecer Os pnnCIpals obJetIvos vlsados tros terntQrlOs. '

,

\

'o rotu,n.dO �'?,êring confesoou I cussões entre ;os estad�stas alia�
I ?CErCa' das questõeS',POHtk.as d'e

que sena ndUlculo para os aI'e- dbs.- Para a coorde:naçEto estrate , ntBl'eSSe comum que foram de

mã-es depositar esperanças en� I gica e politi�ca, para dirigir as I batidas. Mas o fato siguiU:.ath'o
div'ergcllcias ,entre os aJ:ilados; i1':;vitavej·s dificuldades que oer' é que foram amplos os assun

que dirá, agora, dep_dis 'de reaN:- 'Cam á' adoção de t�da medida tos .ábordados e, q�e 'Os €tez. dJ�s
zad(l:s as, cm:rVefsaçoes de Mos.. de'carater gêral, '':lada pode subs dedicados pel�s luleres b:mtam:
cou? tituir uma cO'1versação di:r�ta e ; c�s ce russos as. suas oO'i1�€:s�

fra:lca a troca sincera de opi�' ç�s ofereceu otuna' op;ottumda-
Sem dud:da alguma, um trába

'._

"

.. ',' ,

d'3 para que a compree'lJisão e
,']lOes. E fDl ISSO que S3 _fez �nll a amizade já re.vnant!6s entre eles
,Moscou. Por e:'1quanto " e mUlto se tomass'em ainda malor1es. Pe
oedo aí'1da para se especular' los t�l'mos do oomunicado distrl

���������������__.�_���������������•. b���s�m�l,�rn���
dente que a conferencia'de Mos

'

,
' ,

,

' cou constituiu um grainde' passo
'

Ca's'a S'ullm'e'rlllCa'na 10'" para o futuro. A liriguág,ém em
"

"

,,' , , ',' ',', ,', Iniversario ��i�:t! ::i��aC:nf����n�c���
tra que fora'm ple,namente COllM

firmadas ,as ,esperanças cl'eadas
pela atmosfera de cordialidade
l'einante na capital soviética, d<es
d� a chegada ali dos s1's. Chuf!
chill ,�' Molotov.

lE, para os nazistas, a notida
dos p-xitos diplomatkós aliados

I é tão dolo�sa quanto a noticia
. d� uma batalha ganha • pelos
exerdíos das Naçõês U;nidas. ,

o
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. Uficin!, BAniU FUIHE
Atelld� todos os serviçes de

Radios receptores
Serviços RIlPidos e 6arant!dtti!

TELtFONE 1395
Rua 'ide Setembro. 13 '

Papelaria
'k 1'v1 EL I �/l 'J

I
fél. 1099 • (� Po�t'al 57

,

,

'

-:'

Dr. Aellma� ,B�SÜ!I
Dil'cfo!'�nel:lpODr;ftVloÜ

,

,
'

�. �..u(!�� �,Iãi;# ,

,

!
D'lrt:t,),,-��:r()pl'mrarl0

Oi!thl� ,Proplii\

I f.tua 4 de

Assinatlir'ss
'

7

[,.,;1.,:
,

..(i \�O ,e>.�_!� .�i" .. ...-,.f.>f. v

A trazf1�h} (�r$ ,O,qV
'- Co!aboraçof:� :recebkj�s não

aerão devolvidas e fica sua pu'
blic.açãO 'a c"dterfa da direção.
- "Cidade de Bhirnenáu" nãn

$e .r:$ponsabiliia�..ip:or' conceitos �emitidos em arhgp, assinados-

��'U:+·:fÍi.�.'t99_"'._.]f!•••�.• ��
o '

n}r �
:

·

"Antena u8tLI" i. �
Rua Carlos Gomes RUI n�SUL:, I 'f "d

:
.' E a an tena pre en a, para ..

Cxa. Postfll, 18 .. Ttlej,i 2Q !.o seu radio, c{Jm esta ano .t

Stções de atacado e varejo
Preces fixas

'�

l. •
• •

� ,

Blnrnelláu �
i'ih+.+·+.·�·.·····t'.....®

.

�
I,k.,

9ro�n4li:l ftri!�!!Jit�!ü!��.
-

qUe- pôpro
,

� th;It�o- _ a..':':'(.l·Ja e, 6: "'ld�!;, �Jroo--
J'� PUf :JIU4l> �:u.pj.e:.:. !Ó::!3('> cm res ..

&'iBtio. ' E$�",i!. mallCtf ....�mii(Jr"d p!u.'�am
"fIC.a.: JUi}.Vltlal1�la. ucv(';e �'iel trittau.o8
;it.oQ; t('d.� • c;;�(.h:d� para q��e- :nio
.. nr:g!':ê>;"� ti� iDnn�ia a .c:m5o.r

�.n",� aborr�ru&llt.{i;' 1 )dê2 as aí·
hal,.� de l.I:ppartolho r.e5.pí:rt\torio,
:.:t\'Dll si,.'7i;J;� �r:!JP6 bl';tnchj� e ()!!

�.a.,trj;,i.lo� prci:iSD.!o �e "1.!!IJ rem��l'(t
�$lJi:r)fJ -ar 4�f:;I)-lit;, O Xarupa S§p JOt1!J
I -1). if.6dü;lJrh.� par? �(..eç
-?'I.l\Oti g' _uo. rete�1io
"ih� ;noor t\.�;::.G:��� el, {lAla
�o'.!\.)a� "eUltJti�· (:re.ilUC5.�

....\rráncar e dU_clti'tür gra ..
.

'. .

vatás tá' contnibuír . para (I

desapa reeiUHm to ,dá nralária .'iI'
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_

2-12-1944 .

ICO,
fi pugna. que Ievará ao estádio

.

da Atarneda Blo
Branco, uma asststencía que baterá todos os ure_.
cords" de renda; aqui registrados"Expectativa como
nunca se verifica em 'totno dessa peleja que
apontará «) cQn'1peão dê 194·4.

ti

Finalmellt.e,estas.e aproximando o dia do grande
.

prelio
qlle tomou a cidade de assalto, ou sej'l a pel('ja Palmeiras x

OHmpico. pela reds.ão
.

do titulo de campeão de 1944 da
U�a Blumenauense de Desnortos,

.E' desde segunda-feira queos r1OS'WS
eóm a atenção voltada para o .&é'l1sackll1al
"multidões ".

O "classico dos c135sicos" que sempre foi um espetaculo
complero em tecníea e combatividade, nã!) fugira domingo a

tradiçãO'i porporcicnaado...nos em todo' sua plenitude um belo
futebol para satisfação dos Ians locais.

Essa pel;",ja como é sabida por todos será a que designará
a quem cabera o .íão cobiçado titulo, de campeão do ano letivo.
E' que enquanto o Olimpico necessitará de urna viLlria, para o

Palmeiras bastara um empaiie.
A turma "peúquita" hão pensa em derrota, afim de levan

far esse disputadisstmo campeonato. x verdade o team alvl-e.me
ra"k1iMO bem merec.e esse titulo, porque .te0m saldado seus com

promissos dentro do�r�macio. e uã.o }eitÇl eü;.no... , qUe: está

CAJ[� . co

. lo} Relozma parcial dos Estatutos Sociais;
.' .' .' �

'.. . . '.
."

... ! 2°) Assuntos Diversos:

eemo st',ja B.AGUASSU, CACHETA, n;CmVA,

UJCU'll
. Biumen8u, 17 de Novembro de 1944.

RANA, CEm�.O. ,.ÇAl\.'.'EL.,A, Pt:RO.B.A.. CO. titr.u qualidades, ·1 .'
.' .

c. MA.CHADO .D.'.'\
..

L.uz
--

.Pi'.f:.sidenteDua '1 de Se�embro jEl��*"4."'••1>�+++.H",.·*jI>® (\ 0•.""�+'+.+_.�:H••••+"':t_.�.0
,. ,. I. ....•.... .... .....

-

'.. . 1.·..

:ap:;;z;1i$1&2&2iiZg"���;B il R A MO R17 E

IM«ItQdOr de B;�t�ASMORTE
�'-�--'11"'1i!*---.-'-+--<$'-'�-.'--$ X ..--�--:�.."...--.-, •.-.- ...-.-. I
'"

l Internacional Representações Lida, 1
l.� ._��-;._-=,..... e Internambio Comercial Amerioano Ltda. l

� - Conl escritório no paiz e exterlol' - I
t •.

.� IMPORTACAO: Sal chileno, llarrUha, Soda caustica. Ce- i
I _ sema

.

€f Cola fria� •
r EXf.OllTACAO: Em qrCinde Efsc<:da Fios de Algodêio & l1 '. .

-

. tecidos;
� VISTRISUlDORES: Ds ampliadores "ESPRO" para ga;:o' ! I

I qéAIO..s, Ac:essoi�o6 pm;'fl:àu.tovns e cami· �
4! ab.õss de teclas ás mcrrcas G tipos de ecr- �
f tos emane.anos, Peças na.clonais e ge- l
.. nu!nqg· :.
I VOL. DA l?A'PlUã. 276 -Bd. GO!'cez - T,.,.!égr. "Staugwpp" I
<ii CURITllM. - o-� PAEAN'�� ..

�.;-.•.:�.. ....,• .t...:._.c�--',...:•• '_�_:_'ll'."";"'1X +-'-'>l- -ii--.��;�--.• ",c·itiOÍliij� -_.§:_....�
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Blnmenauense de, Estudante$
CONVITE

�'
'. "·f

.. �

!) .......++••••••••••••••®e®.·.····.·· ...···········$
�

.

,�
� Instituto:Médico 'Dr. CARVA.LHO �
•

.
.. '·. aI

� .

.

. �

•" - Diagnósticos CIiQicos -

.
.

.

.

. :..:.�.Com o gentil snrta. Diná . ;i
Torres, dileta filha do snr.r:'� Metabolísnío basal - Eletrocardiograffa Labora- :.
ErneW!. Tones, 'r{�sidente em � tório de Análises (8sngue-fézefi-urin8, i.H.q. .'�
Joinvllle, aiustou. as suas,! 'Clínica especia

..
lizada de Senhoras '. �prõzimas nupcias,.o snr. João ... "O:

P1:nlo, aüo funtidr'io da rir- i (P81'.iUf?8y_Ões menstruais, esterilidade, aHoraçõe�Lse. ':
ma "Hans Jordan" em doin: XUaIS, Inoômodus da adole eêncfa e da idade crrücs. :
uii!«:

'.'

t Inílameeões genitais, etc.r -:
*** é Alameda mo B!'an�o. 3 - �lumf1nau -' Ta,éfotte, 1202 �

Nascimentos e +.++
'

..
· ·

•••�.® oi,) , +•• ··+ ..�· +·@
" .

. ,*** '·1;,
Noivados

'.;W>
.

..

.

.
.

Encontra Sé em testas. o la?'
do Snr. Antonio �la1'líns e de
sua esposa d. Selma, com. o

nascimento de 'Um
.

'robusto
menino, ocorrido dia 29.. do
mes passado no' Hospital
Santa Izabel

\ ***

Viajantes
Snr. Manoel da Costa Mou

ra Junior. Bnconiro-s« nova
mente nesta cidade, o Snt:
Manoel da âosta Moura: Jú
nior, ooroeiiuaâo represen
ianie da aromada. "cerueia
ria antartico" de São Paulo.

***.'

Falecimento

oficias Resumi as
AtaQues de larga enveraadu-'

ra estão sendo levados a efeito
contra os baluartes alemães da:
Europa, pelas aviações aliadas.

fOrmações aéreas (la Força AéJ
l''i:a Brasileira.

.

�-

. Aérodromos japP:1'es2S si!Uit'�
dos €om algumas ilhas .das Fíli..

pinas Ioram íntsnsamenta ata.
cados pela .aviação norte.arnarí- .

caria,

A rádio de Berlim admite que
é grande a pressão exercida pe
Ios exercítos -alíados em várias
partes da fronteira alemã.

.

.. .

As notícias procedentes d� Eu

dapest continuam falando em

lutas sangrentas nas ruas dess.a
capital, entre dementns reacêo
nárícs e de patriotas.

Dia após día mais evâdencia-se
a superioridade das armas Dor'
t�"Ía:mérkanas nas Filipinas.

As já célebres unidades blin
dadas do Gal. Patton, estão en

trando 'em contacto com as íor,
ças alemãs 'no s-etor (te Metz.

As trepas do Oitav@ EX:3rriti:'J
continuam firmando suas post,
ções na linha de .batàlha da Ita
lia, donde lançarão a ofensiva
geí.;al contra' os alemães.

. .

Os soviéticos tomam as 'primei
_ ras Í'l1iciaJivas' 'para o la!1çarocll";

Navios brítanícos carregados to de mais uma gigantesca OÍêl1
de suprimentos estão chegando siva de Inverno contra as tropas
á Grecía, aãm de socorrer as pn g.eúnanicas.
pulações .desse pais. .

-'--

__::.._ Mais algul1s colab:Ol'idonistasEm Brusque faleceu, no dia Já estão em pleno contado I franceses foraiin executados na
24 do passado em sua resi- com os alemães, as pr.imeiras França libertada,. . ,

âeneia,
.

o snr. Miguel Oam- ._;_.-.�-.-."-"-•.-.-'.o .;_.-"-+-ftl-c.•-+te.';_;t:-.
pos, natural da cidade de Ti. .

..

{�;�t� ��:::úPo;;f/;:a�it°d:ju�� Edltal de protesto de nota promissõrla
'�-��...I2SI�-_.._.. IiI!IJII_i_...__'

l'iça do Juizo de ' Di1'f:ito da. JOÃO GOMES DA NÓBREGA, Tabelião de Notas da
.quela CO?nIV'Ca, Comarca de Blumenau, Estado de S'tnta Càtarina, na forma da

da lei, etc... .

"

..

'

'.

.

'. Faço saber a Otto Petérsen, atualmente em lugar incerto, e

a quem mais interessar possa, que acha se em. meu cartório para
ser protestada por 'falia de pagamento, a nota proITlfssp'ia que o

mesmo QUo Petersen emitiu a fa\'1or de Oerhardt Sdúniõt, no
valor de Cl$1.000,DO com vencimento a vísta� InHmü; 'P(}lS, o

devedor para pagai a dívida mencionada ou vir dar as ·ra-"l.ões
por que não o faz.

..
.

Blumenau, em 30 de novembro de 1944.

JOÃO dOMES DA. NÓBREGA .._ Tabelião

2 0/0
6 O/O
4: P/D
5 D/O

fi 112 Ojo
.

6 O/O
512 O/O
6 O/O

- _ _.__

.

fRIPÊ: DE' COCO
e TODOI GEllDO

.

Oferece para o·

Ve.rão
a

Confeit�'ria

(M.arca Rer.dsLrada)b. .

roupa cumum
"-.
;;�.
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