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lim primeiro lugar, a ordem. p�rque
na desordem nr.u:la '!$e, �o,u.troi!

GETUUOVARGAS

D-

o ARAUTO DAS

BLUMENAU Sexta-feira, 14. de Janeiro de 1944

DO VALE

o Snr. Dr. Afonso Ra�e Solicitou [xoneração,
,

nomeado Prefeito interino do rnunicipio
Bruno Hildedranâ

, o Snr, Dr. Afonso Rabe, em Neste ensejo quero agradecer-
data de li do corrente," dirigiu lhe os excelentes serviços pres-
8.0 Interventor Federal no, Es- tados àquele município e ao I1l€U
tado o seguinte pedido de eXD- gcverr;o, serviços que o fiz ..�ra:il�
neração:

" credor da estim{l. e dai conside-
Blumenau, 11 de Janeiro rJe 44 ração de quantos lhe puderam

Exrno. Sr. Dr. Nereu Ramos, acompanhar o equilíbrio e a se-

DD. Interventor Fereral neste renídade 'de ação, sempre de\ ,J-
Estado" tada aos interesses publlcos.
Desejando 'fazer o Curso de Fasendo \ otos pela sua felí-

Saúde Publica a ser iniciado eu cidade pessoal e pelo exito da
próximo dia primeiro de Fev ereí- sua carreira profissional, reaíír
ro, 1�O Instituto de .Higtene, do mo-lhe a minha grande estima
Estado de Se-o Paulo, venho res- pessoal.

-

peitosamente solíeítar-lhe minha Cordialmente, "

exoneração do cargo de [prefeito Nereú Ramos.
�!este Munícipío. *:+.*
Esperando ter correspondldo '[ Logo que se tOr'DOU publica

confiança que sempre em mim a notiéia do pedido de êxol:erU1
depositou, mórmente durante o ção C!Oi Sn1'. Dr. Prefeito Muni
tempo que tive a honra d'e assim cipaI, foi a 'l11,'Sl11a lament,nla !,lor It[o 'estreitamenl-e colaborar coni totios os blu'll1enauensês que, em_
o pr,')ficuo e allal112ute patrióJko tora reconhecessem os justos
Co\''CrniJ de Vossa Excelcncia, moti\'os que a motivara, Se l"êS

qwero reiterar-lhe os meus pró;.. sBlltirron_ da perda que tal n;:e
testos ele irrestrita amÁzmJe te elida aCarri!1urLl lEU) 3 l11u;üci-
grande admiraçKo. pio:
Cordialmente, Esta folha, iem 20 ele Jtl[nbo:

aS. ,AfO.ilsõ7{(f{Jé' "tr(: 'lS;rf;"'i1ô"Uíll (fâ""iJóssê'trZf"Sfl-r.
*** Dr. Afom:o Rabe no go\':erno (iQ

Em resposta recebeu do Exmo. municipio, tC\',C ocasião, expr-es
Snr. 1)r. Nereu Ramos i' s2guiiT,c -sa'ldo {) sentimento; geral, (k�

}�missíva\:
'

escreve e as Eegui'lks palavras
\)1"; PaÜicio dD Governo; em Flo� :�obrê o 110\'0 Pt'efeiW:

'

ria'nopolis, 12 de Janeiro ele 1944 iFlgura dotada de, vastas ére-
Presado ámig,o Dr. Afonso Ra- dencias, conquistadas pela sua

oe. elevada cultura, gozando de br-
Atend�ndo <:0 Eeu 'rei:e: ado '.<Ic- ga projeção e simpatias locais,

sefo de ingr{!SSuL' no neparta- 'medico diretor do Huspital. MII�
menta de Saúdü, fas�nd,o no lns- nicipal, telÍclo grangcado 2111 sua

lituto de Higi.cHe de São Paulo ,nobre profissão a mnis iller�(ida
um c;ursü ele espccializaçrLJ, r\)\J- cOnfiança, fi nome(\ção do dr.
üedi-lhe a exoneraçf.o solicita": í Afo,mo Rab:� signHica pura Blu
da do cargo de Prefeito de Bht� I n1êUaU o ach'enl0 de uma fn[;.�
mC1WU., '

"
- la!:ori:)sa é v;;rdad;;, -i n�,19

Foi o Snr ..

Hat:r' tornou-se credor 'rla nossa

adrnirací o e da nossa estima.
Em seu governo foram execu

tadas obras de real :_interesse
pratico, eml.ora tivesse que ar

car com compromissos pesados e

erros financeiros da administra

ção anterior. No terreno POliiicfo
destacou-se - -C0I110 acentua il

ilustre Interventor Federal, pelo
seu equilíbrio e serenidade (k

ação.
Deixando o governo rnumci

pal causa aos Seus ,concidadãos I
uma grande pczar. Estamos oer- I

tos, l:orém, .que agindo deste' mo

'elo, o Snc. Dr. Afonso RaLe>

aquiesceu a };:,g,i,in�(}s e Justos in

teresses de sua' profissão da qual
é um dos mais distintos repre
snntantcs em Blumenau. ,Resta-
110S, r-ortanto, expr2ssando a 'opi
nião publica, augurar-lhe as m2�

ll,or'�s hc lid.dades res�oais e apre
sentar-lhe a gratidão cio povo
blumenaucnse pelos assinal:ld os
S{:)r-\!il:�lS que prestou á l,;ol-etivi
diJ:;l(� da sua terra natal.
',;:""k",,�, '

.. " ,'***
Por at-o ele> ontem da In{-en 211-

toria. hlL :nom,:�ado o Snr. Bruno
Hild<ebrand, Secretéll in Geral do I

Munféipio, para responder intc-.
gi-lo um administrador dos Ínais rinamente pela administração inu
esforçacl as e honestos, sem\m: nicipal.

'

voltado para os seus supremos O-ü-em mesmo, á tarde, :} Snr.
interesses. Gtel'itido os negodos Bruno Hildebrand (01110U' FOss�
do munidpiü .com cl2dicaçi;o ex- das suas 110\'(l., c im:F'DrLll1tes
tmordillaJia, '() Snf. Dr. Afomó fU'n;çi}L's.
.-+-+-+-+-+._+-+-.-,.. O+-.-+-+-�.--.-.-+-.-.

_Q. G. Ali(l(lo, (A'. P:l) -- Na;,
frclJte do 80 Exercito em Pescara
wbr�� {) ALI rial ico t,,�1l1 s(� ri_:gis
trado ap'enas op;:rüçeícs d'3 pa'·
trulha, segundo informam dcs�

pacl:os da ltalia.
• -+-.-+-+-+-+-+'_+-<I>

ROI'118 O P""ICn 81'" Snf"lldoras ',tomlllY;--, granad<ls ele mão!J "II li lI ...u IJ

e l:aiolH;ta, tendü já ocupado m�- Estocotmo, 13 (A. P,) _- Nati',·
t,HI<2 daqude basti[;o da linha de cias aqui cl:-egadas infornnm flue
i'\\-,erno cios alemães na frcl�te_! o panico tOl1hlU conteI d::� :.':{)liEl,
ílrlJi:na. Como o 50 Exercih) 110r- que ,'em �ofrendo violenl�Js ata

te-am2rira��,o re�oln'u agir s�m, qucs aéreos da a\'iação aliacLt ::

'f.'sp�rllr que o tempo Dll?lhonlss-c, cujos habitunt;'s estão fugindo
os l: omlmrdciros rIe mergulb0 at�morhmdo pdos (OO,m;t<ll1t�s
11Orte-ainerirarns tamtem 1a11I::I- l: ombardei\ls.
'mm-se na luta, c'stab2li�cendo. ._._._._"_,�_,,�.-�_,,
uma J()rh� IJarrag'em pau ajudar

n ·

d III h 'I
- 'II

B
as rOr<;as aliadas em suas Opel'd-

Kompl, as as ,I,n' as, a emas no rio ug çõ��� toda a acid-entada e mon- Sidn;�y, 1H (A. P,) -:-:- No'!irbsLlJildres, 13, (A. P.) - Segun- sag'em aos comandantes nazis- Korossosvky -estão abri:ncll1 ca-: citos rus�os estão ganhando Iter- tanhosa frente ,em torno d ,1:' 'es· aqui chegadas da frG·-1t[� cb Pa
do despactos recebidos ,,11O�"'; de tas 11a curva elo Dni,�pc!< exd- minha il11petl'lQsanicnte através: l'Cl;t) €lIT t0l'l10 d2 \,'it-ebsk ol�do� trada de CassinD, desd:� VClm- dl leO, anunciam que eslú s::mlo
Ivlos(Üu, fo� 10,lupid<;t a frente al�,.. tando ..os a fugir imediatamente das linhas alelllães no:; cJI1g::-; s'c', acha em curSl) vi\)k�nta luta fro ate Focca Devandro, ús ale- incrivd o morticínio de !':oldados
mã do Rio Bug. Com esse triun- parra a RW11ania, 'pois ii n,;,S.s�� lados pantaEüs do P1"ip(�t. que se deSt�I1\'()lve <�m torno ti:: mães resistiram ferozm,�nL� ao japonezes, que Sé) achB.�n IC::'1'""
lO ,os generais Vatutin, e Kor.ev situação é muito séria mi frci1te ----�

UIll terreno ('omposto dt.� \-cgi!ta� assalto lançac!o pelos aliados iU1 cados nu corredor costeiru ',lD
não só abrilwn o caminho para orkntal.,j

" Moscou, 13 (A. P,) - Os <cxer- ção rast'eira. te8 da llJarlrugadn d,t terça-feio selor da Nuva Guiné.
um avanço em massa 50br.e a

Rumanía. taluO tanlcenl liquidri-
-��-- "'-+'-+-.-+-+- ..._,_+-+-+ O .:-.:'--.'--'.�+-' .'-.-.--.�+ O "'-�":·--·.-+-"-·+-;-.-•.-'Ô-9 O .-'.�-,*._.;.;.---.:..-.-•.-.-+-:-.

mm toda a esperança do nUln:õ- Londres, 13 (A. P.) � Despü- �eunião para o pS,oou.h,Boimen.to f

7' .

" 7 O O C h
_.

chal Von Mannstein de retirar chos de lVhtscou anuncia1m qUt:
, a n o' e s oS,�U exerc�to' cercado no catovelJo. as forças russas estão aV<ll1çan- do governo boliViano •

do D:'1ieper e cuj'Ü total é 'de do rapidamente áO o�ste d.e Sar, Washington, 13 (A. P.) _ O
um milhão d'e:hoine.ns. nye de l'\o\egrada-Volinsk, once Departamento de Esta(Ia não'

,

----- os alemães precuram resistir aos tem come'ntario algum a (aseI'
'. Londres, 13 (A; P.) .:_ Segun- violentos ataques russos sem 'el1-

em torno da pt·oposta para 'a_Jdo uma, r.Dticia

diV,UIg�da aqui o

I
treta:nto 12üder

cont,er
a �l�o.r�n� com ocação de uma conferenciafé):narechal Von Mannstcll1. por or� avalanche das tropas EOvLetIcas.\ na qual ;:,eria resolvido o reconbe

üem de HiUer enviou, uma men Entl"'ementes us forças do gcr;,eral' ci'mentD
o
do gO\'CrtlO boli\'im"o�

.-.-.-•......;..'--."'-.�.-.-. o •...;_.-.-+-.-."�.�.-+-+ Oficialmente> portan1ü, nada A [,llfa N'.\ Novafoi possiy;?l obter em Washipg- • u

tO!1 fobrc a propiJsta de autoria Nova York, la (A. P,) -- O
do chanceler mcxicar:,o Snr. Pa- comunicado do DeparHnn211t;:> da
dilllil.� Marinha anuncia qu;; a a\'Íill;ão
Em Monl\;vidco porem'" a im� aliada incursiol:-l)ll snhrc� a cus-

La Paz, 1.3 (A. 'p.r-,>Numaüeti� 'çües concretas e ppecisas. Fl'liz- I pr'ensa comenta a sUji2stilo In!;- iu da: Nova Gui;le cOllc'�ntral1d{)
,

"A'
'

ti 'L. 'I xicana, {-ollsid'crando-rr vantaJ·osa "lIa aç',a-o, s()l)J·" as bases d.,� Ma-trevista, concedida a s�;,)cmte' '

: :rnente, a con.ck,ncia pubIiL·::t jti '" �

,

J
-

T
'

l' J�or isso qUe: remove qmlisql:ler da:lg C Ulgan destruindo (Jc!.o,'!Press, ó chanceler ')3e amoyD; conhece a qualidade ue (;OCUI11:::11

I
'

'

,

ref.erindn:'Ee as ce:ermÍ.1açce:s do) 1ôs de que s',.,· utilizavam ::JS mem-
obstaculos a um entetldimento menos 27 barcaças, Muitos des-

�I.. CO' l'd'""lI' H'.ull. 8,JIJ{·,'" (C> PO'"S1' - cOletiw.). O j01"'1.11 ;"La Mallãnu' tas
'

estavam compktamei:lte... "'".' -" ú bIOS do gm-err:o derrotado para 1" f 'I"
.

"

, ' 'n'·-
'

""t L·n','flu"nc;� das ,est'·al1".a� foL'-- lel''''eg' o
. - 'C' t1 t� 1 I

{IZ am )tcnl que o pr,)(,"::.so l.l- cheias. cH! 'tropas e abastedm2�1' +-+-1
"l.. ,'" LU < I � - 1 � Ulr a pOSlçao .....n·e cd -

clicado pi:'lJ Mexico econol1Jiza-
I,'as que 'insl:iraram Ou ajudaram to, permanecemos sereno., e al- .

+"111PO I t
.

I 1
tos. G\ltras unidades meco!"es fi-

90 J<1'\ O�,-, sarr.'UIO'" C()1110 e"talll''\�' (!,�
1'1<1 (\. t,'.dna )por unI! ae c caram ainda severamente danifi-a revoluçà9 de 20 de Dezembro, l - 'u u '-'" -

I
' �'p ao pr-Jl1uncIal11ento das challce- (adas. Nos -estreit-os de ViÜ'a� a

1 N- 'l 'nOSS,l conduta patrioi ica e inde-der arOU: - ,:< <::0 c1ego, a C011'1- lar·ias amelicanas, tornand,)·o as· arti1hafi.:l norte-americana canho.Iweender qúe, forças estranhas pendtinte '.
.

. .

f·
'

.._�_+-+-+-._.�+_+_.
sIm mElIs:e lcaz,

l!leou
as posj;;õcs inimigas no

s�o estas a que se ref'ere Dsecre-· .. • +-. .. .. .. .. .. .. C 1 OI N B
tario de Estad'ó Sl�. Gmdell Hun.' Ataque aêreo a Londres Novo� submarino;- �fundãdos t,�lh� e Q�:1s���;1 l��rir�;��l fO�; \VashiLamentaria grandemente, qU'ç s. Londres, 1'3 (A. P.) .:_ HOJJ ás

tI t· S 1
I 50br:: duas �mbarcaçõ,es "lipo- sua nO\'

excia, tivesse incidido num erro, 20 horas foram ouvidas' às sire- �o A an ,mo U I nicas chei�s de tIopas qUê fora,m EO, o pr
dando credito a informações inw

nes ante-aér�as da zona. metr{)� Washll1gton, 13 (A_ P.) _- O avistadas ao largo da pODta d'e sentou (i
,,', teressadas ,em falsificar a reali-

. politana. Mda 1:0ré1 depois, êra I.>epartamento da Marinha acaba Matamo. Estas duas embarcaçÕES menta d
'�dad'e original e preE,ente da r,e\',{}- dado fJ sinal de tine o peligo de anunciar, qUe mais dois sub- se dirigiam para SUdG2st� de Su- bilhões

lução e, ror conseguinte, da for- passara. marinos .alemã�s foram afunda- tinti onde se verificaralm fefoz,es despesai
Inação' da JU.nt.a G:JVernativi}).!

As baterias· anti·aên:ds traba- dos no Aflantico sul por aviões lutas. As�im essas emharcaçã'?s, nados HI

ACleSGentou o cranceler Tamo�{},,: lharam int"nsmnente procuranc'o 1:orte-ml1ericar.os, numa batalha que parecíalll levar refo�'<:os e v.endo-s{
,,<,QuandO for:em publicadas as in- ',afastar os atac�1:1ks, em' tarno que du,rou (j l- oras e ela qual ;par- at:ast'2cimentos 11ara aquel,e S'."- ano de

fO'r:mações a que alude o SI'. Cor I elos estuar:o,; d!J Tmniza e (ia I tidparam apal?lho,> do exerdto 101', foram d,�stl'u.ida,; pdn fogo apre
dell Hull, exigireIl,'.o� demoilstra� . costa ori::!ntal. ,'[� d& marinha. . , Ih' nos:=;a arülhana. " parte in

cheia do mais justo otimismo»;
Hoje, após uni período dê mais
de dois anos, podemos com ti
rnaíor sinceridade e com a fran
queza que s-empr-e caracterize,
nossos comentarias, dizer que es

tavamos exatamente certos em

possas expressões. Neste Tonqo
período, cheio de labor, nl'lll�li::i
plicada 'intensamente pelo estado
doe guerra, Blumenau teve a di! i-

Exigem a dem!ssão de Antonescu
Zurich, li3 (A. P.) - Toda a

Rqmania exige a imecHatêl de-

,íllisseo do go\":;rno elo general
AntonesCll, arim d,� quc� :) pais
cstabeh�,(a ti paz com a Rllssin.

"Exigirenl0s"Demonstrações
Concretas e' PrecisasP

Londres, 13 (A N,) - O radio
de Herlim, lOnlÍp [I ,m (1,) SWlS b la
+--+-;--+_'"+--.--+-.=--+-+-+

Guiné

_, », :-_::',

Diall"io Mc:duUno

Assinaturas� ({' ::��;iiãl = gi �g:gg
,

colonial.• -- Cr$ 20.00
, (avulso ••. - Cr$ 0.30N II m e r n : ( atrezado - Cr$ 0.50

DO ITA.JAI!

j!!5ilqi! .. ;a

Roma sotreu novo bombal'deio
Londres, 13 (A. P.)-- Ao rueio

dia de ho] ..� a cíedado de RO�llil
foi Lombardeadn pela a\ íacão
angto-amerrcana. O ataque hi
noticiado pela emissora da C1-

pital italiana que acrescentou':
os aviões atacantes tambenr ::;;)-

***
IHe\ oaram a cid{J_d�, (h Varicu-

no. SeguJldo a mesma dllusura
Ires com'l:anleirfJs haviam ELh

nl-atidos F�;!:JS canhões anti"
aéreos nazistas até :) momcn to
de Si']' propalada a in[ol'n�Ü�:[ilJ_

As Defesas Alemãs. Em n G

b8SSIno
Q. G . Aliado. Argel, 1:3 (N. fi,)

-- As tropas aliadas na sua vi

bOIOW ofensiva acabam de rom

per as linhas defensivas nazis
tas na zona (12 Cassino, �cf!llndo
míonuacões vindas da frent-e rJe
bata lha ital iana,

ra passada. Os britnnícos raptu
raram quarenta e sete prisionei
ros alemães em seu ataque (l oes
te ele Roca, :J\h.k� o rio Gariqlia
no faz 'uma curva. As nuvens

compactas que pairnm no céu im

pedlram que os caças e os bom

harbciros efetuassem 03 'St�US

mergulhos de (!)SltlI11C, mas (IS

aparfll:os aliados puden.l1l as

sim mesmO nmrL�}al' âs conC'2n�

tracõês de artilharia e de t:m

qu::'s (!o inimigo. A nuior parl,;.)
destes alvos foi co'ns''(guLlJ. pür
claros feitos Ilas lluvens na rc-

-

gião (h..� Cervaro.

Q. G. Aliado "'111 Argd, lU

(A. P.) -- Richard Ma!'isock - As

tropas r,}rte-americanas e ,ingle
sas prosseguiram em sua ofensi
\a de dez milhrls de extc'nsão,
em mêia a um:a chuva imperti
nente ,e 'em combates de corpo a

corp') p'da posse da cidade-cbm'e
de Cassino, ror onde [1tl5Sa untit

elas principais estradas pam 1\0-

,ma. A luta é extr,el11nm;�l1t�� en

Cí:lrl1it;ada nas ruClS da aldci:l de
San Vittor{\ a s{'is milhas ela ci
dade de Cassino. Em San Vitt3fc,
os noOrlc-amerÍ[anos estf.<1 toman
do :.:a:"él ror casa, com metralha-

Morticinio japonez
:t'.Jova GUlllé

na

irineu
zonanics hist'JrÍas sobl? os pre-I B-erlil11 Jo jonnJ sueco .Mtoll�

parati\ os para enfrentar a l:'SpC- hladet> il1]'o:mol! qm� o !,iJar-.;chill
féula invas&o alLlda, declilr')u Em'in \ 011 J1'�Hl!!1ld esta coman

que as t'Hcostas aHanticas, (l'2S{�'i� dando ri i\.'El'sas divisõc:,;, alen�us
o:,; Pi, im�us até Narvil\, na NI)- em manobras de (Ollu·a-ll�\'D:m(l,
rucga setentrional, estã-') rdol"- nu longo da. Cclsta da han�a.
cadas cum 7.700 Cilnhücs, Acnõs- ACI';>scenlllll ltllldil. que :) g-en'.'[:ll
�enta ,aind.a a transm.issão �u-� I alen.lão ;e�tá e,��)i:;m�eil,:an�1�"um:
hit l1uda

_. 3.0UO C(1llhu�'s lunga 'olgaOl/�_IVIU tL ,1��:;dd2b
él!11i�tanl � um milhfo 1:,I(Lõrias costeiras rum _b?l11bas
de mini] ;�IS dispost'JS �':rr,)8ivas, dotadas .�c ,e: tO :.e,
ao ,long do Mar 'l!O \<lstador s'Jbl'e aVlOes em VfYY

Korte. )udcnk ',�m de [ol'nHl(�Üi) cerrada».

De Dolares Para' a
GU\i}rra

\. P,) ,,-- F1n

..

ao Congr<�s
I,,-e\'��!t úprê�
) novo orça
!tinge a'lOO
Só para as

foram d2sti
dolare3, pre
Ta vá ate \)

.mil de goYer�!O u CO!lti\lU�l;Ç[ío
da politica de amizade em rd�l'
(3:0 as ü:é'milis nações amêrjca.;
nas, S:"ildo destinctda a "quantia
cL� qua;tro e mdD milhões cb dó

lores para fazer frente ,us crnn

prOlmissos estipulados entre os

Estado's Unü:03 e as outras 11<1-

cê:es mnericatE!s. Não est�'o in

�luidas GeSiél \.'21;ba ,13 estipub�
çües decorrent2s da lei dê Ekn;
pres1imos e Anelldam.:ntns �

outras dotnçi'íes.
IroU qUê ia/.:
seu progra-

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



OI" ·t'· .' .� •.'.' 'P'
'

..'., '--.' .

m&&mMU_1
Procura-se 'para Rio Ileqrlnho

er a·· '-C:J.., . rocura uma sel_lhoril, independente. mais caseíros.
.

. para cuidar de casa de um Paga.se bem á pessôa

E·
. ·X.·p·.·.. ·E..·," ..n.···I··..E·'·N T· ··E.'

An uncios nesta Secção Cr$ 0,40 á linha - Minimo 5.00 senhor viúvo, com dois fi- competente, trabethadetrs e

IJ t lhos menores, que estão to. séria. Bem parto da vila dH

�
.

.

-

.

_. !)#fi-
.

'@
.

-= ra. em colegio. Rio Negrinho, em hrgar soce�
Tel.1099 : c.p,'!�ta'5711 I'"

.

,",!""'",,,... . _
•.

,_%=
.' �-- Precísa cuidar da casa e gado e muito saudavel

t:t. Acbilles BihSIDl p O·
.....

'V··' d
.

.
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.

'C .

.. I de um pequeno quintal coo,
Ofertas para

���;;;g:i;;� I o.r CU ra - se ! _ ;._ �.� . .:�se L'__ _omp�� -8e ..

�i:h!�iia��rc.'�u3:m'!j!;!��� LOTA�;,o J�:'���TIlR -

Pror
',
..... .'
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I
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.'. Qfit;iua Propria ro��raose uma" C_OSli!heifllI Vende-fie 1. penteadeira Compra.se 2 Machlnas de
"

,

ep,co.'p�}r.8. co�,..x
.. R[ICa

p.
ara com m.o.C.1.10 e c

....
rea.dor. mndo.'lCos.tUl'.a ZIO-ZAO, pag!ünen

Rua 4 de fevereir-o, 7 sv!,v:ç.o de _H,.tb. T..' (preço de OC8S1ão. Informa- to a vista, .'
Informações no Hotel Pauií. ções nesta redação. 'A�elinr Psullstu, Rúa 15 de

llssinaluras ----

I - .._'_'- Novembro 770

'.' pr00!.lr�.se um ���p•.f{:ga.:do, VENDE. -.SE -,
uma MtHj'uina _. .' '-"--'-:-.-. i

Anual Cl'�, tiO,·UO. com prsüea Da el 'furlá ltlt.: ri E n .

•p
.. '

.' "..
r �. i}.l8 ?,screVel', Remíngtón CMD �omJHlamos .XZ ul'Ul'CS €,1 I

8t'llWi'::JraJ Or$ a5:00 e um aprpnf}Iz. .

.
. I carro de 29 cmt,

.

em óijnHi� '" I

(
..

, I .Ó
' • , •• (.,' d' •...:O·(·}f\ In,o u.strl a.. Co.merc,l�l .Ar.goll II co,ndlcões pre co 3.000,O(). 1 ri (.'(1:'" nh�ld o�'

...
,11' 2��O \-. r

- O On 1111 .j ri)} 2, ,IJ Ltd F'" d L'
y y.

lU ' .
. . .'

.

a.. aarrca
.

e e\l:e.H'Os. Íli Intormações OUo Wílle (cUi hOlll (·::t:{ÜI).' (tfNl ;l;-:,
. ''iUmeros Gasenon. Rua Paulo Zlmmer.!

.
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•. ,'\ > l' ,.' '\1-.!" .1.4'

..•..111.0.
(",,(I! O·.··)() m

..

3nD 12-. Têl.erone
..

l?87
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l \1 • .1. Hí:.!,(l

.....'"1.t ,j� _j_llfl �t_) ,
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AI
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",::,1 �"l� � \
Atrazar]« C..$ O;() ....

-_-'"I

• U 9a-se
k" rnucu k I� .

,.'.'
. ,o Procura-se um Aprendiz para'

.
-----

-'- Colaborações recebidas não a Vulcanização de MAX PRElo .- _8 .

--:
..L___ :'"�--..",...�......�-_......_--

serão devolvidas e fica sua pu-ISIG, Rua Porto Alegre,
.

Atugu-se.imediatamenta uma Seria filatelista deseja I'
mmp� II!!I_i!M_"'II"._

bllcação a criterio da direção. . ---..... casa de negocio com açou- comprar colecões
I
Radios e "alvulas

_ "CI'da···de·.de·B',u·m·erla'u" na-o' .'

Procura se comp�ar 11ma_bate· gue e salão, com boa Iregue- (álbuns) d 1 t
na para Jazz-Muslcal. Ofertas Zi8 nor falta de sande situa-

ns e se408 pos aes I " I C TO R
se réspónsabilizá por conceitos para Jazz; a redação deste Diário. da' perto de, d.U!16 f�1Jricas Ofertas sob P.F. 98 a

.

.

emitidos em artigos assinados.
.__. grandes e estação. .

'.

redação desta folhú. 08 melhoras peles preços menores

Procflra se alug�r. uma c�sa de Informações ,118 Redaç�ão�
moradia para famlhar de 1) pes· .-�'-.--.---:".-'-.-.�.-._.

soas adultas. Informações com
.

E
.

'... M' t' .". "fR''I'GO"R lo. S..

l1L z._.'ander na '.f.ab.tica.· de are AminCle.lll ue.
sfe diario.

XIJ8' aR 81gS,
. tefq{o; de Madel��. Schlossma-. +�.-'.-."'-+-+-+--"7'.�+--;-.'

Exista ·Qualidade ue fôr I
cher a Alameda I.IO Branco, 2

."
\ '

.

r
.

'.

. .... ..., .

J I .
P[(lcUi'a.�e uma governante IN·

Mas nao·· 8, fRIGO� I para 2 menIDOS ele 7 e 8 anos.

�'.' .'. 11

,.condiç.ãO: .s:abe.,r Iid8
..
l'. com.] ..

.

.

' ..I creauçu.ê.' f.ala.
f

...

perfeH

...

8

..

men

..
te�I·.At

:. _.

1
o pOl'tugue� e ser Catolica .ou i

r

.... ençoo: protestant.e.
�.

ordt'.nadÓ .. cr$ll
..."

Anuhciem neste diario; 300,00 por mês't' mais ti via

gero para no Rio;· Cartas
0·· ...················.0 com rererencb e I'Htrato á
•••.. .... ®

'.

A"'e
.. .. I·

Dua. Ruth Selíng, Rua Carne.

i, ...•.....ap'lla .. : rino �; 64-b�: RIO.
.. '.

. ...

; A &a�a .que tem
•. t{}d�s ..

os :
a artigos do mál.s ba1Xfl ;
• ". preÇO ao maiS alt1J :
, GRANDE SORTIMENTO eARA i
I

.

fi L F A I A T' E S ....:
� .

'.'
.

' ...

I Rua 15:e Novembro 505.�
.. . lone 1107 o ..

• €)
0.··.Jr.--..r"••-§..'Ji.�HIIi..... "'."e

Desapareceu tia dias da'
Rua S. PinHo um caehorinho
preto, de grande estlmnção
que atende' pelo nome. de
"ctii.co". Quem souber ou

prpstar inftH'muç'Jes lW para
deiro do "chico" será bem

recompensadfj, com �} sr.

PiaZel'BS á Rua S. Paulo ou·". ......_------_�......._f!'!IIIO-_-_

_ __,_-. --'-------'-n-._:._e�s_t?�.�r�e_'_d._:.__aç.ã�', Te1. 109ft I"
'-' L E ITE

·.·E d ·i t,; o' I ME'
Ministério da Guerra

..

AMl IGA
Sit. Região MilifiU' .. -. Sã. ,Divlsãa ·de Infa:Ufilrid 'Q" U' E··j·J '0

'" '. .' A L M. O X A RI P A 11 O
. .

.. '. .' .'

.

'.

(.oftcureftcia·Administrativa para 1944-
BARBEARIA ." .... t

1- faç') público, pelo presente, que se realisará
.

no

QunrtdI desta Unidade, 1':03 14 (quatorze) dias do mês de
Janeiro de 1944, às 14 hUfas, a concurrencia àdministrati
Y8. para o fun.cionamento da Barbearia desta Unidade.

.

n � Os. requerimenlo� de insm:içãO s.erão dirigidos
ao Sr. Teo. CeI. Cmt. e Agente Diretor, e. 8erão recebidos
neste Quartelaté á.s 16 (dezeseis) horas. do dia 13 (treze)
de Janeiro de 1944t acompanhados dos demais documentoi:>
exigidos_ , '.'

.

'.
" .... '.'

Pelo píesente, convidu a lodos os Snrs. possuidores de

III _ Fornecerei aos interessados, no Quartel desta
� Portes de Armas de C:.ça, a comparecerem nesta Fiscalização

Unidadet os t'sclarecimentos n.>=!ceseários. .... RegiOLaI, durante o mês em curso, afim de requererEm a reva·

'.'

IV - Para a inscrição deve o candidato satisfazer, +-.'_+ -�+-+-+-+-.-+-. o+�.-+-'.�.�-.-+-.-._. lidação dos seus respetivos portes.

em principio, aos seguintes requisitos: . .....
Os que residiram nos municípios de Gaspar, Hajaí, Bruso

_,_ ser reservista'
.

'. 'n (),
.'.

U S·O que, lndaial e Timbó, lJoderão fase·lo por intermedio das res·

........c. ter vigor f�Sic�, cO!llPfo.vado por .exame médico a ( .

-

M. .' ,petivas Delegacias de Polícia, mediante requerimento escrito e

ser procedido nesta Unidade; .

';
dirigido ao Snr. Cap. Delegado da O. P. e Sociai.

_ ter idoneidade moral, at.estadO. pela. Policia CiV.il.;..

·

I DUl'an t.e <i noite de 1
...

O pnra 11 roubaram na Rua São'
Findo o prazo acima citado, serão as íaxas acrescidas de

� submeter-S6 a todas as exigencias do contrato, im Paulo No 94. 30%, de' acôr�o .c<2m o Regulamen�o do Serviço de Fiscalização

póstos peja ,Unidade... .

'.

.

Dois relogi.Qs dê puI,seira, um relúgio de Senhora e �e �Imas e �111mçoes, aprovado pelo Decreto n. 1; de '18 der

Quartel em Blumenau, Santa Catarina, 30 de Dez.�m. outro de Sen:hor, mais}oIs aneis e dioheÍl't. de prata anti- JaneIro de 19v9. . . .�

bro de 1943.. .

.

ga. Pede-se os COmerCltiutés ou qualquer outra pessoas que
2a. Região de Armas e Muniçõ��, em BlumemlU. m/ll!44.�'"

CHRfSTIANO PAULO DE CAMPOS BERGO saberem-deste, de .Oomllnícar a policia ou o comerciante
+-.-.-.-.-+-+-.-.-.o+....... -�-...-·'-".-.-.-.-.

20 Teu. I. Ex., Almoxarife "Aprovisíonador Rudolfo Pfuetzenreuter, Rua São Paulo No 94:
,. 1111 fl!if1I.

-_® &m;; M. ". .._

.•-:+-+_+-.-.-<t-+-+-'-+ o .�.-,.,....• ..,... ..;-.•-+,.,;"..--it!__;. xe+.�••
·

••-.·......-..+ •.
·

.•...•··.·.i..0 0..B:;:.,,:.•a:�.�!�':;�.'.�.01.. Dr. Ru.bens �allbach
- =

E D I TA" 11' Ve ' '

....

.
.

'. CLlNICA MEDICA

.

.

..MI·N,IS.r' a:.".. 'R·IO DA .GUa:;'RRA···
lIde-se Locomovel"'s I CORACÃO � PULMÃO - ESTOMAGO - MGADO - INTESTINOS - RINS

L L lO Marca
� .

'.

.

REUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X - lUJETROCARDIOGRl\FIA

"!" •.,J. 5a•. Itegião MiUtar '.� 5a. Divisão de' Infantaria Paxmall Defâlhes Preço R li A B O
ConsuUorio e ResidencÍa

< . .:I�·BatiiUtãodeCacadores - Serviçodé AprOVisionamento Rob(�y 12 H.P.E.'yertical, mov. ao lado 2000000 ri
M RETIRO, 21 - FONB. 1256·

. ,:

...
, ". Ve!"da de Residuos

_
.•. Robe 1�» ·',mqy. separado llfl caldeira 2�:OOO:OO llilllli--.

ConsuIfasdas 8 iÍsU e das 3 ás 5 horas
.,...._.._..§i=

I.-.Façp .pul_>hco, pejo presente, que se reallsará 110 I RoheY' l : movimento por·b'oixo _
20.000,Ofl �_kL,.l��lWJtl!4iBlW&&Ea!2iE!iMm:z!it+m. MStt!&tJ&i!!!&&__

QUti,rtel deste, 1JUlda.de.aos 10 (dez) dias di) loes de Janeirol ClaitY '
•. O, .m.9Y. por _balx pezo 4..�OOkg. 34;000,00 w....".".J>-.... """"·· _""'ti.....

.'

de 19'*4, ás 'l� 19-uatorze) horas, a apuração tias propostas Lidg�n-�HlCul11 42 HEE.' pezí) D.500 ,g. (,oill;;>leto 50.0tO,DO
nn.k&,,",",

de preç'Os; pa.raiaquisição dos residuos do RanchD desta M
�rwvod 40. B.P.E. grupo a vapor, completo. 40.000,00

Unidúde.
. '. .....•. .... ..... .

'. R:b'!.haU �2 » gruJ!?, a vapo.r" .. ump}eto 28.000,00
II o AIS proposta_s. .d�, ;Pl'eços serão racebldss neste Lanz

Y .tO � eOilJp,:W semI.flxo., _

26,000,00

QuarteLaté ás 9 (nov.e) hO.l'RS do �ia 10 (dez), e virão em· .

.

32,. er;t otlWO estado, uompleto 48.000,00

sobrecartas lacradas dirigidas ao Sr Ten CoI Cmt do
Marshall 30 ,.. rewrmado de novo 46.000,00

Batalhão..
.

...."

....•... '/. .'
.

..'
.

.

.�.
. Flexman 30 » idem, 46.000,00

•

III ., J.?ornecerei, aús lnteress�dos 110 Quartel desta CA:LDE:IRAS:
.

. .

'.

. .

Umdade,. os esclareélmentósneee8Sâl.'�o�. 1 caldeIra �IPO locümovelde 58 m2 de superflClB

Quartel em Blume'nau,
.

Estado de Ss;nta Catarina 30
de a�ue�lm�nto, �ompleta e reformnda 68.000,00

de Dezembru fie 1943..
. ,

."

' caldeI,ra 'CIclope' multi.tubular 45/50 H. P.

CHRISTfANO Pi\_ULQ pE'CÂ1\1P:OS BERGO muito.re.f\)r�ada. ". .

'

•
55.000)00

'

20 Ten. L Ex, .. Almoxarife • A'pro1l'isioIÍador I t �a!dt:\lr8 p.orIzontal, muHl·.n�bular, usada. perfel·
.'

.
. '

.. '

.

.

.'

" .,,;-,, .'. i.' .I �a, 50 a 60 m2 de RuperfIcle - 120/150 H.P.E. a

0:t..: � *•••+ +.®®••••+••••�••••+.+•••••0 .

ser reformada ántes d'a entrega. 60 dias. 110.000,00

F.O·.'·..·h i n·h·as ·.p·a ra'" '0' 'a n'o,' '···d··· "e'·.·.·.·•·· ...··1·'.:.9.···...4·.. ·.'5.'..
1 Calde!f.8

..

'

vertiCal. alemã áVI:J.PO
..f.
de 9. H,P.E, 4.m2 12.000

..

,00
." .

. I·· .

.

". . .:
.

,

' .•...... '., ...• .'. 1 caldeIra de 12 B.P.E. o 5 rn2 80 B. pressão 14.500,00
"

;!tguarde a visita pessoal em sua Casa. ou fa�a ii suei .éncotn.enda 1 caldeira. de 6 H.P.N. em e�tado de nova 7 m2 805. 20.000,00 I
com mo WILLE, na Redação naFta Jornal.·.

.'

Informações DUo WiIle" Caixa Postal. 98 • Blumenau 1 ....._....... ......_...... .....__ ... _

\;.'-�.. ;
' .. ;;

"'" t!i)�ot ;Dt iSt!õ�+;r.W�íi .,

..,: Ç-","C 4la9;!?4' L t &m&.tI!tN?td2
.

êiíiiãLiE;",J ':;3;4 :.

Consumidor

+-+-.'-+-.'-+-+'c-.-+�+X' .-+-+-+-+-.-+�.-+-.

,

.. ; ,�;�, �����
- ,�.� -',���:: \Zt

14 . 1 " 44

RCA

CASA DO AMERICANO 5jl\
Merci2do de AUTOMOVEIS

De acordo com n artigo 39, do Decrefõ'Lei n. 4178,
de março de 1942. 015 Peritos Contadores, O_ll:ltadores, Guar-

.

da-livro8 e Provisionados que dejxáf:em de enviar üs seus

titulos à Divisão do Ensino Comercial até 31 do corrente

mês, para apostila e obtenção de numero de urdem de rp··

I gistro, terão as vantagens 6sseguradas �el(lg mencionadog

títulos cassados 11 partir de 10 de Janeiro proximo.
Sólicitem informações, E.em comprOllJisSo, a "Bmpresa

Intermediaria";"de M. L. ANWjo, el:itabelecida ,ILpraça .ir, de

novembro, 23 " 10 andar - sala 4. - Caixe, Postal. 195 -

Telefone, 1'11 - FLORIANOPOLIS.
.

Dr ... Ar�inio Tavares r".,.\.
.J'

Assi5teHt� doProf. DavidSanson

Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Commltorio niodernamente il1stalado em caracter p9rmanente

nesta cidade á
.

RUG 15 le Novembro; 1393 . (defronte ao Hotel CruzeÍl'o!
Operações nos Hospítaes ."

iimJª§!&iM"i!8iD!t 4&12 bL&JJi24!i'fd!Ç i&E & ;Q;ggg;;.J&Y� li

-- ----

AfONSO ODEBRECliT
Cont�dor ..A.tuãrío

Diplullwdo pêla Academia de Comercio do Rio de Janeiro.
Com longa pratica proficiollal,

A C E I TA .. Escritas A lJUISilS: Ba!anços e (Jrga.ni�aç5es COMerciais.
Rua 15 de Novembro Nn 14'04 - Fone. 1�50 -� Nesta Cidane'

".1ZiiL w::sns::sec:E4F._Jm. ':tlIII , ...=�� ......"""""__"""",,,",,,,,,.,.,.,,,,,,.,."

Za. Ragião da Armas B
EDJTAL

MuniçÕBS.
�

Urn desejo manifestado

pedido executado'Um

Ferdínando R. R. Curt Dopheide
BLUMENAU o Rua Floriano Peixoto, 94 - Tel. 1.t48·

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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... Sexta-ferra - ás 81/4. I I HOJE
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Ifais um Sucesso da Companhia Zeina de
. com o .glorioso drorng· insti�utivo

.

,.

II Parte

Um Atode Variedade com jéca.Pítanga e seus Cumplices.
ZUZANA MOTA

....;..=_.. =-�-"""""'_�_'�-�';"';;;""""�,"��'-Q"�"""""';';:�� A·breu irs p;;r"l Iaraouá7
'fli.'i j u; ,,->l o... tJ ,�'( ..,.

.

> ." �.......

'11 Segundo fomos informados, daquela localidade.
'o popular ponteiro esquerdo �i tal noticia for conürrna-

I, \ do campeão ca cidade. Ab:'eu, da, será uma perda oonítr-

II se transferirá p,H'U a vizinha finca, 81:m:!. ounsideravel pa..

III! eldude de -Iaraguá, onde in ru a S. D. Blumenaueuse e

grcsserã em um dos clubes 1 para o "soccer' local.

,*,-$-+'-'+-.-*-+-+-+-+ ü�-���"0.•-+-+-$-4>-+-+

•

Redator: WSÉ LOPES Dr: OL1VEIRA
.

.

o Atlético em Não f�� convidado
S '

23 d
.

t
'

O E t d d B· O S
-

P 1 f (;
N'l reuznao de ínstala ção

.

era a,
.

o corren e o emc S. � o
,

a ala ... ao' ,au o •.
,Indaial. I�fu!ii����'e��'ht(i:� A�S�!C��:�'ã.�

.. .... .• • #

': '

. ..., �arhClpara... do foi convidado a D!spo.tl.lV8i Duque de CRXi;-lS

bate entre Brasil e lndaíal C.an�peonato B�a' Visitar a B' ro;;;;j�'q��pe ej��':�it d� V�J�: ����';:;�", la�ie::
. .

silei ro de Vela a la Indstat, seguirá pelo tr êm dH .;f;:�,."�! ..... 'W"·'G'»�,.""�,,,
se de Desportesmarcará uo- tabela na manhã de domingo t?,,', � ;1�;;;iH1 �'<.(_�d"4'i;,_.I$ <>

A tid
'.

t B··; 'I' d t
" . São Salvadory Td - O

.,.

par lua
. en re

.

MSl e va rasa apos resoiver o aos R' 1'" \,0 f d proxímo, o [uvínít do clube .

Indaial, que deveria ter sido sunto, sendo possível a realí- 10, o - c.l .on e era- Esporte Club Baía acaha de Atlética Cutarlne;:;"e, desta I L �E 1ft4\] �� tfl�
realizada dia 6 ultimo, ein dis- zação desta pl:lriida no pro. ção Brasileira de Vela I:) Mo- entrar em entendimentos cidade.

Iputa (ia segunda colocação xímo dia 21 do cor-ente, no tor recebeu teleararna
..

con- ... c' P 1 F' í1
Lenha S!lca.(lspec�at taea sua

y '-' com n ,�". a u o _ .v. pa�'a E' enorme 0 interesse dos �"�f\" "

110 campeunato de Iuteból de estadia da S.D.Blumeoeuellse. firmando a presença da e-
ei1COmIHl�tt na tmmA .ici.'lh

'94�
- .

l'
. \ ,la realização de uma temp0- esportlstas de Iudaial, em

I Telefone, !rno
1

.

v, nau a-o. rea IZOU, tm' VIr Ao que parece, os clubes o uip (1 E' lo ri .

B
., .

- u.,,,,

der;
.... .. �

e ro stac aa �lJa, no rada :-J4.11.·.ll· losro após o C.aI'- conhece e ti ii.1.v ralada turmal Blumencu
lU e t;Ü Ltãu"(rrjmp<H'í:'cimi3uto faltosos serão punidos por C

.

it IJ 'I"
.

d
., o o - "'-_ ....... - --<>

das equipes á' hora rnarcuda. terem infringidos· o. Regula. V:�;����oo. a J�:�r:�'üco:s_ naval" ...'18 (�ellHU'C�l�S .a�é a'l
do Atlético.

.' .. " .-,. ,." "' _ _'-- . _
.,

Agora, a Liga Blumenauen- meato Geral.
.

gora tem SIdo satisfatório. -.,·'=""""_=""'.--"'=_���,-:OC-=�=C"'�'''·.�'=�.'.�''��.X=��="",,=' -=-====-

tituida ele veleiros do Iate

rl'��'" R.idio·Ofi.C..
,. ina.U.·.·.'ni.ve.l"sal

Clube da Baía ._:"+--+-ct-. +._-+-+--+:._+-+
Dr. ��::i�!l_a:en�!!�ior

+-+-.-+-+-+-+.."..,+-+-+ Diplmnado pela UlJivli:!rsidade de l!üo P;m!ü
. de Felippe Sartosowitz
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1 es aos CIubes PI'sfeitura �lllniGipal de BIum8natI
Ganchos

Escola de Córte cl0�!�ío�l3utna �o!ll�����(�:� Rio, 1i3 - Ao que:;e in- 1\_ V I·· S O
QUER AP�ENDER O COnTE? ' á FedEl'Hç�ão de .B'lltehól, fOl'n.Ht, o Val�do da Gama DI') ordem do Sr. Prefeito. cünna,1 cs eOl1tl'Hmiutes

Pratic:o _In.ciderno e facil de compreender..� Aula noturna ét na qual deel:1l'ou que &9

l.·nte� I
está

Pl'01)OllSO.
<l

..

c-edel' ao abaixo Relü(',1')nados h comparecerem na T"ê{;UrnriB, afim

cp.omfeSçarradiadip151;:.ded'f'evfi�r�sirJ' mpatrlicul� 10,dtre dJ-o:neuop,e1ID. deante1: ressa pela reforma do t:ún- Gl'(jmio
1

PortoalúgreosB Ú de snidurem seus âêbitos sôbre ImpiJf:!o Pl'�dírr!1 atê o dia
\'0 Sl SO

,
uma a em· ao ou o e legls a: a em onanopo iS. '. .

L
•

RUA Ui, DE NOVEM
..

BRO. 770...'
trato do SBU pdntelI'O Pedro! cen�ro.,--aY?�le ��aBsll1ha e 31 de janeiro.

... Nunes centro...:. JJ1edlO 'riao .

Terminado o jJr8ZJ acima citado, tHHão extraídlls cer·

.�. pc *_
.. ... tidões para ii devida cobl'ança excutiVtL

1
.........._......... -

.

_.IIjIU!,.
. Blumenau, em 3 de janeirD de 1.944.

:.1,;,'.: C'. ,A. f.··.·· '[
'

...'. ·C· O·....••
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··.(,···· .. ··T·.·.·.... A 1= 8P.-l·'fhU'�i1·t.\n''eUn'-aI..."•.0_ Hs:tlll&líaÊ.. ··c.-u"'"'"""'all""'..........·a·N�··.;=i6,.,�.1tJ<�·,;a�'"1 Tes�:::I;�O r�����?;al,
"

Alberto Bremer, Albortn Viebmn�z, Alfi.·.,Au B •.H'lHH,
Antônio O. Alves, Aíliônio BiHel!Jwnu. Arnoldo Sclwrk, An·

I
. gustiuú Mabe, Carlos Bronm�man[J, Cristiãl:W Gude, Ciuh

Tintas e vernizes .� Materiaes Náutico Americs, Efico Schieph{H'S�, Ernesto Kaxs'ieD, Fre-

Pacra pinturas. em geral derico Feldmann, Frederico Grambow, GUah!i'rnH� Lndv,ig,
.

Helmuth Berndt, Herbert Ql'aChef, Ht'rdeiwE< FrBderieo Rat-

I .r.·ii"nta� 6.m
h

.. ·I".�,·n'2g�.�.(:'\.·. ",.·8' rs· �r�i.·�·t�s zlaU, Herdeiros Wilhelm Rúnemann, Inácio Tavii!'es, lsabe,

u" U il tl �HJ II il1i.l5� �U la A. \Vandt, João Domingos Coelho, Ji'ão L1JÍ:'i, Jüfio Silvei·
ra, Joeé Bernardes. Jüeé SChmidt, Lauí.'indo IV\:wfitilHl, L'�o"

""_'_""""""",,e.W.SE.=mmm"bW"'","'UD kO"".... ·�' .• SJ ..sa.""""'l9,........ poldo Batista, Ma chado Irmãus, Iüundt'll Francisco, M'HH.!el
José Tobias. Maria Falbeni Paul\Gch, Maitinho dei) SiHlius,

A '1'·· d· G lt·,· M 'd'
Max Plat.o, Max Rdf, Moritz HaerteI, OHwaldo Pàssig,_ Pll�-

.UXI.·lar . B· onsn onl0 118 1CO lo Fritzsc.he, Paulo ;Lan.� sr,! Pedro forbici. R0Qü!I? ��ke,l
. � ! ,I. sen, Santlllgo VenHo, Selenno Cardoso, VVtl. O;illWH!c.a

l·}l'l'['j·"'" ",'.1 1 "1' ,. ..
'.' Bertolí, Vvn. LlIíZil Dietrich,3 filhos e Alíde Dietricb, Vva.

... ,- (P '1'" l' \, '.'
.
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. ) .•,- .p,.;' ..... h.' < I;, < lI,1 �,.1 . .;:, 1" ... ·· ". \. ... ,:..

LU�IJa_CObStm. e Filbos, Vva,_!.Jna_ Pa.rue]�er" V'.\fEl.. Angl�l� li h'�h-

! rIO Hi(:'di.eo. dao, Wal,jemar Lange, Wlliy frapp, C:1,W3 fI'�"Ü'3rlC) D!fJ-

BAR A l\/f()RT L' Dr. med.' Hans p�r'e I se, Urjo Scbmidt, Frídolino Trienveíler-
.

.
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.",... '<:;I De ordem de l§llf. Dr. Prdeito, torno publico, quo no

!'l j
.

..,

'..
_

mês de .jANEIRO li'erãó arrecadas lHUi fCbsoUl'ürilis da sede

fJl Altcm d.ttH ..ndius Gt�ncritl (çlet,l'ic ;',15eitn.n.ws toda I. AVISO a POpu laça0 e jnt�ndencia� distritais, o impoEto !lf;� Heen?::._.�o��e auto·

R! e qU111quer ouira marca para concerto J.. ....• ,. mOVelS e carumhões, referente ao corrente 8xd.·ClClO.

� .... O So' Dr. Licio Portes, deleg\ido de Higiene deste Os contribuintes, que não Eat!8Iazel'ul1l seus pagamen-

, GA.R.....A,N.T.I.M.·lO.S O SÉ.R
. .:
\IIÇO

..

··

.

Mun!cipío; comunica a população
.

em ge:>al, gue tendo I tos dentro do orazo acima, poderãO aiuda faze los nos

II .... � surgido nesta cidade sigilOS casos de VARIOLA, abriu mêses de feverr�iro e março, acrescldüs da multa de 2U).

I' .c;;,WALD·O:K. r�UEiLLER, .

'um posto éspecial para vacinar no Hospital MunicipaL Te:rD1inadu� os prazos acima citados, serão .extraídas cer-

f,!�llj Rua 15 de.·. N....·,n.'.··.·..Ve.m.oro. , .. 1.3.07..•.• BLUM.jEN.AIT
-

�ta., CA.. TA.RI.NA
Este posto vacioal'á durante todos os dias e li vacina tidões para fi dvi1ae cobrança <c':X\5cutivu.

.

Ú gr:Jtls,
.

.

Diretoria da Fazenda de Bluméilllu, mtL 3 de janetro
I .

..
.... ..Telefone 1.249

.. I Dr. L I C I O P O f{, 'I' E S de 1944.
.

�a;a;;;;;;;;am �-;;"_''!2?�''''''� DBier4udQ de Higíene ALFREDO I{AE�;TNEH. - Diretor
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Sempre foi e continüa a ser

(} Melhor . I
iNES LEU; 'VW&Q·J �.4M;P§IIfiMJ$ji

itRAMORTE
mATADOR OE BARATAS

Hoje
as

'e. Todas·
Noites!

====. C ,H J .Q.LJ I N H O·. e

Divertimentos valer no

ParqueASSI5�TAl\1
1'" LJ R �J1 Asu a'

i:
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-�'- -

-
,

-
.

\
'"

®

mais
® 11

I�.rn 1 "+J �1l �
...
:"'eli- I PJ. g t.iU (Ui -JI

,

porta- 8.800 aviões fabrica-
.

dos em Dezembro

I"e"l."'. "'�""""-.I Contemplada.'
Sexta..feirG

.
a Biblioteca

14 de '" Municipal .

_)

I . Pelf!- Assoe.
iacão �iblioteca-

I
rra Norte - Americana, 00
interessante plano "Livros
para a Amét ica Latina", aca- Rio, - A Comissão de Es- postos; não se compreendem,

..

ba de ser 'contemplada a tudos dos Negócios Estaduais, porém, na isenção. as taxas re

Biblioteca Publica Muntctpal examinando o processo referen- munerativas, uma vez que, da-

E·stados U'n idos de Blumenau com o valor de te á ieençãc de imposto de li· do o seu carater de contra

.

I Cr$4, 000,00 cença para a localização de prestação a elas estão sujeitos
Alem desta foram contem. tarnplos evangélicos, requerida até os próprios poderes pú-

d d piadas com valores inferiores f pela Federação Evangélica Bra- blicos. '

O mUH · O as bibliotecas do GinBsio sileira ao prefeito do Distrito ®··· ... ·�·'· ..·:+:·.····.·.0
Catarf ne nse, dos Institutos Federal, opinou no sentido de "Arrancar e destruir grade Educação de Flurtannpo- se responder ao prefeito que os

lls e Lages e li Biblioteca prédios utilizados para o culto
vatás é concorrer para o

Publica da Capital do Es- de qualquer religião ou seita desaparecimento da ma-

tado (Cr. $ 4.000,(0) religiosa, estão isentos de imo lana em Blumenau".
...!._._�_'.__._.__•__._._*_... _ +_+_+_ ..:••:+_+__+_+._._c_+_+_+_._+_+_+_+__ ._.:+

IsençãO de imposto sobre prédios des-
tinados ao culto religioso

.:1

,

. r-LYork, 13 (A. P,)-O su:'.j A nroducão de
s.ecretariO da Marinha

Teve-I
I" •

._

Iou que II esquadra dos EE. av "oes
DU. é a ruais íormíuavel do

'

mundo, sendo que a maior] N. Yor-k- O. �"Bh sCCJ'pt,n+J
parte fÍ.JÍ construlda npés a I da Marmh», sr . Jnmus FOf'e:�·
traição de Pear'I Harbor. tal, anunci. H quo i,g t'1".t;;Jei-
Aerescentou que a ArD1K' ros no r te- amertcancs COQS

da norte-amerreaua. conta truiram B5 porta-aviões de
etualmeate cem 85 porta f;vi-I todo;,; os lÍj.ios.
õcs, fato este sur : nre cerlen I Esse total Inclue seis uni
tes na hlstor!a IH:.VI1! do num- II dades firo ;'S" de 27 mil to-
dc.. neludas cada um.

WílBhinglon- Foi revelado
que durante o mês de de'
zemhro os Es!ados Unidos fa
brtcara,n mais de 8800 aviões,
superando o máximo anterior)
,1;ca�çado em novemhro, com
8.780.
A junta de Produção Béll

e« esperava que essa cifra
se elevasse a 9.000,. p01 em
o Exército recusou, DO últi
mo momento, urna impurtant e
partida de aviões.
+-�-.-"'+-�--+-.-�--+-+ 0+-.-+-+-+--+-+-+- -+-+ o +-+-+--+-+-+-+,_+--+-+ o+-+-+--+-+-+-+-+--+-+'-

CONTRA CasPA,

QUEDA DOS eA-

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

ICeI: Floriano de A produção' e o.Preparativos ale,mães _

contra

1'",'rUIll,",::i��,:,:,��;��(�:<> :':�l!:"C":" i""N, I ��!��� �D��r.�I��r'dO comércio do sal a próxim a. I�vasao.
I -1)'., .,�." ,·T},.·,�! .. t ."'- ('l",,� ,.,

. .IRio iníormam que o CeI. Flo- Estocolmo, 12 - "Todos cauhões estão Instalados em
.l. l(l.�jd,� c· .!( ,()< ,1.<' ...., .IILld.U,..... ,

1,,·1 I' D. f' R' OI t d d b '11 1 f' t f' ti-

" .

-

..
'

['Ja�o ue .una rsrayner 01 10, - nstltuto Nacional os pOli os
.

e esem arque nu rares (e
.

01' es e 'OI" 1118

LAS\ORe.%\TO�NO DE J.\NAI�!Se:S .teslgnado pa_ra Iazer parte do Sal, 'pelo comunícado no continente europeu es- ao longo da costa da Euro-
-"'�����="",.".,,",,.,"��- do Estado :\IalOf do Geuernl 4:1/93 de :30 de dezembro re- tã ; t -id

,

,
'

. I' P··· t '. Iit

F
--'\ "ii

i\·tascarellhas de Morais, um cem-finjo, fixou o período �o. plO egH.:.o� c�ntla �:i:l- �a, (o� lllllel1� a � o I 0-

estival �

O a"'quc> 14a�an'lf fios chefes dá Força Ex-! durante o qual poderá ser
C idas. das forças de pa�a- l�l n01 te .da NOlUe�a. A.lem'.

. ;1 Il' . 1. \.. II 1 ....11 i peuluiouària brasileira que II leit.a a colheita d.e sal, 1 de quedistas, com grandes CIH- dISSO, 111alS de 3.000 Cl:\-

. • •.•• Ilu!ar�. �Iem m��·.. setembro a BO d:- abril. esta- tas de minas" - declarou nhões pesados acham-se co-

Em beneficio do Hospital !\!lun!cipal o U1stmto DlllI.tar, que aca bel�c�n:io. que 80 a partir de um porta·vm� alemão, locados numa média do um

_____ O FarqUt� Guarani que
h!l (:8 ser d.esl.gna(l� �llr� l' lIe Ja�ell'o (!e ca.d� �nOt po· descrevendo os preparativos canha,(l para cad ..\ 100 mo-

D ' I'·
"

r;b <1 'j ·�t "r" '{1�'- esta ImpOI'tantIssnnara lSElaO, e derá saIr do mUnlclpw pro - '.' 1evera rea Izar se hOJe a conL, Uv ce., e J,1.JdO ",toil�' muito relacionado em nosso dutor e ser entr{'rrue ao COil
naZIstas contra um posslvel tr08, Ademals, ao longo ua.

noite, no Parque Guarani, um rosam' ut" p/Ir" I' C'fi'panhm jõ,
.

t r].'" 1 t 1 N l' 1 ""no
grande. Iestivãl em beneI1cio ri' H � -r 1

•

,:'" � �

..

;: �l· meio, tendo} (l{;uDado {) co· sumo o saí da sutra enceru- a ;aque a tai.. o a COSLa (O cos a {. a oruega, la .. j '-

do Hospital Municipal, soL o �Oerõ�c �li;�fl,:t}:,��:�:'l:?(� �n��' mando do 32 B. C, da em abrH do ano anterior Mediterraneo, segundo o ccr- canhões, c milhõe� de, mj·

pairociJ;lÍo da Prefeitura Mu resse qUH. estamos certos, 1 �_.-===== ...... -�".._, mr_
. respondente du "Dagans nas tenestres poll1.tlm por

nicipal. contentará a todos os que T· I
- \ Nybeter" em Berlim. toda a costa da Europa.

Para esta festa estão sendo ali rur cm eonll'ibuir ccrn o e c e o e S I o jnformante aCl'escenton Se contudo, 08 aliado:'! pu-
vendidas entradas avt;!g�{S, seu tl:iiDhão E'tl! bFni.:-'Yicio 1J' rI'" 'r

.,

t d 1 b N
devendo toda a reGda rever .. deflUi {lb�'a (:c CHridade,

remsa-se écelões com uôa pratica em. eal'es I que, "num pon 0, por erem (esem arcar na a-

ter a favor do I-bspHul es- Um runc10narip llilw:cipal Largas CCln -:\fafl1ündaf:l. 'exemplo, há presentemente: lltega, a despeito dessas de-

tabele cimento de caridade. acrlInpúnlwi'á todo o movi·
I

Garaute·:=:e Ordenado Superior a el$ 400,00 100.532 minas, o, se ainda f'e:::.as, esse desembarque não

de grande benemerencia pa-l men[ll lill;;.!1e['irO, fi p;:,dido I
l\feD:,mes. assim ?s aliados,. consegui- const,iLuil'� uma. ver�ade�

ra os· nossos pobres. dvs SEUS Díl'nH,�ürt;g. Só apl'esentar-se quem tenha bastante pratica, á rem estabelecer "cabeças de segunda frente. A mvasãt)'·
.....,,"'.....:.r

,"""""""""��'=±.:!�"'�III ponte", os alemães poderão verdadeira só podéra sel'
-----

. -�-·-·-:,·----_:_�---:-Il H""T�'�;'I7.����sIT�J�,II'�/�, A [ re���::;;� esse porta voz �:�:;�rc;:'":Zl�iC;I:�a��::
.

'II
�-�=== ""'"'"'� _, m alemão, "cerca de (j.000 manha".

,IIInt�rroIDpido O for.'�ijbljcaç��.s f'ec�.bidas I-�
,Wci

DR. ÃFFONSO BALSINi

'Iii IlSG1IDentO ue Li 1l1l1adn l'A·mUlllll:·a, do Médico EspeCialis�ad����enças de Cli"ianças

, I ! li - ! BI'tlsil -- LIll!l'1Ya1 Consultoria: Rua li de �:d:���Odan�;cId���ladO da

I i. '. C; [111:1 t':t I Puericultura. - Regimes alimentares para crianças de peito - Avita-

III: 'aTIBrgla
.' minosas - Sifilis infantil e do adulto.- Manchas e Feridas em geral.

. i . Acabamos de reeeber estai -----------------------�
, interessante publicação do I
,I São Paulo, 13 (A N)-Desde S1". Lourival O'imarll contendo IC r o n I- c a S· o C 8, a I
'II

ás 17 hf1ras de on.télU·.mais. a oração que, sob o titulo'

110u men.os que a. LIglh.l.lJter. acima roi pl'oferída W�Io dis·

'1 rompeu por motIvos 19nora- tinto escritor no In eomgres- Só mesmo uma ....ata
E i r� CP I� fÍ?S ü !:Jrneci,mento d.e� ener- so eie Brasnidatlc elli Fio·

":I'

I·t FERMEí:,{TO. DE }.\,lTA QUA.LIDADE. . 'I' r� ���a da �l� ... P8.1glsta de rianopulis.
.

.

Li em um

jOn.�'ll
deSüo Pdulo, f') seguinte anuncio:

I Para hôlos dorãs torb� B tau;.! nHst.�lnrí:J. I t:·
ra, ad :t.· b1', Dt' <l,J

S

...;o�: T' 'n_ � 1 . 1'/ I
"Uma sel'!hO'1 a a�oen�acla procura u;m(t companh'!ira.

J '.
1 - U. J

.. �! l. 1"'_viJ" '.I

, -�-,a ,:�I.US e":::,, es r ..�8. ,�stL�� 'i (\"� IS:, (e,. ,U�la �.,,;�rB Deve. ser (m�l{Ja de fICaI' em. Gasa, possuir bela 'VC!Z, ser
_:;12 ."''''''''' ..,"'" ..., "-_��"'=--.._"''''''''''nn__... '''v.__'''''''''''''''',, i'l.l![Jdo PUC""Ll0S pOI IOC1JHhl nU, .cüela _

de 8nbstanclO�as I gracIOsa melga de formoso semblante sabel' tratur
.

de

Il r"

C'� .' .

..

I
..

llvas .� vapt)l' da propria OiLJ'1 conslderd��oes
..

que
..

mmto doentes � ser m'atinal. Prefere se sun.lbla. Bonito quarto'
H. proxnna OnlerenCaa. nternaC!o ... °1 elu t:í: p, R.. Os trens tem elevam o espmto cntlCo do

paTa casa de bàa fmnilia' Ordenada 30000 cruz{l'lro�
"

. f'ueg.apo com a}razo de2 ho- I autor. mensais".
J ,

nal do f,:"raba Ino rf!S a esta capJta� tant{) os Esta pequelia o hra foi edi- Lendo tal anu.ncio, lembrei me' logo de minha gata.
.

----- I ,�frl:l! e "d.., "p,.o;�.O'I'"rr''' precede�tes ..
de RIO

Olaro. (;.0-.
tl1da pE'la Imprensa Oficial ào II.Te. l.'ia 'imeiêso !Jrazer de manda1' para a tal "el1lwl'a ado-

1,·,-
_.' <4 " " ,u ..• "'_..... , G10 D" vmMo de Jt d' Í E t' ti

" .

RIO, - O Conselho de Ad· a orgar;iZ3t;ão dõ emprrg-o,
� d ar 12 » -5 ii O. eUlada, a minha gata com o seguinte bilhete:

ministração dn Repartição In!er-I,110 periQdo de Irnnsi(;Bo de� Mil.�W��!... a-I
8enhora adoentada

"'mici�naldo Trabalho, q�esetrànsjçãodeg(lerra.i;araapa:, S
..

d' d' B 'fi' J d n[' I ."JenhooJ?raz�r d� rnandarlhe .u·ma cO'n�lanh�irt!
reunIU. em ,L�mdíes em 1u (��I _dos segur."s soew:s, prmcl' OGlO a 8 eRg 1. fllaUoTla 8 J adSlra Ltda laL:.c�nw rle_sfl.Ja. E mm.ga de casa, tem boa vuz e m(wn�j,.
dezemüro Ultlll10,

• r�solvey. n-I pIOS e proukmas resullantes I .
li I IJ :H.L 1 l I llU.l{j��, e fU1Jnpso arpe�o. .

. .."'f.

xar para 20 dt' acni proxlmo da guerra; ! ., ,_l em mnlla expenenclU ern tralar de seus semelhan·
a data' da vigésima sexla sesí'ão "standard" mínim,} de Dolitica Compra e Venda de MadeIras Dura todos os fIns. leso pois já C1 ivu. uma fal1ülia intebi'a. Não é necessa1'io
da Conferência In{ernacional do social, nas denendencias ·cc,!oni· n "j'd �' J: '.
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dizer que é sombria. JVão e;rige orde'lado e lhe prestará

Trabaiho, que terá lugar nos ai:,; nUa i . e u6temnrD - BtUMENAU - e B one .

bons SErviços" .

Esla??s Unidos. p_?s.sivelmente I relatórios
..

�

se ore aplicaç0es ��_ :UZ�,&;}i����i:dw!w tw. �el a tael SenfWTll adoentada não mOIR'IB'e 11' .!!.� raiva,
na cmade de flladelfla-

F

das convefj':ocs: 1 I. .•• "
• I 'lue cu pa em o JA L" .) �

rê::'i;r����'::.�á: daqUel� come-

i o;c.�,�:;:,;:��"et�;;n!b"'S d, i Gompanllla NaCIonal de Seguros Iplranga Aniversarios I NascimentosDo programa e do ruturo cs· i org'aiíJZ;'jc:ao lll�r:rnaCI[Jnill do
=

."",., .' . � -

-
. - Desde de llO-nfr;JJt ellcontnt.se

tatuío. d.a �Org"""za.�a-õ T"l<'r.! '.·r';-'·101h.) +!'{1I""lT' ,- fí("i'''''l-''l'i;'' :11 .!'.:"'�.i.leni�s Ge
....

r���s de S,.;\';l1. C!&l:tOIl·U'"i.Q' I .'

FiI,� (lIlOS Hoje: /. f
-

f 1 d S
nacional,- dc<i"'Tr�b�lho;""'� Ii��;j�:�d��, :j;;Ud;t:�"J(��i�e��,i�� N ei t z em, & C i a - /) JOCi;J/I. Gillwl'!o Sduwid"I', �J::une:��ll�l��:gll��l�l �;�';'lf: °D:;/;;
da� recomendaçães ,á� naçô:� I da cD"f�rê!]�ia e da respeçiiva

. .�� Ei '. !t..j1 o

Il'illlO d,c EJ.'iIUl. dnrll, Vn1. Alma 11IatteH com o nat;ómei1fo
umdasl sobre ii poll!lCa so Cl'-'I lorch:m no rJlél. B L LU i� E t" A tU I1ilda S'}lileideJ'. de uma. menina.

=I�-:-".T'�_C-\_U·�-�""'"--='::'_'"""""""�ILLI I e

:TÓN1COi €�p;llA .
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o· sabão
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