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primeiro luqol'. a j orde�� porque
:htt deaor�em nada :se Conliih"Q! 1

GETULIO VARGAS
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Bhulumau

..Recebido 'e

São Paulo.''í? (A. N.) - Toda

ii imprensa 'local comenta ainda

hoje. à 'interessante" e oportuno
trabalho contido no notável dis
curso que o Ministro da Fazem,
da, pronunciado em' Porto Ale
gre.· Realmente, 'a oração do ti
tular da' Fazenda, é coníortadora
e estimulante 'da realidade eco

nomíca do Brasil de hoje. POl\
isse motívq .não apenas a im;..

prél1sa paulista, como· também
todos os 'elementos de destaque
nos meios 'financeíros e eCOl1;()'

micos desta capital, comeutnrm
lCntusÍRsticamente as palavras do
ministro Squz.fl Costa,..

*** .

.

'0 mau
·

tempo 'retardou �H.{$<!, .. tI>�.{iO��.ê..:4'��"��}
o .regresso do Ministro Grandes formaçoes ali ..:

da Fazenda adas sobre a Mancha
., Rio, 17 (A N.) -·T.endo 1."etar
"dado a 'sua partid.a para esta ca

pital em 'virtude do mau tempo,
.(). MiJistro 'da Fazenda Snl'. 'Arl- formações de aparelhos aliados,

· tur .d� Souza Costa, sÓ hOjB ch:'� passaram as 14 lH)nas d:� hoJe
gará a'�;sta' capii.'lal, �e fiegresso sobro o canal da Mancha, rumo

·

de sua excursão ao suLd:O;' paiz" aú contin�l1te�

Londres, 17 (A. P.) -'A B. B.
C. anunciou que a Russla fixou
até amanhã ao meio dia, o IH<\
zO para qu·e a FinlandÍa aceitas

se a proposta de paz que lh1e
fora.. of�recido,

Londres, l7'(A. P.) - Grandes

0 ��+ :";"••�.eo ®q, �••� ..+�.4)��•••••••�

Os Palriol s Polo ..

nezes e
..

ç o
';to;ndr�sJ 14 I(SIP) c! Notidal!. morrendo U 'lUi,ngua no III!}
'rf.)Ce.1temente chegadas Ida Pulo- '·Rd.ch� A ação foi coroada de

'nia, diz�m \que os patriotas po: fll'�no exito, morr€ndo em Wl1se

lDueses l,evatam' ra �f'eitn u"mo.· qU'�ncia do afaque a maioria de

lo.nga ação 'contra duas ald'�ias seus hahitantes. Todo b suprir
pJlo'1�sas', donde, lerÍl 1939, 10- mento foi apreendido e divicJddo
ram �xpulsos 'pelos alemães seus . �ntre as fanlllias polonesas que

· leg.ítimos habitantes' os poJom�� soÍrem as .w!1sequencias maléfi

s�s, e postos nela, como parlf2 cas do �stri.to racionamento im

da pçlitica da ,{(Nova
.

Ordem»�; Po.sto p·elas 'autoridad'ês de oeu-

colonos alemães qt.:·e estavam pação na Polonia.

@�•• .fE � Q O .-.-:.-.-.-.:-.�.-.-+

Bdverlencia·· das forças
alemãs. lia Holanda

t Londres, 15 I(S. L Hi) -. b
jo.rnal alemão :publicou . na Ho

lafnda ocupada, 'aviso, qu� o. che�
f,� das Ifol:ças alemfãs' estaciD<1a-.
das na Holandá, d�u ordem ex�

· pressa para 'atirar contra todos
os' holandezes :qu:e se aproxima�
rem de 'quaisquer pontos consi
clerados «militares», Isi. 'riãD res-

,

ponderem. a /primeÍra advert·en
da das sentinelas.

impórtante elevação
em Cassino

Q. G. AliacloNapoJes, 17 (A. P:)
- Tropas 'néo-zeelande_zas e hin,"
duz,. apóz 'vigorozo avanço apo
deraram-se de uma imp0l1tmte
�!evação, que domÍl1a a cidade
de Cassino, a despeit'oi:l a po.�
derosa resist:encia Ll1imiga.
�-4>-.--"---.-�-.:::."-+-.

...... COn'irma-Se*::V3CuaçãO
'ciVlt· na .·.Holanda

Lo:ndres, 45 ·(S. L H.) - o 'pe
'Tiodico holandez '<Nieuwe Cou

ranÚ, _dmtrolâdo p�làs' alemfi"�s,
co.ntein a 'primeira whfirmação.
oficial pDr parte d1Js. nazistas',
sobr� a evacúação de toda a pn·

pulação civil dt! certos trechos da
costa holandeza. Como motivD,
alega que '.esta medida ..

foi tOillP.:
da para proteger a pop'ul:ação
civil -em 'devido temlJo, cO'l1trp.
,passiveis lleí:igos ein, reso de
·

uma invasão·.U·os aliados.

!':Jt::**
.

execulados
"

.... ; .,:' •. �_,.I' ".

na Roblnda

Em anzio pequenos ata ..ues
inimigos repelidos

Q. G. Aliado, Nopo!es, 17 (A. P)
- D::spachos da, frente de bata

lha, anunciam que tres pequ;�nl)S
ataques inimigos, "Ior�n repe ...

lid0s na 'cab-eça de punt:e de An ...

zio .

Penetraram na Dessa
rallia os russos

Moscou, 17 (A. P.) - As 'fro�

pas russas ·.e'1traram na. Bessara
bia apóz cl'l1�arcm C) J).:üeper.
E' o qu� inIorma ã emissora cles�
ta capital.

Patriotas

, PRECISllmSE
Wi,pografos Oficiais

Paga�15e Bom Ordenado.
Oferta á este JDrual.

Londres, 15 ·(S. L rL) - De
acoreto' com notidas r�éentl;mén�

· t(; nr0p;;tladas'pel'a impre.us:�.àle-,
•:. ml clB .;)cupaçãD na HOlàn't(á:iJÓ:

ram :�xecutad()w á
.

22
.

de Feverei-

ro ultimo, m.ais 7. hoJa�ld:ezes
acusados de átos de sabot&geln;;.
oq 'U� el�va a 18 o numero de

patriotas s<;ferÍciados n,estes
timos 15 dias.

.

.,....

Argel, 17 (A. P-J - Segundo
informações de fontes autoriza,
'das, as tropas néo-zeelandezas
do 80. Exercito conseguiram dó
minar'a via Cassino, no ·extre.
mo ocidental da cidade de Cas'-
si.no depois de um sangre.nuj·
CDmbate corpo a corpo, travado

***
na noite de hontem. Assim pari!
as tropas alemães restam agora
ap·enas poucos e sinuosos cami ..

nhos sf:!cundarios para su,a. re�1

tirada. Não obstU:nt� as tropas
inimigas conlinuam. l'es1stindc
'ao nlort·e da cidade.

��-------

Santiago do o.n-, 14 (A, P.)
- B'2i1' lVlt'yel' - O presidente
Juan Antonio Rios declarou, ho

i�, a ímpresa que a decisão ('O

S�l1 governo COl1Ct'r1lêilÍ,' n si

tuação na Argnntina ·tÚ.i0 pode
ria, d� nenhuma íorma, ser (0';11"
siderada uma deserção a nossa

estabelecida e dernonsrrada rUI
Iitica de unidade continental, de
defesa das Américas e (18 since-

continuará mantendo sua prática
� tradicional politica em; aSSL!!.l

tos ínternacionais. Isto sigr,ifiJ
ca que e12 jamais tornaria puf'iJi'"
em qualquer bloco, de qual...
quer espécie, que pUd2SS![,> im,�
plicar num afastament Q da po li'-,
tica cl� sincero panameríranlsmo
que ternos praticado ·E."m todos

os tempos. O ponte de vista ofi�)
Li3l chil no - e em semeíhantes
cacos r.o ssa êonstitl1Í(:;:;.! ui11]i::de

exclusiva autoridade ao pr?si(..
dente -:é o .cll" que D 'Chile '�'CHi,..

tras nações americanas mantive ...

mm relações com o governo de
Ramirez €, uma vez lF'2 Ramirez

d"leglJu a autoridade pre5iJ.éEI
cial a p�ss'J:t de Fanell, n5p é

o caso cip se [C'vísiol1;'lr () assun-

t.o, a m�n,os que 'Q novo regime
t'Ümass� \:10\'0 curso. E o presi
d�nt€ em funções Edelmiro Far�
r,�ll declamu que qontinuará a

m"sma pDlitica de seu ü.lTteces�

soro A Arg'�\1tina é' i10ssa viúnh>l
- disse o presideJIte -/ s'eu�

territórios fazem fmillteira comi

quase> todo o Chile. Estàmos .Ii.-l
gados a ,,,iJa por laços históricos'
'= eco.i�lomioos. A amizade entli@
a Arg"illitina e o ChUe é tradi�

donaI <8 .<le\·(' s·el· oouservad·:J,.
por conv�rüenc.ias r<eciprocas e:

ainda mais p�la grande razão..

d·� que seu governl{) 'atuai garan
tiu qw� se ei1Contra na mesima Ii�
nha df� politica internacional que
nós chil�nos. O governo. arg.en'�
tino anunciou sua pDlitir;:! d'? ati..

soluta co')p",i'açào nos negócios
coatinBntais, na defesa do l}cmis
f02rio � na causa pela qual as .i"h
·çõ-os Unidas estão combatend.o/
Esta é, tamh�m, a p{)litiJ�a dOI.
Chil�. Nós, aqui n.o Cl1ile, temos:
d<:l110\1strado. e estamos ainda

dB!110nstrando, dia após dia e

com medidas ca,da ve.z mais ff'e�

t'elegrama oficial, que sic acha PI{);
Arquivo, solicitando .qu'?, na qln..(
]idade de ,Presidente 'em, exe[..

cicio, promovesse ,detoerminada:'it
hlQm�nagens, que Jora,m oe fato
l'0alizadas I com enteml (mentol

.

m..::« com p Sr. Dr. Ivo d'Aqui\,<
no, então ·no exerClciD -da inter
vetJ.toria.

Não costumo .vestir-Ime com pe
nas de pavão mas, permíta�me
V. Exdã., ,:eSTa fraln'queza, em

qualquer função ,que tenha: exer

cido. ou que venhéli, a exeroer, Itenho sabido e sabel'êi honrá:.Ja

e dignificá-la.
Em quasi ,trinta a110S de servi,..

ços á .:Marinha de Guerra, fazel1J..
elo parte dJe seu oficialato, em'

funçõ-es de ,professor, tive in'
cumhencais re.gulamentares de 'eil

shar a disciplina mAlitar e

Í'lcutir aos ,marujos cllp Brasil.
c'1tranhano'O amor a nossa Pátria
até o sacrificia, 'la paz DU na.

gu�rra,
.

s>eguindo as lições das

notáveis figuras marinheiras nu

cionais, que tão alto eleva:raInl

o n.om". da nossa Pátria. E pa
ra servir' ao Brasil, em qualqu::l;
emergencia, apenas desejo aos

ffi'CUS patricios que, n.o mpmet1�
to oportuno, façam aquilo qu�
o m"u espirito é capaz 'de reali�
zar para desafro.n.ta da sua horli"
ra 'e para a glorificaç50 do seu

n;QD1-e.

A nota .de autoria de V. Excia.
impõe-me o de\�er de levar ao

seu respeitávêl .co :lthecimento

qu�, desta data em; diant,�, ilão
sou mais T�soureiro da, ComisO:

'são Executiva do Dil1etório Rt'
gional da Liga de Defesa N:;,

cion,al, neste Estado.
'Muito grato ficaria a V, Excia.

se màndasse dai' publicidade a

\"sta minha ,calia.
Queira V. Excia. receber os

protestos de .minha alta consUe.

raçã- ).

ra cooperação e amizade cu�n,
os Estados Unidos-. H�sllond€\l
do a uma pergunta, ele esclare
ceu que todos quantos tem ad...

mitido que o Chile poderia lól
gressar em qualquer bloco de

inaçõ�s qUe não n composto pe
las naçõ'é's do continentí' estUé)

c'omplp.tamcnte enganados. E
adialltou: 'o Chfle mantéiTI e

A essa carta foi dada a segl'in
te resposta:

Palácio do I Gov�rno,
Florianopolis, li) ,(h� Março
de 194éi_

Ilust1'<:' senhor Dr. A. Wand'er..

ley Junior.
De acordo com: os seus dês,c

jos, solicit'2Í ti .Gazeta> a publi
cação da sua carta .

A nota .do Pr-:::shlente'do Dire
tório Regío�lal ,ela Liga �e Dei

f�sa Nacioilal não visou a repr·J"
vaI' o .exercicio de sua profíssã:)
d<õ advogado. E isso pela ObYiâ
razão d� ,que a Liga não apoia.
lIlom reprova Ia advocacia d{�

qU�I11 qücr ,élue seja.
O qu� a n-ota teve éill mira foi

tiirar u Liga, -d(_� uma vez por to

das, da situação �m qu"" ã m!Ct��

mm, co\l\'olvendo-a em asslmtos

que lhe ,escapam á atividad·2.
Se a u'Üta. em! seu ·conceito.

iimportou en� ,censura a .sua adI..

vocaeia, isso f(}g� a minha apre
ciação, pdJ .seu asp�ctQ m�ra ...

mente subjetivo. E' questão, sua" I
por que de condenda.
A ci'rcunstanda de lhe lEiV';:-'

rem, por .ocasi'ão d'e uma s'Jl�..;
nidade patriótica, os drs. Alta,
miro Gui:marã�s e Muniz Ara'�

gào, tl1:lilsmitido .a presidenci::r,. �-�-+-.-+,-+-+-+-.-.

niio moeI ifiea.u Íac;� do cas'],
I) D tuma vez qlW, (omo expressamen S nUSSOS a acam a

te declara, não havia diSPositiva! tiI'!'t�nl!'ill!l) do n�'Ulip'
estatutário ou .regÍJu'ental que o �QBhal\P[.fi ;;� �fíjlllll!ll
investisse na ,plenituM d0(3 di- I de Kerch
l'eitos e atrii:luições da pr<:'siden
cia da Comissão executiva.
Duvi'do que ..esses dois ilustres

companheiros de Direiório, tão
iütemDestivamente envolvidos
no ca�o, lhe aprovem:' todos os

atos praticados em nome da

Liga: e ,até contráriamente aos'

s'�us Estatutos.
Não voltar.coi ,ao assuní:J.
Cordiais saudações.

(a.) NEBEU RAMOS
Presidente do Diretóri:J Regia:

nal em .Santa Catarina,>'
(,A Gazeta"', 4/3/44.(ass.) A..WANDERLEY JOR ..

Prefiram a farinha Fabricada

pelo MOINHO JOINViLLE

Tensa a situação rumena com

a. aproximação dos Russos
Lohdr�s, 17 (A. P.) - A radio ***

d�� Cairo anunciou, que continua (adas. Diz 'ainda a m�sma emis;"

sendo muito tensas a situação ru sara, que segundo noticias de

mena, com a aproximação das Stambul, todos os navios n1:2f1..

torças tussas de suas fronteiras, cal1tes zarparam para Od-essa)
A cidad� de. Constanza, bem co� 1 !lO s<;ntid�:;d.e transporta,r df:ste
mO. outras cidad<::s impOl'tant·es, porto tDdas .as forças al�mães
s� tomam cada vez mais amear. {' I'Umei1f1S.

qll'!:�Dtes, o nosso ap'Jio a esta

politica·}.
O préOsident<e Rios r€f.eriu·-soe a

medidas governamentais da Ar�

gentina contra os suditos dD Eír
xo e COiltra a espionagem na

zista no terrHór.io daquele país'
e terminou diz('ndo: «(Consid'e...

ramOs nossa pDsição de grande
b-endirio para a caus:a qu� as

d'\?U1ocf.aC'ias estão'defendendo �

para a politica chil�l1la>;�

o nAS ASPIRaçÕES no vnu DO n�ulí!
""·..._...

·
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IIsiaslica ente emllniclada em f�ons. a Dombardeadores . II POLITiCa DO 1:811.E EM flCE
III

.
'. • campanha ({Pro-doente nort&'Nunericanos penetra- "

."

SiI' .Paulo O discurso ·do Pobreu .

.

_.
ram nos Ilpes DO GOVERNO F RELL

.

S S· C >I Florianopolis , 171(1\. iN.) � Foi Londres, l'7,(A. P.) - Aproxi..
.. , I\:�, OU.'za .' OSI2 iniciada neste Estado a camp!'t- madamente ao .meio dia de hoje,

nha "Pró-doente pobre», visando segundo informou a emissora de

O titular da pasta dia Fazenda, assistlr mais' amplamente ás e�i; Berlim, formações ·de aparelhos
que se .achava retido em Para- formos índígentes e possihll'ítaru- tomtardeadores nore.arrerica

naguá, deixará aquela cidade pa_ do umaalimentação dUteticu adt.! E;OS penetraram na Alemanha pe-

f:f!naense ás 14 horas de hoje, de- quada. . '. ,

.

los Alpes.

:;�o chegar 'Mui ás ie.so ho,
I
"•••••••••••••••, 0 @" -e I

a· ..+.··++.·+••• ·�•••+0 IOs �aliados, conseguiram domi- .

IUé ao lUaio"dia a fin�andia
_ ... " .. , .

nar. via Cassiano[ieverá a�enar a paz

O Presidente 'elo Diretório, Re�

gional da Liga' d� Defesa Nàcioi"
nal' pede-nJÜs, para satisfação dos

d-esejos \ do signatário, a pu
blicação ela seguinte carta:

Florianopolis, 12
.

de Março
de 1944.

'

Exmo. Sr. Dr. Presidente do�
Diretório Regilonal da l:iga de
Defesa Nacio!lall neste Estado.
Acabo de ler a

.

nota fOl'llecida
por V. 'Excia; áoiornal «A:Jlaz�..;

. ta», de hoj·e, reli;l.tivame'ute a fun

.ção que/exerço na Comissão Exe
. cutiva da 'luesnla Liga.

N"õssa HDta ressalta, á �acieda.
d�1 a intenção de V. Exci.a. de

. uma reprovação 'publica a minha
atitude de profissional da advo

cacia, no caso do habeas�córpus,
há pouoo 'decidido pelo Egrê...

giD Tribunal de Segurança Na

cional, 'imr�etrado pelo meu Bus
tr(� amigo Dr . .I, B, Salgado de
Oliveira e por mim encaminhado.
O pr�texto para a n:ota

� {,l1l
aprcoço foi ter o conhecido corres.

�1[Jond"rite de vários jornais do.

Rio, Sr. Mimoso Ruiz, \....:!lho in

triguista de tüdas as s'ituações.
,politicas, criticando r.espeitávlel:'
d%isão daquele Tribunal, atri,�
buido a m'im a função' de Vioel
Presidente da Liga de Def.esa

Nacional, ,em Santa Catarina.
Efetivamente não sou senão

Tesoureiro da Comissão Exe
cutiva dó,lquela Liga, neste Esl.

tado, aclamado -em sessão reali
zada no Palácio do. Governo f'

com os demais membl'Os dessal
mesma Comissão, pelos COl11pO�

m�ntes. do Diretório Regional, do,
.

qual V. Exdai. é o seu digr:o Pre..i
sidente.
iN50 tem o Diretório Regional,:

CDmo V; Excia. sabê, um R:egi�
nwnto Interno, énão ignorando
""u que, p'elos Estatutos da Liga
de Delesa Nacional, o. Presidente
da Comissão Ex<:!cutiva e substi
tuído, nos seus impedíínlentos",
pelo Vke-President-e e est'e, pel.O(
Secretári,o Geral. Há t'empo',_ I1G

r:>ntanto, aus,ellte desta Capital {}

Sr. Dr. A ltamiro GlIi:j11arã<:s, iJre_
sidente da' GomissRo Executiva,
vago o rogar d:e. Vi.ce-Pres ide l1'

te, exercia a Pr.esidencia daquela
COl11issEo O Secretário, Sr, Capi
tão Dr. A11,toinio Muniz de Ara..

gão. Aus'eutandoi-s-e este, a s:.!r

viço militar, .passou:jme s. s. o

-exercído da Presid\3ucia. daque
la ConüSsEo ,Ex�cutiva, pois era

�u o ultimQ moemórn da ,U1ti!S;
ma.
Par·eoe-me que o Sr. Secretã

rio, agindo ,como f�z, praticava
um ato legitimo e inteligente,

'----'�
. não em ,possivel doci.xar acefala
'. aquela Cl()missão�.

E tanto ,-era legitima _ aquela,
minha investidura eventual que,
o Sr. Dr. Presidente da COll1is�
são Ex�cutivà, então ná Rio d,OI

Janeiro, dirigiu-se a m;ijl1, em.

Estocolmo, 17 (A, P.) - O ro

hunicado I alemão / declara que as

tr·ovas russas qU2 S'i.! acham .na

ofensiva, estão atacando a cabe

ça d'e ponte de Kerch.
.-•._�-<»-�-.-+-.-+-�

Os CanllÕeS
sovieticos já alcançam

sido Rumal1io
Mo.scou, 17 (A. P.) - Foi reve

lado que o solo da Hl1l11'l�]ia, já
está send�) batido pelo' Jogo arrJ.

zador dos canhõ<;,s da artilharia
soviética,

+-.-+-�-.-.-.-.-.-+

Jã teriam peneirado
na RIU11ania

Moscou, 17 (A. P�) - Infor
ma a emissora local que as tl'O-'
russas COll1;:çarahl a peG·etração
no t�rritorio rumeno.
"'_.•-".-+-.-+-"',.....,.-.•- •.

Na Birmania
aUados desce�am na

guarda Jopom�za
Nova Delh1, 17 (A. p,) - Tro:�

pUs aliadas, transportildas por
via aél"ea, desceram na retdgu::J.l�
da de 'linhas j:lpOlleZ�IS nu Bil"-·

1ll(j,'1 ia.

reta
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6.li1,70

2.9.24,90
2.505.00

1.200.00

57.500,00

68.930.80

33.150.60

&7.055.60

6.946.60
1.ioo,00
6.o5MJO
&.a59,ol
18.tSú,oo
626.60

lI.950,00

4.950.011

552.20

7.105.30
3S.839.50

6a.B23.90

51673,50

l68.8i9.00

28.'718.00
15.453.30

IIi.ZOD.na

867,00

41.199,80

5.000,00

7,530.00
1.911:1.80

30.I!OMIO
le,1:Io",00

9.U5,60
1.133,30

310.20
182,00

13.119.20

2.186.50
l.ooo.ao
�.g'S.60

650.00

2.000,06

7.813,00

4.0�4.00

iOO.Oo

4S7!t20
1.582.50

50.08
230,00

2.50.000

34·465.40

7.838.50 .

700.00
556.00
559.00

1.65D,00

�5D.OO

450.00

123.20

UliS,I7i)
5.148'20

Sli.165.oo

35;375.10

1l.831.8o

ll.28l.o0
2.501,80

225,00

5I.GUrio

5COtl,l?O

7.530,00
1.914.6c

2.000.00
30.IIOIMII
12.0110.€10

2.2'14,50
.

213.10

32,00.
:U60.10

310.20
. B14,00
16.979.30

200,00 2.366.50
2no,OO 1.2(10.uu

.
, 3.879:60

. Despesa EJi:tl'll.o1'ç'Rmentaria
Deposita.ntes de Dinheirc-Ressituiçõee
'I'rausferido para Depositoe de Diversas Origens
Receita a Classific:;'l" - 'I'ransterido pam Rsceita Ol'çamentaria
·Depositos de Divorsàs Origens - Reatítuíções
Transferido para receita orçamentaria
Operações de Cl'edidos - Pagamentos
Saldo que passa. para o mes de Janeiro 944

Discrin,inaçao dos Saldos
Disponíveh Na Tesouraria· Cr$ 38.631,00

Em Bancos 155)319,20 194.250,20
ViJ:jcUhtdo: Na Tesouraria 21 887 80

Nos Bancos 15Úi24.io 174.911,90
Total 369:162,10

Bruno ,Gm'mel' Contador em I!xerc. - Blumenau, em SI de Dezembro de 194ft - Visto: Aftonso RabI' ' Prefeito
Visto; Alfredo :Kaestner - Diretor da Fazenda

56.114,70
80.327,flO
�.l35.2U

23.272,fJO
50.ou

772.(JÕ2,S(Í
369.162,10

=312�.106;(1}
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Boda
SONJA HENIE, JOHN PAYNE 'e JACK OAKIE, na mllagrosa revista. a o

o, I
Um espeíaculo maravilhoso. de grande montagem e de uma bfllo.n indescritível, Um romance

O
.

O
eterU<;.ICedof,·melodios8B canções, Cf.DIUioE meraviíhoeos e a Rainha dos p,-cHn5 na sue magistral art0,

'

',':. .

tornam "'BODAS NO GELOI> um espetacuto de grande gtiln .' ,Não deixe de \'Pr n meig» SOl\ja Henie,
',

.

. dsnsando a hula, o tango, a marcha militar e uma assombrosa ranínsÍi-j .. , "

; No PrOfilrama.- - de ssbado, mais um FiO::X 4,'�'�:J.�Rf�ALrJI
H.o ProQrama:: - de domingo Continuação da movimentada ser'le EGG-MEN JJUVENmS D'O i�R�g

Preços Sábado ás 8,15: - Platão. 2!1150 - 1/2 e Militar 1,50 � Balcão 1�50 1/2 9 I�'�fnait�r 1�o!@Preços DQ1�ingo ás 2:, Platão 2,00 -- 1/2 e MJI. 1,00 - Salca@ 1,50 1/2 � (�!�ü� 1,@@
fiE

Amanhã Domingo: ás 4,30 e 8,15 - MiCHELE MORGAN, PAUL HENRE1D e TliOl\1r\S NUTCHEtL no magistral romanceti A' L
.

.

$11 .!p;!» O t",
\

V Um romance de ficção que é vivido. reatmente, todos cs dias! - Ningue] podrré permar..>L s· uzes ri, "i ,!l t aO 11'). ra ez cer insensível perante este filme! �)aris ... h. Cidade �uz. tornada p" lo tert or ! - A hist: ria L-rte

....,/;.,'
..1�.I �� , . e eomovente de um homem qUB tmbíl um dia para VIver, , . uma hera para amar . .. C', - , c (e' � r.,

para lhe atorrnantarl .
- No Programa: F O X J O R N A L .

'

.

Platéa Numerada Cr$ 4,00
Balcã o-s :!,OO - Ií2 1,50PREÇOS: A's 4,30 ..

Platéa 2,50 - 1/2 1,50
Balcão' 1,50 - 1/2 1,00 A's 8,15

-':-.-:-.=.-.-�...--.:-.-.. O .-;+:'-'.-�-+-.-<Oi-+-'+-+ .-'4\-+=;.--0-.--"'-'.-.-+ 0"--:-"4>-.=.--.··-.-"-'-_·'--+ o·.--"'-�=\t-·4'-·.-.--.-.-� O �-�-·.'-.·__;_�·-�-·4·;=,,�-,.-�

I O ·u!'aco ate agora que já escolheu DO ....O nome foi n D Dlo Am er,i ca F. c:: que passará a chamar-se. �uarani. ú. J I IhUillanaUBnSB
lo Brami E. C, .Ja requereu ao exmo. sr. Ministro da - s- �T \ n1""R.l T nR r�T';1 • �'1 \Educacã

-

t di d C' N D Ii A8f:LE);lHtl !'_d _-- n! � u ,-,:\,. � .a. l.'-.J L� h �.,_ucação, por 111 erme 10 O·; • " lCença para
, .. ._ --

.'�
... - .

continuar a funcionar com o mesmo nome, Os demais De acordo com, os estatutos em vIgor � de orde�H do
t' - . r sr' Presidente convido os senhores 8,SSOCW.d03 !'la f" D.clubes, entretanto, a e agora, nao se pronnnm3tam a

I BlumenaTIens� P HR corspare cerem fi Assembléin GtrUi OroCl5' respeito. dínarla, a ser eíetunda no proximo dia 24 do mês em cur-c::". E agora .p'3rgnutamos nos: Como se chamarão o SU, ás 20 heras, no Teatro Carlos Gomea,
Blumenauense, 'I'imboensé, Amazonas; e Indaial.

. Ol�DEI�l DO DIA
+-+-."""'+--:+'-.-+-+-+----+o.-.-.=.- ...-'.-.-.��-. 1) - Relatono do Pl'eEH.léntB.

fSPO'RTf' r-

OCIAL 2) - R('�;\t:)rio e �pr,ov�çãO das contas do exerciclo.
'" 3) - Ele:çao da díretorta.

,
"'"" ,

4) - Esc�\lha do novo nome g. SOe!('d 'Ide..Dia 19 proximo festejará a passagem do seu 25' EDGÀRD fRITZCHE 5) Assuntos diversos.aniversario de fundação a valorosa assoclação esporti- À d L :t h'
.'

dEI Nota: - A hora marcada, não havendo numero legal
va e reereàtiva do Clube Náutico Marcilio Dias de . 1

ata (lEI
...

oJe marca, ,o amversarro o 81'. :.I( gar de assoeladcs, li assembléia será realisada uma hora. maís
ItajaÍ, cujo nome é um bastião de grandes glorias e Fritzcbe, e�pOrt-lFlta a� montas, �ne ocupa o cargo de tarde, com qualquer llurl):'r€) de aoctos.
vit -

'TI' 1 d Itai 2' secretario do Brasil ERp-ll'te Clube. 3 v 2'orraa no v a e o a]al. I l\[
,

d F ít h' dos i 1. ..-�-.-�-'�'��-�",,-�'-'4i-+ o .. - ..-'�-+_'+-+-.-=-'''-�-.Tivemos grande "prazer em receber zentil convite : oço am a, o sr: 1'1 zc e e um os lllc�ssanloe8
c tei . - .

Ii d �,,] trabalhadores em prol do bom nome do cuerido gre· CUllllbO D i ""-".ol!1I1'U�P,"ll"" a. �.a-. C�.nllj} .!li T�\l"opara os 1.08 OJos 'que' serao l'ea lza os pu a passagem!.: "

L D
'1 Jhli ç D HHr.� .... �ild i1-lill.rid�� U't;; C1\,� \& IH

desta significativa dat8, em telegrama que nos foi en-
nno bl-C:.lmp�ão da . B.. •

Levamos ao conhecimento de todos os interessados qu�,derecado pelo presidente d'J mesmo confessamo-nos por!' �or m�t1vo eh
.
passagem de t,ão auspisi:)sa data", esfá aberta a iílecriçéo para soelá fundador. até o doia 15 do

isso'muito a radecido almeiando ao mesmo tempo. ao i
o amversanante 8er� por certo ml�to cumpru�entado t �crrente, Após decorrido este prazo será co�rada a j(H<! de Cf. $

311 ,'I'
.

D'
g

f 1',
ii

,'h õ "
... lIdadO o sou largo crnmlo de re1açoes. .

; 00,{J0 para squeles que prelel'lderem ser SOClOS,.... 'J_y arOI tO las um e lZ camlD .. 1'..1, atravez a n08.:1a .

G
'

E t' d "C'1 d d BI "

I A DI1:iETORIA...JIf"t'fl t ,,'

t"
.

l'omca SpD!' 'lva e' l( a' e e umBnau cum· "
.11 S Ol'Ja espor 1va. .

" t � f' t V?:ctor IIel'in-l - }Já?'io .Mello - Albmo Etzln{fer (h� Q.-.-�-._:_.-.-+;=+_.•- .. o�_'�-·,,==;���-�-+-·.-·�-. IPllmon
a o e ... UBlvamen ·e.

.

��������li�0m�pediu a data a Liga Blumenauens9 de Desportos. Segunda Convocaçao DE'posfto à di:;;DOBiçáo 2 aio I.A�8im sen.do, 08 amantes do eSI)orte rei terão' t.o:la
'

D pnSI'�O p.o"'ul"r 5 O,'n I. Tendo sido publicadO fóra do prazo legal, por moti. e . l i:' l<
Ia tarde de dOIDíngo para dormir, de::chusando ° eEpirí- vos alheios á nossa vontade, o relatório da diretoria, ba. C!Cts. com ávi!;iO de 30 dias 4 O/O l.

.

-
-

t "t '1' � t' .' .' "" 60 (!ias 5 0/0

I
to e o corpo, pOIS nao eX1S e

.

OfClCtC\" que 113.0} ges 1- 13uçó, demonstração. da conta de lucros e perdas e pare·
90 dj�8 5 1j2 O/Ocule bastante.' durante uma partída de fnt('bó e, as ceI' do Conselho Fiscal, convida se os senhores flcionistlls . Idem idmn

6 0,/0
'

.t. blé' 1 l' á
' Idem idem 180 dias8sgluadas-feil'as.: estão mais f('an�ados do (IUO os J'o,15I1- para comparecurem <lo nova assem la gera ore ln na. a

I
P "" 6

A :; '"12 0,'0

�ill
'

1
.. rellH$ar &e no dia 30 do corrente mez, ás. dez horas, no eJCta. rf'ZO 1. !Xo megeg v

6 0,/0 idores que se . ElIDpen laram na peleja • . .

'tó<" desta sociedade, para deliberarem sobre &

'

Idem id"'m 12 »

._�_�=».-=-._�_._._.._. o +-+-+-+-.-+-*E"'.-'.-<& . escr� l H)
"

.

! segumt�: "

Quasi todos os clubes locais te rão I 10.) AprovoçãoO.::d�:::tó�� �'?��retQrj.. b.lallço e '='�=ii�·�d::õ';'é�=��;��i::::e''':de mudar o nome contas do exerci cio de 1943 e parecer do ConiBelho Fif'cfll.· '_ �"d Mo"'" �
• •

,

�',

'

.

, " � ,'<. 1 20.) Eleição da diretoria para o trlenio de 1944 -1941);1
'

_ -\Q���': Ol?'",,..��t>�Ií, WIiO, '.Em "atude das ultImas 1ub uçoes Luxadas pe o
� ) El

,-

d C lho Fiscal' Oiplomndo pela Acvuem13 de COmCi'CI,O, do R10 de Janwo,
Conselbo Nacional de DeE'portos, todos os clubes filia- 4�') i\s��:fos �9 f���e8(;je Bocia't. .

C'?lU longa pratica proflclnnnl,. -n� '" .�.L- Bl
.

D '� t, r t .. '

-

'.
- .

� A A C .. I T Ps. - I::"cnii!.s AvuIS�g, Ba!ilIm,;m;: e Orgam,;;açut;:5 l"om.er!:lll!S.dos::l, 19a 'emmense de espol'tolS lOta0 que roCal

I' ,tupoFanga, 11 de Março dl3 tt;h4. -! -.

�

•

�.o 1 ��. fc-e 1450 - Il{�"ta Cm�'�9de nome, excét'o o clube Atletico Tupi. . INOO BERING - Diretor-Presid€nl,e 3,,2,. �� �.!._tle�:.o�:::�!':."�".. �:.;� �U_":!._:_'A:==:="":"'=:�.s=�.�®.+�.".��••".*,,'-,,+·<$;•••�0 O,�'H"••<t·.·.+-�+4i*)${'�:tt>li{f>·-$'!f�OI?)�"?iq<+�� ...... *.�••• '�."u®Oil••••.n:.·........�...�-*{}·�·.� ..�-�����,,�:.:'t'<!>..,._,.��<i>�<}-<l'�t,í..,-$r'(,}��i'(l'; lOS soldados BrJlaniCOs

(
Comemoração .' do
an Iversarío do ci u be

Marci lio Diás

Ap,e�(mtar-se, de quando em q1,1ando, com a barba por fa
zer, é um"l f�ita grave�- (iDe contribue DE:r8 o insucesso - na
vida , soc12�1 ou nos' neg6�ic9. Fazer '8. "barba todos 03 di�s
é tu!)?; rc=�;ra de "bom totn"\, absolutf!.mente indir,pensável. Por
;E�0; ra_:1:.eie-Gç {'fi! c:sa.' tocas as manh8�, com Gillette"
GJ;2tte fs-z ·Ul'"ea barba rópkis, c0nfortó.vel e eCbnômica,
�;ritarLclo in':er:ç-5es no 'fq:o:tO ..

I demonstram noürvel bra
I vurn, na chheç:H::lp··ponte
I de Anzio

I Londres, 14: (BNS) - "Os
Goidados de infanteria e os

artilheiros britânicos demons
trando uma no_tavel coragem
"na cabeça-da-ponte de An�

I zio" escreve o corresponden
te d.e "DaiIy Heral", Norman
Clarck assiguram li vitOI'ia pa
ra [IS Naç0es Unidas, Com e·

'lfeitO - as 'narrativas dô brf.!:"
vura jndlvidual são Dllmeri·

I ea:!!, bem como os relatorios
de unidades que se ll!i]utive

! rem firmes contra as "investi
das inimigas, apesar de sua
ÍllfErÍDridade numerica. "As
sim diz Ciarck, Temos o 0-
xemplQ de um batalhão bri
�ânico que foi cercado dllran_
I!e tres di�s. ,Embora �

oillimi.
1 go

se en�cllirasse ,Km em

',sua. retaguarda, os bravos
soldados íngleses não cede�
raro uma unica polecada de
terreno, e as lorças inimigas
que eram cinco ou seis ve
zes superiores, foram' final
mente repelidas, Este, porem
constitue apenns um exemplo
do modo pelo ql1s1 os exer
cHos hritanico& estão dando
ao inimigo uma demonstração
lle flua alta qualidade,. aind&.

'1 contrà al? melhores fôrça
da "Wermacht". .

<,
-.,
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Atividade aérea no
sul da ItaUa

Q_ G. 'Aliado, Napoles, 17 (A. P.)
- Nossos aviões médios de bom
bardeio da 'força aérea tatíca,
atacaram embasamentos _de arti
lharia em Fonteporco na aréa
de Piemonte.

-
. 0.····.·.···....··+····@

concursoparãtdegrilfjs�aIIRe,gulamentação das ativida-
I do Ministerio da Viação·· das dos Corretores

Do Sr. Delegado de S'�leção do DASP na Capital re Rio, 11 Fol recentemente ***
cebemos os informes abaixo: entregue ao mínístro do Tru- diversas .. surgustões da entí

«Sr. Redator --'-.'1 - Tenho I) praaer de levar ao vosso balho, pelo Sindicato dos dade paulista cougenere, as

conhecimento, para a divulgação que julgardes merecer. fi Corretores de Imóveis o ano quais serão eatudndas pelos
assunto, que estarão abertas, a partir de 23 do corrente te-projeto de regulamenta- srs, Decio Lü[evre e Antonlo
znes, as inscrições ao concurso para provimento Bm cal' ção. das atividades a (IUe se Castilho Gama. este, atual
gos da. classe inicial da carrelra de 'I'elegraíísta do Minis consagraram seus associados. presidente e, aquele presí
térto da Viação e Obras Publicas, promovido pelo Depar Declarou o sr. Mascondes dente eleito do referido Sin
tamento Administrativo do Serviço Público - (DASP,) Filho que o assunto seria dleato, 06 quais seguirão pa

Local de Inscrição: Rua Felipe Sehmidt, (I. 5, I: andar atentamente estudado e que ru São Paulo na proxlma ter,
em Flortauopolis, d r Comissão incumbida do ça-Ieira para tratar do as-

Horarlo : Das 8,30 às 10,30 horas, diáziamente, exeto projeto definitivo, fariam par- sunti coro os interessa rios
a08 sábados, te representantes designados paulistas. O que ficar as-

Encerramento: As inscrições serão encerradas a 12 por aquele órgão de classe. sentado em São Paulo será
rle

..maio de 1944. Depois da entrega do ante- encaminhado ao ministro
Condições : Poderão iuacrever se candidatos de ambos projeto, recebeu o Sindicato Marcondes Filho,

os sexos,
.

de 18 ii 40 anos de idade. ®+�••• �•••"'."•• +<lio •••".G oE> +••+•..••+ �0
2 • No posto de inscrição supra mencionado os candi-

.da.tos..
·

..po.dera.-o ob
.. ter. os esc!a.rf'Cirnentüs qu.e deSejare. fi»•. ,0···········.·••. ··.·.ee®·.••..••.. �..•..·.+••®

Rua 15 de

Sábado
Mercado d@ AUTOMOVEIS.

18 de Março

1 !l4 4 Aprovadas tabelas de
Exlranumerarios

Rio, lG.(A. N.) - o Presidente
-la Hepublica 'assinou decreto
lei alterando .as verbas de extras
nUl1F2rarÍOS mensalistas «lo Con
selho Nacional Ide Educação e

da Estrada de Ferro nordeste
do Brasil e apovando as tnbe..
las de extranumeraríos mi,_':'lsaLt
listas da .Estrada de Ferro DV:lit!
Tereza Cristina. �

-._._+_+_._._+_+_+_+ (,.'�_.._.c.=._._._._'._._.

; O Estado de São Paulo �
�... - Jornal Diário de Grande (ji'culação __ �.

1

- PREÇO DE ASSINATURA: - �

� Cr. $ 95,00 por ano
- Cr. $ 65,00 1/2 ano �

�
..

'

.:Encomende

..

is

rzceitCl... Otto Wille, na Gerencio �
�. deste JORNAL �
.• ..._..�-+......- ..-.-...-.-.-. x .•-+�.-.�.-.-.S'=.+-..-.

Novembro, 588
Já Chegou

A-.

fa,rinlla VitalniIla

fONE, 120Jl

�" ;ailUi iii ;ii

l4fctCLu t rê·
..

_ilIilllllliill!l_I'IL.i_;·"7J

,
ELlINOER & elA PEÇAM DEMONSTRAçlo

CulVfPRO ]UISSO
SE:NI

A eucerndeira ideal palra o 81.'11 lar.

Vendas a longo prazo a preços ao

ALCANCE DE TODOS

Pelos
AGRADECIMENTO

Vva, Hilda Bra�ldes

- a --

João Prosdocimo «: filhos ,

Curitíba BLUMENAIT. Joinvile I
I Rua 15 de Novembro, 687 I� =- -�

.-+-+--=+-+-+-+-+_.+-. o .-+-+-.-+-+-+-+-.-.

® 1; $-.;,e.•••:.Q�•••� o El.g.••
-

• ·lõ•• lfl•••e

�j.��mMmmlti\iBiR,%jj��

inístérios
Violenlos ataques sobre

Pripel e Mevel.
Trabalho alemão. Diz-em ainda' informá...

-

ções da 'radio de Berlim, que as

forças russas lançaram vlolentos

ataques de morte, sobre a zona

sul de Pripet, assim como.a oes

t'2 de Mevel.

o Sabão

Üia, Wetzelltldustrial Joinviile (!\/Iarca Registrada)

para hospitais, êulegios etc. pela sua qualidade desinfectante
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