
-l' IHumealu

pri;m�iro lugar, a ordem. porqUê
no: desordem nada se constroi 1

GETULIO VARGAS

Moscou, 29 (A. P.) � Avançan
do celeremente os exercites .ucra

nianos continuam a derrubar as

defesas nazistas na. sua marcha
contra a cidade d-e Níkolaiev, ím
portante base inimiga 110 mar
'Negr D� enquanto á noroeste, ou
tras tropas russas atingíram um'

ponto apenas 25 milhas -da
fronteira de Checoalovaquía. Na
Besearabla e Bukovina, .0 10 e 2'0
Exercitas Ucranianos extende
ram o seu control-e sobre região

ROlari Clube de 'Supre"!o . recurso .€1
. operaçao da. Dulnaria
Blumenau .' Estocolmo, 29 (A, P.� � Ob7

. servadores autorizados manlfes-
� Sob a presidencía do sr, AI� j' tam a opiniãn de que, os nazis- Jíredo Campos, 'reunÍou-se ontem '.

110 salão nobre do Teatrp Carlos
I
t�s 11ã0 ocuparão a Bulgaria, si
nao como extremo recurso.

Gomes, o Rotarí Clube Jde Blu-
�-.-.-+-.-.-+�.-+-.

Atacados arrebaltles
a nordesie de Roma

Contra-almirante H. G. Thurs- ***
Iíeld - 'analista naval do «Tl- (J 02111 começos de 1943, -e que
111'es". Copyrígíit.'B. N. S. espe- nÜJ havia indícacões dê que ti-

cial para '"Cidade de Blumenau» t'2SS2In abandonado a intenção do eh mar mas, não sendo isso

Londres, - :P:eb telégrafo. - de Interromper as comunicacões praricavel, a 'melhor cousa para

O deseuvolvimento da guerra maritimas da Grã-Bretanha, se eles seria a reüradu :hs subma-

contra os 'submarinos é éxamt- acaso o pudessem fazer, MJs, ob- rincs.

nado mensaimênt€ em declara- servou, por 'enquanto o inlmL:;<o O progresso norte-amearícano

ção conjunta 'dos snrs. Roosevelt não dispunha de meios para rea- contra o Japãu, no Pariííco. 'CO'l�

e Churchíll, publicada a 10 de ca lizar esse objetivo. tínua em passo acelerado. Os

cada rnez. A ultima .declaracãó Se. doe um lado, os submarinas norte-americanos mantem atual

mostra que, em Fevereiro, COlHi- atacam vem força os ccmbolos

nuou a ser mantido o bom ['8- aliados, oferecem-se, ele outro,

sultado conseguido nos oito me- cumo alvos lJara oa navio's ·es

ses passados, tendo sido l1ova- coIta e Eofrel�l assim perdas c!e-

®�H':Ui.�:n.:.::'+I�+:'.�+:+�.:t:®G 0+..+.•••�••••;•.•_.�..+..••++.e mente afundado um numero 'varias_ O uniêo m�io por qu�

DenUDei-ado'. pu'f' pr!íll!ll í1'J..
a' de maipr de .submarinos do qtF� rk podem evitar essas grawles bJi-

.

II b
naviDs aliados, ap'6sar das ci- xas �ntre ek�s é eX2rc�::.t' a sua tá- grupo MaL:daiJ, \:'';;8tj,: 'e S3.luit,

frás não terem sido muito, ele- tica C::lm a máxima cauV.�la �mas, mas nenhuma ínflueuda podem

sab'o'la'g vadas visto como os afundamen� I ness� cas), o lexito obtid;) é qua,- êxefc,er na situaç5J. Escoo(:'r:l!l1

tos de unid'ad�s mercantes figu4 si nul,). Os resultados sãp que, algl1ma� sem'-lnas d,�sd:c qU2 G

Ri),23 (A, N.) -c:-' A Policia dê PDE ignorancia, A prJ-Vil p'ericial, ram em s'egundo lugar como- os I enquant·) que em 1941 os ali:l- cOfone! KtlClX, secFo,ario da Ma

�ã,o Paulo, em' dias' de, Janeiro porém, após examinar tres hipo- mais baixos verificados em qual- dos perdimn um,,,de catb 181 na- finha, (;0:> Estado.') Unidas, nu

�reste ano, teve conhecimelltú da teses,.: -concluiu pei-a. de atos dt;: qU;el' 11188, dl8sde o ,inicio do cm- vias mercantes que partiam d:l nifestou U opinitc> de que o ini,

€xÍstencia l1u'SjA Fabrica .de Te- sabotagem; praticadas pelo con- flito. Poucos' submersivris,. wn- Grã-Bretanha, na 's�gunda meta- migo jú !títJY{i com 2SG1SS::'Z d:2

cldo8 e BOl;dad,os Lapa�: de uma tra-lll'estre. se{iu�nt'e:mel1te, foram destl'ui-:los de d'� 194H as perdl;lS 'aliadas fo- aviües e llluniç:ces unti-Jér;:'1s, a +-�-+-.-+-.--$�it)--:-�-•

.

gréve brarica, caracterizada· pelo .
Enviados os autos ao Tribunal a 'mais em F�ver-efro do qu'e 'em ram de m�nl)S d� un,a mÜll;}::L' julgar pela r,:sisi'�!1ci,q enca'l1rEl_

desgaste criminoso de 30 ma,-
.

de Segurimça Naci'.mal, o íniniS-1 Jrmeiro, o qu� indica um' melhó- sohre cada mil. da pelos tomba(�:::ij'os llorÍi�

quiJ1as '(Cardas·), que estavam to- tro Barros Barreto encanúnhou ramento progressivo na situação. E' que a Grã-Bretanha come- americanos nos s,�ti:3 atallu:,s. E

d<1S d;esarranJ'adas .<13 C0111 o pn:icess.o. ao procumdor .Mac NfIo deve contudo E-eL' esqU'ecido guiu um gr:m de prot�çiio dos, li p[aticam2!lt� impos�i\'�l ql.:2
..

I
. 1 Cuiabá, 29 (.A. N.) '- Na g�l'"

mancais frouxos. .

. Dowell da 'Costa, que apf,éS:3uto.U. que, não olJstant� ,esses: resulta- muis satisfatorios para as sua::l os iap()!1�s':;�, tennam S� r?a.ns-

I d b
I 't t' f t' t

.
. - ...

t-
.

te-L-!' "10 �'l'O (on-l',)lpt,) L' ,'J :1,DI_11;'· rim!Jo,TrêS 'P:::drc,as. '-1_U3 ,lisia 9

A po ida .esco riu que o res- denn'ncia. contra {} contra,..m·es- aos 111m o SalS a onos erem SI- l'DI11UlllCaçOes mannmas, ao Vi- , , . •
_." -.." .

Ponsavel pelos P.l"eiUÍzos causa- .tre, que é de nilcionalid'ld:c it,{_ do mantidos (.Imante um longo tais para () esforço beiico s.liu= nh d�s mar;:s pêlo comá',Ll;) ,:01' !é;p.!Us c!:;st� capH:;l, 101. encu:.'-
J in o'' nado l!l1l h')'I·.J dmUEH1lC, cUlo

.. -1'::-. dos a(j_uela organização inclus'" liana.· O delita foi classificado no ,perjoàa de tempo,' o total de e[o, apesar à'-'! nHo ter cón�cguj- vam�J KéUn. I 'i '}()O"l
t;- frial, fora _

o contra-mcstr� Artig.o 27, do dec'r�tó-lfli nO 4.76(j subnmrssivêis q'ue .a AI�manha do reduzü' o tobl dos submari- O almirante Spruanc� [Jllti- \'DlüJ'_ foi ,'::;tli1h1.l:,_O nu.... nu

Valeniinà Jbsé Berna, que cnn-
.
·(Le.i de Guerra). tem, B'_m �'erviço l'lão foi ainda n'os inimigos. Ma,,, é causa pê!'- nua 'JS s:'us assaltos c),ltra 3S cru;::f:Jl'OS. .

fessGu â pratica do crime, saIi2n- Pa.ra o prooesso e julgamento sensiv{'lmente. i'eduzído. feilament'e . dentro do pDs;:,h;(�l P,)::jçõ�s nip!)nicus mais im!�[}l'- �-�_.-t>-o/- •.-�-.��+--"-�

tando "que .agira
.

assim , S'::'lUl foi designado o juiz P·�n:;ii.t'a Bra o sr. Alexander, Primeir::; Lord "que, se os ál€ll1ães p·,:rsistircm: tantes de P::map·(.' .J TrnJ" ilns
1'!1 J] 5 ,

nenhuma. intem;ão·. criminosa -e ga.· do Almirantado, 'em sua i'xposi.. mi sua pàiitica de �\'it3;í' açi:;es CarJlinas. Poderá apod::rm'-E0 do b@�Ulen�Ufl8 fi DIUr,e
.

.
.:':>" .

,. '! çãn anual SObl\� o trabalhD da arriscadas, jamais'os alia::!ns Ch2- reman-esct:nt� das ilhas 1v1ar5]';]!, Al'-;id, 29\A. P.) � O.Tribunal

.-.----;-,..7"';..::-'-...-+-�,,_.-.-. o +-+-+-'+-.+.-+--:-,+==+-.-+ : marínha real, feíta perante o garã.o a reduzir aqU'.?18 total. I quand} quiz,;'f d::::stinal' as Í0n:�l::l ! MiEtdi' Especial 5'.:ntenciou a

Parlamento há pouco t:>mpo, (k�- :Nesse cas;) o Reich estará fazen- i1<?c%sarias a -essa t::m�h. l\í-Zts morte o Tel1ci3ntecoroneI 'Pi;�rr-�
darou qu'e os aleinã�s tinham do ('xatameniB o qUê desGja a a tareb sôrá mJ.is fuei! por 1l1::,io ChdstDphel', acusado d(; tHlit�:Ji),

p}'ovEti'elmente, no minim.o, tan� Grft.-BJ\;tanha, isto é, retirar os do Bsgolam",�nto das gu�mjr:Gi:'s por ter mnpu:nhado al'Ei9::; coa"

tos submarinos atualment� qU::'\1- seus. submarinos da batalha. inimigas. tra a FrB'lç,l ao reCl"Jt.�r IOI<;_1S

�-:t:�.__.;of-+-�..- ..- ..-. o +-+--,,-._:.-.-�;,;;,o;�-.-�o�-�-�'-'-�-4--·Q.-�-·.-+-. rara auxilio ao il1imi;X8.

LondreS, 2fJ (A. P.) - Nas ul� '.

r
.

MISNISTERIO na IIIJfONDUnCI I ��B��Beü�mi ti pressão V--.-'.-+-'&-+-"e-�-�-.

'.
***. S1's. L;ufhero Saf111anho V.argas, brUa�ii�ã� S�a1 fro�ªteira Os�. ·rIISStl$ mlija1�IÇ��§1

RLO� 23 (A: 'N.) -::: O minist�o AdOICh? da Rocha Furtado, Cy- llt"&i�;;Rl� '@lrif fu��jl��<i� l:l! i?i!!1�""'<���
da Aeronauüca aSSlílOU portarIa IOll QUIntaes d� Sousa e Wilson hli�UlilM1 $l>lla �"1.1 ",,�g;j� ít'!l Ui!i��J����.

decléll'ando aspirantes a oficial Vi�ira Chaves. Nova DBlhi, 29 (A. P.) --Moscou, 20 ·(A. P.);� D.3spa-

da' Reserva de 2a. chss,e, os 'se� *** Ánuncia-Se ofíciàlmeniB qua au- chos da frnlt-e de :bataIln 2!nU'I-

gulntes médic:::s civis, (!undi.CYa- O titular da Aéronautica inde- menta a pr�ssã;) da ofensiva hri- dum que, as van�JuQrdas do ;;xc:�'

tJs ao ingreSSo ilél. Rese'rva de feriu o pedido do ''f'e. A.l\ la. .
tanica na frolltei,ra da Inrii:I.:A cito soviético estiIo aVilllÇ'Ctaf.;!.J

2«. classe d') Quadro ,de S;ttúj,e classe Vicente Baptista dê'Oli- üfensiva japD!1eZa contem ago- hoj,;;; '::'lU direçflo a Odessa, mmn
'd,1 Aéronautica, estagiários no veira, solicitando perl11'issã') pft- ra uma �xtensão cle 225 qui!o- f'-?!.l!'e di;! 40 qui]om2tros (k� BX

Hospital Czntml de Aé.wiEHttica; ra cuntrair maUhnO!1LÜ. 111etros da linha fl'ont-,:ricu. t��l:;ão, . ,
, I

menau,

Secretariou esta reunião D .sr,

dr. Célio Pereira de Oliveira,
: sendo aberta a seção com 'uma

§alva de palmas á .Bandeíra.

,.4�1-Como coníeréncísta, uzou da
-v :palavra o sre., FríteHaufo que dis

correu sobre tema relacionado
aos problemas "da classe '.fal1l1a
ceutica, sendo muito aplaudido.
Homenageando .0 sr. Dr- 'Ti

meteo Braz Moreira, cujo. nata
Iício vem de transcorrer, t:oi pe
lo sr. presidente desígnâdo para
saudá-lo o §r.· dr. Armando Ode
brecht. ..

O sr. .dr." Armíníe -Tavàres,
também uzou da palavra rliscq'i<
rendo sobre a relação dos pi"o,
blemas .da classe medica 'com a

dos farmaceutioos.
E na hora regímeatal foi' en

cerrada a secção com novas pal
mas á Bandeira Nacional; ,'.

Q, G. Aliado na Italia, 29 (A, P�)
- Anuncia-se que Iormacões de
aviões aliados, atacaram pesada
mente instalações Ierroviarías ini

.

migas, situadas nos arrabaldes
a nordeste de Roma, sem encon

trar resistencía por parte do ini

migo.
.-.-.-�-+-+-.��-.-�

'forças aéreas da fm

I. li.. no ataque 8
Berlim

Não haduvída de qU2 seria unis

satísfatorio para 0:3 Ingleses en

viai' os submerslveis para o iun-

Rio. 24 - á oomlssão eu-.

carregada da retormà da Lei
de Acídentes do Trahalho.

entregou, hoje, ao ministro
Murcondes filho. o unte.pro
[eto de Y'él0HI1"_ ati fiecreto

lei D.O 24637. O nrcjeto que
conta com nouco mais I;e

100 i:H'UgOS, e-6b'.b(;1(�ee (1 a u

mente do valor de indeniza

ção por "super ínvnlldez" e

o sistema de pagamento por
meio prestações meusats, a·

crescidos ao seguro fi que Il

v ititna tenha direito.
O projeto apreaentado es

tá tWilmpanhéHlo de longo re

latório, no qual são estuda
dos os principais aspectos da

reforma e justiHcudus as ino·
vaGões proposÍ8-s. Também <O

problema da prevenção con·

tra acidentes do trábaiho me

rBreu minuciosos estudos por
padt� da camis2ilo que incluiu
llm cHpHulo, a respeito, no

tnte projeto <lpreselltado.

.

. .
,

.
Washington, 29 (A. P.) - Foi

divulgado nos Estados Unidos
a noticia de que, aviadores da
F. B. A., jú tornaram' parte 2111

rec-ente raiei, especialmente nos

bombardeios sobre Berlim.

Prefiram: a farinha Fabricada

�,: pelo �lOlNHO JOlNVILLE

mente uma firme pOS1Ç53 nas

Ilhas Marshall, ocupando 1\\\'[1-

jalein e Majuro na €x1r�mi·d'.1-
de ocidental. As guarnições ja
ponefàS ainda snbrevh'em ins

ilha.s ocidentais e meliclimmis do

,.ovo
II�I

do ! Ilim de desenbarear
. Quanto' antes IU1 Eu ..

ropa

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Procura�se
., .. _ .. _ I A C€lPiiall

Hlpotécas e A(ões v"ende.se -' Casas 'ferre. 4: .•

PT C Ioní ; A casa que tem tedes os :-.

ara empatar dinheiro . n(}�1 SI lOS e .)(1. omas. :.. artigos dI! mais baixo .:
com bôas hipotecas e lln1�lm�<;!Oes na gcrencia des

ljj.i .,

d - ta Iolha, i preçe ao mais alto :compra e 2 çoes procure. fi! ..
e informe á Gerenciá �:I,<* � GRANDE SORi'IMEN'iO fiARA :
desta folha. U,�ndí.i P Cdnr;r'ü dü :y.lot.o. �".'.' li L F A I A T E S ;___ res, Bombas pI! !'f,i a- i

...

gu., e quaisquer especte de �;..'. 'O.U'" 15 de Novembro 505 !.Procura-se uma maquina ... "' .. •
....

á t '"

fi P moveis. Intormações na ge. '.,;. . Fone 1107. ...

oreo cru ce ti 8 .' plj tu· "....... ...
....

.

1 Ih r 1 h rencls désta folha. fi, e

JIra 18 ar n ama ano a, U
0 ·•·••·.- ·.·,•••• €1Cr$ 0,30 formações nu gerencía ·d\�6!.:' �.+.+ ....+.....

·

..••••�++.·.0 Reg.-stro C.·vlflIl�_C_A_'$ 0,50
folha.
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; I Hab�1itações para
'- Colaborações recebidas não Uma Desnatadeira. [Capaeida Papelaria "MELIM"; Sementes de Hortali"3S! ; casamentosde 50 Litros por hora. "",!li -e-serão devolvidas e fica sua pu- Livros didáticos - Comerei ! '_'0. o. " ..-- - : e' d .- t lIII'fI. Iblicacão a ctiter]o ,da direção-

-----

o

R I f I!íiií.. 'lIMI.
Um Piano. Em bom [Estado, aIS - eligiosos - níantls - : nas melhores quali-: I- "Cidade de Btuménau" não

---__ etc, _:, Brinquedos - Revistas..
i d' d

• Faço saber que pretendem ca-
se ,r�spol1sabiliza. por co.nceitos Um Motor a Gazollna. Para e JorDl1is - figurinos, : (a e.;;; a ven a na : ser-se: Herbert Fraum e He-emitidos em artigo:: assinados-. um Bote [até 10 cavalos de Secções de atacado e varejo : Tipografia e Livraria: nata Kretz. Ele, natural deste
$••+•••�••�u'!t�"•."+•••@ I Baixa .Rotação. PreçosPixos" s. Estado, nascido aos 20 de'

I
---

Rua Carlos Gomas. 53 - Telsfone. 20: Blumenauense ,A. : novembro de ln23, tecelão.:
,.,_ u. 'ti _" - Um Te�reno Ou chão de ca- Caixa Pilslal. 10 - RIO DO SUL. : Secção Sementes : solteiro, domiciliado e residen .

Of"C·'ltll_., RA·OIO FU11KE ; SC·�d�deen_.t.ro (io Iperimetrci da --0.----. . __a._._.._: : te em Testo Salto, deste Deg- j
IHl n [ , 't' ! Rua 15 de Novembro, 819,.. !rito, Hihc lígitirno de Ricar-!0···�···· ..·++····· ..•••+G ".. d f h j o. 11 mulher 'IF{)?���ga,se á Oerencia desta

LENHA BOA I ::.:'_
...,'" aLJ.
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-
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"Arrancar e estrulr gra· de Julhõ de 1926, domestica. I
� ..,,...... w

A t
..,.., II fAÇA �E.U. PEDiDO vatás é c<:,Dcorrer para o I solteira domicíliada e resitlen.

i (;>:•••••••
·
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·

..�:+••••••ee""n ç a o
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I
Telefone 1048 desapareclmeIJto da ma· te em. Te��o Saeto" des!eI' _

ANUNCIEM NESTE DIARIO i FORNECEDOR: Julianelli lafIa em Blumenau"o Destf_lto, IlIha legi!lilla ue AVSIa nara PlantaGaO
Henrique Kretz e de sua 1 �

...-.-'-.-+_:..-.-.�.-+-. o +-+:'_.-.-,,-.-.E=;+-�-. o+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ o +-It-+-.-+-+_:.c .-+-. mulher Elisebe t Kretz,
Aprese.ntaram oi documentos ext·
Ilidos pelo artllLo lS0'do, CfJdfgbl Tipografia e Livraria
Civil, sob n. 1,2, 3 4. Si alguem Blumenauense S. A.
tiver conhecimento de existir

aI-Igum impedimento legal, acuse o

para os fins de direito. E, para

Iconstar e chegar ao conhecimcn- RUA 15 NOVEMBRO, 819
to de todos, lavro o presente pa�

Senl0re tO· i e continúa a ser ra ser afixado no logar do �.� 0� + *••• ·.i?•••�-..·®
i 4o:ostume e publicado pela (m'..

A t
...

,.
Blumenau. 29 de J\:l!:rçe FJ-±41 e n f' a o! Victortno Braga "t'

i Oficial do Registro Clvn. 'ANUNCIEM NEST.E DIARIO'
!
: +-.-.�+-.. - .•-+.-+-.-. o··--t-+-=+-+-<!>-"'-+--+-+

�����Im._m.�,.!ll!!1.fl!I'jil'tal"!!!.•m!:im!l!!m,_��a§"! .-�-.=<,.-.-.-.--�'-.-+ I Os u!ma�os ainda rff
..-.�.-

•.
-+:--+-+;-0-.+-:-9'-. o+--o(t-+-+-+--+.-+-.

+-+-+ ! I Sarnentas para Inverno I j sisiem
.

.

- -=�- I Estocolmo, 28 (A. P,) - D��:;-
..

.. . .,. ��
a saber: Aveia. Couve, I 11 pachos aqui chegados 'anundam

nabo amarelo. Couve r!1rm- : que, continua a resitltenda Ih Uil

teiaa Repolho Bl'Un.swickll
: gara ás trop'ls alemãs d<2 lnnl.-

e'" Beterraba' Eckendorf I' silo. ,

.

Vende-se pelo prE'ço
I
+-$-'+-'.-+"--':_:+=i<t'-:.-"

01'$ 2,00 o pacote na Illillilllii9!liliM�'5a lli!'.lMlliJ

I.iiYJ';i!'ia (, rripotyafia 1Bhunenauense '8..A. i' <:onsu.midor!
Secção Sementes !' :1,- Exija Leite

Rua 15 de Novembro. 819 '

I
A' venda igualmente nas I

Casas Comerciais e nas 1

I. .
Vendas. no int�ri�_r, . .

I
i +-+-"=+-.-.-.-4'-.-' I.�m�m_illi-��.,��...�"...�"?-1r",,-�S1F"l1iil'j

I *--+--+-+-+-+-+-+.--.- ' li <f;-+-.-+-._·{to-iI'F:.""+-.CIi-+:

=. PAULO H E�RI NG I Decente

ClI
.' .

. .. ·S' r t "na' I '
.- ., fONE 1168 "MitcheH", da força aérea

U umenau
.

--
.. ta'! \.'0 ar! I �+-"-_:4'-+_._.t=._._�O"F-·--·-�- - - -- - -

A QUALQUER HORA I hoiandeza, foram condecora-

T�· L� . 'e 'I.=.r..in�.."I!Oe.s.... Materiais nafa }1®4'>"".<t-H

•.1t>!,\'oJi-S>. '1I-�.·c,�.•• �>� .. .ç..o$>®O!)�.�{4l>+.++�4�.+++�f:.•
"'.""'.\�

F. KREUZER IdOS
por :'her?h;o� servi�o8IniuS 11 �� ,U... .

. 1"";,.. .• de guerra '. As cont'1{>.co:raçoes.

_ .. PinfUf.�s �e.� G.·.e:al '"' -r�

..
t

..

s .. Comnanhia NaGÍonal de Seguros Iplranga1 RUA SÃO PAULO, 18
são ingleses e' hoiandezas

TIntas enl bl:Sllctgav pala O.rlrSla�
__

. ! r .

._�_._._'._._+_'''_._.'! ....-.-.-.-•._.-.F!.-.'-.
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N9;tist�W;"t> St",cê"íi;_ IBA���g:6'� BARATAS
BA.Rk\.MO,RJTI1� .

Dr. AébiUes Balsini
Diret:or..Responsavel
Dr. Affonso Balsini
Diretor-Proprietario

()fit;!n� Propria

I
· Rua 4- de Fevereir-ó, 1

Assinaturas
A· I .,,� .V· I'/) I�Outuu t i.p Q'i. ,lf
ôemestl'al Qr$ 35,00
Colo 111' ... l (t�'$' 9(li'00j õJ" {{I. jj" _ ", .»

·Numeros

Atende iodos os serviços de
Radias receritores

.

Serviçus Rõl'iuos e Garantidas
'I'Ei.EFONE. 1395

Rua 7 da Setembro, 13

P '!leLl! ."ln U ••1 lIm1líll&$

Tratar a 5auàe é
Um lJever
Massagem dos musculos e rheu
matiHllO nel'vosd por aparelhos

-moclernos-
Extração de cal(ts sem dur e

unhas encravadlls.
- Secreção do suor -

�BANHO DE LUZ E DE AGUA

Procure. o Massagista e Calista
(êulos Backmeyer

I\UA .15 DE NOVEMBRO, �)91, . soo,
.

brado�.EHumeíiau. fIOf<iS do Consui
tas: das 10 ás 12 Tis. -. das 14 ts

18 e das 19 ás 22.
Atende Chamado em casa do Cliente

.-'•......:+-.-:• ....,- ..-.�.-+-. o �-.-•.-'-+_.•-.-.-.-.-.. !

!l.+.�.....�+..
·

...:.+...+'h.0 (l 0<i'4'.....'.+f>iii.ti• .,.fio!<4:.!'�i<-·H!l !
.�. Quereís bôas fotografias e Serviço !

.

·
�

: RaDidoJ: .,

· .. :
: PROCURE O :� ... .

: foto -AmADOR (G. Scholz) :• ·1
S Rua 15 de Novembro? 596 ;�
iô)+• .lif:íl"·�íll!'f'Ó��<\}�*#.«1!o"'�o!l>�GO ��of>4'Í1'�,!'(#�<;;<b'l!',j!o . .{)4t,ft'll-·!f'�4>4i'i"'l<�

o Melhor

mm MP.!II!!!1tDWj 18. MUi4!IlI!ilSi_,l asA tlUd4iA$t !Sa .3 LO $ It$t,.�u_ J &:s4tA!!..!if!CldIilW&bS

I HELM.UTH PROBST
,

I
DENTIS'l."'A DIPLOMADO

COM M�AIS DE ln ANOS DE PR!ATICA
SERVIÇO RAPInO E G1UlANTIDO

CONSULTAS: Terea e Ouarta�fe!rã - Sexta e 'SabiUlo

EU A 15 DE ti o V EM B B O. 142
!f. ±L.-zI Mi LU L& 1&tEtLbL 1_ &!&U!5ES2 ' ..

+-.-..-+-.-+-*"""'+-+-+ (J +-•._+-+-.-+-+_.-'+-'-

..

A fONSO ODEBR EC"T
Contador-Atuário

Diplomado pêla Academia de Oomereio do Rio d-e Janeiro
Com longa pratica proíicional,

A C li: I T A - Escritas Avulns. Balanees e Organisaç1ies Comerciais.
Ruft 15 de Novembro N° 1464 - Fone, 1�50 _. Nasta Cidiuie

....- _"'1" CSd ..... iCIi40i!,Pr "' .=-

+-*.-t:"""'._.+- - _

..

_.-+ +- _+,.;;;;+-+-.-+--+.-•.._+o

..�

SJnriço� d(� pri'mein
ordem

Avenida Rio Brun'
eo, no- 2 (entre Ri·
eckbusch e o Cor
relu ).

A tratar com'

A. Lubow

ã venda na

Secção Sementes

fri or

Lóndres, 25, (S.I.H,) . Outu:s
3 membros do esquadrão

'\oio.\..,--��

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

1.0 tempo :.

2:0 tempo:
Resultado final:

. -

recwmaç.OI?R .

T: c.

D"'D;I(�H!) fi dísncslção 2 ola
9 Ii... R-""i; c.� i' t� >...J'\J

'I i
D2Df<l'iílü Popular 5 0.'0 iC!iJQ;;'. com aviso fie 30 dilUI 4 O/o I.' I' "" 6'_! di"s 5 o/O ! .

Hf'm ídem 90 dÍ'�s 5 112 0/0 &
ldt!r;� !é�:;nl 180 fHRS 6: O/O ;

C/Os. Prazo Fixo 6 mêses 5 i r2 O/O �
Idem h.lem 12 » 6 O/O

5/4
I

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



·T;ab·:'h:;�c�����:�B;N�·� C r o n i c a PlRSONIlLlDADE
POPULRR E ftCRICOLA DO Théo Gosta
VALE DE ITIJII, é EMORAH- S O C i a I _Qu�l1do não 'SB f�ma, não

se bebe, não se joga, quaseDECER O palrimonio de Blu�
A

. �

que fatalmente se é um ma-

meRaU. nlversar lOS
niaco por cinema. Porém

1._+-+,",,",+-+-.--.-.--+_+ Dia. 25 festejou a sua. data quando também o cínema, 00
. _..

natalicla: mo atualmente, escorre- -:

Dl'elos M·.ín l'stérios Snr, Hermínio Vieira, funcio- ga num 'mesmo sentido Ida
nario federal aposentado, resi- propaganda anti-nazista, 'C,
dlndo em Itajaí: já se sabe muito a r-esp-eito

muitoS
- Dia 26 fez anos, o distinto do nazismo, o tédio forço-
Laercio Ma!burg, auxlllar da fir- samente apertando sua seco-
ma Companhia Malburg, de lta- sa tenaz, atira s-eja quem fÓ'r
[ai: para catar meios d€ diverti-
- Dia 27 íez anns a Snra. ·-D. mente. Assim foi acontecido
Gerda Beduschi, residente em comigo e resolvi folhear
Rio do Sul; em Gaspar o Snr, uma velha ,ge,:>metlia. Onde
Rodolfo Pamplona e em Indalal achei algo de extraordlnarío
o 'Snr'-Rolando Malucellí, promo) entre JS triangulos oe as per-
for publico da Comarca de 111- sonalídades do nosso camí-
daial. nho de toda dia. Existem 'in-

Fazem anos hoje dividuos ísoceles,
.

�quila.t'e"
ros e escalenos. Os isoceles
tem dois lados iguais sendo'

que tanto estão com a es

querda como a direita, riem
:e choram com à mesma in

tensidade, .

o cerebro fica LI

igual distancia do <estol11ago,
a. capacidade de triunfo des

ta. classe de gente é 'de no

venta e nove 1101105 por cen
to. Os equllateros são tipos
Maria me leva Maria me tras,
não são peixe nem carne, 8,\0

\

boas massas testa-de-ferro
e conservadores aos extre

mos, notabilisam-se por t;��

rem os (iíhos, a bdd� e o iro
ração numa m-csma relação
de inter'ess.es, são -otimos pu
xadores de cortinas sem

olhar para onde foram proi
bidos, em certos regimes são
os esteiüs" podem ter alll.Ôl'
a tudo porém O v,erdad-eíro
erédo' queiprof-essam e o que
chegam a' amar, tem lim só
nome: Conviniencia. Os -es�

calrtmos são 'tipos que provO
cam as transfLlrmações, dão '

tudo p-elas oposições, gos� i

tam imensamente de procu�

rarêm sarna, "para t�rem o

que coçar, 'talvez, foi por -efes
que inventaram as leis puní-

. tivas, dentro deles mesmos

existem duelos terríveis, B

coração vira 'pedra por sem

pre estar '-em luta com: o ce

n�bro, o -estomago passa
ma). Quase 'sempre são te�
mid0s por' que usam a fran
quesa C3mB o pusilaneme
usa ri língua. Nunca descan�
çam e tE-em 11)1'1'or aos' bas
tidores politkp.s. 'De ha mvi-

- Com poucas horas de vida

Cr' l-te' f.·O para pr'orno' ço'"es na fo'" rça faleceu no dia 28 do corrente o
.

Il.enino Guilherme Zímmcrmann

Expedicionária filho do Sn/', Friedrich W. Zim·
ntennann.

Rio, 23 ;- O ministro da tureza técni�a da funç�o a Dom 37 anos de idade, faleCelt no
Guerra baixou o seguinte a· que se propoe o cand��ato, dia 28 do corrente, o Snr. Otto
viso: sendo q?e. para os !'l�tlfIces José lnacio Santos.
" )

- .

F e espemahstas de ofiCIna, se
o
'"1 ara a. �ro��çao n� .or- reduzem essas provas á lei-

- Com apenaIS { semanas de
ça ExpedwlOnanB BraSIleira,

t d·t d t I
vida faleceu o ll.lenino Ivo Kl'u.uas graduações de cabos e sar- �ra,. I fi o e qua ro opera· filhi;lho do Sm·. Teodoro Krua'

gemo.s, especialistas e artifi- ço�)s, .

T d no dia 28 �do corrente
u,

ces é dispensado o requisito -1 .Pdfovads t Plhra dicas �.
_ Faleceu'com 29 ano� a Sm·ta

de aprovação nos Ouraos de senvo VI as, .e a a as e fI.
. -;r ..,

.'-�-.E3.--:+:-�-,,-�-.'-.

C d't d
.

C b S . g )rosamente Julgadas sobre a Rosaltl1a E..lebsch 110 dza 29 do
aD 1 a 08 a a o e

argeD-,
-

. . .. t A f1
.'

C funçao que Irá desempenhar.conen e.

e n ç
-

oto - C. c. C. e C. . S ..
-

o candidato: I J.iS (amilias enlutadas e.�p/'es.
.

a
dev�ndo a mesm� ser felta

) _ h' t �! 'gamos aqui os sentimentos da
medIante aprovaeao em exa. c COD eClmen os cor

• . ,,' .

1· d'
/

, .. 'l'espondentes a graduação a. Czdade de BlllmelW-u .

.

Alt"JUNCIEM NESTE DIARIOmes rea Iza os Das prOpl'las' _ •

unidades, e por. comissões Que �e(J'l ropu_e o clindldat� +"�:..-�-=OO.-.--.-.-:.��.-+ o +_._._._._.._.�.__.+_ ..
capFJzes de julgar realmente cI�S • :",u.amelltos que. d,eh.
a capacidade técnica dos nem oeu� deveres e dIrel�o.s
candi1atos.

.

bierárqlllcvs na Escola lVIllI·
tar". AGRADECIMENTO

Comunic �línos a fodas as pessoas de
nossas 1'elações o falecimento do nosso

querido pae
José da Silva Porto

com ct idade de 46 anos, OC01'l'ülo no dia 25 do ICOITente.

Agmdecemos a iodos que nos auxiliam11l ne8� I
te.'] pesados dias, as que a1TWnanl1n condução do.
corpo do Hospital . Santa Izabel onde {a leceu, até
Indaial, que envict1'an't flol'e8, corôas e acompanha-

.

r'am, o eaJtinto até Cf. ultíma rnomda.
A família enlutada

Indaial, 28 de :Março de 1,944.

Rio, 29 (A. N.) - Depois de

Iamauhã a Divisão de Infanta
ria das forças ExpedicioJ1a- I
rias, deb.lilará pela Avenida
Rio Branco. O Prefeito cs·

rioca, acaba de determinar
que aquela grande alteria,

I
&t'iá ornamentada com o

;:nÊiior explendor, como uma

homenagem do Rio, aos que
'V fio vi ngar o B rasi!. . fijz:dlj_l_i!IIi'!fI!WIII••'iilIllIlMIilS IBU__"IiIZ_iIIW_...i\l!@1I!Il,eil!ii$IiIliilll�I!lliIB_J_iBíii 1IIIl
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Quinta ..feira
30 de Março

1 9 4 4

Noticias Resumidas'

Falecimentos

. Comentando r:. noticia da que o Reich lançou mais um

empréstimo na Holanda, o "Financial Times" diz que os

naaístas .contínuem explorando a economia do pequeno
.

pais.

Fazenda nhão antí.aéreo e

outros,
Rio (A. N.)· � O Ministério Recentemente nomeado, as

da Fazenda: enviou avisos ao sumirá, na próxima segunda*** ministro presidente do 'I'rlbu feira' a chefia do ServiçoNa Inglaterra executam-se planos que fomentarão os nal de Contas. comunicando Central de Transportes, o
rebanhos de gado em toda a Grã-Bretanha. ter Auloriz'dõ o Banco do tte .. coronel Aladin Condeixa

*** Br'.·,."r:.:,J'1 Sl ..�. " ilbr'ir, em favor d
•

h
•

d- �.� u
, Aseve o, que vm a serviu o

Parques especíalísados para concertos de aviões, es ['ia sub I]Iretor:a de fundos do na Sub-Diretoria de Fundos.
tão sendo montados em teda a Grã Bretanha, onde são re Exército, um crédito de Cr$

, ***parados, com a mstor ellclencla possível, todos avíõ-s que 3.óOO.547,40, pa!a atender ás O ministro da Viação assi-
são ataoados pelas defesas germânicas de terra e de M. despesas fiUtor:zadas por des. nou ato aprovando projeto e

*** P�cl�o do presidente da Re-Iorçamento na IrnportanclaOs recentes ralds noturnos contra a Alemanha, e o pública. rerer�nte' á conta de Cr $ 1.305.959,20, para 8
evanço soviético na parte Oriental da Europa, está pondo "Rec�rsos do f,lano de Obra Companhia Paulista de Estra
os alemães em polvorosa. As autoridades nazistas tomam e Eqmpamento . das de Ferro construir dois
as medidas mais drásticas para evitar um hecatõmbe, que Respondendo a UI.;;J8 consul- carros dormítoríos de aço nasterá larga repercuaão na marcha da guerra. ta, o nilnlstro da Fazenda es oficinas de Rio Claro.

*ic* clareceu 9-�� os deposítos de ,;� li!< '*-*�� 9l �"\1�Os círculos de Hflsinke oermanecem de "boca fechada m�nores Orfa?9, . _�tualme�!e .

O geIieraf Mendonça. LImaem virtude de uma rigorosa lição da Gestapo naquele país. e�lstentes na� caixas econe- titular da pasta da Viação,*** �lCRS federaIS, �a f.o�}�a do embarcará no dia 15 de a-.

A fronteira rumena continua sendo perfurada em di f�l�p.osto n� .

arngo �t.,2. do bril para o Sul. S. exe., queversos pontos pelas tropas soviéticas. �Odlg0 .

CIVIl deverão ser se demorará oíto'dlas naque*** l� �''.f Lrans.!endos para o Banco d.o la região, visitará a Rede de
.' A RAf e as Forças Aereas Americanas, tem atacado, BraSIl em face d.o que ,.,.p�ecel Viação Paraná Santa Catari

nestes ultimas dias, todos os pontos da Europa ocupada. tua o dec�eto-,le� D.O 7', de 28 na e as minas de carvão da-, Assím, aviões com bases no Mediterrâneo e na Grã Bre- dE'} fevereIro Ultlf!lO. ;'. queles dois Estados sulinos.tanha. tem castigado os mais diversos pontos do continente *** li,! Acompanhará o gen�ral
�uropeo, num verdadeiro desafio as minguadas forças gero Viação Mendonça Lima o nosso con.
mânlcas.

Rio, 23 _ Foi posto a àis· frade Vieira de Mellu, ,seu*** posÍc>ão do Mini-ste.'rio da Vi- oficial de gabinete.Um dos acontecimentos de maior relevo nestes ulti Y

mos dias. foi fi trev8cía do Dniester pelos soldados de ação o tenente-coronel He-r. O ministro da. Viacão con- Em Rio ào Sul faleceu a Snrta

Marechal Zhukow, sem que os alemães oferecessem qual megeneo Rodrigues Peixoto vidou para acompanha'lo fies Nair Gaevel'l, filha do Sn1'. Vicio.
da Arma de Engenharia. Es 5a viagem o coronel Costa Gaetert. alto funcionaria da Jla.

quer resistencia.
se oficiál e o inventor ào Netto� superintendente das dueir(t Zmling S. A.

e•••� •.•�••� _ ..::.••i;,n@o®+-."-."••:t:.:':•••••+-+-+-.-."0 combustivel ('wanol", do mo- empresas incorporadas aO No dll) 24 do COJTem'íe f'aleceu
tor de avião 'Brasil" de ca· patriomonio da União.

.

a SnJ'ft D. Matilde Schaefe1', vúwa
do lembi'ado Snr João Sclwefer
em BTl!slJ.lle.
José da Silva Porto ,_ Fa

leceu em lllllaial o estimado Sr.
.]o$tf da Silua Porto, agente dI;
Estacão da Esti'ada de Ferro de
Santa Catarina.

Festeja o se« anicersario 'hoje
o snr. Carlos Augusto Insence,
residente em Gaspar.

Viajantes
Acha-se nesta cidade o Snr.

Professor Frederico Lote, ex-di
reter da Academia de Artes, em
Porto Alegre, autor do menu
mento ele Carlos Hoepcke, em

Florlanonolís, c da pintura da
Catedral em Lag-es.

O Snr. Lobe, pessoa muito
relacionada em 110S5'0 meio, vai
insfalar o seu atelier de pintu.
ras l1çsta cidad-e.

ELLINGER & (IA
FONE, 1201 .-+-+�.-.:-,,:-.-.'-.-+ o�....,..�-�.=.:-.-.-+-:+:-.-.

� O Estado·de São Paulo �
� _' Jornal Diário de Grande Circulação - �

� - PREÇO DE ASSINATURA: - �
� Cr. $ 05,00 por ano - Cr. $ 55,00 1/2 ano �
� Encomendas ·weita Otto Wille, na Gm'encia �
� deste JORNAL �
.-�-."=+:-.-�--.-�-.-. x �:'_+-.•.- •.-:-.-.-.=.-.-.

- Com 2 anas e 5 mêses fale.
Ce1t a menina Zenaide EebeJ'ÍlloJ
filha do Sm'. José Seberino, no

dia 26' do CO}·l'enle.

Rua 15 de Novembro, 588

Já Chegou
-A--

Farinha Vitanlina - Faleceu cmn {/(j anO!; o sn·}'.
Eulete1'io A 11 tania Souza J no dia
26 do corrente.

As possibilidades o Trofeu Getulio Vargas lo

da penicilina .

conquistado pelo Deparfa .-.-.�.-+:-�.:-.-:.-.:-. o +-+-+-+-:+:-+:-;+E"-""-+-.•

". Rio,' 23 -' Falando á imo mento de Estado
prensa. o professor Americo �*-** I i 4 í 1 .. �.

Rragai diretor da Faculdade WashingtOn, Marco -- (Ser-
Flutninense de Medicina e viço Especial da .. Inter·Ame
Veterinária, dôclarou que li ricana) - O troieu Vargas
penicilina de Fleming não

hderrubará o prestigio da Sul, assim denominado em orne·

ianilamida e seus derivados, nagem ao Presidente do Bra

adiantando que a penicilina, si! fui conquistado pelo De-

.] partamento de Estado doa
pela dil'iCll dada técnica de

Estados Unidos "por ter da.
sua extraço, tornará muito
oneroso o tratamentP, que po

do 8 mais destacada contri·

derá ser resolvido pelas "sul- buição" ieita em 1943 pala
a melhoria das rela. çÕes enfas";

"Uma técnica especializa. tre as republicas americsn!ls.

da, porém - conclue o pro· O premio é concedido
fessor Braga.....;. já vem sen anualmente pelo Aero Digest
dp posta em prática, pois já PUblishing Company. O sr.

se pesquisa atê mesmo.a sino Frank A. Tichonor, presidente
i,ase da penicilina, procuran· da casa. editorá, disse que o

d<L.ottê-la artincialmente, o troleu era dado em reconhe.

q_ue 'não será impossivel, d0- cimento aos "destacados do
que ela apresenta o peso mo- Secretario Cordel! HuU na I Os referidos exames com

eo••t.:••--:••�+:••�•._.=.--:.:"'''.-.0lecular relativamente baixo- promoçãO de boas relaçi)es I preendem: .

fórmula bruta já conhecida, entre os Estado Unidos e as a) - provas de instrução
e 'grupos .funcionais já evi; óutras Nações do Hemioferio I geral de difi�uldados e amo

denciados".
.

Ocij_ental.1f plitude, correspondente a na-

+" ..... +: •. .' • ... '4 .. .. ... e 0' ... .. ... +: ... ... ... .... .. .. + + 0

tInponenle
desfile das forças
Expedicionarias

o Sabão

mE
Cia. Wetzel· Industrial JoinviHe (Marca Registrada)

.�, :-

torna.a roupa branquissima

.i-,

''*'f
,

.(

tos que esperam a verdadei�
ra liberdade humana, lllas

os isoce1es e 'Ps equilat-eros
lutalll contra 'eles COnl fero
cidade e meios. R,esignam:
se por compreenderam que
-estão Iora da época.
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