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U1HDRES, 3'1 (D.P.) - I radio ..emissora de alemão já deixou Berlim, dirigindo-sa a Berc!i- es arqilivos de governo acompanharam os diri

I Rotara anunciou que a maior .parle do goVerBO 11159311eo, "mansão escouúerijo" de limar. Iodes 1 geoleuazislas,ao Que diz a radium referencia.

capital o ic Força
Realizada ti travessia do Oder nunl luult� não nU�lu!��e1ado -' Es .. lltão sendo evacuadas as zonas de combates da Prussia - Cresce' I

de intensidade o ritmo da investida soviéUca
Londres,' 30 {A. P,) -- Infor., I atravessaram o do Oder, numa \ma�,se que as forças soviétic�s , parte situada a 150 qui'ometros

Moscou, 30 (A. P.) - As
vanguardas russas que partici
pam da arremetida J,nitiada na

região de Kantz, sobre a.Irontei
ra alemã, SiC encontram agora
em territorio do Reích,

Londres, 30 (A. P.) - O Exer
cíto Soviético acaba de desfe..
char uma' nova ofensiva numa

ampla frente, entre Dresden e

Níst, tendo ganho algum terreno.
O objetivo geral desse ataque é
a cidade de Kreutz» -- anunciou
d agencia alemã D. N. B.

Em primeirO' lugar. ii
ordem. llUfqUe na de
sordem nada se cens
trui!

Getulio Vargas'

gra
o falecímento do iJ020 2 bene-

,

meríto Consul Carlos Eenaux aca
ba de abrir uma enorme lacuna
na vida social ,fé) economíca de
Santa Catarina. P,or mui.os unos

íncalculavels obras de beneme
renda populares e publicas que
ediiírou, amparou rê ímpulsionou,
representam C1 mais sagrado o r,

gulho de uma concíencía que se

dedicou ao pregresso elo Brasil,
O Consul - titulo !lutO' lhe cau que se fez credor da admiração,

sava sempre grande satisfação da reverenda e da gratidão dos
e que exibia com 'Orgulho, - te- I brasileiros.
ve uma vida longa de trabalho, Mas não terminou, absoJuta-.
de canseiras, de obstaculos, que mente, fi 'trajetorla do velho e l
soube enfrentar cõin coragem, Ü'- bondoso Consul, que constante, I
naoídade e dinamismo desromu., mente almejava 'mais alguns"
11a1. Sua vitóría assombrou os anos de exístancía nara concluir I
meios economtcos do paiz, ele� sua obra surpreendente na es- i
vou Santa Catarina no conceito fera social catarinense. Embora

'

industrial ,e 'orgulhou o 110SS0 seu corpo trenha expirado (} ui.
grani:le Va�e do ltajai. As ch�- timo al'9t1to, embora jaza agora
minés 'das, ,fabrkas, que CO,nstruiU, I [',este ahem:oado, só to, que a,n,

lava

e des'envolveu, as faixadas dos com ciume e exalta'ção, embora
edifícios Clomerciais que fund:Ou,

I
não atenda mais com carinho,

as 'emprês.as de transportes e as sempre sorrindo:, a todos que

ainda, haveremos de chorar esta
perda írreparavel que subtraiu
do nosso ambiarr'e a figura mais
extraordtnaría que tivemos.

Prefiram a Farinha faúricada

pelo' MOINHO JOINVllH
,_---

alu enao homenageará II

grande artista patricia

(:;ruzei ro

O povo d'8 Blulllenau, os que
cultuam a arte, irão ho;rnenagear
ao grande artista patrk�o, Dr.
Renato Ví'ana, que tão helas nni ...

t'es proploiCionou ,em Bhjmenau,
mandando,

,
gravar' uma plaqueta

'cm bronz,e que marcará a brj:.
lhante visita a esta comuna, da
Escola de Artie Dramatica Dr�
Renato ,Viana.
A referida plaqueta que já es�

tá sendo oonrecionada por ha ..

bil artista, desta C1dade, será

inaugurada d.eht,ro 'em. breve no

sag'uão cID Teatro. Carl.Qs Gomes
t,endo já para tantO' reoebido cqm
efusivos aplaus!Qs elos mehtorês
da tradic1()!1ul Dramatico MtIsj_,
cal «Ca:nos Gomes» o mais am

pIo, aoolbimento, e

.

aprovação. tRenato Viana e sua Escola Dra... ----------.--�-....:

mática, ficará assim para sempre
gravado no coração do povo
blume!'lauiênse.

.

I
O Exmo. Soro Alfredo Campos

m. d. Pref.eito Municipal, aeo-,

lheu entusiasticamente tal hOl11e�;
nngem e COll1{) sempl�e prontifi ...
cou""se a (1olaborar em tão justa!
quão patriotica illiciatjva.

'IUIOMOVEIS ?
DISQUE FONE

t300
6 limousines de ahtguel

vilas!o
ções sobre c ponto em que a

operação foi realiznda. Salienta
se, entretantc, que o oh1.::tivo íme
cidade de Frankfort, sobre o rio
diato das forças soviéticas é a

Qrl!!:�r e a 60 quílómetros ao sud ..

de Berlim. As autorlda.les so- oeste de Berlim.
viéticas não forneceram bforma

__---" _

I "Choveu" tijolos na

\ rua!
Uma sacada l)ue não aguen ..

tou o proprio peso •••

Ontem, cerca das 13 horas, par,
tiu-se rente á parede a sacada
do 20 andar do predío que 8'2'

acha' 'em vias de conclusão, ao!
lado do pradio onde funcíona esa '

te jornal. Os dois operados que
estavam construindo, com tijo...

los, a guarda ela sacada, víramv
se obrigados a urna verdadeira
ginástica para escapar ao ad
dente.

Estocolmo, 30 (A. P.) - O

correspondente de guerra dl1
agencia D. N. B. informou: «As

granadas soviéticas Inredeiam as

casas B ruas. A população das Te
gíões de combate da Prussía fü
ram evacuadas para Píllau, por-
to de KiO'enig:sherg e para a ilha' O arauto das «lIspiraçõé!s do V��e d@ fi-«,ç,jafi
de Sauland,» BLUMENAU. Quarta-feira. ai de Janek�-de1945 . Dr. Achills3'SaIs!!}! Diretor Respousavel - Anó Xi!] - tt 8S1

L
Dit::rio Mi'!tuUno I

anual Cr$ Go,O() �
semestral Cr�; i55,()(J �

�!l_v=U=ls=o==-==C='r� 0,30 I

Varies ttjolos que se achavam:
empilhados na referida sacada
foram tombar na rua, onde se

espatifaram.

r ii Um deles, com muito custo,
conseguiu ganhar !() interior do!
predio. O Outro, não tendo tem
po para seguir o companheíro..

atirou-se a .um dos mastros que
sustentam os andaimes, onde

agarrou-se, reallzando uma fa

çanha digna de Tarzan. Afora I(}'
susto nada sofreram,

ho,aro"111;jj u

tudo I
Para os catarínenses, Otto .!;:

Guilherme Renaux, mais achega
dos a nós; contínuarão a obra

de seu benemerito jJwgeni'toT,
pois estão imbuídos do mesmo

cspíri-o de dlnamismo e de i:sual
noção de patriotismo. São grau
eles e ilustres brasílcl.os a quem
nossa terra manifesta nesta hora
de infortunío, sua solidariedade
e sua extrema simpatia.

--------__------__-------------- ----------------------�---

o procuravam, O Consul Car
los Renaux viverá eternamente
no coração dos catarinenses, seu

€spirLo orientando as iniciativas
da pleíade ele filhos dlnamícos
que deixou na direção e na admi
nistração de �e:ls Incalculavcís Irecursos materiais.

v-

Ó seu t�ôvo Zei1lith.v qiUe ii! vem a (QWnnÔi- será" C),
Melh@r R@d�o d� riti.m@�1 fi-i1N1ue t�d�$ os conhedmenfô1!
de e5\lgeE'lhm'ifll d� lfmúth esf�o @J90ra con(enfrêidi'i'

<:", fi,;"rJ1; E TE:,
!(

o equipamento fiú!i tm' da Zenith celebrizou-se nesta guerra,
em todos os serviços das Forças Armadas, graças ao lema

-".í;:xdusivamente em Hadiônica."
Os novos Rádios Radiônicos Zenith. PortaLf'is e Rádi�

fonógrafos, virão of.-erecef a V. S. um tom verdadeiramente,
miraculoso, d� ial r,itidez, brilho e beleza, como V. S.
nunca OUVlU.,--C ainda por cima a um preço incrivel
mente módico!

I
Z�Ilii�N'n est.:!l �,Ir�li�t&ll Q3 e�1it!l'or em produ�iio tão
��e�8"e��f1 � �erm�t\tiim as E:;cru�U�ões da gue�ra.

r·�i1i@ �eixe de ir g leia
�llJe vsnde lOS Zen{th

Distribuidores' para osEstados doParaná e StH.Catarina

João r S Dei o filos
CURITIBA

Matriz
JOINVILE

final
BLUMENAU
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Qua!quer quantidade c!e P!�
MENTA MAlAGUETA; po
dendo ser l'clhida verde, pagáu:'
do bom nreç'J.

.

'.

JOHN & elA .. LTDA
Rua São paulo, 269 � TeI; 1375
Eu'! Parahyba sIn°. '. Tel. 1335

BLUWENAU

Uma cozinheiru ou um eoairbeiro que saiba
nhar perfeitamente, .

Um homem com prática. para serviço de Bar.
'Tratar no HOT'EL 'V\TU'B�RGES

CASA COM TERRENO
Compra-se. uma, dentro do

perill1�tro urbano da cidade.
Informa ções nesta Redação,

***
Perdeu ..se

No trajeto do Campo
Olimplco ao Bar Avenida um

relógio pulseíra de senhora. Pe-
de�S(l a pessôa qu.e..

o el1�ontrar'.1fazer a entrega do mesmo na

redação deste jornal, que será
gratificada.

®••••
'

••c+·+��...+�.�H••�G.

iA Capital]• r ' •

:;;z:;-:P sss ,=--::::uas:;:o.,!.?�.�
� A casa que tem todos {i$ .•

d" 'b,lIj;& artigos _\.:O mal.8 BJXO:_
ti preço ao mais alto. �
!Grafdde s@riimelto p�ra �
! .arr s rar.rs

.: !
>li

.
.. 'ir

l Rua 1S de: H�ltl�mb!!'o. 5�5 §.
..

.

;�

1 1111:
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, Afinal,-ao � O",'"fJu,"'iOV",:!.
'_''''_

'�09g .. (s �@���� 51
Dr. AeMUi;s Belsinl' I
qireto<,-Res}xí:Isavel I

- Dr. Afím:sM Balsiru
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Rua '-1 de Fevereiro.
Asslnaturas

rtl��::'
'j!� �(l

(:r;5;.
·(J.r�t

{�(t�(j(�;
35if�ü
eo,�)()

Numeros
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J.W.T.

Pft.!J!.O - C'JRf'TIBA

elhor
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IIIIlméi3U, aI d�.Janeiro de 194� I
D

·d·.··e Blumenàú

Banco Popular e Agricoia do Vale de Hajai
------ aD__-.

Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts. Dom aviso de 30 dias

.' .' "., 60 dias
Idem íd t: 9" dias
Idem iCt'lli 180 (Las

.

CIOs. Prazo FiJi o 6 meses
Idem icem 12 l)

2 O/O
5 O/O
4 O/o
.5 O/O

fi li2 O/O
ti O/O

I 5120/0
fi O/O

..
Prado do Rio, La Menor

.

e Rapscdía
encontra-se ai veBida nas
farmacias

.

e_ Drogarias.

•

"VIRGEJ\tl

.. .._
.•

Em' sua praça de esportes, o I e do mediu Baiano, amcos do

i Pal.meiras .fará
..

r:al.jzar 110jB Ilnt.ernaÓO'1al.
Cursos especialãzados so, mais um rigoroso tremo de COI1- ,

._-

bre Alimentação das Crian 'I junto. I O Gameta F. c, CJuhe perten ..

cinhas, Puericultura, Hig�e_ ;
e;;,----

, cente a nossa varzea, depois de
ne Infantil, Cliníca Médica I O ponteiro Correicl que es!a.':_, \ um longo t:Cl11pO de inatividade,
Infantil, Tuberculose Jnlan- .Na de «mala pronta> para ln- II voltará as atividades Iutebólis,

til e Doencas da Péle das ! gressar no, Pal.l1:_eiras, ..
assino�f ticas.

Crianças.
.

novamente inscnçao P€!o Gua- I -,----

Telef.: 1101 e ,1099 I raní, , I Tevo, Miro 'e VinD, elementos

............"""'._.....""""""" ........""""...... t -_-
.

elo Lauro Muener de Itajai, inte.,

I Ao que tudo indica, Abreu, \.' g.r�ral11, a ,�q:lip,,� do ,Internado?";
que na temporada passada de- I .que fO! domingo ultimo a RlQ,

I
fendeu o Olímpico e iniciou sua 1 do Sul.

carreira Iutebólístíca no Palmei- I .-.-.-.-,.,-.-.�.-.-.

! 1:a8, volta_rá �o . v.crere, e �;'anco, i Telegramas Retidos
devendo inscrever-se a (0:,,0 mo l A tl < T': idh 1 Orlando..

,

meato. I
..1' :UI ,-,lI> O n:, .

u

I
Levorato, Falce, Augusto zn,

C ;'�', 1 --=---:-:.;>" "
low, Victor Kretzschmar, Ar..

aíésin 11), a mais recente aqui � d V' 'k 't D· 1 '

sicão (:0 Palmeiras ínrezrou com'
man o I'C err, ,agmar Lei) •.

•
> ..'.0 I mann, Arno Hothbarth, Conra,

sucesso o tune titular do Inter, do A . U· �l Ad lf O d'· ,

, .' 1 I'.· I uras, nicos, o, o .� 8-
naciona que C.Ol1l111g0 empatou I b 1 t M .. 1 P l'lh I

'

com o DU.9ue de Caxias. lor,
Ter 1,

.

arrva
.

acr a, ,re!J<e
Ó x O.

.. .

I

I Husmann, Jorge ,Cavakal:Íl, Man
___

ke, Alfredo Dalmo, Gullherma
Fala-se oue Nil Sil T

.

I
1 Devang,

.

Desemb. Guilherme
• .,� .

I � 1 1',0 I \ a, o )0- I Abrv, Edith Gaertner, Ernesto
pular Tigi, voltara ao .!.�uadro de , Z' lire Al] 'co,i T',,] ..... �,"�

juizes da LBD. ,!Dr irer, . rec o 1,,; ier [l,. 1:H'•
na Soares, Dr, Joaquim Pereíru,
Erhard Blanck João Emianovs
ki, Waltrudes Rossini, Alexan,.
Aun, Tuucmas,

. ,

. _1

I O Guarani projeta obter I)

í concurso do zagueiro Sebastião

ESPI�Cli\_LIDADEt1
cu. \lVETZEl INDUSTRIAL JOINVltLE (Marca Registrada)

O ideal para cüsinha, lavanderia e lavadeira
'ii
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