
LONDRES, 8 UtP..) - Um porta VOl militar alemão admitiu qne a ofensivrl dos exercitos aliados
- no ocidente não deverá ser considerada COII,O sincronizada com os ataques soviéticos ..
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.tentativas para penetrar nas de..cas russas já estão combatendo
ha dias diretamt:nte na linha de lukhnv Conseguiu estabelecer importante cabeç,úJe ponfe na zona de Renilz • Contimm tos fesas de Kustrín-Frankfort-Oder,
Krustin-Frankfort-Ods-r, ' belecer uma. importante cabeça aaz a resistencia ge�mani�a I

de ponte, situada. a 16 qullome- Se�undo o mesmo Informante;
de PlQn.te. na.. zona {.le K:e,.nitz l1.um Um porta

.. V.".0.
Z l1.aZista •..

admitiu tros ao noroeste de Kustrín.

I
ate a�ora fracassaram todas as

: LOndres, 6 (A. P.) -'-- Urgente ponto distante dois quílometros que as forças de Zukhev estão ----- tentativas para vencer a resís«
- Os russos já conseguiram esta da margem ocidental do ?�curan4o ll,JNlJiar essa cabeçal Londres, 6 (A. P.) --- Urgente! tenda nazista nesses dois setores.
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"Nossas tropas·
e�Jlraram em

anilha"
I
"I Q.v. rtô -11{Ç(ç: ArtTIu'r,

(] (A. P_) -- E' o seçuin:
te o comunicado }wje
distribuido: "Nossas t1'O

pas enirartisi: mil Mani
liia. Nwnd ampla ma
nobrd, a Primeira Diui
são ele Caroiuria atacint
pelo leste, j_?l'ntetjícid pelá
artilharia e niim. moei-

Em primeira lugar. ii
ordem. porque na de
sor;.dem mula se CODS-
troil

.

Getulio \Tili'�HlS

menio enoolnenie, afim
de adrantir a SffJumn
ça ae milhares d� inlet:
nados mantidos pela
g'ltarniçâo japo'nefw.

Londres, 6 (BNS) - "OS r:�ma-l verdadeiro dilema. Para o leste
nescentes

.

da' Esquadra Alemã estêo os russos; para oeste a

que agora se encontram no golfo RAF tom suas tombas de 12.000
de Dantzig enfrentam UI).< sério libras. Se as belonaves alemãs

problema que é o de fugir dean- escolherem para refugio um por. I'te do avanço dos russos através ro da Scandinavia, a força aérea,
da Prussía Oriental ameaçando brítanica poderá ataca-las com I
dominar suas bases"·� declara o a mesma segurança a presteza, I

eDaily Express», Quanto mais O cenario da guerra está sendo Ipara oeste se dirigirem esses re, preparado para uma outra obra.
manesoentes ao poderio mariti, prima de cooperação aliada com

mo alemão, mais proxímos íica, as. russos que estão impelindo
filo dos golpes da RAF e ela ar- para os braços da RAF as unida
ma aérea da Esquadra Britanlca. des alemãs. pertencentes á ou ...

O inimigo não deseja fazer con- trora famosa Esquadra do Alto
vergir para qualquer porto da Mar. Para os alemães esses na

Alemanha golpes aéreos iguais "los estão constituindo um V2r

.1IQS que obrigaram esses navios dadeíro embaraço; para a Mari
a fugir de Kiel para o porto de nha Britanica e

_

a RAF eles Of'2-

Gydn\iL, prnximo a Dantzíg, há reoerão uma oportunidade pa.
dois anos passados. ra completar sua tarefa de eles-
Tendo ainda bem vivo na lern truír as ultimas preterições de po

branca o trágico exemplo do derío marítimo que os alemães
.

«Tirbitz», o. problema para os poderiam ainda alimentar», con Ialemães se apresenta como um I clue o. jornal.

M 1""'40·. labsolutamente inofensivo nara

rW.l.OSqu. I. .I pele. Eficiente proteção eoiltra

e.tzel PICADAS DE MOSQUrros e.

outros insetos.
��----�--------------------------------�----------

Pela rendiçãO i edlala
Dlemanl13

da

Londres, (} (A. P.) �- Os circu
los díplomaticos consideram co.

mo cada vez mais certa a possí
bílídade de que a coníerenr

íà

tri-

plice faça. 11ma decl'.lraçã'Ü, cha
mando a Al:�m::mha a uma r;�n-

siderará a ronveníencia duma de

claração neSS'2 sentido.

Reina satisfação pela
co.ndenação de

Maurrasdição im::d.iata, visW COI11:) as

forças soviéücas avançam, diT�>
tamente, ::obre Herlhn e há in�
didos de que· o general Eisen-

Paris, IJ (A. P.) - QU:1se todus
os jvrn3is parisi:,nses exprimem
satislação. pela cond::naçã-o de
Charles Maurras á prisão p,:�rpe-

hioÍ\ver está preparand-o�s�, pa- tua, embora as folhas esqilerdis
ra desfechar uma formldavel tas sustent-em que o. conhecido
ofensiva a oeste

...
Esses c�rculos Im.ooJ1d.l.'Qlústa deveria ser cX'eeu.

_i,aCl'editaill que
a (onferencw mIl. tado,

I '_

ra atender aos inumeros do
entes pobres que ali vão bus
cal' amparo ou medícamen
to para curar seus males ou

minorar seus sofrimentos,
Quanto contraste entre o

grande numero de infelizes
e os dimínutos recursos com

que contam o médico e as

dedicadas enfermeiras!

No espíríto de cada blu,

menauense, que se orgulha
de sua bela círlad«, (\.: suas

monumentais fabricas e in

dústrias, de suas.magni llras

resídencias, de suas' sédes:
culturais magesrosas, esta ...

l110S certos d-e que encontra.

rá apoio 'e amparo espon
tan::o toda iniciativa que s:�

fizer para erglK:f um nf)\"'J

Hospital Munidp.al, qUi' RP-'

ja dignô de Blmm'nau �.� qn�
<encha de orgulho aqu?l,:'.s
11lod·estos colonus que nos

doaram a velha e tradki!J�
nal casa de caridade que Um

tos beneficios já espalhou
>entre os blumellauellses po�
bres.

Des antelando
O poderio bélico

! Gel' anico

iiI Londres. 6 (A-,P-.)-----
ar��rio M�tl:i�:,oo i Bombm'dei;'os ·pess�d08
semestral o-s 35,00 t da 15a. F01'ça Aérea
avulso

.

Cr$ 0,,30 t 1Z' d
.

f'.
•

i _t W a levaram. a f, e1--
to ontem á noite pe
sado ataque contra
as fabrica« de mate
rial bélico aermanioas.
O resultado total des
sa incursão não foi
observado, sabendo-se,
entretanto, que 'Uma

das fabricas foi atin
gida p01' impactos
diretos.
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:

Janeiro: S_ L H. - Mecani (OS brasileirvs cünf:=rindü o bonr
'funcionamento das m�tralhadol' as das azas dB um avião do 10

I Grupo d2 Caça na !taBa.
. .. ..

Foto do Sel'viço de Informa ções do Hemlsfeno,
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Edital de Convocação de Sortéad§Js
ta, Chamada

7 horas Agencia de Estaiistica Blumenau iPteieittll{'a)
li> Salão Klrsten "Salto do Norte

u. Weege S.A, (["" n Testo SaltoJ} blct',
» Jo!lo Durval Niut'lkr Velha
» SalAo. zueze Fidelis
» Salã·) Mueller Itoupava Central
l> Julio Gtatz Testo Central
l> Herbert Graupner Testo Central
:ii Intendencia Distrital Rio do Testo (Vila)
» Haut & Cia. Lida. Testo Rega
" Intendencía Distrital Itoupava {Vila)
» Roberto Donath Massaranduba
}},' Amoldo NU:! Massaranduba
li> WuH Irmãos Guaranl-Açú

ADOR (8. Soholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Ser'viço

Blumenau, 1° de fevereiro de 1945.
.

HERNANI PORTO
Agente de Estattsfica

Rua 15 de Novembro� 596

Inteenactonaí Renresentacões Ltda,
_.�=�

o· lIitarGambÍfl .Gumercial Americano Ltds,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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B II I L E dia lQ (Sábado), às 21 horas e
M e s a 5

S
Vesperal III'antil terea ..fei�a

�eladora

-,17";0::· .;. ;·��..-:':;;'���;7.�TI f1 de

I !L!��( Sf!}!!ill
B·lum enau fevereiro de 1945 Aniversários' I
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-- A.niversariou,se õnteml=

mm '. ii .�
(l e::rema sra. Ernilia .Zvavl1rrd, -_- I' o edro hlumenauense este ano,'

I 'OI 1-..··
'

.. . .

., Schmídr, foi um goleiro. que Q i os diretores do Guarani trata..;

..

.' Iscadzação dos prepus dos LinS'Defizte lw}e a data,' na, 'I Guarani. trouxe ele Marra e n03 I. rarn de conseguir um. novo ,'ke0;,

II I
III·

� talicia do .iooem Ralfo Eock, apresentou no prelio contra {) j ner.> Foram tão felizes, que

O eis ii caro·.o das Pref.·eitmll�.��
' .. "

.

***. ,.-,,', l'( I Olimplco. No treino, o rapaz foi /10;:::0 conquistaram um gnwic vn

III �k1I U� Enlace
. .

11 Ut�l :as�Ol11br?, IV�as, na sua es-. lar para tal posto, E esse novo

Rio, 6 (r. P.) - A Coordena- I 'lés de uma comissão compos., Q � trea, nao ioi . fehzL' tendo uma I arqueiro do Guarani. é Cnrr, in ..

ÇãlO, da M.IObiliza.ç...ã.•.•O.· E.c.onomica I
ta ele varias elementos, ínclu- 8CflEAD· :-' f!ANTOS I atuação fraca e sido vazado por I contestavelmente o melhor ele..

esta estudando no momento, a síve representantes da Prefeítu- Re�liza.se no]e.· o ..

enlace I 7 vezes, o que fez com que': o ) meato do União de Tlrnbó.

quest�\{) ..

de preço.s dos hoteis, Ira e ela Divisão de Turismo do ma!n�wni(1l do sr. Dem.etrio I Guarani lhE� desse o :bilh\:'tc'-l I
No treino de rlomlngorultírno'

em virtude de numerosas recla- DIP. Nos Estados, a. fiscalíza- Jacto Schead, alto. tuneiona ! azul». I. realizado pejo Guarani, Curt de..

mações que têm chegado aquele ção será exercida pelas Preíeítu- 1'50 .

das
.. tnaustria« G.eH�is I E como pretende conquistar moustrou excelentes qualidades.

orgão, denunciando verdadeiros ras locais, naturalmente com a CaS8w Medeiro« S.A. e Tiqurt:

Iabusos, De imediato o Coordena- cooperação de uma COllllSSUO: de .rnarcante .p,:estigio rl?S Está se �·de$ma�chando" o q�at!lr� �o U����
dor resolveu elaborar uma por- I que, para

esse fim.· fel' desiO'tEI.- meios en:uulr.'tstlCos locais, ,.' f.:\fotkhs vindas de .�'illlbó no.5.(' gueiro de. r,er.üs. q.ual.idarles fot
taría pela qual a fiscalização de da. A referida Pártaria visa"'pôr I

com a
. ·distinta. srta. Dulce I informam que o Unlão, cUJa para o futebol ]Ü'll1vl1::'I1SC. Pa

preços dos hoteis passará a ser Sermo ás queixas contra os íno, ')'
dos 8_antas, tilhn: do casal I campanha 110 certame da LBD I vam, formidavel atacante, tam

exercida. pelo serviço de abas- mináveis abusos. dos hoteleiros Cesa1'UJ' Angela dos Santos e I de 44 foi Ma, está. perdendo I· bem deixou aquela cidade, indo

tecímento nesta capital, atra.; em dííerentes pontos do pais. I el:mento rnuit? Tela.:;j,;mado I os seus melhores jogadores. I para Itajai.
e +.••� ��••.�.._�.•�€Jí:I a••• <\)' �••••��.""'+•••��G ! em nossos meios soeuus.

!
Assim é que Curr, conforme Como vemos, o time presldido

"
--.

\fJ f CU'l'izPrilnentando O disiin- nota nessa mesma ediçuo, in..,,' pelo dínamiro desportista Artur

I
Instituto Médico Dr. CARVALHO ': lo par pOT êste motino, ex-, gressou nO Guarani, Braga, ZJ� lVItl'elJer, está se .desmanchandc-,

-- ,!@i pressamo-Ihes nossos

votosl
.

D· ,

ti CI" :' de âurtuiouras venturas. Embóra vencendo, Sl B:mdeira!ât�s desistiu. a •

- lagnos ICOS HllCOS - ;..
� ._.._

.
,

----; '1 dándn com uma penalidade ma-

Iii!
MetabolismQ basal - Eletrocerdíografía Labora, �,'.. ��

.. 5â�!I.i:Rª��O
..

Bmll�nu I Bandeirantes B. C. c S, D. Fio:� I xlma aos 30 minutos do primeira
tório de Análises (s8ngue-fézes-urina, etc.) � gi\i!:tl ii u��u ii ���IS

I
rida, são os dois maiores rivais, , tempo. a favor do Floriria, r2.ti�

iOi Clínica especializada de Senhoras �, Dipl,mrl.. pela FaC.1-tldaâe da nOssa varzea lê ambos são jn� I rOu-se do gramado, negando-se

li!
� � Nacwnal de Medicina da

I
tegrados por. elementbs que mui .... I ii prosseguir a disputa. At;:'

(Per.tUl'�açAÕe8 ID.enstruais, ester.Hidade, aHeraçõ.e.s se. �. �.:. Um:ve?'sidade do Brasil·
to prometem. Na tarde de, 90� aauele nlümento, v2.11cia o Ban:..

J::Ul:l.lS, mcomo?us da a�olf' cêncj� e da idade critica, ��.. ••

v lningo ultimo, esses dois clubes· c18irautes por 1 �:. O;

� milamaçof!s genitaIS, etc. i .,' H1'
Mesuc9 EspeCialista em se defrolitarmn nD cinnpü do Fld Não há (luvidi:l que tal atitude

� ....., Do:m�ç�s das Crianças rida, em Itoupuva-l\Jorte, mas () do Bandeirantes cmwu pessinn
� Alameda.IUo Brane.o •. 3. - 'Jlumenau - T."'''fc'''''. 120<l> �. ",II .

!;�. .
• ]'U'>gA 'ua-o tn.\"n. o "ell t'-'rll11·n,r, .. 1:',." ._, •

.....
<iI" - ..." ...

'9 e d"ll !lieRe v c. - v t: v _ lmpress,w emre os m::l'OS espor ..

8nT.-��iJ.��.�-:-.T.��of'��••�® Oe�:�iHF'����'Q-'ti®••��'''�.<$>�® !.
i!. Ifüil que o Band'cirantes não conco]'.! üvos de nossa varz2a.

A la III Cursos" especializados so. 1m

·o·rr·: CI S·.·· ·I·'·.·.,.e'.·. r'.··.· Irt bre Alimentação das Crian " . M[!q���lh� ®st� m�n�@�
,

h P' H' Segunoo {} medi,['o aSslst(�nte I l11elhor; devendo em breve estai'
em as, uencuItura, !l.giea I :l' ,

(O we.; Kl .1�al1.112irens" DO(jul.i1ha,. I f·estabelecido da (�'02nca (lue [)
ne Infantil, Clinica Médica. -

Infantil, TuhercuhJ.se Infan-
o mesmo Ja Soe: encoatra. bastante I levou ao leitü,

."::::--'---�-----�_-_.-=---

til e Doencas da Péie da:;: O ÜUéUco Mineiro êxihi�a§e.� ®H� fjl�nll�[i�m
Crianças.

'.

. ,,"j"_":: .......>
·T@ª�fs: 1101 e 1099

.
..

(;I'D:
de

o julgamento dos réus Wi] ..
helm KI(»êpf e do negro Willian'
Marcus,.acusados de espIonagem;
em favor da Alemanha só será
realizada após as férias regula ...

mentares' do Tribunal de Segu�
rança Nad'Onal.

. ***
Inf.ormam de Goiaz que'em 1'2.,

pliesaH"l. á atitude da Empresa
Força e Luz, qu'e desde quarta I
feira ultima· cancelou o forne
dmento de luz á cidade, uma.
inédita procissãd percorreu a Boi
te a antiga capital goiana, C01n�
posta de quinhentas criai1cas em.:

penhandó velas acesas, (';m� P'2-
nitentes de uma longa pereO'!'i;na_J

_
.

- o

çao.

***

As 'emissoras' de lVTinas Gerais grande pré'sHgio nü ruteból nado
nal, exilcirds·e-Ú em vàJ.bs cidad�s

catarjnen3�s, entre 'elas a de Bln...

menau, contra um ['DtllbinadD .

continuam a anunciar· que na sua

grande excurção ao sul do BrQ�
sil, o Atlético lVIinçiro, clube de

Prúce(Iente .ela Arg211til18, ,en� I
contras'e em Blume,ri::1.u, i[l famo:..!

s'O ':.:c raqUi)') Argentl'l1'D, que em

1 H38 foi el:::1112nto de impar qlW;;' )iiclade no Brm:il, óra PahmÜ·us.

Ao que consE,glÜmDs apurar. o

mesmo pn:tende fixar ri:,sidiE:n ..
Ciil novamente em BluU1eiuu, Oi1�

d-e tem des'ejos (1)e ingl"essar num
clube locaL

"VI� liG·'I�' l\'f_llL , ..\ ..u ..."J--,,_

elA.
ESP_ltCI_llLIDADE"

WE1"IEL -rNDUSTRlld.. JOINVltLE: (Marco Regí�trada)
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