
fi,a
Londres, 10 (A. P.) - Notícias t

...orneci-.I ças
.

anglo-americanas situadadas na 'rnar-I çarem-se ao ataque pelas planícies e:m dire
das l/ela D. N. B. an'l.lncía'ln que as [or- qem do Roer, estão �na iminencia de la'n-I ção a Colonia.

U onta·.8 pres ão ru sa na
.

Inlensà atividade aérea contra os aerodro
o r

-os da Lultwalfe
.'. M.·oscou., 10. (A. P.) -c-O

..
S rus-

I
nesta segunda íase da batalha l so travam-se

... f'c.'n... hiC.!D.. s combates

.. , Segundo se ammei;}. os nazis I tração, a.niqUi.lanÜD
!)S atacantes,

tos atacam incessantemente as na frente oriental. aéreos ao leste do Ode)'.
I
ias contra ..atacaram a cabeça de --.-

fortalezas nazistas ámargem do
,

-'-- As forças de Koníev estão ata; I ponte russa na margem OCden-.[
Moscou, 10 (A. P.) - As infor�

Oder. As casamatas e emhasa .. : Moscou, 10 (A. P.) - As for� cando as barreiras íortíítcadas i tal do Oder. Numa parte os ale- mações sobre o que passa na:

ill.ento�
de ariilhmi�...

estão se.mIO., 11" ças ae.'rea.
S

.SOVie.'.t,k.as,. at!lc.um
in-

l1a.ZÍ3�as.,.,..nUl.na
vasta' fr:,n;e, mm 'mães lograram aL:l:i1: u

..

ma bre-_ p.r:1SSh. Oú.,:=ntal foy
..

am

e.s.�assa.
s

destruídas na loealidade de Du- tensamente os aérodromos da ,o objetivo de desbaratar as de- cha, porem os sovíetícos volta- hoje. O Gal. Chemiakovski Pl")S

l<eU.'her,g.·. Um .p.'O.1'ta. VOz mílítar Luítwaffe. Em consequenria di" íesas inimigas. ram á

c.a.
rga e

feCh'.!l,ram
a

P2.tl
.. 'e,-II

segue assediando aind� Ko:�.nigs

.•,

'alemão Informou que os russos
.

. berg, enquanto Rokossovskí au ...

�stão aumentando a sua pressã.o � .. _

.... ';f ,._.
mentou a pressão sobre Dantzig

F.il

.

....

I
e Elbry, sendo considerada irní..

t'-rOChlIDOU-Se go,er� nente a queda desta ultima CÍ-!

p.�oIlft� dI� tm'�f!lii6J'lla I dade, tida como o mais ímportan
IIIWl���fII IDo ����1i1i.B ! te baluarte do Baltíco,

1"

Londres, 10 (A. p.r - O «Daí-
Iy Herald;) informa que Léon De...

.

'II Conferellcia sind.íea-grelíé, chefe do movimento l'e�

xísta (fascista) belga, regressou � ilisla mundial
ii Belgíca, durante 23 dias, com Em primeiro lugar. 11

D._.
. \�,. '}

mario Matutino �;
a recente contra-ofensiva de vun ordem. l!illrqtte fia da-

. ti anual Ors 60 00 �l Londres, 10 (A. P.) - O Arce-

Rundstedt, e s'e proclamou go- r01'_1em nada se eens-
�; semestral c-s 35:00 g i bispo de ,Wrestnünt2r, decla-,

vernador da Belgica.
rer

Getulio Vargas
avulso c-s 0,30 � 1 rou esta noite ao reü�ber os .(le�

Degrelle - condenado á mor-

1--.
�'j legados da conferencia sindíca ...

te, «in ,absentiaJ;f c?mo traidor, ' .,
O (tu"@uto das CIlspira':;õés dQ; Vt'Ut� do U;''l.,,:jai lista mundial que não se deve

pelo, TrIbunal Popular Belga -:- BLUMENAU. Domingo, 11 de Fevereiro de 19ft5 _ Dr. Acbmes Ba.!sini Diretor Hespousavel _ Anti XXi _ N. 95 permítír que os sindãca-.
estabeleceu o sieu Q. G, na aldeia ----� =< - m '���=-r."e�.._._..�e"..-=,••=,,��� tos se tornem Instrumentos dos
de Límerle,

U 3· Q lI!I ��. "'I iii

t lU. .. '"i d partidos políticos nem que sejam'
Sabe-se .que_ Degrelle, ao íugír. �ln.1C. IOnar.IO �raSbelrO er loa uma VISlia ue,' absolvidos pelo est�do, Nos pla-

com os
.

aiemaes, levou consigo

I
iii

.

..... !!' d d � I d U
'" �

nos da reconstrucãc do Traba-

v.arios objetos
_

de va,lor, ínclu.. luspeP-80 aos aero�ro os ..os �� auo� n IliOS IlhO
em todo o mundo pediu a se

!��;t���:s ��e��l:ãeO l���o�::l���l· \va.sh1�1.gt:l, fev:creiro .� (SI�) I' n.i.s.téríO da AérO��Utica dO�Bra-1 L.�':Va�sh� a!1�s d·e �art:· para I
��;��;d�r;�d; ��el�;���)�,�g�SO�'��

SldEl, - O Dll'3t!Or ele Obras do MI-. SI!, Dr, Alberto ae Melo

Flores'·1
o RIO de Jam�1ro. devem agir para IJ bem comum.

90· bardeadas fabricas de· pe-I ���ri� i1�;���1�::�:� ,Violenta Tempestade de Neve

t.ra�!Om·· 1�.. llstr�I!".�"" ....
I �1��?:��:�:���i':�1��� IIIl '".."...a�.. !..�ft ..B!�!�."" �Itiim'!lll�ll. Sllllíll!�.1I IijU,

.

Ilmmhuitu iiMi� IIli!U I sado como delegado á Confel'en lI.S l\l.iií!ii�!\�!l��[!1l!i �9'iI��It!S IlIil.!Ilâ!i!!!l,liji !I.il�U;;;J W!l �:li!l�U� e
Ualia selenlrisnud i [�a Intel�Jlac!ona[ de �viação Cj" da�os consideraveis

VII, reallzaaa em Clllcago. T,er-
................................ &, . .._, minada essa nússão, passou ele a"""""""'''''''''''''''''''''''''''''

Roma, 10 (A,P.) - Aviõ13S pesados da Força a visitar os aeródromos norte�, If Boston, 10 (A� P,) - Em consequencia da
Aérea Estratégica continuaram sua campanha americanos. I mais violenta tempestade de neve desbes ultimos
contra as reservas de combustíveis alemã,s, ata- ! Entre as grandes bases aéreas I 30 anos, morreram 34 pessoas soterradas, Informa-
cando fabricas de refinaria na Austria. Ka noite ! l�sl.}edo.nadas r:_elo dDr·FF1ores,f.�s ções do Servico de .Meteorologia indicam que a

d d b d
. , ta'Ü as Insta1açoes a orça Ae-, .

..., �j..,' d
'

'd ,'.' .

.

e oito para nove o corrente ombar eIros me-
I rea do EXiercito, em R.andollJh I tem�:..e�Laue e nev�,. que ten e a aumentar, Ja pI��

dios e pêEados atacaram uma junção fel'.::'ovíaria Field, no Tiexas; Maxwlell Field, I � dUZl'll, alem das VItImas, grandes estagos maten-
na Italia Setentrional. Tambem na mesma data ! em Alabama; \Vright fi.eld, no.� ais, As estradas estão atulhadas pela neve, numero-

..

bombardeirDs pesados da Força rrática do Medite- I Oh.
io; � os

ca�p,os
de m,TiaçãO (�e

I'
soa a,ut.QU10V.�!S e tl:anspo.l.'tes estão atolados, A._ maiorIaneo, atacaram transportes motorizados inimigos, �A:<ac Dlll 'e Pme Castle, na Flo�. parte da reglaO esta sem luz. Os soldados guarda-cDs-

pateo,s ferroviarios e concentrações de tropas, I ILola. D FI l'
. ta. do exerCIto estã.o prestando socorros á população.• r. < ores 11ea lZOll a Vla-,

&","j',=� '""""""""" ""'.,..._,...,. o, -".!&..........,,�"'""*,,""''''''''''''''
del11 de inspeção eln um avião,

m" , "" =====...." GW -

elo Exercito como hóspede do I , "9'" d D "I"Departamento da Guerra, sendo dllenSO O aUXblO
.

O uraSII aacompanhado pelo ten::,nt'ê Paul .

G. Wehle, oficial de ligação da! Innl�lerrf!liI Força Aérea ("o ExercLo para aI 1;=10 n

! �ivisão elo �tlantico Sul. _lni..; I Porto Alegre, (C. B.) - F[l� I glês, as llÚ.nas carboniferas Caf�

D�claf�çÜe$ do ex-Presidente de Cuba á im;!nmsa I CIao
..

dO sua VIagem lOgO,. al.)OS '0 1,1andO á hllpr?l1Sa desta capital,

I d'em, em S. Je.IOi1imO, Dedarou
-...

. I Natal, o funclOnáriD braslIeh'ü I[) major Eurlc8 (h� Souza Go� o repres'entante britanko que
rvléxiClo, 10 (A. P.) -O 3X"! Afirmou que o püvü de Cu1:.a

. prolongou as visitas até prin- Imes, y<L:'2-diretol' da Estrada de era -com grande satisfação que

�redLlent'2 de Cuba, Ge,�'eral, B.,a.- é um.a prova da lüerd.ade. ,Qt,l'e II ópii()s de j.aneiro,. co?�,.e�·en�!Ían: I Ferro Oentral do Brasil, decla-j vi,itava este. ,E.stado, salii'2)1tan�"

tlsta,. faz,e�do dedaraçoes a UH I prometera. E finalmenj'2 d2[:1::1-. cI?:mJ E,egmda COl-r_: OflWIUS C!� �l Irou. qU,e W�Cl a nOsso Estado 1 d'O que o auxi!io do Brasil á ln�

pr-ens,a, al�r�ou ter ,el.1contrad? Irou. não t,er prOjetos. (L� voltar I, \'1:<10 de

..

li1stal�?O"es. A�'�l1a�,ti� I aprov,e�t.ando um:
..
semana d2 ft'-I �lakrr� �el11 Sl.·.•J.o ex

.. tra.ord�na:Jgrul1Ges plo\aS de confrat,crm .. !
, •

.

.,.
cu:> da Força Aelcrr (10 txerclio, ,rJ:1S oevenc!o. YJSltar ,em com .. i no atlDO'illc!O CIfras express�vas

- .. _.

t
.

! ao pO'I'er Cl'lc-ora "'8""J'1 '11TO't'J· 1 "

.

.• '

'I
' '"

zaçao e co,OperaçaD ln .ef-1mcrI- l

.

I
.

" ':.. I�', , " _"

! em Wasl}li1g·to'il, hem assim co- ! panh.i:l (le sir Ronald Wingham, as l[uaniiJades de abastedl11!entto

;:.ana em lOdo..s,p� paises do coa-I a C�!lti,l1lm�. serdnJ:o .sua"pat:ia I
mo o �s:oi.stent.e esp,eci�l do ge- ! r�pr,e.�ent�nt,e no B.J.:w;jl ..

dO Mi"'. de tl()�� sort'e ,embarcadas para
tlnente qUê VlSltOll. , no pos,o (lll'ê lhe for deslgna,�,o. neral H. H, Arnold, gBn:�ral R. I 111SI'eno CIO Abast'E'cnnento In� I a Gra":Sr,etanha.

rQíiN&lF§±i&Rb b Idiii!MP'R' , i4J'tt

Provas da cOI,fraternização
Inter-a ericana

t da r enl le (I
atividade aéro ..na,a� aliada naqlBele seior

G.l. Al.i�dO 11

..

'� .M
.. -E.'d�t,erraneo., !. tao.d:1>e.nta.l, _��te.rc'ep:.o�..

�m g.
1'3n II atl.·�lg.'ido, ser:�o mais tar?p.� ata:" I Na l�O. ite (le. oi�o pu:u nov� d'E' I traram, l�m, com,boi:) d'e U�i�.a

...

des
10 (A. P'f - E o segwnte o ,co,\ ! de naVIO llklcant,e 1l1lm'Jgo, es� cadO por avwes Heauhghters, F2\"er2Lo, na mesma area, alada i le\'es mllmgas, que !,:IE' d\l1"H:�!am
:11�nj:�do {ífi,��a�� ilistribuide l:D� ',coltado I?�r ��rc05 .tol:pedeit��s'l que I[) d>eixaram .já afundando... i ll:1idacl':s cost2iras. lews brit.'l-I para. o norte. No at",:qu� que sie

je, .'r:'Ü AduatlL,o Se�,�!1tnoluIA F'Üra� dl=pal.aclo tOlpedos, �en- I .�a mesma norte, na co:ta de I tll:::as € Eorte_amc2rlCalE1S cncon- I segum uma delas fiQi atundada.
na I1,OJ:'c d'c s'ete.para i01.to c!e .F.,e.; t!? sido atm

..gld�
eafundado l:ne LlJur.na" uma força de u�lda�L>.s !

_

verelT'Ü, uma umdade 'costeIra le. QHtament'e um oarco torpedeuo, leves .aIradas atacou navIOS mi..
ve bri�anlca, op'erando lEi cos- O nuvi{) merca!1t? foi tam,benl' migos ao largó de Savoniu, atLl- ! Recuam 0$ japoii®S$S ante o hl5xoravel

�

gindo dois deles, qu� foram ;:tfun a1:'anco dos estadunidellsesdadO:s. ..

duzÍdü pela artilharia amerlÍlca:'
na, que não dá tregll.a ao ini�

illiJIÜ, que continua se retirando,
lentament2. 'e oom pte5adas perdas
em homens 'G mtÜ'eriais. .

.-..t
,
" Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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32- Batalhão de Caçadores
Almoxarifado - S®rwlçe I�® l1�rew!s��n�i�UHlal

rente a válv-q,Ias eobertas (úl- .", R��iÀ João Pêssôa" , '. � D I T, A l: ' .

timo tipo�' em ôtimo estado. '
',' ,

,
"

"

,

" ,"
,

,I ConCammCltl. AdmmlstrauviI, para fomscammtu €la Arü�Qs ee C:m;;rmm

Illformaçg�s'com I-lei�z steiIl'I"
"

"

"

',' Beco São Joaquim ",
,

Ht'lhitual DUl'im1s: o AltO de lS!.i5.

hoI! - ,QIIGIIHl de Motocíclo8 _ 6�.'-·-�--,:.·-::·�:�"�+",,,-(l.:-_.�.;._� o �·- ...-:.-�-v-,.--.�:+:-·�_·* Chama-se a atenção dos inte-essados para o edital da Con-
Blume ii nu,

'

Itr' t' r.!''', , '

, d (I "3'
"

.

correncia Administrativa para fornecimento de artrgos de consu-
"

,. lUU1 na uabarluense e ôSfJi,U1HlS"., B,ralS l'
mo hc:�ittial a esta Unidade, publicado ua edição do dia 9 de

Vendé�se em Ponta Aguda, "'. th O -U, Fevereiro 1"0 corrente ano desse jornal
"'.

uma Casa. dotada de bons cô� ',,:

" ,Sitie, �m. 9.ham,s�,m8, __ Sa51t� C,atiU';lIIIo.:! "

!
- .... .1

Qu�'telue!1p"lE�BR'tc�.,�n.·o�lD��ollslOS·'��'TFoe'��el:J':E·_roOLd'A� .;::,1915:inódps é instalações sanHarias, �sa

'I -. _ tli'l :i, .,J

com um pequeno pomar» Preço" Assen1bléia Geral Ordinária I ,

,

Asp.Ot. I.Ex� Almo}:', e Aprov. ,

razeavel. Tratar nesta Redação. .
'

. ,,", 'I �-�':i} ...�."'(.i!$.-�---.�-�,-�-�--<l'! o "'-+-<$-.-+·_�........-.-�:_;4·
--.--.....

",
,

.' Primeiro Convocacão .

ln'
.

rl
� '�� �,. o;" � í'.li l' r I d

V<3nde.s? uma Bicicleta', ' São convidados os associados ctesta sociedlde a, se reuni-! õO�leUa iie ��iHnnIHn� ufJl�a fie in� 'tBlra ubUamarca OTlt�ner; cílmple�a; rom em assembléia geral ordinária. na séde do Olub Náutico
. .,i' ' �� "" Ji.;>' 'Ió" \J ].'l'.$.�1V'. •• �� iI.. Mo ih< �.. ,I

InfQI'm�ço:.s CO� Farínhes América, à rua 15 de Novembro, nest� cidade, fi,adia i5 dei, Comera e Venda nfl �j1lldp.i1';;J'J ssra t.fldfl� os f,insnesta Reaaçao. . .: Março do corrente ano i às 16 horas, aíim de deliberarem, sôbre l r

?" ,ç" � � u """ �,' lU ... v" _Li
; "� ," ,..,�

_

•

j I )� 1 s.•; .......-.--- os seguintes assuntos:
.

I �i9li 7 J!] ��tnm�!'n .

- f�!�f��fI �2 � �Vende:se u� Automovell'
�

10 - discussão e aprovação do relatório da diretoria, ba- Hlhi � U� �1J �,��i:.!i": -
� ',';@;;i"1:;l.L� t,Io"L

Gazogenío a Carvão Ford�A. � lanco geral e parecer do Conselho Fiscal, referentes ITra�ar com FeJixWillerdingj. ao :e.::ercido financeiro d� 1944;
W

I �"%�"1!'����"�tEiFZ;ª,iI!êí-�i��;�.ml'.'!:���
Rua· lo de Novembro, 800. I 2° - eleição das membros efetivos e suplentes, dó CQ!iS:;- Eczemas, Pástulas, Perébas

"
lho Fiscal, para o exercício de 19·15;

3° - assuntos diversos de interêsse social.
NOTA: - Encontram-se à disposição. dos senhares asso

dados, na sede da Sociedade, à rua 15 de' N0-I" ,'". vembro, 714, os documentos a que se refere o!
, CASA COM TE.RRENO artigo 99, do. decreto-lei No 2.627, de 26 de

,

Compra-se uma, dentro do
"
," setembro de 1940,

, .."

'

peiimetrO urbano da cidade.

j'
'

, , Blumenau, 6 de fevereiro de 1945.

InforrnaçÕe;;:ta: Redação. '. ,'. ADOLFO SCHMAL�S DiretrgOLFO WOLLSTEIN

Precisa-se ilid�sirit;-e·-êôo.érciô-·Heiniaúi I
.' eege Sm 11m

,,', .Precisase' som urgencia de pelo presente edital de convocação são convidados os

'TÓrneiro competente. Paga-se snrs. Acionistas a reunirem- se em Asssmbléíu Qp.ral Ocdi- �re��mB&�1!lm':�e��tiIl!!�w;!q:;;:ii,m�"']lE!�"4k.�

.bom ordenado. Para' mais, in- uário'J, que será realizada em nossa séde social a� �6 horas
fonmições dirigfr-se ii Caixa POSo do dia: 17 de Março proxlmo, para deliberarem. sôbée a I
ta] no 64 -;.�' Joinvile. seguinte " ;

, , ,

a
: '; *** .. Ordem do Dia
Perdeu-se

. Procure-se
.

na Fabrica
" Helen �rdt Irlfl]io§

I
. Quarta�feira. ultima, na Ala

meda Ri.o .'Branco, uma 'carIei"
1'a de senhora, cor de rosa;

"

c(}nte?�6 a. importancia de 211cruzeiros., Fazer o favor de',
"

'" entregar: oa Relojoaria Cata.
l'inense.

'

"-����-:�-���--�'-l'-.'
" ·Edltal

,

I

dártros. Jmpingens, íistulas, erupções da pele, fÓCDS
de supuração, ulcerações na garganta, 100i03. canto
da boca ou em qualquer parte de corpo, tumores
profundos nas carnes e ossos, ete., são causadas pe
ia impureza do sangue.

E' IJ depurativo mento da Siíílis; aconselhado
pala fazer desaparecer estes males que tanto vexam
e repulsa causam. Comece a usa-lo hoje mesmo
antes que seu mal se agrave. N. 16 EC,-

..._..�._�._._l===-:-IE:1íplâdições ... De$pacho§

'I"��efllftes (i'h1.»i �;;ii��:"

"BRi\§ll�tl\RI' ��N��4tlt HSUlvtl\RE'��

II
(.. i[:��::r�t:! ::a PG:':d�.::i::�:�'�'�;��@" �

,

����$l:li.ii'E�M�.:u.:�.3\llnltdm.��:!.�:':".::ht.:;a·:>..R'ITl��,!SID�ij

com viagens regulares entre haja! - Santos

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I
HOJE. DOMlNGO,
PAUL MUNI ria super máxilÍ1a-':produção da

1If6E M,' I 1:' JS
.

O
A Pelieula Que Diapensa Propaganda Exag,-;rad(.l'!·melhor documentaria sobre' a vida de .EmÍ}� Zólà. a maior

vitima entre os homens que Í1P seeulo passai:!o lutaram' pela
'. <Jus!iç'.l e pela Verdade! ' ...

No Programa: Fox Jonial, desenho coloriéo e cotÍ1p. Nacional.
Plstêa. 3,00. - 1/2 e mil. 2,00·�. Balcão 2;úO Mil. t;50

á .:Noite de Dom; .Plat, Numerada 4,00 '

.

'OMiüfdo I
AS'OlO .···Dissolvido
Rapidamente
::is ata�uea desespera.dprea e vtotentos da

i:�:me
a �:�q :lrI:1!:!ma �'à;(y�li1;S��:

hllítam o c 3 mínutos, Me"d<!cG,
nova; fórmula médica,.. começa 2. circular- IDO sangue) 'dominando rapida�)ente os ata·

ques, Ilc$de o prillleh'o dia comece a

deSa"jparecer a dificuldade. em respit'ut' e volta

�es���?{) r�p��ii1�{-' 2T'u�:�ilba�u�d�e�t�a.�cl���
ás rereícões e 'fica.f completamente E'n',,'

Idn aBmtÍ ou bronquíte.. A aç[m é muito
rapilla mesmo que se trate .de ca�;; 1'(1)(']
ães e untígos. Mendo',> .tem tum tanto I
êxito que se oferece. com a .garsnttn de 1dllr ao paciente respiração livre. e taeít rn

pid[Lmente e completo .Illlv;o do sotrlment«
de asma. em poucos dias, Peça. M,mdnto,
hoje mesmo, em qualquer fa.l'IUê.LCUL A r�!.lSSll
gru;autie

.

ii a sua maíor proteção. '

'Iil>\Iii7 '�� ':'St<:I\ .m.\A Ac""a con'

"11\ 1'''' maU U'·�� a (urHa�

I ""':':'�.-,•.õil!I!... -jli-�-::-f,,,-:-""-�.-ii
1 :.i' ,.:�:��: ,:,,��.,�:,/�� .. ·�·:\;:tfi'1��

.' • .' <
•

Don1ingo, Dhl1.1, ás 2 da tarde
Chester Môrris - Jean parkel.' no audacioso Wme de aventuras,

. arrojo', amor, 'ação e perigos: ';' -.

'

-e X,P····L O SI'V O�'
No Progr.: -. Desenho colorido, complemento e ...

"0 A V A L E I R O' A L A D O�', com Tom Mix.
Dois empolgantes eplsodíos desta movimentada seríê..

Platé'í}2,OO· 1[2 e mil. 1,00 ...:.. Balcão l;DO'�,:
NOTA: _., A'· Empresa agradece a' gentileza de facilitar o troco.

Ca
. Ao� transportadores de, cargas em geral é de

passageiros. .

.

..
'

'.'

.

.

Da acõrdo com á portaria .D· 330 da Coórde
nação de Mobíltsaoão Edonoinica serão fornecidos,
caminhões ou ônibus marca Ford 8 ctlhrdros- 100
cavaJos. Peçam detalháes e informações aos agen
.tes FORD desta cidade'

'

.'
'. ,' ..

'

o pr.aZlB par� os' pedi!iO$ fol 'définitivamen!�. esfabele ...
ci�o pela Coordenação;para:9 dia ,5 de Março d� 194�' , I

.

'_.
lÚ""""çm�"........ .... ri",., ..

' ........m.,;.... " '." ---� I�l. fabrica dia!l:�ligS e :��ii:; Esclillúrll-I
"8TO M E ti 1·0

R'ua Duque de Caxias,' 8 (Ex-Pahueiras)
Telefone, 1081 - Caixa Postais 48

.

Especialidade em Imítaçãe de Executa.se com presteza e per-

Granito, Escadarias, P:avil1le!1tl�s, 'feiçã-o Colunas de Cil�lentl()
.

Ar",'
I.

...., ..... . mado, : Balaustres, Caixas paraSoletras, Pedras para PlaS,; Bal- Agua, :Tauques, Capíteís, TU!)Çls,
cões pará Armazens, Cantonéi.. para E$gtOt10s, Ban(os para Jar;
".

F' ,,;
.... '.

R d·· FI·' díns, Mesas de Centro, Ftorel-ras para utros e a 10Sl . <

O"I'as Vasc F"
." .

t
.

d
.

Jli1, .; I
"

v �', 111g1men 'Ü e a "

rões, Goras de Gesso, etc, : d e i r a- e P'e d r fi, .e te.�
ia

rala

I
!
!

Muitas vêzes as coceiras são causadoras de
situações muito desagradáveis. Evite-as com
PARASITINA. PARASITINA elimina os

parasitos causadores da coceira, impedindo
que éles se reproduzam, Os resul�ados de

PARASITINA são notáveis, também. para
frieiras e sarnas, Não mancha a roupa nem

a pele e deixa um cheiro agradável.

t��r�i i9S i�àlri��§ir.s� OUi: fn�t.J?Jt:��� .Cgf:[�ã�S
'�:t!'!'lI�:����_.tP"".""�'" '���::l:JI!I"��J:,::":'I'\;..�

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



�Ia8�am��maq�f 11 de r'
-' Loudres,'9 (BNS) -

EnqUanto! o «:'Evening Star». As tropas bri das, as impus que avançam têm

fevereiro de 1945 o avanço dos exércitos da mara, tanícas estão batendo os alemães de estar sempre alertas devldo

chal Stalin p�ra o intel'�or da I em totla parte na -ês:n'it"l. fai.. as minas ocultas na l1:�.:'e lan�;;;...
Alemanha Oriental constitue fi I xa de terreno conbecida como centa, Os alemães estão n'sls4
notícia do dia, a Hm\itada ofen., «salíente de Sittard>, 'e agora Lindo tenazmente e vendendo ca

síva do 2° exercito britaniC.o da.! avançam ,firmemente atrav�s d,�

1 1'0 c,ada 1.lletro de terreno
..

, pais'
geno�ral Dernpsey na Holanda I terreno Irío e lamacento. E uma

Sittard fica situada a apenas 3

Encontrado, morlo uem ri!Beir�o em itolllpava Ret'l continua em progresso _. esrreve ! guerra estran�a ': moroL� ,esta., milhas da fronteira ocid-ental da
,,_,._....:_ e mesmo porque na noite �nte- ����';..,:,x-;:;:':�, _ '.� 7:�'';.c;,.�...�;:! em qU'E� os brítanícos estao em ..

,

A J." unha T"Il1"l11 um 11{lVO gol
Pessoa vinda de Itoupava ReD dor havia clol'mido em casa, H P��i���'�� ������ fl,' penhado�.,/dqn'e 1'2ql�;erta\mell�� i �L"�l��indo.. do� 0:3t" ,:nq.mmtoga, .distTitlO' deste munícípio, in- sendo encontrado '100'0 denoís t: "iYYllí�!�.í!H�... '�lhJ���I'l!:� res qua 1

.

a' es C�Il1 a_ le11 ,'28 c a

I
,�.

_ ,�,�,.,
.'

O d· .ões "' 1�ncI'o'lml'10" �:.............. • •••.. 0 ••••••• :: I parte ela infantaria brltaníca.
I
tentam em vao deter a m.'a!anch!eformou-nos ter sido encontrado nas C n· I�G'.,. qu� fi v .'., til .

w, l.;"-"�_"'_"""'-"'·c.' �.•.......,..,._...."",�. " .

"I ln' .

S. domos '�. t
.' .! Alem do D,enuQ que orereoem de leste» � fone ue o «t.venmg

morto num. ribeírãe daquela lo. ,ecrlill O nossO lnlOrmâD f� O G:.... . "
'"

calidade,' na manhã de ante.osi- fato "'surpr'i::ende�l os mora(t�res MnrVerSanos I os morteíros, bombas e grana-i! Star». .

tem, dia 9, proxímo a resídencía da localidade, que não sabem (l Aniversariam se hoje: I
dos seus projenitores, o. jovem motivo que levou o infeliz [ovem ..

� O sr, João JJ[edeiros I �
Alvín Bauer, de 26 anos de Ida, a se aproximar do ribeirão em I Jn�. do alto c�mereio o.arioca I SI�lSade. horas avançadas da noite e nem I e tiçura muito reiaeionadc ! �
A

?cor�'en.
da reves.te-.se .de .oer- como e.n�ont�ar,:- a mor�e em

..air.!
nesta

prat;.a,. o.
ruie residiu por+

to místerío.. desde uma vez que o cunstancía tão ímpressionante. longo tempo, I
jovem se af.ogQu. num .lugar de I Seu enterro realízou-se ontem.j - O sr, gel'n.tar.w L.a�s. ! -----------
pouca profundidade do .ríbeírão no oemíterio local. FaZ8!n anos ar:�anha: I®�<O�.'.'"";�_".1t:

.•�._._.l'.9_.�®a 0.G"O!;
....�\fF_.,�...�.•."'''''��'1!'�.4>�H{i

- O Jovem Heznz naeu«:

r·OA.,�:; Eii! � enâer. I'·' f;íl' .-

� Instituto Médico Dr. CARVALI10 : - A jovem Digarnira Irla.j ,I '

� - : falda, dileta filha do 81',!
�

_ DiafEGósticos Clinicos -'- i I RiC?1'd� 'IPdiCOlli, comerciante: Bandeirante e fti�BH�ré COi®!êuãfj hoj� ®rn S��g� ��© ��@��@
<.J -i> nes.a c'U...a r? I

Metabolismo basal - Eletrocardiografia - Labora· �! .. -*-*-* �. ! All1ist03al1�snt'e preliar�? na ! Aimoré Esporte �lu::e,: � yrimGi
tório de Análises (sangue-fézes�urina, tltc.) � IVIBRantes �I tarde de.ho]le, no estauI,) 'Ar.. r� _pertencente. � �a. dlV�sao 'e {)

� I J. _ l1oldo Yufst::n, >em Salto do

)1
lutlmo a la dl'.'lsaD.

CHnica especializ&da de Senhoras ; I D� s_u"a. v'tagem. a Sao I Norte, os esforçados quadros do Em torno desse ll1.ltc1i é gl'an",

I
iOl I Pau�o, I Lgl essou ante-ontem I B'" d"'l'�ant">� ESPOl't" CIll"'" P ,]" o �Iltllzi'-snlo

(P:>l"u�.!.""o-e'" meu",t
..

ruol·'" ê"'te"l'll'dode Ql·"'lI''''.''''c-'.'''f;: OI'> •

'. t >. d'
I (,,1 � i .",::> � u:.. � 'c 0;;, .1 1 •

• tl.t 1�aYA '"
.

;::,. .... ó, .:;. L. a.,' ���ICl(>v ,..-::?.d'O' ';$, o ;1�OSSO preza. o COlega e I
JWaIS, mc.omQ�1)8 da. a�ol(l'CenCI� e na iUade Cl'hWa, �.II amlgo, 81'. Humbe1'lO }"lazoli, , O ,bane cafmH8�lesco do Gre��1 mvi ..Yerde

� mflamaçoes gemttUs. t'.tc.) � . alto funciondTio da firma .

; ZlIa:-ed. ii mo Branco. 3 _ <jlumemm _ Tatefana A202; Roberto Grossembacher, desta O novel GI'emio «AlvV\�erde>;, I promete obter êxito extl'aordi-

•
n... !, ••

W cidade, da eli:'3 blumenauens,e, levará a I nado ...

i)if:t'it.-.':'.jJ'_.:.��.!f.•=.=+:�.it::9-'i§0 O ti)l'.•"1'••��'.:Hí'5,:'.E'i""�W<Íj>·..c.:9�0
�

. r efeito hoje á noite, nos am· Esse b:d:e que vem despertalla

I
11

t··
.,

.

fli, ,fm � Fr .'
. � 1 pios

..

sames d.? Clube ]\!autico I do re�l entuziasmo, serú ll:ovi.
. .0 •• n r I �.n� D�ll1�frOISO BllSnU I Amer1c�/. g'snt1�1l1f.mt:e cedido ps I 1112l:1[lGO por l.1l11 e,xcelent�, ]a;::;::.

.

II ' U tj li li I I la sua Olgna dIretorIa, um gnlli- I r!,:amo3 grato p,e10 conVn2 (jl.!'2

_

. ."
. _

... . '.' ;,.., �

.

I Dipl.;ym. pela .FCf;c�tldade I dioso b:üle carnavalesco, o _qual I !:tos foi envié!(�.
plstnbulç.S? de t�cldos p.opul�j as I Nact?nal. de J.1!edwzna �a I O hnpij�umt� lu�ni$ &�lfmn,�i®SfO ��@ C��. €jnú���i�@
!110 -. Fo:-am dlstnbujdas n.o dO,s J?elas. fab�'lcas telüelS �o co. I

. Unwe'rs�dade do B1'asll I . .
.

. !
mes (.l� 1

..

a

..n.'&.r.o.... 1.3.5.7.,559. metro.
s

m.erc!O de t;cldos 5

..•8.3.
O nul m2� i I �,egU1i1(W a praxe �1

..O.
s mDs

?l.l- 'I
dad.LcÍra, para rr'CC0[}ier uma gran

de letildos popular,es. Amda 110 t1'05 de t;endos populares, COf- I ��eillõ&€D ES�llu.:iansta em
.

tenores,. o Gr('illiO ESI)Ortlvo de l1nssa de fiSS{Jda:Jos do grc-
;mês

..de. janeiro. foram. distribUi....:
...

r.eS
..

POl1deuúes á cota compUlso.'rh. I Dfi®�e�§ �as C�'ialiiças '. Olímpico, ta.mhem eSI.,.e ano, p'e.r� I
ná,

']' . mi irá qu'" s"us disti'1tos socio" O C,lr]os Gomes está adorna-
A execução da

..
nova lei de Imposto e da Péle l·.i. e �u�s f��niI�a� se �Ú\'irta;11 n� do a carat?f, para o baiLe que

. de· I Carnaval, havendo por isso, ala-lo Olimpko prDllloverá para di=-e onsumo· ! gado o T
..ea,tro Ca.rlos Gom('s,. trair e, divertir os seus milhal\êS

;"
---- ção do c.Iecreto.ld n. 7.219-1\,) Cursos esp'ecialazados 50..

I 1 I dbre, AJ:imentação das Crian que s'e a mia na n.oüe (e segul1-' 1 e WClOS.
Rio - O p�esident'e da Repu. de 30 de deZ1embr'o de 1944 (Lei

blica assino.u decreto declaran-i de Imposto do Consumo), com dohas, Puericultura, Bigie.. I M�mez�s C�!ii�fiUll&i 5U'mUm�ü)
do que fica prorrrügado pôrses� exceção do s'eu Capitulo III,

I �ef In��n�, b Cl:in�ca Médica
. I futeból de TubarÊÍo, COlHO ex"

senta dias 'O prazo para ext\cu... que continua em vigor.
I �� a�1trioen���rc:ao:;él�nf;�; I Segundo noticias vindas do sul trema';2squerda' do H,crd;io Luz.

O dSd d h
. .

Cr' ! doO Estado, Menezes, e12mentp Tais lioiÍcias não nos causam
S pe r os . e c assls para caml .. , lanças. I qUe com grande sUCessO integra� surpresa, pois Mleneses em BIu ..

Rio, � A'·· C"ar't'elI'ina hdleÓEexSpor'_ �O'i'doOnS iabpru,eseS'ntad' os .a.'os .inlpOf-j' ,'�����:�m�G.._1 e 1099 I va em nossa cidade o «Mais menau era um d03 mais perfei...
_ __

! Querido>, continua brilhando no 110 na pOEÍ\;ão de ponteiro;
.._....."""".....,."".m"".....m.....,....."'" 1

tação e ImportaçãO do BanCD tadores.- distribuidores ele chas i

IIJ O T I lU H � �
'do Brasil recebera até 15 dre si� para caminhõ'es 'lo onibns Pr::'.: ,"C,"' "iI n iA � II! III !II

março do COrt'ente ano, os p,e.. los candidatos á aquisição. , r 1-, /, I�.R_
re:r.";C'é'�;;�"';X�'7.';-;;;:.r;._.·;<-••�-;;;���� ...��"".-;;�.·� 7,;:-;;-;�Q;'7;�';',ç;';�-��:n i U:::''!::at:A1� ,{Qr� I

Pl'eliando quinta.f.eira em San; entendimentos com um famoso
, ta Cruz, P·ernumbnco, o iUlleri� I goleiro. de Florial1üpülis.
I ca do HiJ de Janeiro, que óra s,e I Quem será esse famoso? ..

I exibe nlO norte do pais, sOfnm a.1 Será Lviz, Joel ou Adolfinho?
i segunda cli:.ormtu, por (:j x 4,:

I frente ao Santa Cruz. 'I Informam de Inclajal que Baia:
--_ uo dôx.ará o InternaÓonal. d2-'

Fomo;; informadD que Mandko I vendo vir. para o fnfebál' blu-.
piOssivelmente integrará este ano

Imenauense
.

I() GremiD Esportivo Olímpico. �--

-_- O médi'Ü Doquinha Ja esta
Jnca, seguiu ante.ú'l1tem para! col11pletamente reslaheliedJo, ele",

Po·nta ...Gro5sa, afira de traZei" nü·"
_ \,:"{_�ndo na proxilna -S'2111al1a \lolta'r.

vamente para esta ciJa':ue, o me I aos trEinos do ':alví.,,:,vif.'nk '.
dio Paladine. Consta que o <SL1-, I' -----

lingrado> 'Íosta autorizad:) para I
O PresUente da LDD, sm. Se ...

traz'cr .outro_sVaI8f".?S. I bastião Cruz, passou :Q '(3xGr('i�:
- do do cargo d,e PresL12nte, ao

F 1
-, .1 \,. n

a.a�s::: que o campeao esta em, 'lc':'-President'i',c sr. Vüal .Franca.

D····.10,
de Blomenau

IIcidente OU

Banco Popular ê Agrícola do Vale de !tajni
;
I

Deposito à disposição 2 �J',I,I�u' IIDeposito Popular 5 . "

CJCts. com ãviso de 30 dias 4 0/0 II'• 1 f' ., 'I 60 dias 5 OiQ
Idem ld.fi 9" (Has 5 ij� oO,I,t,o,r> 1,1Idem lc'?m 180 eLas v u � ICIOs. Prazo Fi};i) 6 més98 512 % Ü
Idem iaem 12 fi' 6 O/O � I

��'I'I.1."'"'''l.cyH'''i1l'W'*'Wew;;''w...MIiii4����f��� Ij
rr··

A

C·"Il'i S'. im:V''e"',@ i,;(;j I
.

. ..�.��, !
I

ainda, que 113'0 se arrep2w:eria :{!1 I
mais do seu ato. II***
A direioria das Docas d:� Re- :

(Ue avisou ao publ:ico que foram
desembarcados d,e s;is navios
2.785 volumes C0111 indiL'ÍDs (Lê ,

violação, Avisa tamb:::l11 que pu. I
blic:ll'a futurarnente todos Js cu

EOS dê violaçãO, para qllê o C;)
merda se inteire dos furtos, l'c:]·
lizados nos portos de embarque
iOU a bordo das embarcaçÔ'es.

ApÓs treze anos de 'vida em

oermum com o amante, de nOme

Anwl1io RibeiT,O üelfi,i!l.ie, a ex·)

lUêretriz Laurinda L!Óc.{) T;eixeH
1'a estourotl-lhe os minlos� com:
,uma bala, apres:entando'..se, em

seguida, á poLida. O rato ocorreu

dia 31 de janieiro no Rio, A
assassina deu aomo motivo da
crime· a ··infidel1ir;:ladoe do compa�
nhelrl(), a quem havia amparado
em templ{)s. idos, declarando,

"VIRGEl\tI
elA.

Frente Ocidental está
.s,

I

se

Prado do Rio, La Menor
-.-. o :

e .rcapsorua
�m[;�Ua���"se a U��€sa nas
f�rillmaci[is lE1 ft]�®gâuias&

..�

VJETZEL INDUSTRIAL JOINVILLE (Marc.a Registrada)

recomenda-se tanto para roupa fina Gomo para roupa comum
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