
[ncuIralada uma divisão
.

alemã pelas forças �O
Londres, 12 (A. P.) - 0lrechal Tito, transmitido pe

comunicado de hoje do Ma- la radio "Yugoslavia Livre)'

45 divisões para defenderBerlim
Moscou, 12 (A. P.) -,..;. As autoridades nazistas

resoloeriun defender Berlim, embora iHi!ilrjfpn que essa

resietencia significç;, a sua destr-uiçãiJ.:: -CUs qermonicoe
concentraram na capital alemã segundo se informa
45 dioisões.

anunciou: "As tropas
yugoslavas capturaram Ke
saba e dividiram em três
partes uma divisão alemã,
Os grupos alemães cerca

dos estão tentando
.
deses-

peradamente romper o anel Moscou, 12 (A,P.) - O Marechal Koniev, em suado cerco e eetão travan-
do fercses combates. Na

nova e poderosa ofensiva, cheçoram. a 60 kms. ao 17,01'0-

este do rio Ode?', e acham-se aprozimaâamente a 90 kms.área de MosG�erninge 0.8 de Dresden. Com esse auanço, Breslaú acha-se pratiavanços yugos avos contl'

J �ente ce7'cada pelo eX81'cilo de Koniev.

ai. Tito
nuam, e na área da planície I rotado um importante gru
de Lika-Jasenicka, foi der- po de alemães".

Breslau, praticamente cercada

Continua em progresso a ofensiva aliada na

Belgica
reno na região de Nijmegen, En

tretanto, os aliados já conquís-t
taram aos nazistas as cidades de
Vaírm e Aikan, alem deInume
ras outras localidades.

Paris, 12 (A. P.) .: Anuncia-se
que a ofensiva aliada na B21 ..

gíra prossegue lentamente, de.

_-----�-......
-- I vido á parte acidentado da ter�

U
.. anDniail.lrlO Matutino

Cr$ 60,00
semestral Cr$ fi!),'),)
avulso o-s 0,30

7 .. , _ zw#. =* __ J':f _..�wa::_!!'IIi:It;: """.� __;áIII�···--
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Capturadas pelos aliados dilas importantes
, , cidades na fronteira germallo-holandesa

•

..

" Q. G, Aliado, 12 (A. P.)"_ «As

"Cidade de Blumenau forças aliadas ocuparam Milli-l

não circulará gen, na fronteira da Hola:m:f,af
com a Alemanha, ao leste de

Em \!irtud€: de ser ho�e, dia Nijmegen '8 capturaram ainda ,

de Carnaval, as nossas oficinas, . ,

não funcionarão. '8 assim sendo, I Mecke, a�r�ves da íronteíra, ao,

esta folha não circulará amanhã sul de Milligen, anunciou oco ..

dia 14, reaparecendo quinta- !muniCa(!O oficial de hoje do ge..
feira dia,

�
15. . neral Eísenhover,

',ais uma cidade alemã em pOder dos russos
Estocbimo, 12 (A,. P.) - tA I dou hoje, que tankes russos pé ..

agencia de notidas alemã anun l netraram Jla parte oriental d,e_

S. Paulo, 12 (C. B.) _ A As'.,
socíação Paulista de Círurgãões
Dentistas enviou um telegrama
ao ministro da Fazenda pedindo

'IX; "I' t P (A P) _ Oprovidencias para que seja fací- a� l�ng 011, �

.

., ,

olha V I.C· • !itada a aquisição de ouro para s,�cr-etano. d� Tesouro, sr, Hen�U .I.
trabalhos odontológicos, em vis, :y Morgentríau Jr., declarou .a,
ta de se tomar cada vez maís ] nnprensa que os Estados. Um-I
flíü

.

it ão los profís 'I dos concordaram 'em aoeítar O!
a 11va a SI uaça (:oi li' ""

, .•• .,
. .,

tere dos 11a obten pagamento a prazo da aJ.Vida ue'
810 tlalS lt1 �r�ssa ..

u ...
• -. ;

-

1 ' ll'etal 1'''5 casas elo l·a· guerra finlandesa, v,enodo a 15.O almiranf,e fl'aI1{;:�s George TlJi.eny obServa as manobras do çao (eSSL 1 1 <.
. l';

I d·" d·'" 1°4.1 t." " riR· h 1" d
-

I b" A f f' Fal'lII C n1ITWCl:ILER d'd d'"' ld I de (e t:z·eulbro ,� ;y -:t. AI1 dlO •,lC ·e leu mcorpora o a marin 1a ntanlca _ ot:ogra ta m03-, . UI. • MO L mo ·en o as lllCU ae es '�.
.

tra-nos o RicheU�u e s'eu arma mento. Rua 7 de Setembro. 100 • ex. 56 cor�entes da eXlstencia de licBn- mente? güvel'l1o haVIa recusa",
B L U M E N 11 U' . do aCl"ltar ess'e pagament�o de..,British News �SP::.:�rv:.:.::ic::..:'e:___ _:_��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::===:..:....::ça�p::.:r.::e.:...vl:a:.:.. ,___ vida ao fato da Finlandia achar..

Chocaram-se dois comboios 'nas proximidades· de Subida ,��.aüàda a uma potencia jnim��

Detalhes sôbre o acidente fer"r�,iario de s�bado �Itimo - O número de" ���õ�s . .

,'> ll... n�����::1���:ne:s�.���.�a. at�����,
: ... daluflcados - ires fergdos em m�rcha Lgulnl, naO poud" passo para o restabelecimento'Os l'espOnsav-els pelo trafego. .

h " .o··d
.

'''"" 1 .Q, I.. �., '. ser fr.:l:1c1o ,,�m t�mpo, dando-f-i'2

I das relaf:G'Cs com a Finlandiá.:de trens nas .est:adas· de ferro mêsma ,I;n �' e�:"s,,:,�nl"o . Il1V't:,I � I
svr e�quae ra,>�? ne:L Ultll:lO ;a. o inevítayel G vlOJento choque,

' .

de 'em s'empre aglr oom a m' i. so, dan.Ju-s� o Uvv ha\ u! 'CnCO.l
. soo S"nam c't,I.I_a d� 18 haras Ja- , . _

.

'
v

"o
_

. "

... ax_. troo Outras v.ezes, soJtam�se dois I que}a dia quando os trei1s C�,2 <ej
Esta a lnformaçaq que J�ece�ma ihunçao nas .ordens, que ema.... ij • .

• l}eIUO" �OI}I'" o lam"'nta""l aCIdoucOlnbOlO c: um atraz do ouLro 1 C�ü "arfiecr�dos d'" lnad.elra' ." � � c .< \ � ( .. "nam' d"sd·e· um'" "�z é{UA o In"...�' l /. ' L,.,o. ,. ,.:s,
Ad'

.

t 'd
. L, v � y� � �

sem esperar qüe o. primeiro atin 1 que se achavam estacionados n� te. lal1 a all:c a a �ncsn�a que
nol' descuido pode resultar em ja a estação imediata. Acontece 1 referida localidade, receberam Di' pel? menO� tre� .vagues ficaram
acid,entes gra\res, quando nã.o em

que este por uma raz?:) qual-l d·em ele f:'eg'u,ir ao mesmo tempo, se!'mmente clan?fIcado� e que
desastres de proporções caJami;. quer, é forçadO a parar durai1tf� um ligado' aO outro! com d.?sti.. tres guarda-fr'ews feruam-;;_e no

tosas.� . l,'

o percurso, sendo apanhado pe- no. a esta cidade, desastre, sendo, que um d�l'es�
São abundantes os ex'cmplos lo que v'em atraz. São casos mais Inf,eJismente, o maquinista do I de no.me Lel1!ndo .Degang; fOi

de desastws ocorridos nas fero: raros mas nã;O d.e 111,enor gTa- C�2, sr. Lauro Muller, o pr!m;�i- recolhIdo ao Hospital Mlguel
rovias pela falta do devido cui vidad.e., 1'0 a anancar, Jogo adiante fOL Couto,. onel", recebeu os >:ocorros

dado com os tr,ens em: march.a, I O ch?sástre ele sábaclo ultima', atingido na cabep por um p2- , requendos por s'eu estado, qu�
. '.

I
' ..

era grave.Geralmente os maIOres

Sll.listras próximo a estação ele S.ubi.da, se daço .de mad.eIra, que r.oIàl'l'l da
Se verifiCaI::' qua.nc!o, l�or, um, bem

a.1U� d8t.ivado d,.e uma dr-l ramp�, fl'eiat:do li COIl1POSiÇ.ã?: FaltamAlos mais detalhes 50-

�ngano" dOIS trel1S fC)1'rem pela cO!1stauCla t,oda casual,. pode O C",b" que Vl!1ha logo a1raz, la bl'e ''3ssa la.l1l!entuvel oC,orrenda.

Para castigar os criminosos de
:

- guerra hungara:s
Londres, (A.P.) - Anuncia-se da Yugoslavia, que

.

foi nomeada naquele pais uma comissão com o encargo.

de investigar sobre as atrocidades praticadas pelos huno
garos, contra 20.000 servias, bem como a inumeros ju-
deus, em Braca e Baranja.

.: Entre os culpados do terrível massacre contra a popu
lação da Yugoslavia, encontra-se o Almitante B:orthiz.

,HOGfttlilolabsohüa��nte inofensivo para
�'tij( I.. pele. EfImente proteção contra

etzel PICADAS DE MOSQUITOS e

outros insetos.

�..
·i·

.

I,
.

Problem.

Na· 50 milhões' de sacas armazenadas naquele paiS
.

.Washington, 12 (A, P.) _ As exagerado das compras de café" estoques do. produto seja Iavo-,
autoridades americanas informa- provocado pelo receio de que o ravel, complícou-se a mesma <em

ram que sómente um «aumento produto venha a escassear, pp'd'e',.., virtude da exígerura dos países
rá determinar o reinicio do ra'.., Iatino.amerlcanos d-e aumento do
danamento de caíé, Ao mesmo preço, até agora repelida pelos
tempo que declarava infundados Estados Untdos, Como consequen
os rumores de que estaria imi:..., cía da rejeição d'o pedido. de au ...

nente o novo racionamento do mente, no entanto, muitos pai...
café asl mesmas autoridades afir ses produtores, espeoíalmente o:

mararn que o excesso de com- Brasil e a Colombia, não cum.,

pras. não foi suficientem2utle prdram seus acordos para 1945.
gran(te para causar alarme. Tanto na Administração de Ali'i.
Um total de 5.000.000 ele sacas mentos de GUerra como no De..
de café sle encontram atualmente partamento de Estado, domina
armazenadas nos Estados Uni.:.' a esperança de que as atuais
dos, com mais 3 e meto milhões negociações com O' Brasil re...

a caminho ou prestes a ernban sultarão dentro em breve em. um
caro Embora a atual sdtuação dos nova acordo.

Burglan, Importante centro ele co

munlcações atemão ( a leste do.
rio Oder,

IUJOMOVflS ?
DISQUE FONE

1300
6 limousines de aluguel

II vingança.caiu do ceo!
Estocolmo, 10 (A. P.) _

Urgente - Poiand Gríslher,
Presidente do Tribunal do

Povo, de Berlim, que conde-
11i{)'U á morte os oficiais a12�
mães acusados ele cumplící
dade no atentado das bOIl1-.
bas contra Hitler, foi morto
durante o poderoso ataque
aéreo aliado desfechado sá,
bacio ultimo 'em pl-eno dia
contra a Capital do Reich -

informa o correspondente em
Berlim do jornal sueco

«Svenska Dagbladet»,

Egual ou melhor que o

similar extrangeíro

do

C r u ze i ro I Prefiram a Farinha Fabricada
pelo MOIHHO JOIHVILLE

Ouro para o� serviços I divida de Guerra da
dentarlos •.

fllllandlR para COR1

es Estados Unidos

DUmar . intensamente
bombardeado pela RDf

Londres, 12 (A. P.) _ Bombm'
de.iros da R. A F. levaram a !8k�i-l
to hOje á noIte um terrivel assaI ..
to aérs'O· contra os depósit{)� de

gasolina e oJ.;::o d� Dilmar, na

AJ.emanha. Até O' momento !1ão
'foi dada n<211huma comunicação,
oficial sobre o::; exitos alcançai
dos pelos bombardeiro,:; aHad9;;:.
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132._1945
. 1 7tl!CiIttI $ X1!tLtWL1bU1S ij li *'.".i&!t$I2i R &a

Vende se uma. motocicleta
marca "NSU" 10112 P.S. em

placada; tipo ·1939 '. c{}� cor

rente a válvulas cobertas (11\ .

timo tipo), _

em ótimo estado -

lnlormações com .Heínz Stein
hoU � Onéhia :de'Motocíclos _

.. Blumenau.
..

_R�ua João pe§§ôa
Beco São Joaquim

um�e�����O�;-d-td�'�OI�gu:;: Emprâsa· Gr.áfica· CatarinSllSB
.

S.
modos ê instalações sHnitatÍas, ·-A-ssernbléí � G�roal Ordinária..

.
com

.

um pequeno pomar. Preço � - • - . <&.1i v ""'" •• c;;IJ, a I

razoavel. Tratar nesta Redação.
".'.:.

CASA COM TERRENO
Compra-se . urna; dentro 'do

. perímetro urbàno da cidade.
Informações nesta Redàçâo,

*** :

Precisa-se
-.

- Precisa-se de um oficial, na
Alfaiataria E. Schweréndt,
Blurnenau - Rua Bom Retiro

10 - Leitura, discussão. E' votação do relatório da Dt
retoría, do Balance Geral, da conta Lucros e

Pernas e' {lo Parocer do Conselho Fiscal. .

2° '.._: EleiçãO dos membros etettvos e suplentes do
Conselho Fiscal pard. {} exercício de 1945; ,.

3° - Outros assuntus fie ínteresse da sociedade.

Bluinenau;' 9- de Fevereiro de 1945.

FRANCISCO, HOET'I'E - Diretor Comercial

�-.:'-�-;�--�-f;-!f€-�--'-*,-� o �-�-.-:--.-:+:-.=-+,.,..-.-,-:.-.

ércio ReFmaal1 �

eege·, s. lu
Precisa-se -;o� :urgel1cia 'de I

',Torneiro competente. Paga-se
.

bom ordenado. Para mais in
.Iormações dirigir�se â Caixa Pos-

- tal nO 64 -o, :Joinvile.
.

Pelo prC53nto' edital de convocação sã» convidados os

.-

p' ·',*d.**' .. - i s�r�. Aelenistesu t�unii'em se em Assembléia Geral Ordl-.

,e� el!-se ,

..
,

P!tH'I�:. q�e ser� rcallzada. em nossa séde social as 16 horas

Quarta-feu'a:uluma, Da Ala- ao -d!G 1, de �t!a!'çi} proxuno, para deliberarem .sôbre a

,

.. meda Rio Branco.uma cariei- segutnte
'

ra de senhora, cor de rosa,
contendo a' ímportancía de 21
cruaeíros, ';Fazer () fávol' de

entrega,!' o�. RelojoarJa C�ta.
rínensa,

'

,

.

�'
. �

Ordem 'do Dia

Apru1T8.ção do Balanço e Contas do exercício de
1944, Parecer do Oonselho Fiscal e Relatório
da Diretoría.

2° - Eleíção da Diretoria e Remunernção da mesma.
30 _:_ Eleição do Conselho, Fiscal para o exercíoío

de 1945.
40 -, Assuntos de interesse da Sociedade.
Acbam-se á disposição doa fH�3. acionistas, no escrltó'

'rio da Sociedade, 08 documentos de que trata o Art. 99 do
Decreto-Lei No 2.627, ele 26 de Setembro de 1940 .

. Rio do 'resto, 5 de fevereiro de 1945.

.

HERMAN�� WEEGE - Dlretor-Presídente
�""".-+--4l>-:.;�-'-.=-.-._;4>:--'+ p �-._-.---: ..- ..-.�+_�.-_+:-+

nOnl'e n]n ,J n n '"

nP. '�J.' nl' n u" ln \'ta �·i�O' ·n�fi·R·
.

n1'
.

Lt
1

.\�: '»�p-..\ ,!,,',j i P '{iI: aq,i " - �. !T'iji]í] NO
V u tHd,.l uli (f! .U ...tU lH � u r �&�Jlvn {l lH'!.

,'1i�.•�-�-.-._�_."_;-'§,,....� Comora e Venda de, Madeiras pam todos os fins

I C_aix_ã.D JU_Dubr.81_ I gel 1 de Setembrn .. ... .." Tn!�f�n� 1248:

! �;�:;:: II+Iõ i;jliTôo, fâ��"ii ;-er-rá
r : ordem

.

II:··
sa, R. M•

.....". 5�. �. I. - I. D� 5a�

Rua: Maranhão"."..
o

3�· Batalhão de Caçadores
N' 27

.. 19
IlfiiUllar�ladtl -. . $$�W!ç!...de Aprlvisi@la�i(udo

A tratar com
..

-

II .. ;
E P I. i A l .

. iJ!J-�Onc,H'rel1e�il .Mmiill:;tr���va E-'ara fllii'i!ecim�mjo de Artigos de COüSUiiil\J
-

11\ .:
.•. .

. Hamt[i-;'!l D�r�ãije o AmH1f:l. 19'.15.
. . .

..• '_;.'';'''§';''';'<t'_;'!f".�.-�w.,..,�,--ii---� ..' C��üna-s� � ate:!çiio dos jnte(e�sad�s para o edital da

con'I'�,

.o, _ ,.. ..'
.

....
• correnc!� Admmistratl'va para for!ieclmemo de artIgos de consu-

, -<®
f l mo hap!tu�l a esta Unidade, p:lb!i�3.do Da edição. do àia 9 de

,

I FeVelflfGOO :corrente ano, desse ]omâl. .

I;
.

Quartel em )3íwneilaUi 10 de FcvereilO de 19-15;'
PERCIO DOS SANTOS :JEOLÁS .

I .

i-\sp.Of. LEx. Almax. e AprOv. '

�-�-�-i5--+:-�-��:fi-<>'-',,, o *-+-::-�_+:-'-,"'_+��_+__'-$>-'-.

Prefeitura JViunici!Jal· de Biumena.u
EDITAL

., .. De ordem do sr, Prefeilo, t01no publico, que no mês de
f7EVEREIRO se arrecada nas tesqurarias da séde e intendencias
ó�átr!t-ais o_ imposto de LI�ENÇA ��bre carros, carroças, bicicle

{fãS, etc; réteI'ente 110 corrente exerCICIO. 05 contribuintes; que não
.•.s�tísfizerem seus pflgamer:Íi?s dentro do p.razü.. a�ima) .. poderão
amda fazelos. nos meses oe março e abnl, acrescidos da' rr;ulta
4e 20%'- Terminados Os pr&Zf}S acima citados,

.

serão extraídas
, c.erfidões para a devida cobr;::nça executiva,·.

.

Oireioria da. razenda de Blumenau, em _1c de Févereiro .de 1945.
. .

.. ALfREDO KAESTNER - Diretor

A.

Aos trausportadores de cargas em geral é de

passageiros:
De acõrdo com a portaria n' 330 da Coorde

nação de Mobilísação Fconomica serão foruecidos

caminhões ou ônibus marca Ford 8 cilindros - 100

cavalos. Peçam detalhaes e informações aos agen
tes FORD desta cidade

. �.

�:

Milhares de atestados que confirmam a exce

lenda do "OALENOGAL" representam a Voz do Po
vo. Dores de cabeça martlrizantes, continuas, Reu
matismo crônico ou agudo. Dores nos O�,SQS e nas

juntas, espinhas, Erupção da péle. Feridas antigas,
rebeldes, Ulceras) Queda do cabela e barba. Purga
cão dos olhos e ouvidos etc', são muitas vozes ma

nifestação de Sífilis: sendo neste caso indicado o

....}

Enérgico auxiliar da Siíilis, como remedio eficaz. DeQ
veis usá-lo para colher seus benéficos resultados .

17 EG

Foto AmfH)OR (8. Schnlz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro, 596

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



32- Batalhão de Caçadores
Edital

'

r. :
! não estár chamado á Incorpora

ção' para o serviço do Exerci:..
to ou da Marinha de Guerra
ou provar ter sido isento de
Incorporação depOis da �con
vocação de sua classe:

.

ser solteiro ou víuvo sem Iilho,
Os interessados deverão apre

sentar comprovantes das, condi ..
ções supra mencküiádas, tais CO�

mo: Atestado de boa conduta
passado pela autoridade compe
tente, certidão de nascimento,
etc.
- As condições físicas serão

vertfleadas. por junta médica ml.

Iítar, neste côrpo, após a apre
sentação'.

José .de Mello Alvarenga
Ten. Coronel Comandante

Regis!r6de Rpareil!osReceptoresRadiodifusão
o sr. Agente Postal Telegráfico desta cidade,

chama à atenção dos senbores possuidores de aparelhos
[receptores radiodifusão, para renovarem os registros

E X P E DI E N T E Idos mesmos, dentro do praso regulamentar, isto é, até
;'

'.
, ',,' 31 de Março. Aqueles que o deixarem de lazer dentro

rai� 1099 ;. (" P@;t��d 51 desse período, ficam sujeitos á multa de Cr$ 25,00.'
'

llr. Acbllies Balgi�l
Diretor-Re8pOnS�,"iel
Dr, MfmJso Salsmi
Diretor-Pi-oprietarie

Oficina "

PfGpl(��
RUi! II de Fevereiro. 7

C I D ��
DE 8LU�jf.·NAU

o 32° Batalhão de Caçadores
;.__ com séde effi'" Blumenau -e,

Santa Catarína -- está aceltan
do voluntários para o s-erviço
ativo' do Exercito, que se apre
sentarem até o dia 28 de fe.:
vereíro !e111 j curso '6 que satis
façam as seguintes condições:
ser brasileiro nato;
ter bõa conduta, comprovada;
revelar aptidãc Tisica para 1)Ser�

vi'Ç�J ":militar;
estar entre os 17 e os 25 anos die
idade apresentar, em caso. de
ser menor u€ 18 anos, consen:'
timento por escríso do seu reM

presentante legal:
não ser reservista de la ou 2a
categoria;'

..

1

l"Ií"""'''''�,�, T" A,
"

•
t I I'

I
I
f),em ore foi e continúa a ser

_ '<P" � •

�

r

�,.,. fabrica de Ladrilhos e Oficina de ESCl�ltura

Ir_Boldo Paelter
BLUMEHIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

,

Hst�be15tido com "Escr�t(Íi'io de Ad'IJl'lcacia" nesta ddade, tema
a liberdade de etsreeer-Ihe reverel1ciôsumente as seus présUmes. quer
em Cüllsall Ci'l1is. t::Qme�cia!.s. Penais e Trabalhistils; quer em Pr!lces
sãs tis Inventnrle. 'lIun' na ;;!lnsmui�,..ão rIe Stl{!ie�;;ules CílmJ.!rciais:
Quer na feitura da tOI][ratos.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Aniversarias I
. Fazem anos hoje:

Será cria.do 'IOVO organismo no di�n:�;�s��� �;r��!�Ii�a�=�
Banco do Brasil

.

;��, s�'e��cadO fU:1Cl,OnariO da E.

O Snr. Idelíonso Texeíra,
O objetivo da Superinlendencia de Crédito e Moeda o Sr. Dr. José Maria Ponde

Dentro de breves dias, será criada pelo governo, no Banco Chaves, resldente no Rio Grande
do Brasil, à Superintendencia de Crédito e Moeda, qUe tem o do Sul.
objetivo principal de policiar a inflação do crédito. O Sr. José Díckmaun.

O n
..

·

ovo organismo .do .H.. anco do Br.3sil será dirig ido pelo O Sr Erl IS" 0'01. c 1 prengei.
sr, Vieira Machado, o qual será substituído nas funções de ge- O Sr. Eugen Kuhlrnann.
rente do estabelecímento.tpelo sr. Ayres Montenegro. Fazem anos amanhã:

De acordo com os dispositivos que serão postos em vigor, A Snra. D. Una Kock, esposa
a emissão de papel moeda será feita em função das necessida- do SI11'. Emílio Kock residente
des bancarias, nesta cidade,

Tambem os estabelecimentos bancarias, não poderão fazer ***; ';,
depósitos em outros bancos, como acontece atualmente, NaSCKmêntosAs contas de aviso prévio contarão juros de 7°/0 ao ano· I ....

a 10% do valor' correspondentes às mesmas contas, deverá ser

depositado no Banco do Brasil, em conta que não vencerá juros.
Encontram-se em festas 'os se

guíntes lares:
€'�=:-"IÕI� .......O:;�!"!�'":::'::".;r..���6f!������� Do. Sr. Alex Gutz e de sua

exma. 'esposa d, Gerda Gutz).
com o nascimento de um: mení.,
no, ocorrido dia 8 do corrente.
Do Sr. Bernardo Rauth, fun

cionado da Cooperatíva de Con
sumo dos Operarias da Indus
trra Textil Companhia HerWng. Com' a presença de uma bõa as ! agradou a quantos presenciaram;
Resp. Ltda. ·e de sua exma, es- sist�ncia efetivou..se n� tarde de o embate fol renhidamente dls

posa D. Amalia com o nascímen ante.ontem, no estadío «Amol- putadc oe íindou com a vitoria
to de um menino ooorrído do- do Kirsten», em Salto do Norte, do Aimoré, pel'O apertadíssimo',
mingo dia 11 dO. G�rre.nt:c na Ma .. l o a�llmdado e.mbate. entre Ai.; escore üe 1 x O.

ternidade desta praça, more x Bandeirantes; Esse e11. Na parada entre os segun
.

Do Sr, Bertoldo dos Santos e I contra que vinha sendo aguar-: dos quadros verfíícou-se a Iacil

de sua esposa D. Elsa dos -San.., dado com' grande entuziasmo pe vitória ainda do Aimoré por
-----_IIIIIIIII_--_II!IIliII!J!I!.lI!III!IiIIIiI!llll!lilIllllllilli_ililDllil!ll!l!llillIIiiIlIIIlII&ill......I!!I!iIl.I9l'CBllllIIiII1mI@tos,comonascimento de uma I los esportistas daquela 20tH" 7 x 1.

Ind" Irl· um
'

rCI- ��:�����a, ocorrido dia 11 do an- I Empatararn Chile e Argentina
Do Sr. Roland Olbrísch e de I

I.. '0 "7 , 1;- O"

_ . I sua esposa D. Izo!de Olbrísch I " .

I
cano. E:..:tru! realizada {l°I1-'l1_Üt,

As exportações dos E.U. As para oBrasil] com o nascimento de u.m me� A par�ltla �IHI: x ;rgentl2�' t.::-rnllno�� :_Olll o result�do de 1

N

...

ova

..

Y

.... ork.,
(U. p'.)

-

Me.mbros da A., .SSOC.iaç.ãO NacionaI]l1illOI
ocorrido dia 11. do fluente, em contínuação ao Sul Amerl, ponto par" cada bando.

.

de Crédito' revelaram que as exportações destinadas ao Brasil Brasil, ponteiro absoluto
aumentaram duas Vezes e meia, em 1944, em confronto com o

mm

.

d 1M!) DR fifFnuSR BftLSUBI --. I ram a ocupar a li:lcrnúça. do Sul
ano. e �
o,·

ii II un III II iill Com o empate do jogo Argen- I America.no Extra! com nenhum

"Tecelagem. deSedas p.. , auflcéia Ltda,' tina x Chile, os brasileiros passa ponto perdíto.
Diplom. pela Faculdade

Rio, - A Agencia Especial da Defesa Económica fez pu- Nacional de Medicina da
blicar edital de eoncorrencia publica para a venda das cotas 50; Ünioersidade do Brasildais da "Tecelagem de Sedas Paulicéia Ltda." em liquidação O campo do Palmeiras foi lo .. I Com mais essa vitoria, o Vasto:
com sede na capital do Estado de São Paulo.

Medico Especialista em
cal ante.ontem de uma interes-I Verde demonstrou estar em exce

·A.··. fraude nas expo rtaçõas I
nft�lIIll'�i!i!' .s�!!!- P",ii"!lllt!l'l!iI$ �a\lle p:le_ja de f�teból, entre! lentes conúicões p�ra �li�p_utaJ�

Q esu..uyu,", Uu .. b�Ul!uyo nors clubes de nossa várzea. Os
10 campeonato da za. dlVlSUO e

Rio,' - Na Associação Comercial da Bahia prossegue o e da Pêlo adversados foram Vasto verde

.. 1111i.mten�se il1\.'.icto, com seis tl1iiutl
estudo do problema da fraude nas exportações; e Flamengo. íos consecutívos.

Foram organizadas diversas comissões para reprernir os abu- ..- Apóz uma ardua luta, o "I/as... '. ... .

SOS denunciados e alvitrar 'medidas capazes· dr evitar a sua re· Cursos esp'ecialãzad:üs SO� to Verde mais uma vez dehoú! ._-'+_-+::--t- .+,-�=�-�-.+--.

petição. I
bre Alimentação das Crian {} gra.madO com os louros da vi- re�...._.:.:.-::.T.::.:��-....I.-:+=.iE••0 e ®••:._.:$_.::_"'_�+��.=.:.�4'.• ,u:.=��..a dnhas, Puericultura', Hig.Íie� toda, pela contagiem (}e () x 5. ,

- _.�:

•
Instituto Médico Dr. CARVALHO

_ �.I �:fa��itn�:�b�:����oe. �:�!�1�
I
+�.•-'-�-•.-.="-+-+-+ I i5edéAl&>t1t -Ccfft:td!1Ú.H

�_.

�, til. e Doenças da Péle das Arno Lippel "

_ DiagnQsticos Clil1icos _ �
.. :, II

Crianças.. .' -, i ,.,,i ..... jÍ"'" Assumiu. provisoriamente a CU,. 'I
1

Metabolismo· basal - Eletrocardiografia - Labora- � Telai.: 1101 e 1099 reção da pagina esportiva da' . !
tório de Análises (sa.ngue-fézes-urina, etc.) � nossa c{)l1freira ,A Nação" o

� ................._............".m_a. ......... nOSSO prezad.o coI-ega- e particu ..

,Clínica especializada de Senhoras ::
P d

lar anugo Arno Lippel, que já
(Perturbações menstruais. esterilidade, alterações se- � er eu-se há tempos atráz eX2rceu naquep

. . " d d dI"
. ;'" 1e orgão identico cargo.

XU31S, Incomo ÕS a a. o pcenm8, e da idade critica,;t: Uma carteira com a im!Jorlan.
r:! inflamações genitais, etc.) : da?e Cr$ 955,00 e duas foto-

+-.-.§i-.-...-�-+_.��-. I
-lo!. Alameda Rio Brane.o, 3 ..... IlImnenau - Telefone 1202 �. gra.ftas da mesm� pessoa, no Brasil x Argentina• • ® trajeto da Fabnca de Oazes

E.�_·t:�·:·Xif:·d�I.I·3ít��d·lf�d-
..0

OilJ;d-·jI\�E.:.:.:::
..:ç."":�::.:li•.4>.��® \ ��t�ci;�e�o;'t��emer" S. A., á

s. ". s.en. O. 8.S u

....
a fi a

....e,.Clara.ç.ao de .uuerra. \ pe. ::!e.s.
e

.a.quem. aChar., I e�tre-
.

'. da Venezuela ao Eixo gar .n�ste jornal, que sera oem

�....... ",.� � i1; ';:_r n>'; . ,

• grahflCado.
;�:. 'l, . i"' .

. ,.c,_ te depOIS elo exame dn assunto
Cara·càs, 10 (A. P.) - Um jo1''' será 1:onvocado o Congresso, Of-3

._-�-..-:4':-:.:-�-�-�-.-••--..............-.-.:-4,..�-.-.� �-�--.Sl!I. -�-�-��-�-.-.

nal local informa que a declara gão autorizado a sancionar esse

ção de guerra da V<enezuela. ao passo. A sessão ordinaria do
eixo está sendo estudada atual-, Congressú Venezuelano começa�
mente

..
p'eIO poruer ex'ocutivo,! \ rá dia 16 do mês proximo vi.n.:,

acr-esoe11tando que p'Üssivelmen..; douro.
.
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Banco Popular ê Agrícola do Vale de Itajai
Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts. com aviso de 30 dias

,I ,J ,',' 60 dias
Idem íd �D gt> dias
Idem idem 180 dias

C/Cts. Prazo Fíxo 6 mêses
Idem icem 12 :t

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

fi 112 O/O,
6 O/O

512 O/O
fi O/O

Prado do Rio, La Menor
e Ra.psodía

encontra-se ii v:mda nas
farmacias e Drogarias

e

"VIRGElVl ESPECIÁLIDADÉu
tia elA. WETZEL 'INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Registrada)

não dave faltar Bill oaS3 algnma

Osbbão

�5�'OÁ� 'j/f?CtAt
... -.

, Esp ECll\UDADE

....c-.�_. "_'_;

Infantaria dos Estados Uni dos aVUl1Ç;�l;eI��;êh:,{ na ilhai
de Leyte, no Pacífico. Foto - S. r. H.

4>-.-_.•-.-.-.-.E'D..-�'-. {) .--�._.•._-+-.-�-�§õi+--.�.

rõ i E pu
Dificil triunfo do Aimoré contra o

Bandeirantes

Continua invicto o Vasto Verde

Está marcado para amanhã á

noite, <em Santiago elo ChUe, o

grandioso choque entre argcntL.)
nOs x brasHeiros, dois velhos
rivais do peból continental.
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