
Q. G. de Montgomery, fi (A.P.) - Os soldados do Nono

Ex.éroito estão vendo a {Ilho uú a margem oriental do Reno, na ax

tremidade de que tem sob seu Gontrole; A

ponte sobre o rio está Intacta e embora seja ainda prematura sua

travessia, é essa a maior noticia, desde que os americanos chegaram
á margem ocidental do rio alemão, Por outro lado anuncia-se que·

Hamburg já foi limpa de soldados nazistas.
------------------------------------__--�-----

A constítutção de 1937 que
ainda não foi aprovada, já está
sofrendo emendas.
Ao que parece, vai revigorar

o príncípío vigente na republica
velha, da representação propor
cíonal. Cada Estado terá na

assembléia, o numero de repre
sentantes proporcional ao

_'

dos

seus habitantes. Este numero te

rá um limãe mínimo que, rliÜ

que parece, será o de cinco.
Assunto magno que interessa

a propria essencía do regime,

1 t
.

'C' co' I O.'"J fIIIl 3'
essa particularidade da emenda

". 8- e I' 'o·rp ". r.poe constituclonal deverá suscitar
acesos debates, evidenciando a

O.S j'anoneses continuam evacuando ii ilha - Chinchin sofre pesadQ ataque aéreo critica a sua frazílidade e ln.
lU cousístencia ante �s postulados'

Guam, 5 (A. P_) -,- O comuní- ses na área ela Quinta Divisã-o, nossa artilharia e o inimigo con
da verdadeira democracia, que

cado do Aimirant·e Nimltz diz onde o inímlzo íoi repelido com tínua a executar seus planos de
� ...

_ assenta no governo do povo pelo
sensíveis baixas. Naquela zona evacuaçao; povo a sua natural razão de
estão se travando lutas corpo- A Força Aérea do 7° Exerci- ser. '

a...corpo. to at�c.o�l a ill:a de Clünc!l�n com! Porque é bom Que proclame. ,

ínjmíga. O aeródromo a sudoeste de gram:!8 lllt'Cnsld�de, Utlhza.ndo I mos: a l�presenia';ão ,proporcio I
__H_ú_u_\_re_>--.--'co�n_tr__a_�a�t_a_q_u_·e_s__j_ap_on�e_- I_\\_iU_-_J_ím__a,_e_s_tL_ú-,--S_o_b_o_ fogo da pesauas bombas e !ranadas_ nal foi a causa da deturpação

. e, do regime republícano e dos ma-
r0'f'0q;''??T-n',,,.,;,:·'':\(''}'?'wn:·l!:::�??·Y?''.'::FT··';''::ê7?:CT:7'f'>::":':":""':'),::�r';}V''''''T:',::(,::';'" les, consequentes que nos Ie ...

varam a revolução de 1930.
As representações estaduais;

organísadas em bancadas, eram

as que impunham a Nação as

suas vontades, já sob a forma de
um texto ele lei, já sob a da

solução de um caso politico. Fel"
lo numero faziam, desse modo,
o jogo dos seus interesses, reglo..

1-riais, nem sempre

corresPouden_.,
IUIOMOVEIS?

tes aos interesses de todo P\ DISQUE FONE
palz.
A celebre politica dos gover- t � O O• nadores -- outra excrecencía do J

regime passado _ foi também, S Um.'ousines de aiunuel
uma proliferação- natural. do tal

I
::I

sistema de representação. Rodolfo Kraemer
Ora, se ii Revolução foi feita

-=-=_::..::.::::=':::====::::�==:::=

a luta na .Isia
I

Desembarqlles soviéticos na cosia do Baltico
Verificam se exitos das forças aliadas na, raglao de Dois poderosos exercitos da Russia Branca divillem a Pomerania

Mandalav --- Varias aldeias fOra§!� ocupadas em três partes iii! Evacuada Stoigar_
f nau, as aldeias .q,ue eram .p�d�... '.

I
frente que se extende ao oese caminho aos soviéticos para Stet..

: Kandi, 5 (A_ P.) � Foi distri- rosamente rnantídas pelo tnmn- M{;iOOU, 5 ·(A. P_) - A P0Il12- de Coldny. tín.
buírlo i() seguinte comunicado pe:'. go, foram ocup?das pelas n05-. rauía f.(lj dividida em três partes . --- Stotgard está a 32 quílometros
lo Comando Aliado no Sudoeste s�s tropas, depois de um ataque pela ó; pla irrupção, das forças Londres, 5 (A. P.) - A D. N. ii leste de Stettin. '1'. e uma das
do Pacífico: (A Segunda Divi- aereo.

.
russas pelo mar Báltico, sobre B. informou que os alemães eva, mais importantes cidades da-

são Brítaníca mantêm firme a Na cabeça de ponte de Sin- as cielffias nazistas. Com {�fei.to, cuaram Stotgard, qU2 barrava o quela l'egião alemã.
c:abeça de ponte na área do flan-, gau, ao norte d,e Manadalay, as

'

------------
ao mesmo t·emjJo que () Primei!... fi .-

•

II ' I I tco :esquerdo da Décima Nona! tropas da Décima Diva:o;ão 1n-
1'0 Exercito da Russiu Branca MVmeS gemuuucos VO Im a ih€iCar a ng ii erra

Divisão Indiana, ao sul de Mhi.... diana tomaram as
.

p'o&ições ao ! sobre o empl1ego de uma nova
alcançou um ponto a vinte qui... I

gang e ao oeste de Mandalay. ! Iest'8 de K'etchin, 55. milhas ao·
lometros ao nort'e de Stettin,' {l Paris, 5 (A. P.) - Ant,e a :der_ bomba Yoadora� cujo maior aI.,

Na cabeça de pont,e de Mpy-\ ilorte dG M;andalay;'), rocada dê suas' forças no oeste canoe permitirá seu lançamentoSegundü Exercito ,?tingiu um." a o";enSl'\ru caele'i vez mais vio- d
.

Al 'h A
ponto a cincoenta qu<ilometros

<.- l' a propna ema;n a. s pro-:
lenta das Forças Aéreas Alia� prias emIssoras alemãs falam a

ta A do Roer, pela petagual'da da. das, o Alto Comando Alemão esse rocspeito. Adiamta-se a pos-

�, (; A S A I D' f A L �U�:���:,�i� I;�� d��i��r ��� �;��i�. 11���,e����:::asU��t:��I�� ��:ilà��d�o��bauSm�ro���:as�f��:,
três pmies, as qúais foicam conk esta noite a bombardear a 111- da s'2gunclo se anuncia, houve

Grande liqUidação de Saldos preendidas entre os dois pode� glaterru. E a imprensa bl'itill1i-j atividade aérea do inilllÍgo ao.
roSús ex-ercitos russos, numa ca faz tambem hoje c(mj'eturas I sul e l1ort·e da Inglaterra.

I
Cr$ 60,00

ICr$ 35,0,) .

c-s 0,30

Diario MatutinoEm primeiro lugar.' il
Drnem, porQJle na de�
sOrdem nada se CC!lB'
troiJ '

.

Getulio Var�as .

DE lU� u an ual
semestral
avulso
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o seguinte: «Continuam UVa �

cando os americanos :em.' }\\10 ..

lima, .contra a feroz resístencía

I'

Soldados norte.amerícanos avanç-am sob o fogo da artilha ria na zona que rodeia a cidade
alemã de Urbach. A ofensiva dentro do terrítorío n�zista con tínua apesar da crescente resino;
te-icia. ,S. L H.

o mes o e r r o.
para destruir o regime passado.
e s·e veio para reintegrar a Ji:E:"\
oublíca nos seus Ildímos funda- ,

mentes democratícos. não st\

compreende essa revivencía. eles
artículadora do preceito da igual
elude dos Estados federados en ...

tre si. Se são iguais os Esta.,
dos jamais poderá preponderar
sobre os outros, nas deliberações
coletivas nos assuntos atinentes
aos interesses da Nação.

Iguais direitos ,e iguais deve
res, têm, todas as unidades com

ponentes da Republica dos Es,
tados Unidos do Brasil. Sejam,
embora, uns mais fracos que os

outros, no aparelhamento índus-
'

trial ou 'economico ; padeçam
uns, mais que os outros, (fe
defeito ou de escassez 11a sua

produção industrial ou agríoola:
se são iguais diante da' lei, a

fraqueza ou a ,pwsp'cridacle d":_

mograiica, consequente de tato
res varias, jamais poderá Servir
de crherio para uma desiquípara
cão pratica da sua igualdade. Se-.
rá, voltar novamente a politica
do café, onde tornando café, só.
mente se díscutía o caso do:
café.

O Brasil não pode viver só",
mente do café Icrõas

enhu ·0 stácul.o oder' edir O r ii
RtOr 27 (A. N -) � O vespérti,., It

,-- " I mente ligada á industrializaçãÜt
no 0

..

(GIOb'Ó»" por lntermédiu Ó'e or f-Se uma ra a ao do pais_ Nãi() pode haver in.,
seu 'enviado especial ao México, Üusíria O.em 'energia barata e o

entrevistou {}. sr. AdollJho B.erle • IDecll""r"liçÕes 'e.·t"!!is 1..1'" »E L· 'd ..!I Ir t\ d Brasií possui tooos 'Os e 'ementos
JUDior, ,embaIxador dos Esfadas

,

9€11 OI U li � no melUCO peno IDuaUlal OI' uDS I;.Sdl OS i para bso_ Máquinas, capital e
Unidos junto arj governo hrasi.. a ,indus.tri�l�za,'ção_ d·e

suas. pro�,' Unidos, sr Berle Junior I fabricados a preços mais bara- 'II técilÍca de pl'overüenda ameriCa�
··leiro. Disse o diplomata estadu-; pnas matenas pnmas 'e para a J. " 1 1Os;.\', Concluindo suas declara� na "irão ci()opel'ar cOm o B�'a5>iJ
nidens'e ao jornali'sta càrioca.: ampliaç{io doo ,seu m.ercado 1n-. cient"�. O Brasil possue matérIas !I !;ões o sr. Berle Junior UCT('SCBn· I

O E t d
.

U -d t·'· . -

ti 11}é!.
ra a construção min,iln" (ln 4

,- "8 S a 03 nl lOS . em 1,erno, PO[S nua {'vemos esquc", primas que podem ser lllanufatu�1
'

íou: _ < u "

.

t
. I

. grandes usinas comi{) a 'do VaJ.eln 'eresse naCl'ona na eXIstfmna C1:'r que nenhuma nnção indus., radas por sua própria industria _._ ,·:No$sO governn está defini- -

:I B 'J f' ",n l'
..

"

-

I I
do Tenessee, dos Estados Uni.t,oe �m. l'aSl O�[C em :-ur os. QS: trial izou-s·e visando os merCil- a pr.cc;os mais ba!ixos que os tios tivamêllte di;sposto (l. cooperaI'

sentld'Üs, ·eoonÜl1noo, SOCIal �
.. PP";'I d-as externos, mas procurando Estados Unido'S_ Por outro lado com o jJO\'O brasIleiro para O!

dos, cuja construçâo :representou
lítico. NãQ se trata �e .um inte��sl prim�jro àt-endel' ao consumo in-- Os Estados Unidos l}ossuem ca-J desel1\'oIvim{'[1l0 de seu Pl'Ópl'iül para aquela vasta l'egião lima

�e ;n-erament'e_ altrulstlcO, .•. '

pOIS I t'el'no_ Ninguem po[h:rú mais im"'l pacidade d.e prGduçã{) que lhes tráfego uér20 interno. Para is� \ elevac_:ã:o do nível de vIda de

amuas as naçoes l�od<em dlsso ço! p-edit, I) Brasil de tornar-se uma; permite proàuZ'ir muit\J a pl'é\� so não Ialtar50 aviões, equ�pa-, sua população c ú barateamen

lhe: vm:�age� mtlt�a.. Os .Esta-l gralH.le na,.:ão_ Jei pa�soll a.épocn; Ç?S mais, b�jxos que ojdo 13m", meniOs '.' ass�st-encla técnica ás to C melhoramento de sua pro

do:>. �_n�{I?S Ja" ���buem I�l3nOs d? SJstem<l;_ ec:onoll1'JCo ...soclul do I sIl. E' logl'CO, pOl'tant,,:, P[(}CU�. c?mp�l!1hEl:'i aereas fêulmente na-, duçiio. Essa� � muitas ot�tras
def.ulJ.t:\:�� n� sd1Lhl'Ü d: �cel['�ar I S�C�Ü? XIX ell� _flue .0 !mm.ll? SB

I
rarmos vender ao BrasIl produ- clOnaiS. Da mesma _forma sabeR, I .()braf�. e:s�ncwls para O pro!:;�'es�

o fOfluLClfl1_111o: do BlftSJl.l pHJ- , dnrldm em naço;es mdustnau;; e tos como g.elau.eiras, rádi:us, au- mos qUê {) apro\"!:ltamento da' 1 50 bl'asll-elro podem contar (.'Om

..�.orcio�an�,o�l�l.e �tâ.(�Ui�a� e.. a�-l Jl�5ões fo!neced�ras de n,.1iXj:éri�S I tomóve.is, sem. coml�et.' ÍI,'111m; cOm 11 irn�ns.a l'cse.r\'u d

..
e

e,ne,'f!:"Í.,,:- 'ti", I a f.i:ll1e cooperação dos Estados
SlstenCLa leqpca �!ecessan(l vala p'rlU1US. Esse SIstema fOi UWi!.! I os PJ9dutiJs .. t;tue alI p,Oc.h:m. sgr drauyfil ,df,) Bras!l esta d�retp.;-: I U.ruflO�»I, . ,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Allreri» Campos. pri:'sid;)nte tia JUEt: c.:' Alit?tamento
MilHar, ln s11ber que foram sot{eú�()· c,:,:;,;GC[:cI:B part.1. o

serviço do Exercito Aiiv», 08 ci,JuGÚUS C:' re!Hç'EO sbaíxe

.-__"""""..-.-......=--_""""'..,..,..._.....,""""''''''''''"''''"'.,.,..,......._�'''�-=_.=.,_ e que deverão se apresentar nesta f,n1:::'d 1.2 diB!.'. 1 (\ 14' de

DA.. _ SAN T A [ L L A �11aI'ÇO do corrente iH'O, e (IÍ3 que DãJ fiZerdr1, �l"�?�'ão su-

r, -

l,1eitüs as pe.,nas.
estabdeeld"s aos regulamei.tc.. s.

Miiaft.res �
Diplcmado neía Faculdade Nacional de Medicina da Cedigo penai do Exercitu. E, para que c�egat� ao c(Jr;hec�-

.

Universidade do Brasil.
.

.

i mente de todos. Livrou se o presente Edltal, que seca afl·

l\1éilico por concurso do Servi.;·o Nacional dp Do ..n�\l\s illelltai�, I' xado ui! lug.ir do costume e publlcado na imprensa.
Ex-interno da Santu C1l8& e do Hospital P�ig-nàtTic<) tio Rio

de Janeiro, Ex·médico· assistente do Suuatório Hio de I C Iasse de 1923
Janeiro da Capi tal Fedpml. 1

CLINiCli MÉDICA - ESPECiALiSTA EM DmmCAS NiHWOSAS, Erich, f. de Rodü!fo seuren - Augusto, t ge Teodoro

CONSULTÓRIO" fi U A f E L ! P f, S C H M I D T
PLissold - Ri cardo, f. de Bruno Schi'eiber - Enno G. A u-

(EdiJ.'icio Auielia N"w! gasto I de Ricardo Musa - Harrv r. de O;�nn6.l1o Becker -
,. Allores, f. de GU."'lavo Schreib er .� Arthur e 1. de Alwln voi-

- Di!s 15 ás 18 horas ... o

I F L O a I li N Õ P O L I S
les - Rodolfo, Í, de Frederico Selonko - litigo, f. de Adão

·

-.

Procura-se ._..............." "'" .= _ Olezyj, --:- Arno, i. de Ricardo Zeplim - Francisco, f. de
I Pedro Pamploua - Wi!1v f. de Carlos Schimidt - Rilbons,

---

'

n .

d 'd-' B' f··,.1 � M d' Ltd G. O., f. de Frederico W�o'elh:Jlzr - Arthtur" I. de Ricardo

Procura-se uma bôa eosí- �OC18j; a B '., BnB lClauora uB 'a BIra .. a. Trlben - Udo Alberto G. Ranlow, f. de Alberto - R:lirlOl-

nheíra, com bastante pratíe.r. ih), t, de Gustavo Hoümann - Max, f. de Max Fritke -

Tratar no Bar RlurnenaueD8E7' Compra e Venda de Madeiras para todos osfins Nelson R. da Silva, f. de Graulano '- Hans Y\"iHhüI, 1. de

�** T
Hans - Ernesto, f. de Reínoldo Bleging - Claudio Cordei-

CORTJDOR -- Proeura-se Rua 7 de Setembro 0.. elefaRe 1248 ro, f. de Pedro Francisco - Fernando. f. de CUIDS Ster-

tim,para trabalhar no' "Cor- low - Roberto Itolhbarth, f. de Henrique - Arno, L de

tums Caviunense", em

caViU-1
'" ahiIA ri? iíi!4d3!I:�"""""'_ IBM' :!li GUIlherme Meyer - Antonio, f. de Pedro Msrlano - Ar·

na; norte do Paraná.
.

Dr.. C A �, A R A'

I
001010, 1: de Ricardo Beckmann· - Harry Generoso Mar-

Escrever para fi Caixa Poso E $ P E C I A L ! S l' A
.

.

quez, f. de José Ricardo - Bertholdo Germano, f. de Leo-

tal, 143 _ CAVIUNA.
TRATAMOOTO E OPERAQOESDAS DOENÇA.S D8 SENHORAS, potdo Buerger - Arno 'Vum;ch, t. de Allredo --- Artliur, I.

..

*........ rvlores.tias.. das m.enjoas e motas. m.sturbiQS da idade critica. Per- de Ricardo Frítzkt -. Arno Giosenapp, t de Emílio] _ pau-
, +""- tnrbacnes neuro-glandulares. OPERAÇOES do uters. cvarlos. •

.

MECANICO _ TORNEIRO {rampas. tumlires. apendice. herates, etc." lo' Kleuen, r. de Nicolau !._ Germano, f. de Henrique Rue-

moço, competente para traba. DiatermOCOilIJulação - Ondas Curtas.

I
digel' - Oswaldo, 1. de Carlos MUE'Her .- Wigold, f. de

Ihar em. G.AS·PAR.·
CLINICA EM GERAL

I Carlos. Zichlsi?rfI
- .Car.los J.nham Kreitzcl, .f.. .de C,ari(;s -Coração. pulmões. rins. av. digestiva. F J

.

d 01 � d J' A f A Leo
Jnfórmações:

.

Com. e lnd, Varices _ Ulceras _ Doenças TrO!lÍCa2s.
ranClSCO ose e .lveu·a, l. e ose - mo,. o � ..

GERM'�NO S EI S I
poldo Zork - Erich, f. de !ienrique Hockb,:tth � Helmuth

.

4
.

�.. T
.

N .A., Rua! 5 CONS.: ntia 15 de Novembro, 1186 (ao lado rIo Hotel Eme) . ,. f dO'de Novembro,41 - Blumenau. RESID.: Rua Amadeu Luz,23 - Fane: 1226. - B L U M H N AO Guiz. f. de Henrique - lV'tartHn bueager, ' e USd!VO-

***
a_I!! S

•

,,_..,..I!I'9'IiM_ !!±�....",. ,t!iIiff!i�__ Arlind0 da Silva, f. d8 Jüuquim - Nelson SeheideruanteJ, f .

.• L....

A
.

j'
. ."

-- ... de Felix - Ernestu, f. de Luiz Loth - A\tx, t de RodoHo
. tenção .

fabrica de ladrilhos e Oficina de fscollllra Oesehlsler - Dado da Luz, f. de João Francisco - Amo,
Vende-se uma motorcicleta .' ..'

.'

f. de Reinoldo Lama -- Erich Kastilke, t de Curlos -. flJão
marca Zünctapp' 8 1/2 H.P. f'ID Drnftldn. fIUllelto"..r MorreU, f. de VHore MorreU - RoI;md Fre.hner. 1. de Ro.

ótimo estado. Preço de oca· ii lUlU U iii fiG dolfo - Gerh':ird, f. de Oscar Uppel - Eigand Liük, f. de

sião.
. B l li M E N I U Oregorlo _ João, !. de José Aralrgyewski � Alberto. A. AI·

; biü(l, r. de Manoel Antonio - Freimullcj(·, Í. de Adolfo Oe-
. Proêura·se comprar uma RI a Duq'ue de Caxias 8 (Ex-Palmeiras) org - Rwtolfo, f. de Orto Iue\vska - Herman Erich, L de

casa com 3 a 4 morgos de
U '.' Oswaldo Win!der - Helmuth, f. GuBhermina HO!tfkf'S __.;

t�rrel1o nas proximidades dai.. Telefone 1081 _ Caixa Postal 48 Franci:;co, r. de Serafim de OHveira - Arno, L úeFran·

mElada. . . , .' . I cisco flohl" - Alfredo Hertz, f. de Erwin - EshmÍsluu, f.

T.ratar com A. Weber, Rua
I Especialidade em imitação dei E�e�uta-S!e _com prest,eza'e per- de Felix Saluwski - AibBrto, f. de C:ulos M6ckert -:- Ado!·

15 de �ovembro, 642 - Sobl'a- Granito, Escadarias, Pavimentos. felçao Qolunas ,de Cll�ento Ar.. 10 Kt'issch:lUEke, t do Germi.\llo - AUredo, f. de Guilherme
do. - Telefone 1460_ .' .

mado, Balaustres; Can-as para Bienging _.- Curt F. R. í\ickel. r. de Frederieo - OSCS.f, t

•. _' i. .
*** ; { ,f

.

ri:'i So,lelras, Pedras para PIas, B&l.. Agua, Tanques. Capiteis, Tubos I de A.d(;Ho Beims - Oldemar Poerner. f. de Teodoro ...,... JO-

Precisa.se cões para Armazens, Cantonei.. P?ra E:gotos, Bancos par� .la:. I; s�:> l.a.estre!1� t d� 0.uilherme,
- H::d�Ir? G. A

.. Kanis, .}', ?6
. . dms, N!eSaS de Centro, F loreI. EmlliO -- l'fUDCISCO GO!8mbll�wshi, f. ce Martim - \,� íllne-

·

1 rapaz para entregas e ras para FIltros e Radl!os, FIOPI ras, Vaso, Fingimento de

Ma_;
mar Michel, f. de ,Julio - Anton!l), f- de F.fttU?iSCO. B:'uch.

serviços de balcão, rões, Golas de Gesso. etc. deira e Pedra, etc. mueller - Arno, f. de Augusto Klo1z - AntOniO !dex:,wdre,
· Armazem Bom.Retiró, rua . t de A�to!lio -- Wiily Adam, t de Adolfo -'- Bertholdo
FloriaDo Peixoto N· 94. MIMA iplólffiíltlMi\\MAA4 \u$flíiªmmj11i�lllm.���m� Hackborih, t de Arthur - LindoHo, 1. de Erwin Zird,t'J _

•.....,;,.- ..-�-.-+=+-.-..-+ Engelbt'lrg, f. oe Flürentíno Velter - Ermuth \Viltiellll: f. de

Edital As mulheres rnais belas, mais Felipe Fabiau _ Franz Rohweder, f. de Reinaldo - Udo, r.

d
.

d de. ÂHreào Netzsiein - Arls�ide$ Haük. f. de José - \Val.
Façe saber que pretendem ca..

.

a !TUra as I t.ei' Olatz, f. de Henrique - Ewaldo Kurtz, L d(� Gustavo -

�ar se: Mario Manoel Vieira e são aquelas cujós rostos formosos iBdicail1 sau- He!'wog, f. de AJ[I'edo Spedemann --,- Ricardo, i. de Augus-
Rosa Maria Cardoso. Ele, natu- de e cujas rafjeH rosadas e Il'cscas revelam um

" to Brllchmueller - Wmride, f. de RicardO Vahldick _. H!l.
ral do Estado de Alagôas. nas- sangue puro e vigoroso. rOld, f de Caritls Rugicnt - Heimuth,' f, de Otto Vei�t -'-

rido' aos 28 de outubro -de 1923 Alex Alberta Radueuz, f. de Guilhe.rme - Hêinz Dihvel, f.
tipógrafo, solteiro, domiciliado 'Roc!rdÍo - Germano, f. de Teodoro Oüdre - Erich, r. de
e residente nésta cidade, filho

I�
Frederico Klemz - HanJo Hardi, f. de Augusto - :d&noel,

legitimo de Arédio Vieira e de

'.
f. de Joã.o B",nto da Silva. - Fenx. t de Herman Baumgar'

sua mulher Julieta Sotero Vieira. te!) _ Alwi� Baei', f. de Max - Cantonor Pereira, f. d\1
Ela. natural deste Estado .. nas� João Justinô' -:- AlexlnJ,:!re KaminÍ8ki, f. de Ladislau - Jusé
cicfu· aos lo de janeiro da 1917,

I
Auionio !(noth, f. de petiw - Edmundo Lemkd, 1. de Em!-

domestica. solteira, domiciliada poderoso auxHiur no tl'atí:unento das nJJdóe;tiús lia - Chl'iSíOvâo, r. oe Guilherme Jung - BertohlO, I. de
e residente nêsta cidade, filha 'do 8.al1gue, tonifica, depura e fortalece. f<-lZ de- Luiz BH.UfOf - All'redo, f. ct'3 .Jar:ob Kieilen - R(}dolfo, f. de
legitima de Luiz Manoel Silvano saparect:-r as enxaquecas, espinhas, eczemas;

.

Ricardo Loch - Ric,údn. f. de Antonio 'l'reis _ João L!i-
Cardoso e 'de sua mulher Maria desperta o apetite, tia :U:HÜS brilho nns olhos. Ha

ii.
zarü. f, de Adtligiza _ Al�redo Dombeck, I. de Estp.uislfru -

Francelina Cardoso.
.

,1..
porVHltn toda li vantagem em 'u� t1'at�rrHHi1o Arnoldo BOl'k, I. di:' Martu -,- E!'wÍD, r. de Carlos Zastrow-

·

Apresentaram os documentos prev8ntiViJ P'lTll conservar a formosura sndie e Rodolfo, f. de Guilherme Brunes ._ Harl'ldo, L d'3 Emil
exigido pelo artigo .ISO do C�- o bem estar físIco e moral. 20 EC <i Hartel.
di�o civil-s(';b n' 1, 2, e 4, Blumenau, 28 de Fev0reiro d'd 1945.
Si alguem tiV-ef oonheciinentú de :�����ri��W$'�-'

=:�,:pe�!tod:!1�; -fa��.�..�:.�-=-��.ia§��-
-

�II'
JOIO D:3 ������, :�:�I:,A GOMES

E, para constar ,e chegar ao co.. 1."�u!aHl!íIli..>'.\'.h"Àu LillJhJ.:

:�e:�n1oar�es��d:�adda�:IO� Tlnt_as �:.;:::=�,r:_i:eeS,,� �._�.;��ija; p�U'� l:llí·�G"'··"5,!iilil$!",.e'lI!$mr:"�.�·"
..

,@!II'*'lb.,!!!!,m;�-�Igai do costume e' publicada pe� r:n�i>IIiI_.o» ilin V"'::lI�!i i. '"
.

la imprensa..
Blumen8U, 3rlem8rço de 1945 TIntas eo) bIsnagas para artistas ----'------------------

,j
•

.

.

Victonno Bra:g� �arjn.ül "" IJ>e § '9a ch <O §
Oficial do Reglstro Civil,

_,.am_B_mRIm1l!�l1!íI!r�� Age!ftlt�� d�s i��®5: �

Venae se um bsr, situado Acham-se à disposição dos senhores Acionistas, no escri-
em ponto.bastante c�ncorrido tório desta sociedade, em B!umeunu, os documentos a que se

e
A
POf_ pre70 felat:vamente refere o ar'figo 99, do decreto-lei no. 2.627, de 25 de setembro I

.
comodo.- Informações nesta 'de 1940.' í)

reqa_ção.
.

Bturnenau, 28 de fevereiro de 1945.
*** ! A DIRETORIA

V�:nde.se no Bairro de.Villa
. !\Jova uma casa em bôas eon
dições e por preço de oeasí.
ãé.·Informações· com o Bnr.
Adolfo Bernardes. comercian
te no lugar do mesmo nome.

***
AltO Falan1e

Vende-se um, de alto po
tencíal, em perfeito estado. -,..

Tratar: com o diretor deste
Jornal.

Aparelhos de Radio
da ReA Vitor' "BRASU_,iViAR"

de todos os tipos e tamanhos n;;

Casa do Americano S. A.
Mercado de Al.lwmóveia. .'

.
..' Rua 15 O' 487 I ITAJ li1' -- Rua Pudro Ferreira nOE, 68/72

���Mf?í\9[ml!mWI!§'SPro.� I' rmrt·_IlUf!"'S!õ""mIIIi1íli1!11!.r&1IW�N!l!Bil'.lli..�IIlI&lDmj�S91'!li'1Il�!!iO!�!l!iiRll!l!IilIli1i1í1,li1I'aillili!:6...· .....���·iI::!�IiIiimJ��!!.l!!!!!!!!!5l..........

com viagens regulares entre haja! -- Sanios
. (a�xa postal 36 - �fid. l'eh�sw. "G�Ê�i.')n

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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m"'"tm'Ittr

s, A�
'1 mais importante Companhia de Capitalização da Am6fmtl. do Sul

.

Combinsções sorteadas em 28.dê.Févelfeiro de 45
No sort8iv, de amortização realizado dia 28 de F$vilreiro dà 1945..'

.. ,foram CllIlol'tizada.s a!'l Segnio.les combinações: ..

QQO ,-
-

IMZ - 10ft - DOA. ". VKJ .., KXR �

Todos os pnrladoces d6S Utulas em vigor. surteados com estas combinações.
. lloderãlll"9t:eber imediatamante o. capital garantilfo ·a_que têm dIreito .'

Séde Social: RIO DEJANElRO - EscriMno do paraná: nu J. SimAO rmlUO BRANCO, 39
.. Insl1ettire3 e' P.gentes em. tado I} Brasil .. Cm!.'f PROUST

...
.

.

-----_...,-- �._..__--............--=�_ ..._�_....,;._�-

B I 1------
.....-- 4/2/45 7 horas Agência de Estatística Blurnenau (Prefeitura,

. iumenau I Oficina RADIO fUNKE. ��� : r;.lã��":���!&A. (filiai) ��!fodSÔ<lI�0rte
J_.. 10/2 ,_. Joao O. Mueller Vdha
I Atende todos os serviços de 13/2 }) Salão Zuege Fidelis

RaíHos receptores 16/2 l) Salão Mu .Iler ltouoava Centeal
19'/2 'I> -Iulío Glaíz Testo Centra!
20/2 »Herbêrt Graupner Testo Centra!
2!i2 »lntendenCia Distrital Rio do Testo (Viía)fhm 7 de Setembl'il. 13 ") H Q. C' T td T t R·22;;;' 1J au! u- ;la L· a. cs a 6[l8

-"�--�_.._----�-_._" 24!2 � Iníencencia Distrital Poupava -(Vila)
Arrancar e destruir ,gra .. 26/2 » Roberto Donath Massaranduha

vatás é contribuir oara o 27/2 D Ame Ido Nitz Abssaranduba
t: 28/2 l) WuH Irmãos Guaranl-Acúdesaparecimento da malária � �=-;;,,-��-

em Blumenau. ...,-"��'�
..

s;G;�;�ivar;;�'-;;�;-;:; ou prestarem informações
.. .... . .

falsas serão impostas multas variaveis de Cr$ 200.00 a Cr$
�-. --A--.--"- .•-.�$---Il·-·'I! 20.000.00.· .

ft· r b II·
Blumenau, r de fevereiro de J 945.

��, liERNANI PORTO - Agente de Estatística.

•

Smlços de prímein II Prossegue o Registro, lndustrialord.em I'R A aíluencía de proprletértos ou n�spO!JS8.Vtml. pai' e�I,�-

IljbeleCi:ll.
entoe

i.;:Jd. ustria�S.(f�b'iC3
de �3nha, ferrar.I.3S,. 01,10.1'Rua Maranhão

I nas de consertos allaletarias, serranas de lenha, os ·foto·
N' 27 II grafos: as C?stur�i!'a19, os d()ce!r�s: a� industr!a8 dome!'.tic.a_setc. etc.) exlstentes neste muurcrpic, a Age-reia de Ei5tatJs-_A tratar com 1 tica (Prédio da Prefeitura Municipa1), para (I cumprimento

A. Lyb�W 'II do, disposto no Dscreirdei Iederaí no '.:L081, de 3-H-42,. que
I reorganizou o regista obrigatório de todos os est�bell'C!.men

�_.•..-.'-�---4-.-"--��� -- ...... tos industriais, tem sido consideravel nestes uttímos dH1.8.
Todos os interessados tem sido atendidos, prontamente, .

peles funcionarias daquela repartição, que lhes dão, logo,
mtnuctossmente, com o questícuárlo, instruções para seu
exato preenchimento.

.

Os que aluda não se dlrlglrnm à ESTi\TISTICA. de
verão Iazê-lo o quanto antes. para que, depois do dia 15
de março p, vindouro, não lhes sejam impostas multas vu
rteveís de CrS 200,00 a. C,$ 20000,00.
."._.•--.<I},",.��.-.-.iII'�.-.•--"-. oj/._·�·_�"""*�<)·---_·�- •.--�·_�-""-

Prefeitura Niunici pal de Btumenau
"'="- AViSO
:;.���� I De ordem do sr. Prefeito. levo aO conhecimento a qU_EIl1

. interessar, que para melhor regularidade dos serviços da Dlr�-fnnor é Sabm I
íoria da fazenda. Municipal. fica estipulado () pr�so_ até o dia

ij )5 de cada mez, lmprelenvelmente, para a apres:.:nlaçao de todas
I D

. U .

. F·' �i' Ias
contas do mez anterior.

I as mantelnas fi ma, ior Blumenau. em 21 de fevereifl? de 1945 /ij
ALFREDO KAESTNER - Dm:IGr da fazenda Municipal.

�.4 ...... "t,,"�w." ...a.........

1-:lmgB_R_mgl1b�m�iR�H'l_m��_mg_B��1.___...,..,.._.,._....--
.

...,.._,._�
........

_-� It�

I ��a��lSaLa e n��
1 - Pesquisas de opinião púhlica; I Faça, HOJE mesmo, seu pedido
2 - Inquerit·:.e de mercado; de ASSINATURA. pagando pelo
3 . Iní'o1'luaç,ôes e {)umel1tarios Reembolso P'lls?ai ao receher

sallr., indústrias. Lancos e

I
O Primeiro Ei:emplar.

I
agelH:ias Je publicidade; e

,1 - 88\'<'>(05 dt·: ltl!pl'ensa, Haclio. Preec - Cre.:!;O 90 Rnuais
;�

.

::--:regú._io e mercado de livros.
v 'lF "" ,

I til SUCURSAL D� SÃO PAULO - Rua Libero Badrlnir 'lSS - 7° a.ndar

! �:::::;�:�:,:�

�....•

Prefeitura Municipal de
E, 0·1, T A L

I>e ordem do sr. Preíeiío, tomcjnrblico, que no mê3· de
MARÇO se arrecadam nas tesourarias da séde .

e iníendencias
distritais os impostos de' indusfria .e profissão e renovação

.

de
licença, relativos ao primeiro. semestre. e ano inteiro, respectiva
mente. Os contribuintes; que.não satisfizerem seus pagamentos
dentro do pr-azo acima poderão ainda faze-los nos meSES de
abril e maio, acrescidos da. rrailta de 20°/0; Terminados os pra
zos acima citadas, serão extraídas

.

certidões pata a devida co'
branca executiva.:

.

...
Diretoria da Faaenda de Blumenau. em 1 c de' marco de 1915..

ALfREDO KAESTNER - Diretor
�����

.
'

�
'l� . _

"
-

-

_

n I .f·II� �1 .

.
U fl .

CONTll'"
-

c;-UIPE
QE5r;:nAOO�
DÕnfSg�C.ll.Ofr;A
Ni:\,'Qt.tGIAS -e
DÕOf5 [""GeRAl.

MAtAO;A
,

l_.!!.�t�

RuaParan�, 31-_.llJ.;;.Te1. 1436
BtUMENAU

Serviços _Rapidlls e B:a.femtidus
TELEFotiE .1395

I

\

r;'l.Iprágcco com real surresso nos
iRAOUf.OEP.otI91JITES H1 TODOS OS
5[\)S G'UJJS f 5ur-lS MA.!ilfrsrnçOcS
{eNa SEJIl!-l: TOS5ES.CAl1I.RROS•

. IlRO�PU'TES E ÇQP�tWI;Jl"-
c,
.,

Agêlleia fwtunicipa.! de Estatística.

EDITAL
Pára o cumprimento dó disposto no Decreto-lei· federa! no

4.08[, de 3-1I-42 que reorganizcu o registo obrigatório dos es

tabelecimentos industriais existentes no terrítõrlo nacional, con

.voco Iodos os proprietarios ou responsaveis pelos estabelecimen
tos industriais (fabricas de banha, alfaiatarias, ferrarias, selarias,
oficinas de consertos ele. etc.) existentes neste rnunicipio para
as reuniões que serão realizadas nas sedes distritais e principais
povoados, nas heras e locais constantes do quadro abaixo.

Nesta ocasião serão dístríbuidos, gratuitamente, os for
mulários necessários ao rezlsto de 1 D 15 (dados de 19-14) e
ministrados esclarecimentos pormenorizados acêrcs do referido
registo! bem como instruções relativas ao corretO p: eonchlmsnto
do competente questionário.

Ar; reuniões obedecerão á seguinte escala:
:;:a ... � C:SWA�_,DrI!lll;_��------

DATA fiORA LOCAL LUGAR

-....,..;... '.: � '.

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



J'.Jlraticamente extinguida a quadrUil3 de salteadores ijlU! operava em José Bonifacfo ... Preso 11m eleRlentü do bando
" Mesmo .assim, 'de q�lal1�O em I n�cipio, pois segundo tudo iu, I
vez

Orga,lll�G��e U,111.. ?anuo que , (h�ava, tratava..s_e de uma

,q,na-l'logo se poe em 'atlvídade, co-, drílha que escolhera aquela ZO�

metendo diabruras. O ultimo, se- na como campo de operacões,
gundo noticias procedentes de Com eleito, após íncansaveis

Carasínho, no Estado do R'ib deligencías, a policia ronsegdu
Grande do Sul, após cuidosa J deter o individuo Aníbal Ribei-

preparação, assaltou no lugar d,e,' ro Bueno, o qual, inteligenttemen l'nominado Quatro Irmãos, mu- te ÍllÍ'errogado .;;;.onfessuu sua par estão na iminencía doe ser presos,
níoipío de José Bonifado, na",

quele Estado, dois trop1eLl'OS,
roubando-lhes cerca d� 240.000
cruzeiros.

Bhmumau, (;, de o fato impressionou vlvamen
te os moradores do referido mu-,

�d�e�B�,��lu�,'m�,�e�n�a�u�M�M�3r�:���:__�194�'5"'i�4W_ ffioiiiEsiCiaill,C(' leI � p� i
.

Se lo'
.

h d
'

�� �� Espetacular triunfo ao Bandeirantes
,

r apan a o III !II m Aniversarias -_, 1 co que anuiu nu eS[tlc!j:_) 'iAT#

W:�8hington, 25 (A. P.) - Mus Duce como os 'demais criminosos Sob 'Os auspicíos do Baridei- noldo Kírten», Mujto embóra {),

solíní «será julgado e com toda fascistas tratarão de fugir para. Fizeram a:1O.II ante õntem: rantes Esporte Clube I -exibü:.,;s<e Bandeirantes encontrasse pela!
certeza executado» pelos italía., a Alemanha a menos, é claro: _ O sr. Osuialdo Metzker, domingo em Blumenau, medinrlo frente um quadro P{JÜc'lOSO e

nos, se 'estes o apanharem ---t que o Reích seja invadido antes. ãóas.tado c?merúiante ,local. I for�as com o s�u já ,.Cü,J?_h2t:idO �eJll reler ..;ado" 11it(? k�\:e üi�i�t�.l,�
afirmou o novo embaixador da De qualquer forma, porem, os Aninersariaram se, ontem: e rorte esquadrão pr lnCJ1JUI, o

I
dades em r.onseguir UlHa,

\ nona

Italia nesta capital, senhor A14 tribunais Italtanos tudo farão pa _ A sra. Berta S, Grat, homogenco time lia Operario AL-, nítida '[� Insotlsmavcl.

berto "Iarchianl. «Acredito ra julgar tO(�OS os líderes Iascís-, esposa do sr. Alvin Grat. lético Clube, da vizinha cidade O prelio decorreU numa disci<!
acrescenta ele ,.- que tanto o ex- tas,» d_ir�tor de H O Re�ate" pres: de Brusque, ,que ',V;iO" r,efi)rça� j plíl:a exemplar ��. fi,nali��:I. CO,l,1]®�""_._._._."_•.+':I!o.,••.�."."...e e ®._._•.• .,_.._.... _•.•_.•.�:••_�._•..• t! tlgwso semanaito que se do de elementos pertencentes ao a justa (� mereciua yJtona do,

"
' edita na oisinha cidade de Carlos �enaux e ��isandú., I

Bandeirantes pela dilatada COlj�,'

ii Instei' t' M êdi D C ll.R" J\LllL'!"O � Brusque. Esse Ult-er':)l1ul1Jopal, como se tagem ele 7 tentos comra �, O:

I'fi ' ,I ti O ,e ICO r. 'a Jf J-l 1111' ..
_ A sra. D. Walt1udes B. aguardava, teve !Im desenrolar

I
que demonstra com niti:Jez ii óH;

-: AiCkinge,r,. e_sposa, .

do sr. bastante interessante, consegui!l ma forma ,60 elube pre.�idido pc.,
- Diagnósticos Clinicos - ! Ernesto Au::hmger, fZf)ura de do agraelar pl'enamente aoO publl. lo despornstil Harry Zllg�.

MetaboU8!11O basal - Eletroeardiografia - Labora, : destaq'il,e na sociedade brus'
Por 3){ 2 triunfou o Aimoré sobre o

tório de Análises (saDgue-fézes-urina, etc.) � ,quense.
<r.-' . -- A sra. D. Gertrudes 'S Lêlínica especializada de Senhoras : Lacynslci, esposa do 81'. !.éo O ,,' ourenço
': Lacynsici, da sociedade local. CombinadO quase a ultima ho I Rio do Testo muito f'mbúra \L',ti�,

(Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se. {to _ O sr. Fredolino Schwab, ra, lwe!iaram amistosamente un-\ cess'e no prim�iro Feriado por 2 XJ

xuaia, incômodvs da adolf'cêncla e da idade critica,: súcio Propl'Íf:tario da concei- t;e.Jonrem no estaub do Aimoré I
1 e ,empregasse os seus mU:Ol'E':,i

t!1 inflamações genitais, etc.) : luada "Rel�joaria S�iça" é Esporte Clube, Ui() sUlmrbio do
I
csfol"\os, nuo ponde -êviiar a der;

:oi, Alameda Rio Branco. 3 _ !:l!umenau __ Telefone. Jl202! pessoa m"fuo ber.qulsta em Garcia, as esc!,uadras principais rota, pois a classe L'{ o padrão
8 �, nossa, soczedade. do clube local 'e do São Lou-i de jogo do Aimoiré na fase fi··,

f)�:'''lt._.'::'�•• '.�••,t:._.�.:9.:.n._® OeJf.a.o�u,_.�;t:_._.�.�_.�+,(>$.�® ***' , renço de Rio do Testot, que 6ra nal foi superior.
está ,em plena reforma. Os lêJ1tOS foram assÍnalmios

Nascimentos Diant'e de uma fraca assist,,'n� por lVI:ío'jo 2 e Hoia para Os lo�

cia, oons-equencja dá falta de pu�, cais e Pas::;oltl lê NE'Hzoel pam os'

.Ach....

a.se em festas desde O! blicidade, desenvolV'e1.i�s·e um:

I
visi;tantes.

HOJE
.

3 f· d' 6 8
d�a 20 do transato O ventu', -tom "000 disputado dentro.ela O sr. Josó P'era referiu essa

'

, - '. a ... eira" Ia ,ás',15 hs. rose_> lar do casal Ivo DiecoU'lmUiO/ c��aradagem. O time de contenda muho bem.
Jean Gabin - Richard WhoeH - EIlen Drew - Allya reszdente em, Brusque, com I

"O' JOS1iYllMe RpalPhO·I\I\OiS·ganT Oeill R" l�;:�f��n�e�t�a1en�mp��bug;ZliN O T I N ti IS. m a
'

"

.

,

"

tisrnal Teceberá O nome de Ja esta marcado para o dia 18 do corrente, a realização'
Um Drama Palpitante De Todas As Emoções Humanas Que

Augusto Cesar. do Torneio Inicio da LBD.

Arrancará Lagrimas ! . .. Jean GabilJ ... o Assassino! Jean
'

I ----

Gabin o Amante' J6 G b' I t I O fi '

Está em nossa cidade, devendo assinar inscnçao pelo PaI·
"

"

... . ao' a m •.. o mpos ür. - ornem

"R. mlitfRUSO enlSINI
.

Mais Perigoso Jamais Amado Por Uma Mulher! Em seus II RlI' un H me!ras, o ponteiro direito Uno. do luventos, de Curitiba.

olhos um desprezo capaz de geluI' a. t:ima ... em seu O Atl'e'tico quo�brou O �'encantoH ,do
coração um segredo tenebroso! Dipl::nn. pela Faculdade v a 5

No Plogr.: - Complemento Nacional e o shor! Nacional de ,Medicina da Vasto Verde
'

"Artilheiros do Ar". Universidade do BTasil
Preços: platé,a 3,00 - 1/2 em. 2,00 - Balcão 2,00 - i /2 e ill. j ,50

o campo do Palmeims Eso{

I porte Clube foi o local na tardo
de domingo da segunda peleja,

I ,da sede «melhor de três·), peia
disputa de um Undo tl'Ofeo, en,,!
tre os classioos ri'vais rio fut,ebúI
VBrzeano: Atlétiw x Vasto Ver ..
de. C>-"�=""<$-<f>-,<$-�,-,.-.-"

Numeroso publico a�fluiu- an

campo do verde e branco' para
assistir mais esse dla�:flu'; do
fut-eból menor, o tlue c,em se p0'"
de calcular pela ólinm renda ar-.

recadada, quefoi de CrS 47D,fJO
Essa peleja foi cUsputada coOm ii1�,

I' vulgar entuziasmo VeJos quadros I
--.,,..........,_..""""""""'......_"''''''''''........_.......__H_ litigantes e íinou com a justa e I

I
merecida vitórÜl do Atletjw,' que Ialiáz conta cmn meihores valo�,

res ü1dividmiis, tais como Janga, '!I Edgar, Herbert e Mprinheiro, eJr:;
I mentos esses que no ano lJussa..

I

I do defendiam .el[uipes (onlo PaI
I

I melras, Lauro lVItteller, 'etc.
I E assIm, o At)-;)tiüo cons�guill,

Ij quebrar iJ. invenci'bilicladé' do
Vasto Verd:�. Ii O time do Atldko teve a 82-

II guintc constituição: K-ongo; Jan I

���ii4ZiOl�·.•,�::::;:;:-- wmJ�
ESPECIALIDADE" eJ�W�V�r�1j<Lj �U

"I

1l1li

IroIr
! 'l\iÍesmos nos dias tidps como

sUp'er�civilisàdos em, que vive-
1110S verllícam.se fatlÜs dignos
de figurar ao Iado das tumulto ...

sas façanhas'que cereteríaaram _ o

oeste állierÍcano na aurora de
sua colonIzação.
De tempos em tempos circulam

.notíoías .de assaltos á mão ar

mada, realizados por quadrãlhas

de bandidos, como si estes ten
tassem reviver as íarvestadas
dos tempos idos. Dada, entreran ...

to, a perfeita organização PQ'"
liolal atual e a outros numero.

sos fatores, a viela desses bandos
de crímínosos é de curta dura

ção, pois o braço da lei os atín,
ge antes de causar' grandes ma"
leso

'

pese ihAR@m

��!�.·*;("��»i�.����:":'�Y.:;���:��:��';",....4C.....�./J.
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Banco Popular é Agricola do Vale de ltajaí I
Medico Especialista em
Doenças das Cdanças

e da Péle

Cursos. especialízad,os 50 ...

bre Alimentação das Cnan
cinhas, Puericultura, Higie.
ne Infantil, Clínica Médica
Infantil, Tuberculose Infan..
tU e Doepças da Péle das

Crianças.

Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts. com &viso de 30 dhH!

,J .' ,J'J 60 dias
Idem !d�rr gfl dias
Idem idem ISO dias

C/Ct'S. Prazo Filio 6 mêses
Idem iaeID 12 li

:2 O/O
5 010
4 0/0
5 O/O

I} 1I2 O/O
6 0/0

5{2 0/0
ô O/O Telef.: 1101 e 1099

•• a DL MM,.

Ag

"VIRGEJ\ll

Igua de Colonia
EIZEl

CIA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Registrada)

D ideal para Gosinhar lavandaria e .lavadeira

r zeiros
t-icipaçZ.o no assalto,. denun�

dando seus companheiros, que

se acham loragidos. Foi encon

trada em seu poder a quantia;
de 33 mil cruzeeirus, parte do
.bo:..)') repartido entre os ladrões.
A policia se ache no encalço

dos demais sal.eadores, que

Prado do Rio, Lá Menor
e Rapsódia

eru:üntra·se a '�ReIli3 nas

farwacias 9 8r@l1g�fias"

.,'�

ga e Mario; Mdlv, Edgar e

Herbert; Hednho; Nelson, M��
rinhei'Io (Biernado), Tobias 'Í:.: An�.

tonioO.
O arbitro foi o desportista Pu"

soni, que s-e desempenhou rcgu�,
larmente.
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