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das F re � _ Ianques .

a . C�d. e ';Q_ Cobletj�
,

o ,Terceiro ExerCito se encontra em" posu;ao estrategica bastante ,preVlleglada - 9 �m$. da estrada.
,

.,.,

fr'

';, ,- ......._ I,
" Colonia'",frankfurt fiCO'p'a'do's nelas, al-.ados

' QCUpa.��' pelps, ;n()I't-e�a:lnenicai1os:"
rar1s, 19 (Assocíeted Press) -- ,� .

'

,

'�" "III ,

" ras,.�'.,' ,. _.',
"

no Reno � 1iméçli:a.çÕ!es. As outras

cid,a,cte de, Coblenz está 00ln�, 0,cu,paç,ao
da alllPort?nte, '

?ldade I tre ü, Mi,IO?e,la le" Roe?,o,' � posiçao I' Jilor'mer:te estratêgíca, Cobleuz ::. íorarn 'Ortchen e' Cplonia.'
etamsnto lívI'e de militares ale- de Coblenz, ,na contluenma eu,,: dI() IeroeJ11o EX>êl'Ol:tO e supe� a reroerra grand'8 mdade alerrm

ães. As forças idp' Terreíro Exer
'

tüJá tornaram PQSSê da cídade,
I��belecendl() ;O governo provi
)\I'l{).:

---'

f':aIiis" 18 (A. P.) - CO,m: a.

" 1Dgual ou melhor que
"

,

similar extrangeíro
,

fabr� C. INTWEILER
Rua 7 de Seatmbro, 100 - ex. 56

BLUMHNAU

, I

.
I

:J I

Nó bar Je no lar
KNOT

.

não deve faltar
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·r� I cu --se
. procura-Ei� um mlú;o�. de boa.. fsmíHa, sa'dio, Cq� boa f Niestre e 1!l:runs operarias competentes para nossa fabri-

letra, qu.e. tF!üH'!i !lprendB� prnttC!).ille?le .8 cD�tt�bmdr.de.! cação de Cabos'-'
,

º� se !H'êrel'elJCl�. ao ,que tlver CUl'SO gmalw:il, ate 30 ano. I FABRICA DE PAS STAEDELE e GIA.
Ofertas manuecnt!:i!:l. � •

�
. I (.� "

.

r;> I ltoupava Norte, Blumenau
,. ., .. '., ... ,.

. E
.. '�'.II RE;:,A .D..E.T.. E.RRAu..!]El�S. I):N ;:,. A.

)'
iI-�·--·•.:o.p�-�-'-�'·-.-.-fl-+ 0

.•�t--+-..-.-'.-.
+-.f.-.+,....,�,.

. Ituporauga .
. mi li!i

t·-�---�-·-;'�1 • .�::•.-",f>-.:. Úit>--I1>-\;,,".�._�..

--otI--.'-�.--$�t
I q

.

1If!i;ll lalal
'.

1Cle�rICI§!1a ...
... l'!f:�H;�e II [I II . .

��eCâ�li{;o".. �ie§I1I{te Procura se um para casa atacadista �e5ta praça.

Procura-se competentes para uma Usina Elétrica I Ofertas pedimos dirigir por escrito á redação deste iernaI
Bons ordenados. Emprego de Futuro. Lugar livre I sob a indicação V�NDEDO�-VIAJ_:\NJE com indicação dos
de Malaria.

.

I cargos ocupados ate agora e pretenções.j
.

.'
USINA ELÉTRICA DE ITUPO.PtÂN�A, �-._:_+-• ......;.-.-:.:_'.--:.-. o�-�-!+;;;;;;"-.'-�-�-� ..."..;.-.,

(Ex-Salto Grande). I. Francisco, VHti" NOVtl. tratar �-$"._;t<.2.0�4i>-""'��-�-�--.-� 0"- .-.�.-",'-.-;(1-.-.�.
com o Arm3zern Santos, Rua �iw�i.2,l I\\.a,r� Qm,Ptl&��21{(@ii·� IB. Constant �. t;lumenau.

.

I f"t-$. V �"!ki.,�i1 rU\ U Jr"'lillUjl!!B1UyUV

Auo*f!tanie·1 à venda na I
Vende-se um, de alto. pe

teaetal, em perfeito estado. --c- , Tipografia e LhnJaria jfUI�lesuuu�nse S/A ..

T",,4 r
.

f>ClID o díretor de'MD� .

J�;��1. v,_' , Uh� v_

";-<;;1 ,Seção Sementes

·-·,��·-·-·���:9-·��--·1 Slun1ena.u lO R.ua 15 d.e Nove.mbro, 819P rse isa ..se !.
�.:.......-�--•.......,.-.-.-+-+-:- .. o \l--,,-<t- .......�-+--.-.-9--+-..

2 serventes e 2 aprendizes. �
,

'I'raíar com a Marmoraria
HU8S;

Cr $ 30 .. 50,,@OO�05
Pela -esta imponaneta com

pra-se casa, ou empresta se

dinheiro contra garantiu. ;

Intormaçõcs nesta RedBção.

, ,".. c

Vende-se uma bôa casa de
moradia com dois pavímeutos
situada DO centro da cidade.
Informar·se com esta Reda
çfi.o.

*** :� t.:
. . . EELTON, marca Voith, com caixa de

Precisa-as uma moca para ferro, volante '114. cm., eixo lO cm; com queda de 20
EscrHorio de 15' a 16 anos e ms., força D BP, 385 l'pru., água 50 na/segundo; C$.m
uma parí:t serviços de limpe. cueda de 50 ms., 38 HP, 635 rpm., 70 lts/seR.:ur;do',sa de 14 a. 15.ao08. e um ra- �

�

paz de J7 aDOS. párà eucat- com queda de 100 ms., 108 HP, DOO·l'pm.. i1 '100 lts/se.
xútamento.· gundo. Peso 1.500 quilos.
Intormecões na Drogaria, 71 K&. chapas de ferro galv., úsadàs..",

Fa�macia e Laboratorío ce- 1 Tela metáliea, .malha n. e, tipo '1';;6 :: .3,40xJ ,90tarmen�e S.�. . . ... ms., para pasta meeaniea, : ' ;

·�·-P;rde�-�;�·"·-·�-�� 1." 2 Fel��:?� Ia., para. Pasta Mecanica, 9x2,09 ms.
.' ...

' 39,200 qUIlos. .

.

.
.

1No trt.ljetQ da.. Estação da .

2, Ohapa:s de fe1'1'O dê 1 mm., para. peneiras, para. Estr.ada de Ferro até a Dar- <

oía uma Carteira Profissioniü pasta. mecaníca, com furos ele 2,5 nnn., tamanha 122 x I

de prsprledade do SUl' Fre- 113 cm.

denco Steltzer,

I Diversas brausmiesões .

",Gratifica.se 8", pessoa", q�; � '1 1i:ixo _üsado, de aço, com 2�6 01l1. 'de cumpri-�hcont�ar. FaV{L entregarnes i mente, I�O-lo8 mm., com :\1 mancara de·hT(;nz� ..ta Redação. I!) .......}' 1· t
:

li'
. T. 'L.. d' .. t

'

.

ti. '-'l meros B ou rua pecas para � aÜ1'l0tt-· :"B Tas a

�_·I·
:Mecanica.·

�, - :
..

Cha'pas de latão'� e 3 mI,l1..
1 Chapa galvanisada 3 mm" 2�)6.

_......._--

Aparelho Gazogç'r!io á carvão, Empreza de Terras Jensen S. A.
'usado, e.a.1 ótimo estado.

. '.

Informações com esta Geréncia.

Os Moços Devem Acautelar-se
prevendo-se contra a Sifilis, principalmente puando
pensam cumprir o mais sagrado dos deveres sociais
'(o casamento".

.
.

Meditem, antes, nos males irremedíavels de sua

imprevideneia pois iodo siíilltico está moralmente
proibido de casar.

Imagine se o remorso de pais 'lua atiram ao

mundo fillaos enfermos, tarados, os quais jamais �er
cOarão • ter-se-lhes dado uma existeneia povoada

-

de martirios .

I
M

Iii.. A�xilia� no trata�ento da Sífilis é o �e!9urati
vo indicado .para um

tratam.
enio

pre.m.lpcial' qUo
e �a-

.

I á aos futuros pais a seguran(}a ele uma pr@le forte,
robusta e saàia. 25 E C .

r.�Rm5�1!itti!WiF!��!&@�

E1'1earrega-sG! com Eíici�)ncia e Rapidez de:
1'ihll.a <lieelli.l'atel'Í(JIi :.._ Naturalisaçães _.: Retifica'qão de
Impollt4ts - Ragistr. de Oomerei€> - Patentes - �eiesa
de Autes - Cutidio d.e Renda - 3erviços elS ttJcles os

Ministerí.s - Ref:i�trG de Dip19mas - Pr!t�uratfillri�s -

�er"i�.ll na 1"êlieia - Permaneneia de Estrangeires - Re·
gÍst;res de firmas eomereiais e industriais na D.�.I:. - Re

gilltrQ CiTil - Retificações de nome e filili.!Jã. -

i eertidões para embarque.

I Registro de Criadores - Servic;:os no DI P.
Recebimenfo de contas DO M. da Fazenda.

Impostos
Durante todo este .mês, na

Pr·efeitura . Municipal, . paga�s{�
.

{)

imp0sto de Industria e: Profis
sões.
� Na Coletoria Federal, com

� .1l1ulta, () imposto dé Patente de

Registroi vencido em �8 de fe-:
vereiro.
,,_�'-.+9l!._.'_�_�_�__�-:+

l.�=--
!

"IIPrefeitura �1J�i�i�a� ee
I De ordi.Cm do sr. Prefei!o, tomo publico, que ne mês de

. I MARÇO se arrec::!rÍ3m nas tesourarias da séde ê intendencias
I lôist:'i1sis os imposios �e :industria e profissã? ,e. renovação. de

IlllC::n<;:;], rela:fivos ao pnmelro semestre e ano ln!Erro. respec-hva

I mente. Os conii'ibu!niss, qm� �ã(} s.atísfizêrem srU5 pagarnentos
-I dentro do prazo aCitna. podemo amda faze·los nos meses de

� I abril e.maio: acrescidos_ da
.

rr�u!ta de 2�o/�. Terminados �s pra·m' Z05 aClma citados, serao exlra!.:!as cerfldoes para a devIda co·

P,; brança execuHva.
_

�j Diretoria da fazênda de Blumen:m, em le de nHlrç0 de 194�.
� i ALFREDO KAESTNER

.-
Diretor

� I
.

� I ',{;� �., :"�,·::h1""1.�·"'**:i'�1f."'.<:·.'; �i��'�·:.@"�� Q ®�{>"re';$'.��'4��<#..,)f;.4>� ... -<!> �*+;:pJ

I:� ii � �Vl1fllTjh:� nnl�iH flA l!lo rlqlP�s � � :.';tl I,:;. .uA.�j •.J UUU!.k \.li �'" .!f!tL..JJu ti. LI. ti, �
, � 'Í}> .t :

Il'i
J t, Q.-4ft�lU nf.Íl>��l;ti�;�.}]l��tf"Pb ..;j"p'" �,'I '*' v1!UlUft �� .. 4l. 1.ll(;i"'.""""·<... .ü.ill�\!.;J' 'I;i,_ ....... '" it1

I' D�STRI8UIDORES: i Madeiras de construção em ge· !
111 I

..

�.�.'®. flE��fed�.,#ll.ll;,.m� '·0. f:��Il)�� .; rat Forros, Soalhos, fv10Iduras �

I
'Ul-�� � 111 �����!i1m�l:;�U Gl ffl�a��� li � etc �

f�!iâl: e.m, ·.8."�I��..���n�ü: �il� 15 de

...

NiUI8111bro9 68,7,11 �.�.:.' '

..

T

..
eleion� 1.�3.? ,.!.

.' ·Eetd. Ie��jjfê}��Cü ".B�CICUI!·' � . B t. Y t� E ti A U Sa�t� Catari!'1i1i.. ta

�=��"""""--='--"-�"""""""'�=",,,,fO !!.
• ....... ! e�+':_••:i[._.....<t.+:._+�+':t_•..t:••.:t:.+�.<=lo�'t":«'��H(t�it9.ti�.«>.�•• �.��0

.....-==.•

Blumenau

.�'
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Telefone,1081 - Colxo Post�JII 48
Especíalídede em imitação de Executa-se com presteza e per

Granito, Escadarias, Pavimentos, feição Colunas de (�:iI�el1to Ar..
mado I Balausttes, Caixas paraSoleiras, Pedras para Pias, Bal- Agua, Tanques, Capíteís, Tubosmuntolpío. .

Incluem se no referido Ievantamento, alem. das que cões para Armazéns, Cantoneí- para Esgotos, Bancos para Jar..
íuneí d' • 't Ã 1 •. l ",' ,

F' , dins, .Mesas de (,entro, Florej.unGi.onam no !S�rI o u:1 8€H.e mUmClpal., as .IlHiUS,IaS es·' i!.'I. ""
-

..-"'."" �.+, -.- + '='.'
ras p.ara lltros e Radlos, FIO-, a \iTa o .F'

ai

". do ..b I "- d' J d II l' d l'
<;IY"'. _................. ..,... "1'''';;; r s,. s, Hlb·meOLo '" i'la ..ta e eewus Doe istr�.Ofi e toupav� e :tw o eSta.

A C
..

I
.

'T �. •

t·
,

j b' �I"".. '" "

.•. '. a. P.. 1 ta',. f!>i:f"""",.. '

rões, Golas de Gesso,

etc..
d e i r a e P e d ra, etc.IOUOS os pwpne.arws ou respotHlBvelS por. eEh8 BW- "!'

."" _......__._cimentos industriais abrangido!], pelo registo em api.'eço I(padarias" furiílarias. aHa:iaiari?$, oficinas, de CODS61'toS, ri '.' -- � lílIiti!WM&4!f4ií&ííi&�%:f!.w�1i��gmlm!l_��a_��:mmi!Bi!l
eic, etc.), devem,segundo edital publicado,

'.' dirigir· se DO I A casaque te� todos �. A'
. ��IH1_.. Ll"� ii!"'".A, gA"d�eurl5o (j{�Bte ffi2Z, aquela repartição BstfiHstica, sita a rua fi, art�gos do maI.s baixo � $�pOíti ��unOS ��� iilP'�a·'g...,ciS�O

15 de. Novembro (Edmclo da Preí'eitül'&), üO hDl'lHio. com· ,.. nre.. (',.0 ao maIS alto. i..
' da R C À V rtorpreeudido entre. 9 a 12 boras e 14 li 17 horas, afim de, ...

� :'>'
""

aH, rec�be!'. gmtuHump.nte,· fOl'rnutariog necest>inibs BC> re". � ..
jj,'

..

3
..... ,.... lIe soriiment.o. para I.�gisto, bem como esclarecimentos ii. respeito do

. réspectivo;:; .

. �

-preen.chimento, .

.

.

..' .

.� 61 f il II I E S �..

O mencionado .registo é ohrigatorio e estarão sujeitos ;. . r�
a II!uHas" vaI'iave�B entre Or$ 200,00 b ::r$ 20.0°1\00, quan- .: Rua 15 de Novembro,505 :tos a ela. Se esqUivaI em ou, prestarem InHmnaçoes falsas., {'

"f' 70"1 !.� one ii .>

�"-<l>��.;I'���$aI!�e.�""�iê'�4-�<Tt[�
. Prefeitura Municipal de Biumenau

UfiGiRa RADIO fUNKE A V I S O
De ordem do sr, Prefeito, levo aO conhecimento a quem

interessar, que para melhor regularidade dos serviços da Dire
toria da fazenda Municipal, fica estipulado o praso até o dia
15 de cada mez, impreterivelmente, para a apresentação de todas
as contas do mez anterior.

.

Blumenau, em 21 de fevereiro de 1945
ALFREDO KAESTNER - Diretor da Fazenda ,'\"-ul1itipal.

80s::

_"w

CAL.CEHINA
A&

.."'l
"

_", ��

Dr. Á;. SANT'AELlA
llipl(i!lifu,Hr pela Fil.c�ldade Nacional de Medicina da'..

Unfversidil.de· no Brasil.
.

....•
A Saúde das ersaneas

1) tODÍCI) PDr exceienc!n

Porque nascem creanças fracas
e nascem creanças fortes?

Ha creanças que nascem forfes
e se tornam .íracas e outras nas
cem fracas e se tornam fortes.
Um dos motives dessa diversi
dade é a falta' de certo saes que

somente se encontra na

,
' :

Méd.ico po� concurso do Serviço Na,cional Je'Doenças !l'Ientaia
EX-lutamo .da Santa Casa e .do Hospital P�iq uj�:t!"ico do Ri�

ds JanelT0, Ex-médico assistente dei SánatMio Rio de
.

Janeiro da Capital Federal.
CJ..UUCA MÉ.lnCA ..,. .ESPECIALisTA EM DOENCAS NERVOSAS,

CONSm..tómo � fi U A F E L'1 P S S C R M I D T
.

. (EdifíCio Amalia Neto) ..'

,

Das 15 ás 18 heras
F L Q .R I 11 N Õ P O.L I S

CALCU':HlNA
A CALCEHlNA contem todos
os elementos de que ueccesitam
os diversos orgãos em forma

ção das crssnças.
E' o medicamento

.

de confiança
de todo os, médicos pediatras.

do BRASIL.
EM TODAS AS FARMACIAS

Ver'Cruz ira
�)l.@Clmtram.síÍ na séd'é da Cruz Pelzmann, Famílía. Ernil Blu111,

Veraieíha Brasne�raJ filial'. de lVl.agda Exter, Auguste Exter,
BIID1lenaU, cartas 'iíltêrnacir0t'tais 'Hermann Fistber, ,\l7.i!Ily Fell,
para as' seguintes pessóas:

.

n1Bt�1, Wilhelm' Graes, KUJ"t W,U
Paul

.

I\1.arquardt;.. Germano, de, Hans Knoppikl Paul Gresser,
t?iGenu.�mann, Fritz Keetsch; Fa Victor Hag-er V;� Woestal'p, Heín
milía Franz �.fainhardt,. Hans rích H'enveg, WiHy NackJ Emilie
.Hahn, M. B;tisekíe, .Cecilíe De" Schult, Franz Hense, Otto Mal.
!ll&tlfie, �\Vand'a Blohm, En�iln [Is, Annelíese Moennich.. Faml,
KUf�k:el'lba'eckeri Paul W�mer, lia Emanuel Kautz, RudoU Nll'e.
Frihz St'OlCklIleisf.er, Karl. Kreisel; ser, Anna Sucker, Margarete Fi.t .

•rluml Stanze, ,werner Beck � tíng, Felíx Jspen, Albert H!ol�lM�Httr Hering. Franz Pult, Ma� :'mann, Paul Hundsdaeríer, Hnli.
tÍB Haupt, Amalile Alup I

.

Jasef líe Sçh'ulte,· Hans Bls'611. _

"fabrica .de Tinias: '1REemenau Ltda;'
.

..__T_rn..;..t_3"!",,,s_'_6_'
.

_v_e.....
'

_rn._
..

_iZ_6_',.,.;,'__..".,.._M_!ióa�
..

,.._ie_f_i_8_I_P_8_'_ta_"1Ph'dur�s em Geral ',

Tintas. em ,bisnagas para
..

artistas
Bhunenau • sta«: Catarina

.

!J @W!iMt@&i.!ENr;"'JHE

No bar e no lar
KNOT

, não deve faltar

.........+�...- .•.--.-..=.-.-.+:._+

Dr. C A M A R 'A

'.1'.ESPECIÂLISTA
1'1lATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE; SENHORAS
McIesUas das. menÍnas e· meças.· DIsfuri'lÍClS da idade critIca. Per
turbações neUrtHi[andulàres. OPERAÇÕES do' utare, sViü'los,

trompas, tum6res. dpundice, her!l!ias.
,.

etc,
.

miltermrnmagn!aciio - Ond�s Curtas.

I
CLINICA EM GERAL ..

Coração. pulmões, rins;, ap. di!Jijsti.viJ.
Variees - Ulceras - DOBneas Trouitaes.

COMS,: RuaIS de Novembro, 1186 {ao lado dQ Sote! mito} .'
RESID.: RMiI Amculeu Luz� 23 � Falia: 1226. - Ii L U M tI N tU
$ �?�4ttê t., _ ;rym�1é:;";.�"",;"_..

-.""',-
.

.k'. Agência l\lunicipal de Estatística
.

De interesse para iodos 9S Indus.iriais
A Agência de E tatistica de Blumensu esta. eretuande,

durante o mês em curso, para cumprimento do disposta
no IDeerêto.!ei federal n' 4 081, de 3/H/42, o

.

levantamento
de tGl'Í.os os estebelecímentoe industriais, existentes neste

Atende todos ()s' serviços de
Radios receptores

serviços RápidOS e Garantidos
'fBLEFONE 1395

Sua 1 de Setem.bro. 13

ri_if.·l"í:
,

.

N6 bar e no lar
KNOT

.

não deve faltar '

. ��$1if..€.�§'.1G'-.:.:i'�:".'f�:$*'���
@ !!'i.

: IIÂntBua Galli" ;'1': I
: f' a antena preferida para·�
%0 seu radio, cOm esta ano � ar

. ".�' lena o seu radio terá uma !Iti

; . recepçãO perfeita. i
�'Peça hoje mesmo uma de- �
� monstração ern sua casa: �
� In�armaçães çom, ri sr� José �
• SaIbani '. �
• Rua São PdU!ll. 9

.

�
: 81umenall i
\:).:t:�1t..�.4"3:*+"'U.R.,'l·U.:!�.!:ti. I

de propaganda ,e negócios
1 . PesqtÚS(lS de opinião pública; I2 . Illquériíos de mercado;
B. Informaç.ê:es e c·omentarios

sobre indústrias, bancos' e
Iagéncias de public,idade; e

4. -< Selfões de: Imprensa, Hadit., I Preço. - Cr$ 50,00 InuaisNegódo e lnercado de livros.

Revisia
faça, lUME mesmo. seu pedido
dEi ASSINATURlt pagando nela
Reemb{jtsil Postal ao receber

D Pl'hnsira ExaIDP!ar.

sutUMAL JJE 'SÃO PAULO - RUi! Líhero Badarõ. 488 � 7° andar
MãT�IZ: -. PresiüenteWilso:n. 298, - Apt, 701! - C'x.;Pl:!stal 3748

t��.�.'... i',.... r[��
t;

..

'b';f'"
t[f-' I·· .'

". r·rfl � ...�
i{;.;r, �- .

......
.

ri I " i,;.!��.'� '., ." .��..··."��.l.�.>..·
.

uB t
Sem pre foi e continúa a ser

I . \'l elhor
Ii!!liIIiii!MIf.4!�.t7�" .?"'fili1i'i!MM· RW

IIgradecimento
Da Comissão de

.. Construção ,da nova Malriz
de Gaspar

. Por intermedios deste Díariao vimos externar nossos me
rhores agradecimentos ao comércio e a indústria das vizinhas
cidades de Itajaí, Brusque e Biumenau, pela maneira' tão cava
valheresca COm que receberam a visita das abnegadas Senhoras
de Gaspar, que percorreram 'essas três cidades, angariando do
nativos para a construção da nova Matriz desta cidade. A todas
as firmas e pessõás que deram seu abulo nossos sinceros
agradecimento, e ; , . Deus Lhe Pague'.

Um "Muito Obrigado') todo especial á Empresa Industrial
Garcia que bateu o record entre os doadores das três cidades
acima citadas, enviando urna grande quantidade de lindas prendas.

A Comissão da Construção
Gaspar, 17;3/1945.·

I

com viagens regulares entre Itajaí - Santos

Caixa pC5ta� 36 - �r.1d. Te��gr. nGu�do"

rTAJAJ' Rua Pedro Ferreira no", 68/72

fabrica de ladrUhos e Ofich13 de Escultura

afnoido Pllelter
e t u e e s e u

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

de Iodos os tipos e lamanho:;; na

CCSQ do Am��ic�no 5. A»
Mercado de AutomÓveis

Rua 15 n' 487

O;tT'iiAij�o está�ha�do 11Leve·o imeáiatamefiie H@ of�ll:jna

RADIO la BLOJflM
e será Pflintamente atendido

IEquipamento modenw de alta p'recisão, técnico
fO'l'lnado e diplomado em São Paulo
i!'Uameda Rio lSr>ancos 10

I

aiS; f� ki!fPí'&9 ;z4&it��----

----------�---------------.------,-----,-----------

fato AmADOR (8* Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 1.5 de NO\lemhro� 596
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····,",,' ..'1',',II1II1'..,""... ·a':,:.;,':···,.�.·.·:·�fonia permaneceu virtualmente intacta através de todos os f 1 P\ids" pulverisadores da RAF que 'reduziram a escombros. a •••.•••.•••..... ,.................. "'. :.

'.
" '.'. '.'

meíra fortaleza do Ruhr, ilustra bem a notável precisão de �Nas�c'Jme'nto'�M� 7 X 2 .0 'fesultado do jogo reálizaão
ntàría 'do Comando de Bombardeio" -'- diz .um correspon- .;;, .

O·
.

. .

t
rite es pedal do "News Chlonicle": "Tal precisão torna-se '- Com ri nascime'n.to de ant�'":()��em pejo _h�pjco C�J1. ta o

rda mais impressionante ao lembrarmo'nos de que objetivos um menino, ocorriiJ,& ante-
.

.

V.•I'C.·e-campeâó e
... 5, t.a.'dual... ·

.'" .'

ais tais como a ponte de Hohenzollern e os pátios íerroviã- ontem, dia 17, na, :materrii� .

IS (os quais foram destruidos) estavam situados bem nas pro- 'daâe local, actuuse em festas Toda aqucJ� .màssa pnptilar pensar &;} futeból çatarll1r2mie)
midades da catedral.

.

,

o feliz, la?' do sr;> 'Anotâe que ,ahte*>il1te.tn: ;í,�:)'iJ6u <1<;' depe- quandíO ÍIl:tll ',çOl1]unto ,�nais pal��

"A oeste e sul da famosa catedral tudo ficou irreconheci- Dittrich' e sua. ,e�V(J�a, Da, dericías 'do gne'r�; :safuu .dl\3,lá de- cido. coranllll:tfuille var,teímo,. pOS'1
1 até quase os limites da' cidade. Será motivo de grande �a- Aldegunde Dittriclt c • oepcilonadai9q:n}_p'jogó MaroiJ}o "sue to gttl.f_lrdã,Q iie ,:l,oe..campe,ãQ:
.íação para todos aqueles que .apreciam as notáveis realizações Um robusto.' garoto Dias x Ol1mfliro:�,\'3im; 'saiu .de... de Sa:nta CáJarina? E' .uma ver...

.Ituraís da humanidade e especialmente para o mundo católi- veiu enriquecer ante-ontem oepcíonada pprq�e esperava as- gOlnha pa,ra 'a'FeD, ter. como' viL.

I, saber Que esta grande catedral ainda permanece como tes dia 17 o venturoso : lar d� slstü'r .um _pr.eUo.tem:odorianie e ce�ampeão, 1.9' pessim,0 tim� .do . ,.'

munhá da libertação da Europa e como fonte perene de es- casal E8nto Husiuiel ,'Alaide -rehíndn 18 í11ãio,��queJ:a" -vísível M.ail'cil]OIPi,as. .� .. _. .��.

srança e conforto espiritual entre as ruirias da fortaleza do na- Gorrida' de Amárin...
....

.

superíorídade 1d�9"t_imê-pi1erara� .':: ",OS 'r:ENT()S . . .•.•
'

smo". do pelo «;<coach» P,el"eiva Júnior. Os tentos do vencedor foram
.

·DR. IIFf·OU.SO 'BILSIIUI
E lodos a;gllardaviÍlu" um . dos assinala.dos pai .Paulinho' 3,

II n n maiores jogos dos; iUltJ!mDs tém..

I
.... Diplom.. pela Faculdade pos, pois lliQ11ilvos para tal- exís

Bodínho 2 e Nartdinho:2 e os

enç'a''0' '1l1 • 'l d liA' d' ', 'd tlam.· de sObra,:·:'pO.T estar o .:repú _

do vencido por ·WanHdo...
LyaCWna" e we icina a .

<CO -, ••• OS ,MELHORES .

.

. Unive'J'sidade' do Brasil tado onze v�ce::,rampr=ão local 'lu-
, Por parte do bando' vencedor ..

C�ftcnlates Mar'7b'�H Dr
."

t Medico'. E�net>i91·ls'ta. em �a�dolc{)Sn;tra o.Viliae..camt:eãe es- os' principais elementos foram: ,,'

.

Ilu u
.' , &lIplllll, Il' esen es em >iIIflI' ii> lIIl a ua. HU, V'ílce";Dam'Pteal() é gra- Arecio,' J alrno, qúe .foi a maior "c

lodos os 'prlf!iç
Doenças das Crianças ças :aI()' supermtiend'ente· dos esx figura em campo, Paulinho ê -.

'. ti OS na . -

" e da Péle'
'.

portes do Estado, pois, eretjva.. Bodinho. Do' bando vencido Li�'"
.

Cool 81
..

T
..

III mente, ú MarcÍlliÍO Dias não pos- la; Zico'e Marú foram,,' Os uni-

'" 81 arla ueOles Cursos especializadOS 50.. I sue um OO;ljUlltfj a altura do ti- cos que apareceram.
' ..

.

bre Al!imentação das Cria0 tulo que ora pstenta: Pel'(»:;bji2� OS QUADROS
cinhas, Puericulturai .Higie.

.

:nos, ist:O !nos fui dadD vÚ na; ;dOs dOIS times fornüuam assim;

Wútna CatarinonsB de SoguP'O'8 Gsral'S �:fa���n��b�::e �!�!�� ��:s(!:=����::pana�ã� .���' Ar��!�P�íf�lO;Vn���e;,,�rJ��mo:
, '. U .. til e Doénças da Péle das Ihante e 'illerlecldO tniu:nfo do vl� Nandinhó, PaUlinho; Waldomiro,

'. ,Ass
..

embléia Geral Ord,'na'ria
Crianças�

.

c&c.ampeão local.
" .

BOdinho.e Brito.
'

.. '.
fi Tele'.: 1101 e 1099 o rM'ardHo Dias só roi adver� Marcilio Dias: A��i Renô, e

Segunda Convocacão samo para o gl'ená 'nos p:tii!ffiei'j 1vIaru; Leoncio, Totítihá (Zicol e

São "convidadas os associidos desta so�iedade a se reuni- t2Ceifé' L L � ;Ii! _. rOS 10 mmulJ9s ido p).1jmei'ro p,e"l .Limo; 'Mazinho (Cáleça)i Lila,

'em, �m a�sembléi:l geral ordinária, na sede do .C1ube Náutico

'

'j(J Ót5m.�U6' riiQdp e nos 15 milnllt�!S inic.:iais, Wanildo;. Zico (Mazinho) é.
!\menc3, a rua 15 de Novembro, nesta cidade, no dia 28 de

dI{} :s�gundro tempo.'
.

,

.

Yeye.
. " "

.

113fÇO d.o corrente ano, às 15 horas, afim de déliberarem sôbre --= � PIO:demos ruieslnoafirmar; que ...
' O JUIZ; .

)s segumtes assuntos:
.

'

.���
"

.

.�.
_

() gr<ená lieaJizDu �ml á tarde de Dirigiu essa contenda o tar-
.

10 _ Discussão e aprovação do relatório da dirétoria. ba. �.� " cud,mirigo ;um de seus Íl'2:i'llOS pa. bitro local José Pêra, que foI:

.Ianço geral e parecer do conselho fiscal, referentes
I _� 1'a 10 próximo, campeonato ôoe honesto 6 impardal..

exercício financeiro de 1944; ":�.' \ k)' "19;1:5 da LBD. ':E isto nillnguem' . A RENDA
20 Eleição dos membros efetivQ.S e suplentes do conse-' ,

J.�
. pode negar, ppis 'Os 7 x 2 é o A rerJ9a foi bÔ3,. sendo de :

lho fiscal para o exercício de 1945;

'll4€'.�..'....... �...C.U�§t..Í}T\�.';1 S�
.. _ .

refl.exlQ f1é!1 dO qUe foi a ilitida Cr$ 2.479,00.
30 Assuntos diversos de interêsse social. �:

_

€ insoflÍiSmay,el sup:e'ri.pridade do

Blumenau, 16 de marco de 1945. nosso pelotão. ,�
. ·-"-:§T'��·+_Ó:';--�fF�-I\·-:�,
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,� ,E aq?�la giol,eada softid� p,do ,..;,op.f! No bar ;e 'ao 1ai'

, .
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'. ADOLFO SCRMALZ ,",' ADOLFO WOLLSTEIN n.A,.:....p.,:- C.R E •.' .•M,'..
E. clU?,ç ltaj.a;ir2ns2 lião 'Ppd;e sTel' i,

.. '

K NOT
.

®5[+:�.....:-+�qD��.,"_.��.�.:.�."0 e @.'.�.._.��_._�_•.:.�+.:.�.:.._.�.._ .......Q r .

atnbíHda neni ao gOl'ciro, nem:

"nstitU.to Me'd,Dco O', .�D· CARVALHO. ,.\tI.! '��.
.

.

.

a Oiutro qualqüer e12mento, 11'3lTI'
..-+..,..;.:.�,.,;",,,,_;_,"'�.".-.':-:_�-:-.

I. I » ,..; ��

I
ao .j�izt, q

..

ue .ifO
..
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..
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hone.sto e �s.;
. .' . . """""",�' .'��f."'t' palewl, n'em ao 'campo e lTIt1JJito Outro' larapio' eng"alô"': >

_ Diagnósticos Clinicos _ � � . _,;;4i���'" m;enos para «coisas do fuúe�,
.. . � I

boI ... '), OOil11;O e ..prax'e d:fzer lado,
.

'

Metabol!smo hasal. - Elefrocardiografia Labora.;. �
,

quand? um .clube perde ppr U1n:a Na. Delegacia R€g.;l\Olnal de Po;' ..

'

tÓrIO de AnálIses (sangue-fézes-urinB, etc.) �. "Seleções"doReader's c?il1ta�em dllatada. Se o MaTOi:" I lida atl!1esentnu queiJm üOlltra'"
'c

Clínica especializada' de Senhoras ! .

Digost
.

110 D.U1S plcrdeu p�o'r aqu,el<e ver.,! um seu entpregaqo, de
"

nome
. I! I '" ��:nhoso. con�age�1 é po:que (} 1 Laudrelilll{} Amêrl'C.'O, o .sr, AJfJroo �.'

(par.tur�açAões menstruais, e8te�íIidade, alteracõe� se.•'ff. ACabaínos de· receber· um ,�"u quad140 e milito frag!iil.
. t CarvalhO, 'técni09 em !Ülstakição.

XU8.1S, mcomodus da adolf'cênma e da idade critica jG) exemplar da edição de Fevereiro Por cerl:j(), a lestas horas, a�. de ericanamentiOs de árrua'

intlamações genitais, atê.}
• � de 1945 dessa popularissima F�D, já sabe?o'ra da go1eada SQ- SegundlO!() quebi()sO, La�ddii� .'

'.

....... Alamella ,mo Briínco. 3 _

'

ijlumenan _. Telelone. 1202 a. revis�a .'';_;'' exemplar que nos foi frlda pelo. M!amHio Dias, estará no Améridil hav:ia lhe' roubadô .

_ .... ofertadó, por Sr. Ferdando Chi .. J.em:brando a. «g�ffe» que pratt. oetcu; de 12 cavalé:tles (armação."
. :eI:.€'U�I.2t�+I.�.J.��loil�.�.:,�+:.-:,.g��::-.�.�])�(.õ) nagUa, seu Representante Geral oou e� dar ;um: titnlo.a um timie de caniO' o:n:cI\e é fiXa:dOo TfMg1Kh '

no Brasil - com escritório à que naa p[Jssue qualrdad'e para medidor de água)"iOs quais ven;'
'1

rua do Rosario, 55-A nesaa tal.
.

'

I. deu' :ent clivé'Si()S lugares. . .......•
cidade.

.

.

'
.

Franc�nente, é um abS'lll'dü . O desh!01'lJesto lel11pregado fof·.··
Como �empre o fazem. os aquele 1u11'e Sler o VJroe..,cantpleãio. preso peío' praça de destacamen :

editores mais uma vez se �sme. ,estadual. Façamos l'Uma hiPPtes� to loGál DaVino Llloj.(l dos Sà11.'<
.

raram na seleção cuidadosa da d'e que UlTI desp!O�1:i.sta de Sã? tIOs,' sexta�f!eira piela manhã, nas; .

matéria, apreseniando"nós uma �aulo 'Ou dD llio de Jan1ê)iír1o es� jmedjaçõ'es do Ar:mazern' K'9ff.r ....

edição rica em assui:1to's do msis tivesse allte-:-pntem ali M. Ala- ke, achandDf..,se T€Qolhi:do glo xa:,;"
.

palpitante interêsse: meda Rio Branéo.O �. !Í�'\a: \21\2 drês locaL'
.

II
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I h
HOJE ..... 3a.·feira, Dia 20 ás 8,15 hs.
Lloyd Nolan o Heather Angel no super sensacional mm

4€�Hora' ara Matar"
o filme Jeito especialmente para os am/mtes das emo

C,ões fortes e arrebatadoras! Um teste á sua. argucia que
abalará seUS nervos! 1No Programa: - Final da movimenfadissima serio "CAVA-

LEIRO ALADO" com Tom Míx,
Platéa 2,50 . 1/2 e mil. 1,50 � Balcão 1,50 {preço uuic�)

o I
["oça- lia II!II

Prado do Río! La Menor IU e Rapsodia

W'E'ZEl encontra"se a venda nas
.

. farmacias e Drogarias.
�,------,----------------�--�----��-���

. OUWA DOS.C��
BELOS ( DEMAIS

da elA. WfTZEL INDUSTRIAV"JOJNVILLE '(Marca

não deva faltar' em casa alguma

_,.!.
"'�..

� .-
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