
.

ii

.JIesi lir até o fim é a ordem do alto c mando I mão
.

Os aliados : fazem
.

cerca de 135 mil prisioneiros' em dois dias - Il luta na frente ocidental

Declaracões do sr, Dumont Vil
lares á imprensa

'. Rio, 21 (S. E.) � O sr· Henri ...

que Dumont Villares, conhecís
do industrial paulista, ora nesta

Capital, em entrevista concedi,
da a 'um jo!rnal carioca assim: se

expressou a respeito da campa,
nha presídenoial:
',,_ «As aspirações Hberaís do

nosso povo sufocadas durante

7 aIl0S pelos processos do regíms
díratorãal manifestam-se agora

115 ".r·o·p'
.

as' d"o 'Ol-Iavo' Exe' rC'18t'O''. Melb·orar·am' Suas com esplendída exuberancía».

Depois de se referír a: coliga

P·
8 - .

IIal8 ção politica das oposições que

oSlçoes na Ia «devem congregar esforços pa,

P b· de'
. -

d L·b t
-

d Vi'
ra extirpar o fascismo dítato..

resos OS RIem ros a· omlssao e I er açao e cenza, os rial» assim se manifestou sobre Paulo? Consideradaenr si" a cars

quais .. estãe sugeito's á corte marcial fascista, a personalídade do brígadeíro dndatura do chefe" do Exerrâto

Eduardo Gomes com quem teve responsavel pela lliánutenção dnl
posições no flanco direito do Italía, foram presos pela poli- ocasião' de avistar-se: regime que 11IOS tem ínfellcitado,
setor do Adriátnoo, operando na cía fasoísta, Juntament,e com VB apesar de todo o acato que x»

localidade ao noroeste de Miez� rias outras pessoas. Os presos - «A personalidade do candí-
seu respeítavel 110me possa me..

zano, fazendo alguns ptis\ÍiOl1'ej. serão, slUgeitoé, á conte marcíal. dato dos homens livres, connr-t
recer, traz consigo a cíva de

r�1S. Mezzano fica na estrada de Acrescenta a D.. N. B.: «Anun mou as minhas expectativas. En, ser D general Dutra um: dos mi�
Rivene e 'cerca de IQjlto quilome, dou-se que esses presos esta- centrei mu hpmem ser;eno, com nistrús colabOl'adDre5 do gover..
tr<lS aO 'noroeste de Ravena. varo çoloperandl() com os afiados luminosa v1sap de rea!iclaüe l1a�

no diatadoT:Í!al. Como ef.eito da
,e possuíam ,aJ[I, secretament,e, l'a- donaI, perf,eita compreensão da reflexão p,emdierada restou certo:
dias, dOi.'J.de· tran.'. S.m:il.. !ti.am .mens:a.'"'I situação present,e e das resp.onsa de

..
que I() general Dutra, cuja

gens para os aliados, facilitan� 'biHdades que êstá assumindo

I
patlrioHs1110 está acima de duvi.,

do os ata.ques doS. b.'.ombardeif;JS I Nele '.�ejo sem S0111b.J'a de duvi- da, não aceitará o pap-el que lllJei.pesados cüntra VlOenza. da «} hOll1iem da hora, capaz de querem atribuilp. ,

�.�
__�.�-=----��-���--------����--��----�----�----�----�--�----------------�----------�----��-----------------------

':

p.adsl 21 (A. P'.) .�... Segundn I
av

..,.ariadOS na: frente ocidental
cemunicações ioHciais, .as. forças .

optem;
.

aliadas na. frente 'OüÍ'íJental cap
..

..' _.:__:
· turaram

. d:esd� segunda..feira
.

Londres, 21 (A. P.) _... O' 001'';
134.975 pl'J.s.i,çmtelJ·os. ..

respondente ..
da Transocean, We�

01nêú�nta aviões fnram des-, tOrUer, anunciou na manhã de

traídos 11P' sólo :e :n:$JÍs de cem ontem que p:od�l'osas colunas;

de tanques Indl"De�am.:eri:cano5 lan
çaram: na cabeça de .. PlQ'ntê de

,Rel1l,ag-en decísíva ai'remetida: SÜ",

bre a rodovía da estrada sul,
�po-i:ados por V'iolentisS:imo fD�

go de barragem.

Co)h o Teroelro Exercito Arne
rícano, 21 (A. r.) - Um oficial
alemão capturado na área do

Terceiro EX'ercHo declarou: ;(Ti

vemos tOrd,em' de resístsr encar

níçadamente em toda a fI'ente:

Em primeiro. lUgar., ii
..D·f.

.

.

ordem. porque na de-
sordem Dadii se eens-
truil

.

.

Getulio Vargas
.

. O arailto das·Gspiraçõés do Vale do Ilojai

LUMENAU Cr$ 60,00
Cr� 35,00
Cr' 0,30

anual
semestral
avulso

BLUMENAU
.'

� Ouinta feira, 22 de tliarçQ da 19�5
.

- Dr. AchilJes Balsini Diretor Responsavel • Ano XXI- N. 127

'---

EstoG.olmo, 21 (A. P.) � A

age11CÍa alemã D, N. R infOI'·
mou que :membrps da Comissão
d;e Libertação de· V,�cel1za, na

Roma, 21 (A. P.) .:- O .COl11U�

nicado das aêívídades terrestres
'é li) segurnte:: «Alguns choques
entre patrulhas e esporádícos

· duelos de artilha!1Ía, assillulararri
flS ativmc1ades ,em t'Üda a frente
da halla.

Q. G: 'Aliado }10 Mied!1tenan€ü,
21 (A� P.) � Às tropas do Oi..
tavo Ex'ereito melhüral'am süas

OBste do R'eno .. Todos. os oUelais'
0'11 soldados que deixassem aque
la área. e se l'etirass,em para les..,

te "sem iprdmn direta» estava s,u-'"

g;eHo a julga:mení:O m:iUtar s:e�
veio,

, ,

presidir á organ�zaçãp do pais
depois desta hora de descalabro

que temos vívido». Sobre a can•.

dtdatura do general Dutra diz:
� «Evídentamente 'esta candíta

tuj-a está prejudicada pelo vicio
de origem. Foi proclamada num'

palácio de governo, num ajunta
mente em qUiS a i,m'aioria dos pre..

sentes era constituída de funcío ..
náríos demissíveis, !OS prefeitos
do int,eriO'r, especialmente cha-,
mados para esse fim. Não basta
isso para' revelai' o caráter da

candidatura que o sr. Benedlii(;.to'
Valladares tenta Impor a São

ove ler·' ramos Alemães Severame le
.

a tig os
Cerca de 2 mil aviões aíiados pãrtieiparam do raide - Atingidas as fabricas de tanques de Leipzig e Palusen

LONDRES, 21 (A. P.)
r

--

.

O Comando das F01'ças Aéreas
Amm'icanas revelo'ul q-ue ap1;oxi'11wdamente 1.300 Fortalezas e Libe�

rators, escoltados por mais de 700 Mustangs1 atacaram nove aeró
dromos situados no nomeste da Alemanha, . inchtindo as fábricas de

tanqlteS de Leipzig e Palusen. A operação foi levada a efeito hoje
em, boas condições at'i/wsféricas. Algm�s dos aeród1'omos atacados

são bases dos aviões "Ju-2'; e das bombas foguetes V-2.

Os .o@.osiCi�nistâi�rIiCu��m"'se �sso:!a\':m��::relal advogados do firo do Rio em
para a campanha p'Ollllc� ; 'm:Sà! ���:are����Gá�albli: lavor de Eduardo Gomes

i ! J j. �:-=. ',.' ,-, " .' ,I p!es, vai furu:r
..se tInta lüta �lel- turfa dá Ass;ociação Comercial

,

. Rio, 21 (S. E.) � Os prDIl,Un.. toraI eu} �omo ��s duas flgU"; de mumenmi, para tratar de va- Rio, 21 (S. E.) � DnJi grupo,
Clamentos de caráter polHico fujo raso ,,'

.

ril(),S ass'untos de funteress'e ela de advoga:dos que mlhlíta no fô�

tO's após :o lançamento em São Em peutúões havid,as nest��a- dass'e.·
( .

i ' rO dJesta Capital deoidiu promoh
PaüIÓ' da candidatura do g;(!)}eral .' pit�l (JS lideres das Oposlço:e.s A reuniã,1() em apr-eço se r:eaH.. ver entre to{!:os os p;�fissiDllais
Eurico Dutra á presid,ench da I ô.:i.pgadás já. asseptar.a�n as. pl�l�. 'zará n(a sede da Assodaçã;oj à um pronundamentp em ;mastla
Republica deixmn clarO que, per 111.krias de um drr:etOflü oentral

rua 15 de Novembro. pró.candidatura Eduardo Gomes

manece'ndo jll:llt::ráw�is
•
as hos- para articular DS :esforços tendCll ---___.�-;_--------,-------------------------------------

tes o,J)o�icjonistas que se· eHs� tes a 1,evar a bom toerm'o a cam; O· b--rlua''d"e' lII,r'O'
'.

Edua'rdo Gomes venceu na pr.- ..põem a -s'Ufr.agál� nas urn�s o no panha p!{)lit�ca e11! qU& p:.. e�n.'- .

'. '.
'.

.

me do brigadel-f(} Eduardo Go- p'enh.am. ' ,

meira eleição
N' A Rio, 21 (S. E.) .� Aproveitlan ..

, am.blent�e· de _ç�rd(ialidade, entu-

1"..... A'. S' .A··'. I
.

D E A' L do a ii'reabertura das aulas na Fa' siasll10 e bpm humOr.

'" culdade de Dirt8Jt10 dD Rio die Procedido ao recolMmento das

Janeiro, á irua d�o Gate�e, os 12s- céduias eleitiorais €m urnas her
'Vudantes PI!Oill10V,êl'aTIl uma aleI. met'icamente lacradas, foi efetUL't

çã,o para veriH:carcl11 qual o ver- do -o ato de apuração na salão
.

.

... _
.'. ..'

.

- -

.
.

.

.' dad!eird
.

candidato da
.

Facul� dp Gentro Agademico :;Luirz Cal'

" revogação da lei que proibe a formação d�dre para li f.>1'esÚI�nc4a da Repu

d
...,. . bhca. O. p1ell:1:!O fOI cüordena,do

e parlluos prelos próprios prüfessores e Pie-

Ri'D, 21 (8. E;) - Era pensa__ será efetuada d<entro de alguns los partidos restiUdanHs, estando

mento das ,autoridades goverlm... diasl ,atendendo a9 grande nume pres'enfle o d;i.re�ori sr. Ary Fran

mentais revogar'!9- d!ispositfvoda rO de tél-egramas chegad_os' ap 00.

Lei u. 31
.

que pro�biu ou dissoJ... Ministério. da J;ustiça solicitando Tiveran� d�l\eito a vüto t�nheln
veu os partídps poI;iticos, na Lei a imectiata revogaçâp- desse clis os professol'es Oswaldo Ca:rp'en
que fixará as normas e praz,os pos1úi:vo.·. ter �. Holme.rp Pires decotiendio

para as 'el-eiçõres. Entretanto, sc- Caso seia positivada a no#da, o processo .da votação num am-

gundo se noticia, a revogação os partidos pDltticos poderão.
cOjhst,ttUli'ri.os;e pu. re{)rgallizar�se
Í[}Cl()iUtjí'nenÚ.

.
Grande liqUidação de Saldos

No bal' e no 'lar .

KNOT,
não deve faltar

Os sindicatos pleitea
riam a liberdade' de
:manifestação 'politica

Rio, 21 (S. K) � Está reper- I vida em Berlim
cutindo, nps meios sindicais, Londres, 21 (A. P.) � Num;
uma no'r,a do sr. Marcondes' Fi- dos seus raros despadlos da

lh.o, nlÍll�stro do Trabalho, em frente, um correspo'lld:ent'e da

que se proihem as O'rgan-i.zaçõ,�s agEncia TxallS,?veaÍl d-escreve. h o..

s'Í'lldll{:ais de manifestarem sua je a yida em Berliinl. Diz qu'e as

opã,ão pülitica no pf��Sei1te 1ll:J': donas de casa estã.o fazendü ve ...

me.nto'.. .

las da cera !UtiliZada nos sapatos
'.

Afirma..se que vários slntlica� dos Skis,val'a ',i!luminár suas re

tos ,estão eXBmi:nand,o a conve� sideilcias durante as fr'equentes
n:ienaia dO' lançamento de um .. interrupções da en'e'rg'):a elétrica

manifesto no qual s'erá pleiteada p'elDs hombarde1os aliados co:n..

a liberdade· sÜlldical im,ecliata. tra a Capital Alemã.

U .-""O·labsolutamente inofensivo par�
l'Y.l.OSqU 1..

. pele. Eficiente proteção contra
.

'Wetzel PICA�AS DE MOSQUITOS ti

ou tros 1nsetos.

• Faleceu uma irmã de,
Santos DU1110nt' '_";'_-.

-II"-E-I'-,--Lisb5\?,.?1(A:P.) ,--. Informam; IUTOmOV' S II

de Pi()â't:() ql,H� faleceu ali, com DISQUE FONE
a ..
idade··de 83· afliQs a sra. M.al'i!a t'.... 12: .. '0 O'Santos Dml1niit, natural de Ou- J

'.

3:1(} Preto, Mi.inas Gel'a1's e irmã
rlo célebf,e aér:onáut:ico brasileiro, li limousines de. aluguel
San.tios DuU1o:nt, •...••oogonomula;d®.
p «Pai da AvIaçã,o»,.A extirtta.r"«1

RodoUo Kraemer
sidla f,m Por't:o· ha mais de 50 ':..--

.. -.,.........oo""'.,.....",.�""',""',,---_ ..."""'"''''''_,...��....-__ -.--..:-
,_ '".-'_ \L l'- ".- __ ,T." "," "

Molho VI ti
Igu�l, Ou melhor que o

similar extrangeiro

fabr� c. ftHTWEILER
Rq� 1 de Seetmbra. 100 - ex. 56

BLUMENAU,
_,,', .:,.� _',

- -

á preslidenoia da Republica. Já
foram' T'eunidas mais de mil ássi ...
natur3s para i() m9vimento que
visa d;emo�1strar ó caráter civil
da candidatura de Eduardo G�o"!
mes.

pente!'>:. Vári08 acad,emic�os se en

carT,egaram d,e proe:cssá-.la sobra
a dire.ção d!o estudante Paulo.

Silveira, presidente da União. Na
donal eLe Estruc\antes.
Oo;nolilid:O o trabalho, li junta

apuradora prOclamou 'O resulta"!
elo, briga-deiTo Eduardo GDm;e.s·
173, Gaspar Dutra 111 Luiz Car�
los Prestes: 7, Getulio Vargas 3,
Adamastor Lima 1.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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de moças'
Tecelagem Walter Gerrnsr

Rua Amazonas
I .• Vend,eose
�_."_"-_-'l-!ffi/""

IPER�lGY VERI"SSiMO
I Despachante da Recebedoria 110 Distrito Pedlral (M_ di! Fazenda)
I Escritoria: - TRAVESA DO OUVmOR W 21 - lo andar - B I O

I Encarrega-se com Eficiancia e Rcxpidez de :

I 'I'ítulos declaratorios - Naturalisaçães - Hetificação de

I Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa
de Autos _ Certidão de Renda - Serviços em todos os

I
l\1inisterios - Registro de Diplomas - Proeuratortos -

Servicos na Policia - Permanencia de Estrangeiros - Ro
glstros de firmas comercíaís e industriais no D,C,I. -, Re

gistro Civil - Retificações de nome e filiação -

!
Oertidões para embarque.

Seção Sement.Qs Registra ãe Criadores - Sefviçt's no Dl P.
,

' '-

Recebimento de contas no M. da Fazenda.
_

Blumenau .. Rua 15 de' Novembro, 819 .���� �,,_��<--=-=:--==., .._�C.

vende-se i,' 'tel'ieno
.

para
construção, todo plàno, com
área d e /4.440: mz. na Rua S.
Francisco, VHa.Nova, tratar
oom o Arm3.ll:em Santos, Rua
B. Consteot - Blumenau.

;a.;**:" .�_..: _L.�:": t'f' _

-

Alto Falante
Vende-se um, de alto po

teneíal, em perfeito estado. -
Tratar, com (I diretor

.

dêste
Jornal.

�:::-�"_:.-:.�.-.:�.;....;•.:...+.,-+

�-�,�".•�<t;�_.•.__.+��m;,.g.-�.-% o+,�,,'__"'=+-.-�-,.-.-- ... -.�

p\.veia para P nfação
à venda na

No bar e no lar
KNOT

,

não deve faltar
'3:--+....;..-�-�--�-�Iif!Sii'*_-. ..;_�

_ M�stre,e alguns operados competentes para
caçao ue Canos,

FABRICA DEPAS STAEDELE Bt
Itoupava Norte. Blumenau

.t;'-�--$'�''';-';''-�-'b- ...--4>-.;p o�:-.-,-.-.�.-...-.-.--+-.

Igradeci enio

nossa fabri-lGIA.

Da Csnníssão de' COHstrliçãe da R�va Matriz
de Gaspar

Por 'inlérmedios deste Diariáo vimos :extfmar nossos me
Ihores sgtadecimenios ao 'comêreio e a indústria das vizinhas
cidades de Itaiaí, Brusque e Biumenau, pela maneira tão cava

valheresca com que receberam a visita das abnegadas Senhoras
ele Gaspar, que percorreram essas três cidades, angariando do
nativos para a construção da neva Matriz desta cidade- A todas
as firmas e -pessõás que deram' seu abulo nossos sinceros]
agradecimento, e ... Deus Lha Paguei,

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

A Comissão da Construção
Gaspar, 17(3/1945,

•4* e Sij"U W ri'

Os habitantes de uma aldeia holandesa simulam o enforcamento
dê Hitler após a libertação da aldeia pelas tropas britanicas. B.N.S .

Expedições Des_pachos
A§JE!rtlteJ dos iáles:·

Expresso Sul-Ameifi,r�aDO
Declaração á Praça ,

E. Figueiredo Bt Dia. Ltda, nroprletarios da Ernpreza
de transportes de cargas EXPRESSO SUL AMERICANO,
com sêde em São Paulo e filial nesta cidade, á rua 15 de
novembro, pela presente declaração veem dar conhecimen
to á praça de que nesta data exoneraram do cargo de
gerente da filial Iocal o snr. JOAO PESSOA, que assim
não tem mais autorização para tratar de negocies da firma
ou assinar Qualquer documento referente ás atividades da

§ mesma. Outrosím comunicam que se encontra nesta cidade

I§
afim de responder pelos interesses da firma, e á disposi
ção dos Seus, clientes, o gerente-procurador, snr. Serafim
Duarte.

Blumenau, 20 de março de 1945
E. Figueiredo & Campo LIda (EXPRESSO $UL-AMERlCANO) i

_"
r.Procuração SERAFIM DUARTE

'

rgl�'--""""'i·@w..&W!li*\!ijIW"M'.$lM"""'M""'J+M1""''''''''''�_Das '��ªRtBiuas a fina Flfir ll��': ;;::-$L�f-==iF:::: ,Agência l\IlunicilJal de Estatística
ffalUilrUca. Illie 1.®,mJt,�nªües e ,uncu18 se ,S«:�I�kura "j. De I�te�esse .. p�ra i�dos os InrJ_&lstriais�.:.I:.::!�'.:':':� '�'r!��lf�ft �ll1l!etlar' A. Agên�a ue E tatistica de Blum�nau esta €Iet,u:mdo,

I
" �fil�IUu r- Iii ti

I
durante u mes em curso, para cumprimento do disposto

B l ii '" E t' nu· ' no D,ecf0to-Iei f�del'al. U' 40'Ell .. de 3/!iZ42, o. levantamento
i' de todos os estabeleclmentos IlldusU'II.HS exístentes . neste

I I Rua Duoue de Caxias 8 (Ex-Palmeiras) I munlclpío. -, ,.

li, ' "

'I Ineluem se no reíerldo levantamento, alem 008 que

I '

, 'Te,iefone 1081 - Caixa Poetai 48 l funcioDam no dlstr íto da sede municipal. RS inrlm,íj[Hs es-

JfBn;VEm. .&,�f t i
-, - I Ilabelecidas [lOS distrrtos de Itoupava e Rio do Tes�o,

Gttlii; l';;'ft�f,,·i Especialidade em ímítação dei ��e5uta..sle com prest�za ; per-, I. T,C ào� �s p�op!ie;m:ios, ou !'€sp�!lsa :e!� por ,e8tBbl:!e�
�'�_""'-;_""";_"_>4'�"��"""'_'� .) Granito, 'Escadarias. paVimentos'I' reicao C�luna.s de Cimento Ar"ll CImentos tndustrtets <'i brangtúos pelo registo em apreço

I C' •
� p. ,macio, Balal1:stres, �ai�as para! i (padarias, flEd!ariar., atf�ialllri.��, ofiei.rws, de

_ consertos,
II'" fUillll fiU =1

Soleiras, Pedras, para • las. Bal ..

�; Agua, Tanques, Capiteís, Tubos] I
etc. etc.), devem, segundo edital publieado, dUJgH'.Stl no

'dticma lUiU U' ,uN"Kf,
'

cões para Armazéns, Cantonei .. para

ES,gO,
tos; Bancos para Jar"lll decurso ueste mez, aquela repti.HlYã,O esbüisUca, gita fi rna

. F·'t. � R d' � FI dins, Mesas de Oentro, Flor>ej� 15 de Novembro (Etiificlo dt� Pref�itur,[t). DO horario C01.ll.

Atende tmios os serviços de' I
ras para 11 10", e a ,10"'1 0"1 ras, Vasõ, fi.ngimento de M a � pree.ndido entri'1 $} a 12 horas e 14 8. 17 horas, afim de,

Radios receptGres pões, Golas de Gesso, etc. Bd e i r a e P e d ra, e t c. II aH, rBcf�ber, gratuitamente, Íoril1!1lürios necessarios ao rs-

�-==-: ""

'

.

-�_'_', -- I gififo; bem como cscIBrecimeB,!oe 1:1. respeito' do respectivo
SerViç(l�B�:;��:: 91:::imtidnS 1�"@-'�:L'21'�:E;;7i:V7��.t{M'lID�7*@iM��� I pree���;�t��adO registo é übri�at{)rio e estarão sujeitos

B.na 7 de Setembro, 13 � OS I\1110ÇO� IU�:w \�m ACdutelar-se 1 a multas, variav6�s entre Or$ 200,00 <:'l �r$ 20.00�.OO, quan-
��--��-�""_-->,�--"",---�"-,,,�-,", rã prevendo-se ,eo.ntra a ?,1fíliS, principalmenle pUa1:d.o ! t��=!._"�_���gury_�l�m ?u._Pl'e.!�iI1I[lrmaçOeB fals!!..�.

� PWSllJl1 cump;';f o meus sagrado dos deveres SOi.:HilS' �= �"m�� de Tin"�� Im "o casame,nto .
" "

. I
I. 2& HIi;.,,�.fi iM1 .f<� �U>.::1

� Medi�e!11,' antes, nos males irremediaíreiél de sua í lijl�r!!!I\Ili�..t:�l'."'�"1!I L�dJ.1»f,� • '". '. d 'f'l'c t' 1 � I 1'J' ...u"'= ..... l!UlIlU'lí!i.'í! !1U�� •
. �4í lmP.�eVí(H:nC!a pOJS .0'0 SI IIIICO éS a mora meole I "e" �m & � ii

�� promido de casar. _

!
Tinias e wenuzes .. r.;\�íJja�enalt p�u'a Jl

.

Im�gii1e se o remorso de país Q�e. atir�m> ao, Phdurras em Gerai
mundo filhos enfermos, tarados, os quaIs JamaIs per-

I
i -,' b- -

cloarão o ter-se-Ih�s dado uma exislel1cia povoada I Tintas em
,

J:sndgas para artistas
de martirios. i Blum�nau • �ta. é8d�Fina

Aparelhos de Radio
da R C A Vitor

de todo's os típos e lamémhos na

. A,lJxiliar no haiamen�o da Sifilis é o Bepurati- Casa do An��rh:�,;uu) S. A.
vo mdlcado para um tratamento ,pre-nupdal, que cla- Meroado de AutomÓ\'eis
fá aos futuros pais a segurança d.ê uma pró!e forte, Rua 15 li' 487 Irobusta e sadia. 25 E C

������������ml�mm����!����Ba�III�im���PWM'�

tiBRASllMAR"
com viagens regulares. entre I tajai - Santos

C�lxa postei!i 36 - End. Teleg,. nGuido"

fTAJAJ' .-- Rua Pedro Ferreira nOS. 68/72

'�
:>-'f
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PI iv I a vi da do ri s e a I,A diretoria do Guarani está empregando todos os esforços, no sentido de que esse gremlo
�'·������e_�-�*w�����_���.�_��·�N�n�&�_�_�M�_���e�I������brusquense, se exiba do�ingo e�

nossa cidade

25

.
.

. ..' A dínamíca diretoria do nos informaram, eszão seu-

R.TIV .A ��'�����av!�Z;t�! e8S1t�:: �°tL�1�ê����:,&�enrle�:i!�
. 'pregando todos esforços no próximo iremos teJ' mais

V.. I E IR. A. I sentido ele que domingo um bom intermunicipal, en-

I
próximo, dia 25t exiba-se tre dois categorizados. es-

Enorme interesse em ltajat pelaP�r ';a 2 t��u ��e'::';:d��.�:�e� �.��:��t:r�� ;��g:�õõe:s ede��'�n�:�,ãOo ;:
. ex'," b !',

-

.' .'. ,' " - '. .

.

" " o GIo.ria
.

IF. C. do esquadão, o conhecido e blíco esportivo local com

caO dom -" I S que ri do potente time do Carlos Re- um futebol de primeiraIM... .
a I

.. '. ,.'. Domingo, dia 18 da corrente, nau; de Brusque. I grandeza'Os desportistas da cidade Iiloransa de Jiaiili, preparam-se realizou' se, perante uma boa As negociações, ao que Vamos esperar. ..para acolherem Iidalgarnente a delegação de futebol do Gremio assisteneia, no campo do Flóri- ._�_."""._._._._�_._" o�_._._.-'-'._._._._.-�.�sportivo Olímpico, que vai àquela localidade em i etrihuição á da F, c., em Fortaleza, um [o- O· isâo rí S L��Ita qU,e lhe ffZ domil1f?o ultimo o Mardtio Dias, go amistoso entre as equipes
. tirna aqulsisão O ão ourenço',.' O Interesse pela exibição do vice-campeão local frente ào deste, contra a do Gloria F. c., Uma das maiores aquisições para o seu já forte timeonze "marcilísta' é extraordinario, diante daqueles 7 X 2. São de Fidells. Esse jogo foi movi-I de futebol. acaba de lazer 1) São Lourenço. E' que acabatecidos os maiores comentwios em turno desse novo duelo, mentado do princípio até o fim" de conseguir o concurso do festejado plaíer Baia, do Aimoréposto que, o time ítaiatense quer a "forra", Entretanto, se o no obstante, não ter sido um! e um dos mais completes centros medro do Estado, quandocampo n.ã� for �iminu[?, estamos certos, os itajaienses t�i não jogo de classe; parem, a�ho 1 derensor do R:�creativo Bru,�n. E_ temos _ajuda ,��c.��8�e�.c0!1se�Ulrao, p01s quanto para, abater o renomado pelotão do quem o assistiu saiu satlsfeito, i tar que o fl'fendo elemento la se rescreveu pelo �eDJum!m,Olirnpico eles nao possuem, e Isto prova os 7 x 2,

. po:qu� todos os element�5 dos 'I' .-,..-.-ê-�-.-+-.-4'-. .-4---.""""+-.-+-.-�-.-.
'+-.""'-.•-.-.-:-.""".-.-�-� o .-&-<tt-+-.-�- ..-- .._��-+_.;... dOI:' times esforçaram-se a fuo, .gm

JO'se' Pêra pedirá dom is.sã O'" ? do e jogaram c?m, força de : II
.

.

." I ..... G· .

B • vontade pela vücria de suas 11 II
Hão_ POdel!l�s aCf�dUar �Me O .un�i. do apito" rá remm .. cO��ezar de ter a rapazlada do HOJE _ 5a .. feira, Dia 22 ás 8,15 hs.elar, !J(H� se tm:i 3Q:onfecer, sera uma grande· perda Olaria apresentado um [ego mui- I Os celebres cantores italianos TOTI DAL MONTE e JUNIliara O esporte locai to superior, conseguiu o Flori-I

.

ASTOR no primeiro mal': Italíano desde 1939;
.

U ," d ., . ·1"·
.

.'.

h
. .

. .'. . da F, Cilevar a melhor, abateu- tl�4"" I tOm Venea ""'!.."
.

'. ;TI: .nollCla �veras arrl�l1fav�I c eg�:lU ante',ont;n1 �o ,!ias do o seu rival por 4 a 2. A �arDaVa �. ".I1Ul _;4f4'Ê�s,o conhecírnento. E que o conhecido arbitro Jose Pera; indiscu- 1 I " bllid d·' d de t t 't
'

_tivelmenté o melhor da LBD '. d V�J d Itaiai
"

di
icu pa II a, a •.no a am )UlU

. "'_ �'.'.. ,

.
e quiça o .a e o ,alaI, Ira pe Ir I

se somente ao goleiro. que foidemissão de quadro .de JUIzes da m.cotara la.cal. .

d d
-

f
'.'

deiN- . h' d id
. . . '., ',' .', '. um ver a eIro racasso, flxao-

. ao, aA U\'I. a que e uma
-,
noticia

'.

deveras desa.grada,,:el, do 100"0 nos rirneiros minutospois Jos�e P;rat:rn SIdo sempre u� arbitro hone�!o e lli!parcml. da pe�ja entrfr 3 bolas "mortas",Ma�,,,no,s n�o podemos acredItar que o" "rel ,da apito em Ao a'sso ue o arco deBlumenai1 ,-va deIxar agora !l LBD. quando ela milito necessita Ftóríd� era �uarnecido pelo Id� ,seu valIoso concurso, Nos temos certez3 absoluta, que os 1l0i a te Negro;' que fez dedIrigentes da LHD não darão demissão á José Pêra,· p8is a des- f
am dn ,';, '

"1 l' n dporto iacal ao nosso Ar
.

-, .

d d '!
. esas a mhaV81S, ueu Ia Iz..n o

.'
'.

'
. .

.

....
ve , 11�'J Pi? ',e. e maneira a guma, presclfl- os constantes ataques perigososdlr do concurso desse aorec:ado JUiZ. d t'lh

'

d
'4

. os aI I ellOS a versanas •
... """""""""'" "�...�""",, • "".,

.

� '" , - Hoje já podemos assistir
. Correntes pa,ra Ricic Ielas ��f��i���:\e�lte����iC��ns�i�

tuidos de bons elementos que

0
..

···· ,ND ·CU.. ·

.. '.IN,.!U U' S ·'A'.

: ���:�I,aN�;��Çã�s��rtr.Ub����a
- . . 'mamente, se desenvolveu bastan-

te e espera se que continue assim,
Sempre avante esporie bln

menauen.se !

. Direçào de . I V,·E"L A S I O

Uma película maravilhosa que mostrará o maruvítho ...

ao e falado "Carnaval veneziano"! Musica inebriante e apaí
xonada ! Cenas que deslumbram e u:n belísaímo romance
de amoI'!

No Programa: Paramount Jornal e CüIDlll. Nacional
Platéa 2,50 ' 1/2 e miL 1,50 - Balcão 1,50(preço uDico)

CAfr 1."
.

fi
. NR *<

No bar e no lar
KNOT

não deve fal t.ar

Sempre foi e cO�"itinúa

5,00 cada Rosália,

':-"'--Wi'�.-.---·.-.--�-_·.'-�

elhor

Dr.. Ao 5 i\ N T A fi. L A
Diplomado pela Fiu.:uldade Naci!maj de Medicina da

Universiàaõe do Brasil.

l\l<':dico por concurso do Sel'vÍ"o Naci�nnl 113, D��DÇ'?1'i l\ientaj:�,
Ex-interD0 da Santa Casa e no IfOspltal PSlg ll1atnco do RIO

de .Janeiro, Ex-médico a"sistente do Sanatório Rio da
Janeiro da, Capital Federa!. ,

GLlN�Cll MímICA - ESPECIALlS1'il EM DOENCAS N�BVO-SAS:
CONSUr.TÓRIO - R li A F E L I P B S G tI M I 11 T

íF,dificio Aroelia N�;toj.
Das 15 às IS horas

p' L O R I A N Ó P (I L I S

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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BluD'aeililU
Dlençâo ! Parque Teatral "VITORIII"
HO-lE' E TODOS OS DIAS:

Diversões _. Balanços Venezianos - Schows ...Comédias

;;/�I arma politica do. art. 1171 RUA Ó�n�Lb�i� �U�ARêiA b�ar:�ÜuMENAU I:,' 'li 'RW, 20 (S. E.) Um; \tl1atutr..l cola NOrmal também foraIti viti;.. Façe ·.uma visita á Casa P A R A I S O
.

no .'de hoje :refierindo.o(S'e. á arma mas da �UiilhptJM armada P'��o
• ipi()h�ioo' que representa .o

- Art. sr. Getuíío Vargas na famosa �iiiõiiii iiõãiiii__;;;;;;;;;;;-;; o;;i --;;;;;-;------;;;;;;;;--�
177, 'em! roãios d;Ü governo re- cO'ns1\i!tuilção fascista de 1937. Em

No bar e no lar f,·rmas bras·.leiiras fo'ra da "'lista' Remira"lata e oo'nli?ma p seguinte fato: {O�os os lares dessas vítímas en- K N O T,
I ii =

:
.

«Apro"'psitlo 'desse fa:rn:íi.r.r,erado t,r,OI,u a (.miséria 'P,lO,rque o sad.is'lno João Adolfo 2-l4.. (Caixa Postal}' . � não deve faltar''177, para mostrar como ele t.em; o1jidal assi;rl'l! entendeu e quis. Washil1gtOJ1, 21 (U. P.) .� O 2376), Soo Paulo; Romano Adol,
'sido apltcado violentamente co- E é o sr, Getul�o Vargas' que =m�. ':. :-:��:;;o:,."""-::7•••••�. Departamento de Estado íorne- Io, Praça Coronel Enéis 38 e \rua.

'. :mo-at,J:nfa politica basta dizer que vem :dilzer de publico, que não, �: CIDfin( Socl-al:} ceu um novo suplemento á lis- 15 de Novembro 357, Cur1t\iba:
, em; Mmas Geraís flOram demiti- tem ó'diios nem ex'ercB vínganca f� NU

.

. �1 ta !legra. Na América Latina ío- Scheurer, Hans Peter (dr.), Rua,
.• lidos OU aposentados 1600 funcío- contra os que discordam do «seu ���, �;� mm incluídas 17 novas firmas Teófilo Otonj 17, Ríc de Janeiro;
:. nár:iios estaduais' sem forma d'e ldealísmo», E' naoessárlp dar ao Aniversarios e excluídas 333. Quanto ao Bra- Graphíoor Concentra Hartmann
'P'rlD'oessio. HOUV!6 um' coletor com: fundo)1alismo publíco todas as .. ." . síl, f011um ebilminadas da lista. Irmãos S. A., Rua BO,l1'fim 250A
mais de 20 .Janos de serv1Qo qu>ei garantias desarmando o ignóbil • Eesteio: hoie sua data nata

negra as seguintes organiza- Riu de Janeero: Industrias Qui..
•,S�f11e.u O,gOlpe.. ,

do .1.7
..

7 e morreu., 1.nstrm.rre· I1t.o ,de «([ast"ig,.o» que é'l h.ma
O sr

.. Ant.�n r: re� ções: Ehlenrrann & Cia. Ltda. miras Geromazzo Ltda" Rua Ca,
de traw.matismo em BÍflm. Jardim. o 177 hoje consubstanciado na sidenie nesta czdade.. Rua Teófilo OttOl1!Í, 134, Rio de ta-lna Sairia 9, São Paulo. Es ..
Escrivães. le professoras da Es- lei constitucional».

_. Enconl1'!l-se nestam�ade Janeit!(}� Foto Otsca Adro, Rua tas três ultimas fj:l'mas foram,". ....
.

o sr. Serapliin Duarte, dzgno 15, de .Novembro 357, Curil!lb.a; nacíonalízzadas pelo governa bra

II
gerente do Expresso Sul Ame- Gottman & C1a., Carlos J. Rua sHeÍJrl()l. , \ricano, de 8�o*�aufo. " e�"�•.•"_•.•'�._•."'o••�+_+:.�•.'te e ®+•.•.+_.��...�+:.��<t+:tL.-::+:.._.t1

N�LV��r� Carmen Dolores i Instituto Médico Dr. CARVALHO
- i

Margarida, �ilnlO ornamento da I - Diagnósticos Clínicos - �sociedade local e dileta filha do

ISr. Hercilio 'Margarida te de d.on� l Metabüh.·S.mo b
..

asal - Eletrocardlogralía Labora-

Julieta B. Margarãda; vem de tório de Análises (aangue-c Iéz.ea=urlne, etc.)
o:J.ntratar casamento, <:lia 18 do Clínica especializada de Senhoras . �COrrente, o sr. Udo Krausie, de.. I!i
dicado funciQnario :do <dnco» e (Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se· �
figura que goza 'd'e grand-e esti", xuais, incômodôs da adol(>-cência e da idade critica,.�
ma 'em [nossa cidade. infLa.mações genitais, etc.) �
V

***
•

Alameda Rio Branco, 3 - qlumeüau - Telefone. uma �.

iajantes 0.u�._'':-O.:.9�•.:fi:_.�ll.'l:��4..oi)�.�t��.�'''.i>:�1Hi4f�'.•�'i.':.-O;DE)
- Procedente de Rio do Sul,

Rip, :,-.c' Em; cp,nsequenoira da de grande qua,ntáidade das oiltn ... ,esteve ontem por algumas II uno' s d e F o u � h 'e"ls:ençãOi de úlmPpgto.s dieCl'Btad:a, das mercadorias para 10 co.nsumo, horas nesta' praça o
.

sr. Iri. .,
pelo chefe dp gO'l.lierno para o da p!O'pnlaçãp desta Capital. Com rleu Werner, T€presentarlfe
charque, n:iPhn ,e oeh,ola, já se estas pr!Ovidenc�as espiera�e que, comercial naquela cidade, Todo. tempo tem sua moela. E
veriili!cou se,nsivel baixia ,na oo� dentro de ppuQOs dias estará roe· onde é muito 1'elacionado. ·está em moda o hOrTor ao. nazis:'
'tá.çãl()! desses iPr:od'ut{)1> na praça g:uladz:ada a siltuação dagueles - Da Capital do Estado, 111,0.. A sllnpátrlca proporção. da
'do llii() de JanetrÚ. Diversas fír"l priddutps, 11or1IÍalizandü-iS<e a si,. onde se achava. em gôso de a't,'ualidade é - Nazismo está pu.
;mas iwàbaro; :de .efetuaI' tran.,s,a-i I tuac,:ão dias lieferidos sup11rmen-l ferias, regressou ontem a ra Demo:cracia, ass'im como o
çõ�s para. 10 iembarque imed!i(a,t'o tos. . distinta S1·ta, Olga Caminha Mal está para {l Bem. Nazism:o
__;....,._.,-... . dedica.da funcionaria da agen s,a"'eln'''''' t.,od·os ü qu·? e'. E d·?l·].I.'O.:,1fl:........

-

........U•• o ....9o.*a-.....r;��I�l!��;�.vllt'••v:::��.:o;':':"!��...�� l.Y 'V� �-

I
c�a local dos Correios e Te- ciJada temo

..
s duvl'rda. Nasce a

l' f Isto foi ontem. Hoj'8, -o teatro

B P I
.

A
•

I d V I
-

d 11·'
eg"a os.

. fi'
duvida das l11ult)i.plas interp're� de ensaio ditatOrial vão ahaildClb

.

snco -'. OpU ar e grlco a o a e e ajal ' '. I *** L tações. �empre se leu que o Es;. nandó. EmquaÍ1t>o no palco das

I NaSCimentos
lactei Nov:o era UlJ.1a democracia. represíentaçõ-es para á plébe, se

I Com O adven_--,u:" a-e -u-mal Era ou é. M\l.i:t,â gente assÍ1ll o flrrJ.r,,,·'�·- -

1'-'
,,' '1'- t"" 'o'g·'

.,

_ � , _e,.VUL1Ora: u 11f.l.ssa 1e ,er enea

! menina� c.(:o'1'r�do pntem 'i1.a c�mprrend;eu. Por tler cvÍúpre,en� de lUU e 11lll democratas' de 'I1Jtií.<
maiern�dad}e f'(J{';al acha'se du:c1o ag[oIia:o defende, aj.egan� ma hOI1a. As colunas de all!Un..

I em festas o venturoso lar do dlO. que si já temps d>emocrac�a, cios se ,ench-etn. Ha tal1ta geme
casal Avelino Waldrich - Ola. por que tant'P barulho por elei� capaz de s.alvar (I Brasil. OOlU:tl,
ra Waldrich. ções.. .

'. ..... Ú'ntlei'n nâo faitava para perd!e..lo.
. Os,Estados Untdos da A:n1:enca Uma coisa tácLta é gorem nota;,

d� N:o�te e a Inglatf'rra tambe�l vel. NótaveI paTa a caderneta de
sa'O paizes d'em�cr�tas:. E. Stalm I notas:. Não na sig.tiíficação d'e
l'espll}n�eu_ llm cha a Wllkl€: que I UnpOT(ante. As li.çõ-es do carat<el'
a. Russia e uma grande d<:!mocm;, el'e J'Üseph Fouché, estão sendo
c�a. Entretanto, vem,os descomu;.. sabiamente ass{)l-etD,etadas, . de�nal .desigu�ld�de entr'e a demo;., COradas, interpretadas.
cracta brasI11eu(l., e as outras.
No atual prpscênio poUtico;,cl'e;.

citam fOrmulas cl,en1,Ocrátiças, in;',
cU\-irduaHdades jainaís COinheci"
das na qualidade de amigas do'

.

Cursoe .el'lpedaliza:dos SOlO PiOiV,O. Na amplidão vasia das

bre AUmentação das Cria0 ideas sufucientemente bela.s pa'"!

cinhas, Puericultura, Higie.. ra serem -escritas. Unicamente es ...

,ne Infantil} Clínica Médica critas. Tremulam bandei:nts ro�

Infantil, Tuberculose Infand s'eas de pmuiBssas já muit.as
til e Doenças da Péle das ve�es prJOmeticlas p:orem, ül;eaJi,..

Crianças. zaveis. O que adimiria é que os Ser demiQcrata nã,o é ser imo;

Tele'.: 1101 e 1099 pl(j.rta�bandeiras não teem fé cl.,p placav'el para os de baixó, e C.iO;ll1:
_____.................. r oficio nas tar-imbas das (h�mücra��

.. _

placelüe para os d'e cima.

Itenção

ércio

Chocolates, Marzipan, presentes em
Iodos os preços na

Confeitaria loenjes

Baixa de gêneros alimentícios

lhéo &oisa
das. Onlem abertamente chanJ.
celavam as paginas dos, pl-pCe!;i-i
sus de desmandos. E firmes nos

gestos COB10 110S ato.s d·e publico
davam a enten(h�r qi1�, melhol'
se encontravam cophndo ás re",

ceitas faci!()�,názjs.

Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cta. com aviso de 30 dias

.

,J " ,',' 60 dias
Idem lã .:;';}] g() dias
idem idem 1S0 dias

c/eta. Prazo Fbo 6 mêses
.

Idem toem 12 .."

:2 O/O
5 0/0
4 O/o
5 0/0

5 112 O/o
6 %

I 512 0/0
6 O/O DR. AffONSO DIlLSINI

PO'r'em si vemDS qUe é tlOr�
me a encoim:enda de fantasias
democratas? .. ' F�liz'es somos
pIOr que é ,tempo ainda de focaH� .

Irizc1r lOS esporljstas dos \"eJocis�
simos pabilns do oportUllís1110�
Só deste modo poderemos ideu"
tiiiilcar os aIllÍRÜ'S ele Fouché seUl
d'ecerUlios á fatal irrdlexã:o d.e
Hohesp!ierre.

Diplom. pela
-

Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidadt do Brasil

.. Vae ã Rio do. Sul a "Escola de Arte
Dramática de Blumenau" I

.
Após merecido teXlÚÍ'O ho palco

dp Teatro Carlos Gomes', des.:.:
. ta cidade, a «Esoola

.

de ArtJe
D,l'amática' d.e B,lU;.111'ffi1au)l ddspÕlê�
seá lenreuarl sabadol, c1.i<Í 24 d:o,
(O',rl1erif:e, ;l1a v.ilzfullh·a cidad'e de
'Rip do Sul, a billtariante oomédia
'd,e P,aul!!.> ,de �ag�lh'ães intntula.l
da «SimpHôo Pacatio» I el)J( :3 ({tn";
criveis» atos."

."

CAuta a «Esopla de Arte" Dramá"
tica 'de Bl'Ulll<enàu» rom um den
ao �t:alttura da sinipatio que v'em

. )llÍ8reoendo das' ma,is dompl'ieel1s:i!.,'.

,vas platéias cataI1ÍJ'nenses, eque

Ijá. se ruestacaranr nlOS palqos de
cidades'" C!Om� Itajél!Í!; Jo.invUe e.

e iOuttos Un!portantes oentl'Os de
cultUra dI() Estado.
Na viÍZiÍnha dd�de de Rio'do
Sul' a (<,escóla» Douta COlTI{ a Il1ies

tii:maveI oolaboração do sr; Ano{
ilOnio :!\;aran, nome bastante 00*
nhecido entre :os qu'e s'e dedicam
á arte oenliea, ü que :ind,ica que,
os amadoT>eS de BIumenau oer..
tamil:mte terão uma noitada inesH
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