
I· 111. de vão cada um, sobre o rio'

Itajaí Assú,' 'entre as estacas
. 2.303 ,e 2. 324 da linha Itaja] a

... I Blumenau, da Estrada de Ferro:

dia.. Santa Catarina, arrendada ao Es�
tado de Santa Catarina.

'

Parágrafo único. As respectí
vas desposas serão atendidas, na
corrente exerctcto, por conta da:

sub.consignação 01 :02j31iOl/,
alínea b, da tabela 12, a: que se

refere o artigo 3° elo Decretoi4:e�
nO 7.213, de 30 de dezembro de

1944, e 110S exercícíos de 1946
e 19447, á dos recursos que Io

rem consignados nos respetívos
Planos de Obras e Equípamen
tos.

R ío de Janejro, 1 ° de março 'de

1945, 124° da Independenría e

57 dá República.
Getulio Vargas ,i�1
João de Mendonça Líma

(N° 3.313 r-r-: 9�a�45 -- Cr$
61,20):)
Pelo visto, o projeto para a

construção da dita ponte fo:j
aprovado, bem assim como au

torizada uma verba no corrente

BLUMENAU - Sexta feira, 23 de Março da 19�5 - DrlAchilllils Balsini Diretor Responsavel - Ano XXI- N. 128 ano para o injeto da sua cons-

trução.
Deste modo, só nos resta con

gr�üularmi()lJ,�:os com a popula
ção desta zona, que, como díssas
mos em nossa prlmeíra noticiai
será grandemente beneücíada
com a realização dessa obra.

Novas declarações do general Góes
Rio, 22 (S. E.) - o general "amprensa

foi ob-a nem ppder,ia ser dos

Góes Miont!cirio, em sua reeíden- a I militares, mas sim a outorgada

1I1��������""""""'������������������ da de Petrópolis, voltou a ma. pelo governo do qual só um I. II' nifestar-se sobre o momento po-
membro dissentiu, o sr. Odilon

le' ça
.....

o
litJoo. Falp'll a respeito da eH,,: Bl1élgEl». '

.

'.
.... .

.

.

trevista rol1oedÜ!da a Ul11 v'esper�
Fala;ndo SOure o plano terra ..

,

tino destd Cap�tal pel� sr. Pe- rista atribuidl() ao ((Kominte'rn:',

ele I t· M
..

'. drlO Alei�o, l�elat\i,va ao' golpe de declarou:,

nOCO ii IS, .' arZlpan, presentes em 1937, dizéndo: �. ,:Nã6 foi apreendiido! Fai.

todos os preços na =-. «o golpe de Est:adl,O náo foi entregue ao EstadD Maior do
obra exclusiva das forças armâ.. Exercito. E quand,o esse órgão

Co eifarl·.a '·O.enllleS das lllas é sabido que os pl'linc� estava diligenciando .para ave ...

pais .

chefes miHtares idearam e riguar a sua autenticJdade O'tl

e_xecutaram as medidas que pier- não, ele foi publicado s.em sua

:nüttkam a concretização daquele necessária aqui,escencia. Lo;g:o
goIp'e. Declinareil os. :nomes' de 'E.�m segUida o Estado Maior inter

t!dd�os os . chefeS que furam a ia.. veio: para que cessass'e sua ex�

ViOr, fi começar pelos l11in�stros tempo,ranea publicação, viGto
mÍl!i:tares, 'e 06 chefes do Estado que havia duvidas sobre a sua

M\�O'r e as d.emais autpri?ade� veracidade, sendo de notar que, I P dns 50'"1·05 d<!ll
milliltares. E tambem d,echnm�l mesmo que não OCOrressem du... res� um UI " UH

oportunamente os nomes dos' "idas, '0 d,ocumento a que vimos fabrica Krupp
que füram co�ltra. Quanto á nos reportando só poderia ser OOl1 o n'0no Exercito na Ale:"

c.!Olls.tituiiÇãO d,e 1937, é (lo.COl1he I publicado
oom ·ordem prévia do manha, 22 (A. P,) Rev;ela'...se

cllllento de toda gente que não Estado MajüI('. que um 'düs sodos ;industrial da

Krupp, de 11Iome Ghe!1, propde..
tado de. numer:osas fahricas na

área de Kref:eld, fpi capturado
pelos 1101'te�merica,l1,os durante
a of,enslva dp Reno. O relf;er.�do,
industrial nazist� está agora s'oh
custodia do güvémo miJLt,ar
aliado'. , ,I argentina: vai reintegrar-se na politica de

.' solidariedade continental O p' R P d
Washingto'll, 22 (A. P.) celaria argenti!na teria oonsulta�.,·· • • • 'pe e a revogação da a atitude do gen.�Eurico Ou ..

Acredftwse autor�izadam�ntê que dO':um d9s prinCipaiS paises suld leal. que dl·ssolveu .05, parll-dos
tra em fase �eu' ,Saua candida ..

à Argentina já deu os prí:trieiros americanos, tend:ci em vista saher 1

passos para aceitar o ,ofel'cchÜiel1 quais são; cbnGr«:�tamente, as m.e� Rio, 22 (S. E.) - Fala�se aqUli

to fuit,O pelas denlaitS republidts' didas: que, deve adotar para OOn�
. S. Pau!'o, 22 (Pr<:!ss Parga) A Comissão Diretora do P. que' o general Eurico Dutra, de-

american:;itsi ,da resolução apro� seguir 0, reállibecímentn do go-
,A Comissfto Diretora do, Parlti- R. P. fôra dada rumo praticam.eu pais das sondagens que t2m f'eito

vada na 'clÔ'rfêrt-nóia de Chapul� verno de Farrell pelas demais do Repl.lbJi�ani[) Paulista dirig'it!� te ;extinta pela prlOpaganda oH� I não considera ainda lançada ofi:,

. t'ep'ec, ool1\,ldan
..·.d.'0.. ; o governo de republicas do HemisfériG. se (lo Minlistro da Jus�i.çaf SOE-l daI, mas, além dessa deaisã\Ü,

11
cialmente a sua cailcH,datura ---i

eitandi{l:.,lh� a re\'o>!a�ão da. lei '('on'":O o t d
..

t "f
.

I po'1" 'la ")r"111"11

:B.u.ert!()S Ait.�.·.. s.'. a..

·..• ·.";.;...'.'.'1ll<>l'. '''.'s ·ato·.·s Nr..· bar e .110 lar
.

. ,=., '. - U tI ra ce maWf 1!i1 cresse o que so ara (�E'
::; t.' 1 v., ..,

.

j.", � v v que. d.:is.solveú os !)a.rtiJdos piJli',t.i... l' d'" 'l\'a""!""",s''''' I
.. -

j' ri Co' r]' 'o 'l"I·:tor'al e 111"

'. elaborados no' Mé'x,i'Co. S:ep'undo
.

a fi .u: 1 '. IJ'] .... IVu�se, p:: a mmp- gaçé:i.o (" ,dg � o:
.

'.
. ,'", ..

,

fQnt!e 'dign,a d.• e crédito,' I
..

,a-=>Chan� I _não K.d':V� faltar cos, e frisand;G que aguarda SO$, lllÍa bdO.S SB�S membros, a favor I diante (J .,uPO[:o qt.·�le venha a eIl ..

f lUção: u]�g,e,nt·e para, 9 petlido. ( !() r±gade�['o Ed,uardo GO!ll'e6. wntral'. li,OS par H O,S.
, , .. ,_.�

Aproyado
Em: nossa ed!içã:o dO dia 20,

t:erça",�eira, 'publicamos um tele
grama 'do nosso correspondente
na' Capital Federal, anuncíando

ter sido autonzada a' construção
<Ia. .ponte de .concreto da E. F.
s. C., sobre o rio Itajai!.\Assiú,
Procuramos, na. ocasião, ouvir

os diretores da referida ferro
via" afím ele obter corríírmação
dessa auspicilDsa noticia. Estes,
entretanto, de nada sabiam até
o momento, razão pela qual usa ..

mos de toda a reserva ao ven

tílarmos o assunto, prometendo,
ccnürdo, voltar ao mesmo tão

logo tivéssemos em mãos dados

seguros que p poslídvassem;
.

, O:decl'et!() que abaixo repro.,
duzímos, extraído do «Díarío
Oficial» da União; de' 14 do CDr.,

rente, . c.onfirnJ:a a notícia do uos-
50 representante n� Rio. Ei��{)J:
«(Decreto No 17.951 ,__ de 1° de

'março de 1945.
:Aprilvá lV,;!UOS proietos e orçar
niej'l/ips para obrae na estra;[f(i
; de Ferro Santa Catâl'ina

"

O Presidente ..
'

da Republíca,
usando da atríbuíção que lhe
confere o arugo nO 74, letra a,
da :C:o!nstiÍtUiçã'o; le atendendo o

que consta 0:0 processo nO

1.503..4:5, do Departamento de
'AdimiIüstração do lv1inisterio da

ViaçãO( 'e Obras PUbliças,' di:'�
creta:

projeto para a construção
..

.

. .•sobre o Itajai-Issá
o "DiarhlOficial" da União confirma a noticia divulgada por êste

rio • 11' verba decretada para obra no corrente exercicio -

·Artágo únid�. .F�c,am: aprova; Integra do· decreto
das, em, subsjituíção aos que

..

.

baíxaram com o Decreto 'nO 9.498.813,00 (Nove milhões, qua
5,269,' de 22 de novembro de
1941

.'

iet
. t,rdo.entoS e noventa e 01'to mtl oi!,"

.

'

, (}. novo proje I} e orça:-,
men10, na import::incia ?e Cr$ tiO'C€l1toS. e tl'ere cruzeíros), que

----�-----------------------------

a este acompanham, rubricados

pelo Diretor Geral do Departa
mento: Nacional de Estradas de

Ferro, para a construção de uma

ponte, .e111 concreto armado, de

três arcos sucessivas, com 41,65

o araàto das asp;rClçõés do Vale do

mario Matutino .1
anual o-s 60,00

Isemestral Cr$ 35,ou
avulso Cr$ 0,30

Itajaí

Em Pfimeir.o IUlJa.r. ii

D'..Eordem. porque Da de-
sordem nada se eens-
IroU

Getulio Vargas
BLUMENAU

Iniciada a Batalha do Ruhr pelas Forças Ianques
Os americanos avançam rapidamente deixando para traz tropas inimigas, as

.

quaiS eslão sendo aniqUiladas
Paris, 22 (A. P.) - O exercnn de Tanques limparam e ãscla-,

norte-americano iniciou a bata- Paris, 22 (A. P.) ,- Enquanto ram bolsoões de resístencía em

lha do Ruhr, atacando uma am- as forças de Patton e Patch se Ludwígshaíen 'C. seguem agora

pla frente a leste do Reno-,

'

As ínffltram mais para o ínteríor, em direção ao sul e norte, afim

najnargem ocídental do Reno, ele eliminar os ultimes soldados
ultimas notícias Indicam que as os nazistas ainda se encontram!, do 140 Exercito nazista, que es..,

tropas estão assaltando a linha entre Ludwígshafen e .Iupljch, tão se retirando da costa do Re..j
do Ren:o pelos lados lestll; e sul. As trOpas da Terceira D.iivisãQ no, '

.

Molfio V I C I
Igualou melhor que o

similar extrangeiro
Falir. C. INTWEILER

Rua 7 de Sesimbra, 100 - ex. 56
BLUMENAU

Uos'. Q'llll"'''O'''labsolutamente ínofensívo para
1"''', ui. pele. Eficiente proteção contra

.' We'. "ze'J PICADAS DE MOSQUITOS e

• outroa insetos.

Hemenage a um
.

heroi
Mensagem do Major Brigadeiro Eduardo Comes á moci-

,

dade mineira
Rio, 22 (S. E.) ,- o sr; Afp:i1";' 11QS mesmos prinoipios qUê de

so . Arin:os de, Melo Franco l;::u fendeu Demócrito de Souza F:i�
;- informa p «O Jornah - no lho; seja'{tne pel'm:it,iJd9 prestar
comiaio lüonstro realizado em uma piediOsa h:ome:llug'em. á me

Belo HOri:züllte, a segUlÍ!nte men mOl"Ía do c,omp!anhe.iro sacrifi:',
sagem do Major Brigad'21iiro cado, lenlbj1alldü a frase do

Eduardo .G:0mes, :cfil1irgida esp<e- grande or.ador fmnoes: «A mOr

cialmente á riloaklade de Minas t'e na 'defesa da liberdade não, é

Gel�iS: (No .IXl�m�l1tb em que a Iuma ct'esgraça, utas o ato mais'
mOCldade_ �lllil1'e]ra...

re reufi'{� em I f€bUndo .da. ,-,ida. hUl.n:ana! p:or�
praça. pUbllca, para. pugnar pie. que a Vida e et'el'na,). .

da onte

lurOMOVEIS ?
DISQUE FONE

t500
S limousines de· aluguel
RodoU'o Kraemer

Em "andalay
KANDY, 22 (A,P.) -

o comunicado alúldo
do suleste da Asia in
forma que e11,t1'8 J.l1anda

lay e a região rnais ao

sul dessa cidade os g1"U
pos japoneses de resis
tenda estão sendo sub
metidos a pesados ata

ques das fo'rças brita

nicas, nestas 'últimas 24
h01'as.

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



,RIO, 21 {Press Parga) -: O "Diarlo Carioca" escreve em destaque: "Falha ..

ram red6nd'amente as manobras da ditadura. As oposições não são contra a pessôa do
candtdato oficial, mas contra a ditadura do Governo". O matutino carioca se refere ao

lançamento da
.

candidatura Gaspar Dutra.
.

.

.

.

.-..._,..�..-*-!(-�-�-,-�...-. o.-�·"-·.<Si.-f' -+.-+-�-.-. o +-.•- •.-+--.- ..f�."-"-.-:+ o .'-.�'-.�+-..-�-�--.:-.-" .. o .i.-•."' ....F.II'!I�.,......-�-+".·_�_·�4i-..

Prefeitura. Municipal de Blumenau
EDITAL

.

De ordem do 5[· Prefeito, torno publico, que no mês de
MARÇO se arrecadam nas tesourarias da séde e intendencias
,distritais os impostos de industriá e profissão e renovação de
[Iicença, relativos ao primeiro semestre e ano inteiro, respectiva
mente. Os contribuintes, que não satisfizerem Seus pagamentos
dentro do prazo acima, poderão ainda íaze- los nos meses de
abril e maio, acrescidos da multa de 20°/0. Terminados os pra
zos acima citados, serão extraídas certidões para a devida co

brança executiva.
Diretoria da fazenda de Blumenau, em 1e de março de 1945.

ALFREDO KAESTNER - Diretor

munlcíplo.
O N c, d RAF "T d " -1 A Incluem 88 DO reterído Ievantameute, alem das que

.
ovo aça a \ €impesta e OD1 preno voo. B.N.8. tuneionsm no díetríto da. sede municlpal, us Iadus.ías BS-

\ tabelecidas nos distrttos de Itoueava e Rio do l.'esto.
I""� $

�
.. , ."."",....,.,-==. --�"""""""''''','''''". W Todos os propríetarlos ou r"esponsaveh3 P01' estabele-
Dr.. A<D S A f't-� T A [ L L A : cimentos íudustrlats ebruugldoe pelo registe em apreço� ..

(padarias, funilarias, aHaiaíarhtR, oficinas, de consertos,
mllloffiüdo paliA Faculdade Nacional de Medicina da

Univershiulie DO Brasil:
.

.

.
. etc. ele.), devem, segundo edital publtcado, dh lglrse no

déeurso deste mez, aquela repartição estaHEtic'" sita ii rua

r5 de Novembro (Edificio da Prefeíturaj, JW herarto com.

preeudido entra 9 a 12 horas e 14 a 17 hOi'8S, alízn de,
aH, receber, gratuuaun-nte, Iortnularlos ne cessaríus ao re

gísto, hem corao escrerecímentos 11 respeito do respectivo
preenchimen�,j. .,., . _ ..

O menctonado regíeto e Gbn�f.ltorlO c em:H[H) sujeítcs
fi multas, varlavels entre Or$ 200,00 e Cr� 20.UOí),OO, quan
tos a ele se esquivar em ou, prestarem id!JttiHiQ?eg I[!lsas.

fracassaram ente as

:{ ;1 Nê bar 'ii •• lar

';i": . \ KNOT.
: !! 'nã. deve faUiu"

I[-�-:.�.-.-.".-,. -.--t

CABELEREIRA

Precisa.se de moças
Walter GerrnerTecelagem

Rua Amazonas
Procura-se uma.. com boa prá·

tlca, no Salão
.

do
.

sr, Carlos
Kinzlbauer, sito á rua 15 de
Novembro, 1536, u �se

_I''''''
-----------�._-w_.......

-,.I
Mestre e alguns operários competentes para nossa faud·

Vende' se cação de Cabos.
,

.

..

FABRICA OE PAS STAEDELE ô: iIA,
Itoupava Norte, Blurnenau

�"':'.fi._.+:;;;,3.+-.-�-.+--� .. ,- .-� 0+-.•.-+-+-'-.•-:.:......;:.:....:+:-.:....",•
. Alto Falante

Vende-se um, de alto po
teneíal, em perteíto estádo. -
Tratar com o diretor dêste
Jernal, ..
..-:..- .•- .•�;.:....:..- ..:....:..-+,_+

.�. '.

"'
.....

t
'/

/<"'?

Mé,�ico por concurso do Serviço Nacional Ie Doenças Meulfl:1s,
EX-luteruq eh Santa Casa e· do Hospital Peiq uiáteico do Rio

do' Janairo, Ex-médico assistent.e do Banatúrio Hio de
.

.

Janeiro til< Capital Federal.
CL!NICA i'i1ÉmC.l-l - HSPE&lAtISTA EM DOENCAS N3RVOSAS..

A Saúde das ersaneas
Q

.

lonico por exéeientia

CONSULTÓmO • s U Pi F E L I fi BSe n M r fi T-.

iIi}dif1cio Amelia N,�to.)
n�s 15 ás IS horas

P L O R I A N Ó r u L I S

v

anobras �a ditadura

I�
I

!
4iiZ&ííi;;;;:;;:g;z;:;;..-_

- �-� ,_B . .f\ IExpedicões .. Despachos.." .

Agentes dos iáies:"

"BRASILMAR"
com viagens regulares entre haja! -. Santos

(aixa posta! 36 - End. 'iel�gf. HG��doH

11.'AJAI' .- Rua. Pedro Ferreira nOS. D8í72

Agência l\r1unicipal de' Estatística
De interesse para todos os i"dust��iais

A Agência de E tatlstioa de Blumensu esta eíetuando,
durante () mês em curso, para cumprimento do diBpm,to
no Decreto-Je! federal n' 4 OSl, de 3JHj42, o Ievnnsamento
de todos os estabelecimentos industriais existentes neste

FabrTci;n. de�--fi�S"-��·��'·-�-�1Biumenau IJdil.
.

Tf5"ltas e Vernizes .. Material p;f'd'a

'jP�ntul'�S em Gerai
Tintas em bisnagas para artistas

BRümefUU! .. Sta. (atafir�a
------, ------�=--�--������

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

.,

C rIa R'e"
.

u''·.8i1fan· ali I 'Nalnanbã lie .on.f.e.m,u sr, Brunida .Her!®!. a�9rt�g" em d�fenm.V09.

lu ......•......
' laUI X . .....

I."
- o presuhmte do Carios RemiU! a r��iBla�a(j de iim Z!reho,

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

, .' ,

.

"
, ," ,.' dominoo "proximo, entre fHi!�aS as equipes"CIdade de Blumeaau' que füi qU3m primf:5h';) .•

'

iufo!'- __ .. _.
.

W
__

, ....�':.."'ZC"""""""""""""",.",.,_.",'"'.mDU que o Guarani estava empregando todos
.
os esforços

n,o sentldp .de trazer o Carlos Renaux á esta eldade, hojetem a Informar que as negociações íaram oorôadas do
pleno extto. E' que na manhã de ontem, (} sr. Arnoldo HBr -

te], presidente do clube "bugríno' acertou, em definitivo,
com o presídenterto Certos Renaux, li realização de um
jogo intermunicipal, entre. ambas as equipes, domingo.

E' um choque que já está sendo esperado com o mais
vivo interesse, pois da torcedores: eslão com saudades' do
antlgo' Brusqusnss, o conjunto da LEVI .que df's.fruta de
rnator cartaz em nossa cidade e em cujas fileiras mttítam '

,
•

craques de primeI'i'fH grandeza. tais como HtHo, .Dlrceu, �Jfais,', U� cr�que !.' Com � a rrn a da técn rca e daSararáj MussoH116 e varies outros.
. , '.

t d
a

Esse novo intermunicipal promets um tnWSCUfíW dos n�s cog.1 açoes . O I I� *' (! ....� O Yif.:e·cam�t31ão·,iufil� fa�á 1»3f8 .nais uma vezmais movlmentados, já que os dois conjuntos deverão Sao Lourenço C a��e, htmrB� o bom mnne [io fiDtebe'i1 bhmumauensese empenhar a fundo em busca da v!wría,' Fomos informado pelo des O Grernio Esportivo Olímpico, que domingo ultimo "mas-
"__'.-�:- .•-.�.ó8.--.-.'j:-� O �---- 4-�...,.-.-.-- 4i;_.;...·<.. --,�._1 porlist� Egon Schwai1�. repr é- j

sacrou" ar iv�a.rci1io Dias.,efI!barc3T á depois de lWjl1i1l�ã para a cio

Ta,tú voltou ... [lmportante Reuni- seilhllHe,' em

.. I.lOssa,' Cidade dOldade de ltB,-F!-l, O,lide preliará com o mesmo antagonista. .

U ...

d LBD São Lourenço, que o "benjamím'' O quadro da Alameda Rio Branco, óra em uma explendidaOnte�. chegou em nossa Ra- .

ao ' a· está empregando todos os es- Iaee, irá àquela cidade com á arma da técnica e da classe, dis-
�dação um ferrenho ían do cam Hoje, em sua séde, á RU;l 15 forças no sentido de conseguir posto a tudo fazer para elevar mais uma vez o bom nome do

peão. Esse afeiçoado veio pedir de Novembro. estará reunida em o atacante. Francinha, antigo Iuteból de Blumenau. E temos certeza que realizar á seu Intento,
para que divulgassemos que o importante conclave, a diretoria jogador do Concordia, de Rio pois quadro para tal c grená possue. e, quem duvicar, que vá
famoso craque Tatü, voltou aos I da LBO, devendo estar presen- doSul e que óra pertence ao domingo á Itajai, .

treinos do Palmeiras, te todos os representantes dos Seleto, de' Ouaramirim. Pereira Junior deverá escalar para esse match o mesmo pe-,
.

Qual será esse Talú ? clubes de futebol nela miados. -t>-.-,,8'S!.-.-.·-,,-�-.-. l lotão do ultimo jogo e a embaixada pártirá domingo pela manhã,
Selá aquele do morro da quer da primeira divisão, quer Braga no sob a chefia de seu presidente. snr.. dr. José R, de Carvalho,

Garuva ? da segunda divisão.
., t', '.' I devl'!!1do acompanhar a embaixada do grena os representantes da
n ernaclona cromes esportiva.
O beque Braga, do União, de -----------------------.. '--'''_'--.

I Timbo,',' ven.l demUdar"de ','gal-.Repetp=se, c.om Saul O feno-ho". fi que acaba de ingressar
"'" .. "". •

_ I1°T!�i���:Cà�t1��ai5 um grande m eno de Wa I d i r
I· reforço para o clube indaia- Waldir joga. Waldir não joga. Es!e foí um "fero lere' quelense,

,_'. ..." ..
,.'

. se verificou em 1943, com o agil goleiro do Olimpice, I1:JS ves-

.-.-.�.-�-:-:-�_.•-..+.-:,.�-.. peras dum jogo de campeonato.
.G E · O llmpico 1

,

,Agora re�f:te"s6 ess, e mesmo_ Ienorneno ?D':,l, o _yonteiro',�5-.;;"
,

• -... • " .' ,querao do Aval. Saul vem, San! 9aQ vem. DepOIS oesse mu!to
O Grernio Esportivo Olímpico

I
vem e não vem, volta se á rajar que o mais completo penteiro

fará realizar hoje á· noi:e, do Estado virá definitivamente para o Palmeiras, devendo chegar
no "Theatro Carlos Gomes", amanhã á esta cidade.

!
a sua anuncíada Assembléia.. Vamos esperar até,' amanhã, par.a

ver se esse "lera-lera" de
Geral Ordinaria.· . "vem e não vem" tem um ponto final.

-

com

...

Direçao de VIEIRA

CRQNICA

E p �_I,. I.·.��·,r��'l
IV�LASIO

..�'.',-,',,';1
..

--�

� Sempre foi e continua a ser

I . ...
. ®::l[�;m.�·�$*H!MV3!'i$2W��

:;;�)s Jorna�is da capital

t,i'F�Ç;;�-:l �'_:r.,re"i' s��essor.;JS
. :·;":�'::':f.::::' !�':;::';"nrr� IM TCMS o:;'
�-;::Il" ""A'� E ,,)\ltt5 r'AI:1t�r�Çl1Q

:�R�:��:" ';�;;:z..�ç�t��iS,

SUCURSAL DE SÃO PAULO - Ru� Libero Badeu'ó, 4e� - 1° andar

Rua 1.5 de Novembro, 596 MATBIZ: - Presidente Wilson. 29B, • Apt, 7M - CX:Pfistal 3,748
.----__..-........�--...-,--...,..-.---,--�--l-m.���r�

. .'

�twiaQjjj§fiJ;&iB��f:l��15���J#má�-

p E

fUHKE' 1 . Pesquisas de opinii.ío pública;'
2 . Iuquéritns dó mereado;, .

;} _ !llfoFllllH:ões 6 COmel1tanOi:l
. tiobrü üiJústrias, baucos e

;lgánclaS- da pnLlicidade:
__ �

,1 . Se('ões de; Inlpnmsa, HadlO,
Na'g0ciú e llle:tcado de liv.l'os�

de pífopag,iuu!a e li:u�gócio§

1 Faça, HOJE D.16<:!ll\l. seu. pedido
de ASSINATi.mA, pagaoú" pelo

. Reembolso Postal ao receber

I o Primeiro Exemplar.

t Preço -. Cr$ 50,01} inaais
:<::-Ateride'todos (.l� tiEíViços de
t_-,

�" Radies recept-ol'es
.

.rvicos RapidiJs e Silriiniidos

TE1.EfONE 1395

Sua 1 de Setembro. 13

�'.;
,
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Diversões .. Balanços Venezianos - Schows .. Comédias

'D��Mla�ad�f:�s�e Çi�I.�BC�:�gl�;:SOa-I RU�â�!:����;�i�:�f!iiÂ;�a:�ÜFsE�AU I
e ICO· Dela < rasa elro .�� � � .��__'��o· II t·· C I t

- d m
�_ "

-.
..

.

�r-."" ..-··········.·····T sr... n ODIO . ar os e' a aprese" açao ue II
. , ';. , ê t.r.abalhista, a instá.tuição do se� t:: CID E Social :.:1 "16rll-IIIS" amigos S,.O.br.e a, apresentação de

,. FiU
.. J..' .0.-. seguinte a declaração de guxo-.ld'Oença, a unâversalízação, r 1" U d I d::..: ......�� ���..<:::. ')') .

'T
.•

um «terüus» :terrLa ec ara o o se
.

p'rlinCiP!.iPS fírmada pelo; Prímeí-, do seguro.socíal, e uma poHlticai RiO, "''''' (S. E.) - Uma agen- uínte: ,

:1:0: Oo:ngresso MedtLro Sooíal Bra« 'de ampla envergadura na 8'0\.1 Aniversarios da telegráfica distribuiu hoje g . .

sJl<e.iJro, reunido em São Paulo l íução dos problemas médlco.so- F'
.

»ntem: entre as empresas que se valem .

Cc- «Que (úertius'j,? O brligadei.,.
10 == Manãestam puhlícamente dais das nossas populações.

_

�zer?-"! onos on r.em. .

dos seus serviços, a seguinte no- ro Eduardo Gomes está -eleito
a sua repulsa atodos os regimes: 40 � AfjiI;nlia;m: que' sendo a .,

A d�st'l.nta srta. 7'0landa, ta procedente de Juiz de Fora: por sete votos: Exercito, 'f\.1ia...
.

de força, de opreseãc .e de as medícína uma profíssão, o mé., �lleta . fü�a. do sr'. r..l!lf1t��� «Corre nesta oídade, sem qual rinha, Aéro,nu'ullica, opinião pu...

fix&a das liberdades demiOcráti'; dioo um profíssíonal e a assis- Afmp�s, .

hefe do ,Execu. quer confirmação, que o sr, AJ1� blica, imprensa, Russía e Esta"

cas: , tenda ao. povo uma obrígação ] �2�Ps��. D. Geny Borba tonío Carlos, interrogado por dos Unidos». _,_

ZOe,--. OOiUde,na;nt \PS atos de vío dn Estadia, decorre dai que to., JLae do ·res·d ,. m C.'r';tôba ��:......�.::.·.;;:-:..�m���������
Ie,no1a e �errj()� e IeXi1gernj o pleno, do trabalho médlco deve ser fê..

e. I z ente e L'; � t "

restabelecímento.. dos díreítos de d
- O sr, O. G. Fais, da so-

�' '-' -�. U U'U JJI. mUllera j(); cteâaâe ibiramense.
ra'lt11�ãOf fprganiirzação e livre ma", 5° r-r-: Innanadoscom todos os

_ Deflue hoje a data na-
nifestação da palavra escrita e outros trabalhadores, íntelec, talicia da Sra. D. Elisabeth
falada que só se tornarão eíeti- tuaís e manuais, através de rei. Margarida. ltívos Opn-r a volta ímedíata do víndjcações e aspirações comuns, ***
país a tum ,r€g!ime constítucíonal- se manííestam contra o controle V·· tdem�cyatiC9; i i '. : I l . I mínãsterial e policial dos S�ii1.( 18Jan es
:

.

3G...".......... P1eitíeliiall1'.a melhoria, .a! I dic.ato.se... ,ex;i:g.em o restabeleci, Eneontra.se nesta praça, a
ampliação, a djempdratizacjão e li 111lentp da liberdade sindical e serviço de sua profissão, .

o

aplicação refietiva da Iegislaçã:oi da unidade síndícal». sr. Dr. Francisco Qottardi,
proveta advogado no torum

1)••.I.I.':t:T-.j'...�.:::•.E.:::.�.I�.e e ®•.•��.�.":O:+...�.._.I•.::+-�.�...:.�.'a de Rio do Sul e figura de

Instituto Médico Dr ...CARVALHO . , destaque r�:��a sociedade.

'D· ó ti CI"
•

.... .

- e Falecimento
-

. Jagn S iCOS micos �

� Rdolfo Poelhig
Metabol�smo bas�l.,-.. Eletrocardíogratía

t
Labora- �

.

CPlm a .!idade 'de 72 anos, f�le�tÓrIO de AnalIses (sangue=tézea-eurtna, etc.) I ceu ffnte:"'o)n�m/. no .

Hospital
Clínica esnecializada de Senhoras � sanr:a Catarina, onde se achava

1# t em trattlR11'entp, ;0 sr. AdoIf,o Po.e-

(perturbações menstruais, esterilidade, alterações se. � tl.lig, �nl. dos. m:a[s .antig[os, fU:l";
xuais, incômodus da adol� cência e da idade critica,�, OlIonal"J.OS da Industna TextIl Cla.

inflamações genitais, etc,) :: Hening, onde rex1eroeu p:Dr longos
I anos p cargo de co:nt,ador.

•
Alameda Rio Brãllco. 3 - q!umenau - Telei()ne, .( 202

e Pessoa lllUitp relacionada em

�em��Ht:fB.-.1f�.HIO tm:..IHt�HH"i}HI.�+�.HG> nossa cidade, Dnde era geraI�
.

- - -

mente benquisto;, a noticip de
-�-�'-:4f�;;sn�k-__ .. '"

"-' Z_'...�

h_.:!.-.....
-

".,�. seu falecimelltO· ttev,e sentld-a fie..

p'�ussãl(). Em: sÍinal de "pesar p'e�
la mpI'ÍlC de seu antigo s'erviirlu'r,
a Industria TextM Oo:nipanhia He
ring não funcipnoll no dia de
onnem.
Seu sepultamento rea1iz�:)U-1>e

on�em á tard!e, n\O oemitél1Ío pro'"
1Jestant'e l{)cal, tend:o . ,o féI!et:ro
saido da rêsidencia do extinto}
com grand1e aqompanhainento.
Assodand;ü..,se as manR!festa�

çÕies de pesar diJ:1i!gidas á fami
lia' Púethig pela perda Í,mepara..

.

V1el, «Cidade de Blumenaw) ex�

pressa.lhe suas sentidas cO�ld:o�
1enclas.

.

Declarações do General
Flores da Cunha

Rio, 22 (S. E.) - Desfazendo
mais !uma Ji!nverdade propalada
pelos qolahoraQÍJonl1stas da di,ta.,
dUra, o g,ener:al FlOres da Cunha
dedarou :(mtelll' aos jornais':
«Estou com quem ielIíp:enhei mil

nha' palavra: com Eduardo Go:"

lU'.ua d
..

e· Col�nl"a' Prado deORRa.piO:odLl·ad Menor mes. 'Mais do que nunca "a su�
., candidatUra está fiirllle. Eu tam'''I

E IZE L e::;��:i:: e8 J����ia��S �6�� ,�nab�ig��eü��e E�:�'�oesdoo� I
.-�-:.��":::+:-':�-�-::.:-:':=-'+: I)+-.+-+-+.=.+-:+-+-+-+"'_" mes>).

".
" I

PAgA fERIDAS;
eCZE'MAS.
f N F LAM AÇO ES,

COCEIRAS'1
FRIEIRAS,'
ESPINHAS, ETC.j

C.I
de Março de 1945

Tl.olp:i.i'S:· b\1tánkas entram em Arras.
:

Britilsh News Servioe

Atenção I Parque Teatral "VII01'11' '.
HOJE E TODOS OS DIAS::

Banco Popular e Agricola do Vale de Itajai
w

Deposito li disposição
Deposito Popular
C/ata. com aviso de 30 díae

" .' ,.., 60 días
Idem ld li g,� dias
idem idem 180 dias

C/Cts, Prazo Ftso 6 mêses
Idem Icem 12 lfJ

2 0/0
5 010
4 O/o
5 0/0

I) 112 0(0
6 O/o

512 Dio
ti O/O

Lançamento oficial da candidatu
ra do brigadeiro Eduardo Gomes

�_." .
:

I
preparando para o lançalllento

Rio, 22 (S. K) _ E' vaz cor... defi1ütivo: da cainclidatura Eduur

rente nos meios politicos opo-! do Giomes. Só então o candidato.

ciO\llii,stas desta Capital que só� democrático falará á Nação ap'r.e�
mente depois ,da Selllana Santa, sentando o seu programa, do

em data ainda não i]1xada, é qual, ao que se sabe, constarão

que será .dado a cDnheQer o ma..: análi&es dos p r'0g ramas nH:llis

nifesto qUe as oposi_,ções estão transcendentais elo BraSiiL

NA

CASA I D E A L
Grande Liquidação de Saldes

Os ,retratos do dr ri Adolfo Kon4m1
der e Cei. Iristiliano Ra os

dois unlie,0s .cafés daquela cidade.
O belO' eX'e:mplo que nos vera

daquela cidade altaneui'a é uma

prova da altkez e !wbreza da

gent;:: j<luquJnens!e, que jam!l(i's
se deixou atemorri.zal' por quem
quer que seja, homenagoeand:p ape
nas os que, na realidadeI :m��e",
cem, a sua af'êição. !

Em 'SãO' Joaqu,il11, hCj. d,ias, fo ..
ram inaugurados, cOm express[\"
va solenidade, .OS retratos do
Dr. Adolfo Konder e Co..,
I{)i.nel Aristilianú Ramo"" nos

DiplO1n. pela Fac-u,ldade
Nacional de Medicina da
Uníversidadl do H'rasü

Medico EspeCialista em
Doenças das Crianças

e da Péle

DRJlfFONSO BltlSIHI

Cursos especialhados 50..

bre Alimentação das Crian
cinhas, Puericultura. Hig.i.e.
ne Infantill CUn1ca Médica
Infantil, Tuberculose Infan ..

til e Doenças da Péle das
Crianças.

"VIRGEl\II ESPECI.A.LIDADE"

. ..1

di) elA. \VETZEL INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Registrada)

pOllpa�se. tampo, dinheiro 8 aborrecimentos
-

� _ -- - �.a
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