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,ZURIQU�,�29, (Il.PJ "emissora de Berlim informou que as pontas de lanças brHânicas ia atingiram as cidades do Mindene Emerich

I Reserva sobre a de-I'

,

vezes não! claração de guerra da
-----.--...... Argentina'

'

=-------

A corrente de opiniao que S2 Estocolmo, 29 (A. P.) _ As Nesta hora decisiva da nossa nhã - desse nosso Brasil, cujo
fOr'lu:t, nia Vafe do Itajai é s.empre au.orâdades suecas assumiram nlstoría politica, em que todos sangue moço vem correndo 11:;5

unaníme lhéS111!O enfrentando mil atítude ll1uiiü: reservada ao s... ;;' os brasileíros são conclamados n campos da velha EUI'Üpa' em

obstaeuJos,;� e como o nosso Ita,
rem ronsultados sobre a declara, tornar posição frente á gra,nJ:� i pró! de uma nóva ,era para a

ja,i�,assiú que 'm'2smü amarrado ação de guerra da Argentina ao pugna eleitoral que dentro '?1�1 I �um'anid,ade -

nãoo�e j�st.i,fiCa�
estiage'Ol do tBl'Úp,Ó uão (J�ixou, Eixo, exeueando-se de fazer brev3 deverá ser travada, VI.. ra, por certo, 'Ü alheíamento eJ��
ele at,ender.,o grande esforço de qualquer. .comentario, pelo me, sande erzuer das urnas D :edif.i- que.�larcam passos certos C'l).11-

guerra do Brasil!' 110S presentemente. cio defJnItivo do Brasil de ma- patnclos:,. _,

A polítíca nao e, 110 mundo
moderno, um monopólio de .gru
pos, assim como tambem não é

um veiculo para as ambáções
pessoaes, oomo

:

pensa muita

gente.
Não!
A poliníca é a grande mesa á

volta da qual tlevem falar e de::;'
cilHir todos quantos vivem sob
a mesma bandeira. Nela nm.,

guern tem IQ ,dÍl'eifto de recusar
a sua presença nem a sua cO'O'P'2�
ração, pois das decisôes torna

elas, cabe índístíntamente a to:..

dos uma porção de vital ínteres-,
se individual e coletivo.
O alheiamento, nesta hora,

vale, pois, como um suícidlo.
Estas linhas escreverno.Jas

com endereço especial ás classes

plo,dutcras, que, por uma visão

errada das cousas, por uma íal
sa compreensão dos fatos; ao

que ,2sta1l1{)'S vendo, 1-eln'-óe con

servado á margem dos acontc,
cimentos, encasteladas num P'2-
rizoso silenrio.
='.. • 'T

Ora, ]ustame';1te mms, CH) qU2 11

qualquer outro grupo a d,ec:if.lão
das Urnas infer2ssaní às class2s
conservadüras.
Isto é merid'imwll1::nt� claro,

e ieatar nega�lo, s(�rá insal1'ia.
A liOfa que estamos vivi'ndo

- hOra d'e raliLosas esp,eranças e

tambem de dramatkas sombras
_ exirre () concurso pteno de

todos ;8 brasileiros. Como, pois
admiNr-)se que homens que re·

p'resentam a ,produção, homens

que traduzem a 'eeon<Jmia nacio",

nal, fiquem, á estCl altura, -em si.,

lendo 21111::' ps ticontecíment0:S'?
O que lhes 1"2sultará de util Se

persistirem' nessa atitude de

alheiamento'?
Q:ue medittõlll sobre {iSSO os ho,.:

meus 'Bsclaredd'os.
,

Ainda é t'empo para a ação;
<l,iada é t'cmpo para uma diretriz
r!umo ás urnas, das qua-es (n
Brasil ,em peso t'sp'Na ansi,:J,sa ...
mente p�1a sua reü::l1çâo, psIa
sua rdnt;egraçfio l1'OS postulados
da Ordem e da D-emocracill, veias

pr.incipais do S'2U PrügT2ss0' rê

da sua Tranquiliidacle.
A o-rande estrada doO pIé�o ai

está.
'"

Todos são cpn.vi:dad,os a

palmilha�la decisívamenf'e- Já

nao mais será poss�vel um alhda

mento, pois isto eqll,ivalel'h a

a uma deserção r a uma d,es'erçãi(}
aos direi'(los doe cada um;

['NãOI Nada deMil,
,i "B:em' nos compreenderam nOs-
,

sós 'leitores no 'objetivo q��
aqui nos propuzemos. ,

Os menos vacilantes ou tjmi,..:
dos já S{� contagiaram comnosco,
dentes de que daqui, corno .n.m.,
cu deixou de acontecer, só POd'2-
ria partir a palavra de c:jm�\
'preensão que demonstra a nos

SR. participaçãD mutua e oontãnna
em. todas alegrias ou trísfezus
.ría alma popular do Vale do

ltàjaí,
'

Felizes somos, poísrem. esten
'der os primelrps élos da corren
te que irá ligar em inabalavel J"�..,

solucão toda nossa gente, hoje
oomfo ontem em todas as vezes

em que fomos chamados á ação.
'Reahnentle, não fiemos tído es"

petaculo tão emocíonante, como

desrnnoe-lante para os que nos

desconhecem a fibra, como esses
de unanimidade absoluta nas

manifestações do Vale do Itajaí;
Mas compreende Las e aosíta- BWMENAU· Sexta-feira, 30 de MarçO de 19l!5 � Dr. AchiUes' Balsini Diretor Responsavel - Ano XXI - N. 134

las nas derrotas é capacidade
superior aos mortais que nos têm
'defrontado .,

Si não, fora assim, desde trinta
até o' presente, teríamos recebi»
do, dentro do aspêcto' da pior
[usnça humana, um tratamento
cliferent-e ,do que nos foi: 'sempre
dispensado pelos vencedores bas
tailte' duvidlOSpS.
Si JtnhCJ.m<os c.orrido un'.lnimes

'ás ú'rn&s no cUl11'primen tp de um

devi::r democratim; si dispuZ!2� uCidade de Blumenau'J
mos n.ossa 'vontade col,etiva;e EJn virt'l.tde do dia. Santi
nóssas totais forças eCDn:�nÜC!is, ficado de hoje nàó haverá �-- Blumenauense ele Caça '2 Tiro.!
tal1to. para spssobraro m::lS de

,
�'

' ".' �
,

REZUMO da ATA da Assem... realizada aos ,�intc dias do mes
trinta Cü1l10 para fort11eéer o ex_pei!tente nas OfiCl7ta.S deste, bléía Geral Orcllináría do Cl'ube de marçO de 1\).15.
imenso ;f;sforço d'e guerra d'e I dzartO e, consequentemente, ---------

Jj'U'a.rentáy. foi justo que nos fU3� o TI.esmo não cl1'culará ama- De CiOnformidack: com o EDl'" sembléia Geral Ordiinári:l, asso..!

., TAL de,', cOlJ.vocacã::> do Clube .

d d CI r B'i,tig��.,sse,m,..', "p,?r, ai '�, fO,' r�, e, a�U1 nhã,. v,'oltand,'° a 'f'eapCf:1'eC,er
' {'la lOS o UJ� mueilauens2,

iiOdos {JS dIas com ;) H1IIhQ lU d - t BlUlTI'cnaucns2 d;e Caça e TiTp, de Caca '::: TÍ!o, q-Ue entre vários,
,

, " "., . ,',
,', •

orn'tngo� com Bel{;

nU'lnerol' publicado .em o jornal !iCi,dade'"
,

famante ele qUlnta�çi()lunas?" hrlbz't"'al 'd' 1"
"

, a"sunl.os cleli.berad,o,s, nicou tam.;
F,O,i justD que assistlssimo3 ín�

, ti t<l' e lJag,Zna8, de BIUI11el1;:tUii, r",._uniram...;"e :2m

I
�

, data de 00 do cor''''nto '''III Ali" t,e'nl t'e<_olvid,o ') s" 2'Z,-u!inN�;'defezos as viol'::;n.:::nas pollciJis I'
�" lU '", '_ �4, �

mai.s inconcebíveis para os i10S- 1I010148VEI8 ? 'Uleração da denominação do clube
.

sos' brios de homiens livr:�s' '�DI I' Foi aprovado por unanim.ic!n" üeEomilnção: !Clube Blut1l;;:Jnu�
V'1',r'!u'O<,:o� ,'do ,tl-ab',",' lho,? ,

'

1
SQUE FONE I' 'C' d C T' D "

'

- - u - ... de, que (} Clube blume'nauens'e ensc 'C aça 'e Ui(). 'r.•"i.ma.,
Não! Mil vezes não! t "2: O''n 1 de Caça e Tiro'. tenhia a S,:�gll!j,ntfe deu da Luz,i.
Mas, vamos á conclusão an- I

' J 'li' i
toes que iQ s'entjn'i211�O de revolta, � Rim,fIou.sine/!!! d� �StUli11o!li; I Alteração do Artigo 50 dos Es!atutos sociais
dQ p,assadJo ;nos turve a alinha" U �I UU .. ,., 11_ nlU9"""lIOi

,
Foi .apTovado a modjficaçã:_(

I
soci�dade cO':ilg::ner'(! ou a uma

mento das c:ons�derações '0m tor� Rodolfo Kraemer ! d? artigo 50 dos Estatu,tos S0,,: illstiit:�i:Ç�'�: d� ,!ins !.ilantrór�:'�o.s
no da democraGia vsnc�dora. Cla'lS, Ü' qual passa a ter a 52 .. ,da C1daJ� d.", DlunLI1aU, :.",dt..

guintoe redacão: Arto 50 _ Em: I cada {J',or mel? .cl� Assemblem Gd,e" ral Extn,oT<ünarlla, convaça fi

casO' de diss'olução do Clubê, D,

I
com 10 dias de antes.0edênc!i:1 ,e

cl'esüno (L� s:"'u patrim�OJ1io só';' c'{):m a aprova,ç�o de. dDis t?r�
mente {Joc!'era ser dado a uma (as (:2;3) de SOClOS qUllt.:s."

semestral
avnlso

mario Matutinoli virtude e ii lealda
de se retiram qUilndo'
o crime e a traição '

são premiados. ,

DE LU� AU anual Cr$ 60,00
Cr$ Bõ.oo
Cr$ 0,30

o arautc das aspiraçõés do Vale do Itajcd

Insisleilcia dos ,jOrnais cariocas sôbre a exo
neração de ' interventores

Rio, 29 (S. E.) - Insistem DS substitulções o crítérío da ,;sco�

jornais cariocas ,11:1 noticia de! lha de l101l12S que melhor S2 ím.,
que serão exonerados seis jn�! ponham à cpmlão publica lH'
tervantores. Adianta.se que 'Ü lu seu passado politico ou _suas
'cheb do 15'o.V€r110 5icguirá nas atitudes atuais, de fOtma a r�",

ronoilíar os sí.uaclonismos esta.

duais com o publico, Iortalecen
do as correntes qU2 apoiarão a

candidatura do ministro Gaspar
Dutra.

,Clube Blumenauense de Caça e Tiro
"Dr - llmadeu da Luz"

',Uo's"'quitol abs,olut,a�,�n:te inofensivo ,parai"'"
" ,'" pele. EficIente proteção contra

'W',,','e""e'J' PICADAS DFj MOSQUITOS fi
.IJl4r outros insetos.

Em t,cst. O. G. N. da verdade:
OSiM�ild'() G. Nobrega
TabeH.ão subst. em 2X'el'C.

Blumenau, 26 de mat'ço

A{lOnsp Olf'veÍ'm
Presidoente

M'at[:o da COS.�fl Me:lo
Sêfretário

1945

'Plinia Salgado
"

quer voltarnão '. li •

I olho V I C'I
,

, Rio, 29 (S. E.) - SegunJo in ...

:Ijo:rlllOOl ,a rede V.erde-i.�1"mare!a�
o Sr: Agamenon Magalhães, Mr�
nist){l, da Justiça teria chama,d:o
em seu l\(inrsbe'rÉo Q genro do
sr. Pl'in;,o, SalgadiQ, inf.orm,ando'i!
qllc () Governo p-ermttilria '(} 1'2-

gresso ao pais do sr. Plínio Sal ..

gado, afim de organizar o Pai'"

tido Integralista sem 'Ü caratu
fasc;ista, a'o que aqu3lc prim2i;.,
ro t-er'ia' respnndid,o que o sr. R�C0'l1heç'Ü as ,duas firmas Slk
Plin;,o Salgadp não desej:wlt de

, pra de Afonsp de OlivBÍ!ra e M\:J�
fOrma alguma rcgr.eSsar ag,ura: do da Costa JVh�U:), do qU2,
u'{) Bras,il, p-oi.g que, possuin�lo dou fé.

mui:os inimignsi não prete11d'ja
s'er assassinad-o_

Igualou melhor que
si rn ilar extrangeiro
fabr.' C. ANIWEILfR

Março! de' i Rila 7 de Seelmbro. 100 - ex. 55

,
-I BLUMENAUBlumenau,

1945 .

29 de

.Sent· nça de
A sentença de -Mbrtoe contró. 'Herod"s Antipos; Pontífice dó I que se lhe dê a mlOl'r!'e na cruz, êle 8:jam "nnduzid:os dOjs la� nas sob as penas de reheliã',')

Jesus, ,nem de todos é conhoecidíil;; Sumo! saeerrlocio,. Caifús; ma.g� sencti.1 pregado com cravos C:)1110 d ['ões hmukidas; e sahirãp pe-, CiQntrCl U Ímp�riv romun:).

por 18so !t: devido' a sua 'Üp:)r� 110 dn templo, A]ls Almad, Rü. oS reus, p;orque congregando e Ia porta sagrada, hoje Ant��
tunidad-e, aanm�la abaixo: lian Achahel, Frànchieo Centau� ajustando aqui muitps hom-::ns nianJ., � que S� conduúa J2sm
«Nó Hn;o XIX c{,e Tib'sri.o C'!-.- ,CO, oOllsules romanos da cidade ríclOs � "pobres, não t'em cessado a0 mO;ltL� pú,blü:o da Justiça, fha

zar, ImpetadoI' roman.::) d,� t.o- de JeJ'Usalem,
'

de pr'01U:over tumultos por t".J", mado Cah'ari:o, anel::; cruciIiç�tdD
'di{) ü mundo monai'cha hweri.. QUinX) GornoeliiJ Subli:m-e e da a Judéa, dízendJo-i3'2 filho de e mOrlO ficará seu corpo- na
Clvêl, olimpíada XXiV, na' a,'.23,'." Six'a P"n'lp"II';' ]" t

-

D' R" I' 1 d "t i
'

. 11
, 'V', 1" V ,\us o no mes

'

'eus, ,e1 a,e' sr:a'e t mu::açul1,;) crUz c'Omü .2spetaCu () para t8[ :)S
ção dó mundo segunda :) a,um,,'''; ,de marçoO e {j1i.a 25 doO m�smD. r'Ojm a Rutna de ,Jerusal:�mi e:do os malvados, e qu:� sobr;; a CnlZ

TO ,e CDmputo, X d3S ll'.ibr:::ús, Eu, Pondo Pilatos, aqui Pr:.:': sacra {,emplo, negando tributo seja pÚ'Sto est;; titulD '':lrl três
.quatro \'�Z8S ,lnü o-:>['1to e oit:::uta sidente do Iml){�rjo Romano, d'en í:l; Oezar, temllO' aind3. o atreVÍ\!lK'i1 linguas: hcbra-ic'3, gregct ,�, latina:
ii: isetl�, d'{) proOg'ênio do nlTl,uno trIO do palacio e arqui",!!,êsjd:::n.. lo ele entrar com irJim4_s ,;; t:::mt:d.., ,(JESUS NAZAHENUS REX JU..

iniperiiO da ano LXXIII e da; Ii�, da, julgo c.Ü'rndeno .� S2tmcio á umfo.e c;üm parte da p!;�bé: den-i DEORUM i.

.

herta'çãJ do ca,tiv,,,kQ da B.::lby.... morte, .k'lsus chamado p'ela pb tr'Ü da cid;:dl� de Jerusalell1, l'i.. ,M;ando tambem que 11211hUl11a A wpia da setença supn:i, ,'�,liis�
lo.ni.a nl) ano MCCVIl, sendo Go- be -'- Chr.istoO NaZal'enD""':' ,e giJ� gado::. :açoit.ajdo, e que seja V2S�, p::,ss'oa d:: qUéllquer ,::,staclo ou te no arquivo da Real AcadBl11LK1!
v-ernador' da Judéa Quinto Sér� lilêll de naçâü, h�llnÕ'm sediciOsa tido de rlurpura 'c c!_)rôado d,� CQndictIo, S2 at1'2\':.1 12lU2rJ.ri.::t" de Histoóa da Espanha.
vio, sob o regjm�'nt:J e gJv,ir:-l contra a: k'eÍ m,üisaü,;a, :contrario, alguns espinhos com a proprt:l mente a impedir a justiça por Na cidade de AqUlílla, n:.1 Jta'�
no da Cidru:le de Jerusalem, pr\;� ao grande Imp,erador Tibedo Cê'- CrUz aos l,l�ombros para qUe Sir-! inim memdada,

__ arim'lnjs.tr�da �, lia, apar2:'�u 110. ano de, í850,
sid,ente gra:tissimo, Poneio Pila",. zar·- ,

"

' ',la,_, ',de exemplO,
'

� toct,os,, 0,5 mal,"1 eX,{'cuta�a W,
lU 'lydo o ";1, '';"ror" s,�'� I I(}'l,�tra ,COPlU escnta em p-el'ga...

tO's; rege:utt'e .d)a Bilixa GalUéa,', DeterIDÍll;Q:e (ordeno, pDr esta/,l f.el{iQrl.Os; e que lllstíin1'ente CD!})! I gund,::) -os decrdos e kns rama.. t m�nhQ.
,

morte .conlra Jesus

Comodismo ••• I

o

No bar e no· lar
KNOT

não deve faltar

T<:'st�munhas da 110,ssa seut2n..

ca: Pelas dDZ8 tribus de ISfa:2b
Rubbaim Dal1'i:?!, Rabbaim 101Jn
nim, Oanj,cm' Barbasu, Laré Pe

tuculmü - P2]1)S fariseus; Bu
li?; Sim��êü, Hano!, Rabbini, M�m
dot:mni, BCI11curfoss'i. - Pelo
Imp2rÍIO, 2 F21:.> Pn:�sident'e d'e R;j�,
ma: Lucio SextillCl, Amacio Chi>,
li.c:,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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m-se ! ProgralJllI da Sll�f:�!!!�"la aa Matriz de

De pedreiras, carpinteiros-. serventes e ajudantes na
I

A Adol'uçã,e obedecerá á Dr.

Vende.se Dois .ToUros de c-metrução Ierrovterta mo Negro CS-XÍHS. Ordenados: Cr$ dem seguínte:
raça Holandez e Jel'$Y. 28,00 - 26,00 - :nOo .. 22,00 - 2\,00 - 20,00 fi 17,00 dtsrtcs. 9-10 Os fieIs da paroquia,
Para tratar 00111 ... " .

' Tratar na la. Cempaahts àü 2'0 Batalhão Ferrovla, se- 10-11 Os Reli@iiOsPS do Con-

HenrJqué Sachtlebe:c díado em Ria ;'IJegrO.
"

, vento, 11-12 Oi Colégio Santo
,

R�o do Sul 't-+��--4>�+-�-:4'""",�--.<t,�.o �-<I'-�-(>-�-.-9-.--�-. Antonio, 12-13 O Colegéo Sagro
***,

n.r ,'..
Familía,. 13-14 As crianças

Alto Falante Em 48 das Escolas, 1:1-15 Marianos e

Vende.se um, de alto no-
e moços, 15-16 Ordem terceira,

tencjal, em perreíto estado. � f TURBINA. PELTON, marca Voith, com caixa de 16-17 Filhas de Marda, 17-181TrBtar Com o diretor deste ferro, volante 114 cm., eixo 10 em; com queda de 20 Apostolado da Oração, 18-19

JornaL. .'. . .•
ms., força 9 HP, 385 rpm., ágLU:l 50 Its/segundo; com

Os

_hl(}mt�.i�S, 19 oueo a.'as Tre\'.a,s I.

NOTA. - Respondendo a queda de 50 ms. 38 HP. 635 rnm. 7ü
e Lavapes, 21-22 Operariado

drv.ers8s consnttas.: temos li .

. .',
'

.

.. x�' lts/segur,do; do Garcia, 22-23 Professorado

informar que o alto.fa.lante emlcorn queda de l".�OO �S'1 108 HP, HOO rpil1., 100 Ite/se da Cidulie, 23-24 Bancaréos e!

apreço é do Upo 2J09 - No" gundo, Peso 1.000 quilos. Funcionados, 24-,-1 Militares do

30.276 e que serve pftrliqua!-� 71 K&. chapas de ferro galv., usadas. 32 B. C., 1-2 Empregados da

que}' rádio ou 3.IDpU!ica(�or dei' 55 Rs. tela metálica, fina, usada p. Pasta mecanica, �. F. �. ,C'I 2-:-� �\�1cl'i'ador,es, �da
qualquer saída.labrlCuçaoes,· 1 Tela tT Ih' ti i,r -

16{' 3.11;' nol Il�a Ouínze e V1ZllH1Rnça da lI/Hl .. !

peetal da Philips.
me a iea, �a ! a n. , L' po 1). ,'±vX 1.� trlz, 3-4 Operarjado do Bom

I ms., para pasta mecamca. Retiro, i1-5 D1's. Medú.cüs e Ad..

I ---�I
2 Feltros Ia., para Pasta l\Iecanka., 9.&2)05 ma'l vogados, 5-6 Moradores do

Procura-se 39,200 quilos. Balrro Velha, 6-7 Moradores do

,

�I
2 Chapas de ferro de 1 mm.. oara peneiras, para I Baii110 Itoupava, 7-8 Moradores

.,_ �_..;,.,,__ oasta mecanica, f ..1i" �

• •

h i Ide toda a paroquia.
-

1 ló!v aw. n COIU uros ce 0::,0 mm., taman o 1�2 X·
liuxílíar para 113 cm.

A's 8 horas começo a missa i

.'- .... - ...-��-�-...-�I>iI'5.-.-'!} () !O- .. � ... ,,_..... --4;; .. ,-<I!>- .•,_...-...:.l1!'--.

Prudencia Capitatlzação
Arncrtização de 28 de fevereiro de 1944

dos Pressantífícados com canto

da Paixão Adoraçêo da Cruz
e Sermão,
A's 19.30 Oítcio das Tl�evas e

PROCISSÃO DE·NOSSO SE..

NHOR MORTO qUle percorrerá
as seguintes ruas: 15 de Novem

bro, Travessa 4 de Fevereiro,
Rua 7 die Sebembro, Rua Bom Re

iuo, Rua 15 de Novembro.
NB. Pede-se o favor de trazer

velas para 11 procissão de N•

S. Mó'rto.
SABADO DE ALELUIA
A's 6,30 Benção do fogo e

do Ci1"i:o Pascal; Exsultet, PW"l
íessias, Missa solene,
DOMINGO DA RESSURREIÇÃO
DO SENHOR
A's·5 110m3 procissão do San

üssimo.
A's 7, 8, 9, 10 horas santas

missas,
A's 19 horas Benção .

O vigarío P. Fi'. Ioaautm o-o:
O. F. 111.Procura-se

esentorto.
Apresentar-se na

LIVRARIA E TIPOGRAFIA
CARl� WAHLE S. A.

Rua 15 de Novembro, 992
Blumenau

�"_�-�-�-�;�+-�"",,!fi... -t'l,-

Diversas trausmiasõss
1 Eixo usado, de aço, com 24(1 6111. de cumpri

mento, t�O-158 mm., com .;;5 maneais de bronze.
3 Cilindros e outras peças para Fabrica de Pasta

Mecanica.

.-�-.•,�'+:-.:__+�.-.-.-<tJ {) *,-'-�--!i-� $-�,-�",",:,.�;�'-- .o!tí�5.!

8

aAviso Pr

No Sorteio de Amortização realizado na séde da Companhia com

a ossisfeuc:i.a do Fiscal Federal. no: presença de portadore13
de títulos e do publico, foram as s0guintes

Cornbinações Sorteados:
P L A N O nAu

P Z Di
O Z T

A i Hj
P V Aj

R Q Mj
V O II
.i� 1'\

BLI
A V f

··"3h�·lmposlos., Pu:ta�t� todo este mês; na

�r�feitUÍ'ar '.MJuni:cipal, paga-se o

unposín de Industr\ia. e Profis
sões.
" ,---' Na Coletoria' Federal, com

LmuIta, o imposto de Patente de
Registro, veUôido em 28 de fe
vereiro.

��t::,*��1f':����'lj>��ll!ii'�.r$---€.I>"'�

I IIbtsna Galli II ,
��

E' a antena preferida para �
,
o seuradio. cqm esta an- J

. lena o seu radIO terá uma t
recepção perfeita. �

, Peça hoje mesmo uma de- �
monstraç�o em sua casa: �

I' Infcrmaçoes com o sr. JbSfl th'

..• Gam�ni,·· �
• � RUil São Paul!), 9 �
:

... , ..

Blumenau' ,;
W:':.��.�+':.ff'::«.�,ífili9:�.•'..":t'.:�:• ..,.

Chapas de latão 2 e 3 mm,
1 Chapa galvanísada 3 mm l 29,6.

Empreza de Terras .Jensen S. A.

ltuporonço '- IV1 uno Bom Retiro

o Expresso Sul Americano com Iilíal nésta cidade, ii
Rua 15 de Novembro, 1404, pede im.tl.:atint.amente a tudos D 1" o ,0 a·;:: 6.0 .

. I. Do '1.(1 ao 12.0
os seus fregueses que tenham recebldo.. Ci.rgas vor seu
intermédIo, entre JUnhOt de 1944 e fevereiro' do 'corrente .J!..\Y5 R�V20 NtI{2,O Il.S· 2&." º03·6, COl
afiO, pare, que apreS8n em os conhecimentus das l'eiefidas � I .-'" h !

cargas, para que, caso 8tdam verWcadae dif.erenças nos
.

.

2frete� doa cHwlos conhecimentos, pCSt'!fi o rderldo Exores- NU33 VQ2.(j VU19 Pl'�30 QU2 D03
130, reembolsà-Jos confúrme Ior de direito.

-

" i AS.".re.CJa�açõe� s:rão a�endiàa8f tndns os �ias, no }BU I
Vintern Poupado - ,ri�,...,tem Ganho

eSCr..to,w, <lati 14 as 11 hora�. u810 f.'SDq,ÇO u'" 10 ·!.las nh mi � '"cm � "d .. -

.contados á partir de 26 dü corrente.
' - <_ "

,

I uusrII: iieiJrthllilllbO ptr ler sal�� com I!u:orreçao

P L A N o «B»

Blumenau, 24 de MiH'ÇO de 1945 .

pp. E. figueiredo & ela. Ltda.
SERAFIM DUARTE

G.
$_ .. +-._..,.,-4ó.-,-.--..-:-.-•....;;�.$' o �--,.·_-,.--e.��":""'._;9Áol!',......�-.

O 32- Ba C. está aceitando, VO-I
lunlaries

rclQ:OS

Cnnsnmidof
(xija . Manteiga fRfGuR
r'

.

Q" rJ I r'.
l, lista !lli,ii��!H€ �il� rnr l!

.� .

__

��tt�Iil:W-� �trr\-' Ii!'�." i
Mas não é FRiGOü I
--......._�=_...,.,.,=-,.,......�J

. Nu bar 'e no lar
KNOT

não deve faltar
.
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R 1& 7 !d ...

TI
Espiando ii arê. III •

VIEI DA :1.��;rmac:;i :1* &K:��'t.:

.
.

.56,·····
nítida e

!H!l;l!H!!.ado neía fiW!!�i.'1�.1e I'Iaolanal de Me�i<:ini1 dil
Unhfer;;iíliI�e tio Brasil. .

D�STRiBU!D08t=S;
Prosdo O & f�!hos

em 81�ni�iUz�: R,Ui i5 de �SO\W�w�l�nl*i 6811'tod. :r®�egiaiU�O "'B1C!CUJ�" .

-

���',...Si'ln''''''''?V2P till1i(!tc1F

t\i�.i�iC? pOJ' eo�,::·u;:t::0 �l(l Setv�í.;O �aci�nal �e. D'��ll���:lS fi'lentai�t".,
Ex-in tern« Ja. 8�l.Dta CaSá b d;} Hospi tal PSHluHltl'lCt) tio I{lO

li(. Janeiru. Ex-rd"lic>J "�,,istente do Sanatório Rio de
-hn,"iro da Capi'llt Fe,l.n'::t!.-

CLENICA r"If.mC� - E�PECIAl!.m::m E!tl DOENÇAS NfíIWOSAS.

GONSULTÓRW - ti li A jí! E L i P E S C H M I D T
}:,liii��10 AUJBllft Ni-to,

nfl.lõ 15 ás 18 llllras
FL!JR�At�ÓPflLiS
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CID
de

IIE 8lumenau, 30 de

Março de 1945

DR. AFONSO RASE
LABOBATORlO .ESPECIALlSADO DF. �NALlSES CLUUCAS

Parasitolagia intestinal .

Provas· funcionais do· estomago e do fígado
Exames de urina - Coproculturas

HemccuUuras e soro-reação de Widal. qualitativa
Rua Ofusque sln. - leI. 1319

t A'GRADECIMENTO
Filha, genro e neto do casal

. Guslavo Goeden-Ina Maria Gaedeo
falecidos, respectivamente,' em 24 de dezemblo de 19'H· e
7 de janeiro -::lo corrente ano, no Hospital Santa Oatarina,
vêm por êste meio agradecer penhoradamente ás. pessoas
qUe atenderam os extintos durante sua enfermidade, aque
les que os confortaram expressando suas condolencias,
enviando. coroas e flores e acompanhando os queridos
mortos até a derradeira morada. Agradecem, ainda, de um
modo especial, ao sr. Dr. Haffner, m'édico do referido
hospit�l e caridosas irmãs ,pela abnegada assistenci:r preso
tada quando al1 se achav�m em tratamento, bem como ao

pastor Metner, pelas confortadoras palavras proferidas
durante os fun.€rais.

A todos, pOls, aquiêficam os nossosagradecimenlos.

Edithdoedetl Pieper, Erico Pieper , Rólf Ooeden,
Elizabet e Bruno' Dieckmann,

Goianta. 29/3/45,
floriarlOpolis, 29/3/45. I_Sl\!!lUU FSJ 'R_4 ';;::;;;;;�:di ç,iiiiiiMil' MA

I
1*'

Banco Popular e Agdcola do Vale' de Itajai

Atenção! Parque Teatral "VITORIA"
HO�E E TODOS OS DIAS:

DR.AffONSO BllSIHI
Diplom. pela Faculdade
Nacional de Medicina da

Unive?'sidad�. do Brasil
Medico Espetiali$ta em
Doeocas·'das Crianeas

e da PtUe .

CursOs ... especializados 50..

bre Al:imentação das Crta.u
dohas,. . Puericultura. Higie.
ne Infantil, Clinlca Médica
Infantil, Tuberculose· Infan•.
til e· Doen.ças da Péle das
Crianças.

-

Tele',,: 1101 � 1099

Uje
. C UTIS

pN'J' �REME
�

__�II

'"""

NA

(ASA IDE.AL

Diversões oe Balanços Venezianos - Schows ... Comédias
. Múlua Calarinense de Seguros ..

E aiod: o famos� aIDUCI. com. sua. brilhante Iroupe

G.
A 'Mutua Catarínense de se-! RUA DA GLORIA - GARCIA - BLUMENAU

Real!!!!�15 horas do d�,a :���€�!��,;s'p���nq��ngo���,��:� I Faça uma visUa á Casa P A R A :I S () .

28 doestemês! em o salão do Çlu� que outrora era ,enviado aos

OU-j
.......

; be NatrtIoo Am�r!ica, a Assem> tIOS centros dO. paíz, hoje per- �:"�"..Q �= ... , :.···:-·"'··· ...···.:;;·..···· ..:5 Tragado pelas aguas um Soldado do 32" B C
blêia G�farOrd!Lnt1iia, 8lP segun-

maneça nesta ndade.c prova 1 t: CIDIDE S.ocaal;i
� li OI

, '111':11'", cabal está 110 1 'n"f" o
. ,: : Francisca dos Santos, resídeutss

da 'OJ!nvocação, da Mutua Ca'--\ .u � " t: (, ' n ag l1C 2 {� .. .:

d
. im

..
ponente predío dê 'proprleda, :.:.:.:..:.:..:��� ��:;::.:.:.:; Pereoeu afo2"a.do dia 27 deste em Aj-aranguá,

tarÍ1lense ;e Seguros Geraís,cu-, ->

[a matriz é em Blumeriaui ,

de da Mutua que S2 está erguen; Antversarto.. s . mês, quando se banhava no Ita O íunesto acontecímento vel'iL.

Na hora regulamentas, 1:3\1,;3
do na nossa principal arterie 'Cl jai..Assú, em Salto W,ei'Ssl)3clr� ficou..,se quando a r,err"hi.da uni-

iruilciü OJl11 a ,··.n:nP.s·ença de g.r?tl;.1 que...
muito vem concorrer para o C

.

h' d
o soldado do 32" B. C. Ataliba dade do nosso eX21'{'üo se acha

IJ<� .... '... b�l·· ,...
.

.

- Omem01'a.· oJe sua . a
P

de numero de aciiOI�istas, dita\ em c ezarnentn ele nossa Cl� J ta natàlieia o 81'. Carlos 'Au. edro dos Santos, Iílho do, sr. va acampada nu mencionada lo..

assembléia, cujos tra,balh:os d2'i dade. 'gusto Insenoe, residente em
Pedro Marürrtlanp dos Santos e calidade.

COrreram dentro de um ambíen, Iníeíativas como esta, devem Gaspor.
te da mais franca oordíalídade e merecer por parte de todos os - Transcorre amanhã a

harmonia: ..

bons Catarlnensss, o mais fran- I
data nataiteia do sr, Herbert

A. c.?nv,l.te, d.;o::;.�.. S.MS: DJ.J'eto.r2s'.1 co ê

..

·d,edcl.,i{.l,o apo. i.O...P...
f2S

..
IJgian� (Bieging, aQU.i. 'I.'.e.Sl.dente.assannn a presídencía dos tra- do tão novel quão vitorÍ'osa 01''''1 _----.'

balhlOs�
.
o. Exmo. S111', Alfredo ganísação, o povo amante de Dr. José Ribeiro de Carvalho

c,a:mPiQS m, d. Prefeito M�111GL� suas querencías, .nada maís faLi A data de amanhã assina.
pali que, {la conformídude c{)n� do que contrib�:ir para a gran"jla o transcurso de mais um

'o que reza 'Os estatutos sociais, deza da terra que lhes serviu de aniversario natalício do sr.

ma:nd�u l:r pelo Sn1'. s�cr-eiario herço e que 'em futuro não lon- I �osé Ribeil'o de Ca'�valho,
os ,�d!tarc:s de convocaçao.. ge poderá npr�sentar-s'e.. ao la.-' tlustre Promotor Publieo da
Dispensada que fo,Í' a leitura do de outros Estados como en- comarca e elemento de des

�?s balancetes 'e relataria, visto tídade capaz, e, honrando seus, *f1Qu� nos meios esportivos
Ja ser

..

do conhecímen.o dos Ü1- filhos, demonstrará a capacidade tocois.
. ... ,

teressad�s, teve a sua formal jamais desmentsda dos homens Por este mot��'o s. s, sera

aprovaçao e os mais entusiastis qu'e· trabalham neste Vale, em alvo de fxpresswf}s_ homena.
(OS aplausos dos presentes. pról rla Pátria C0111Ull. gens, que tnuiusirão a estio
e;..i:fi,egaveI o surto de pro-q ,.CmADE DE BLUMENAU) ma e apreço em que é tido

gresso que veem tendo desde que sempre apo,iiOtl e continuará neste meio. "Cidade de RiU-,·a:sua,.fundaçãio 'essa organízacão apoiando todas as iniciativas me:1.aU" a:;;,tecipa ae: distiYl:t�)
que l1(l"l1ra slí)bre-maU2i:ra não só qi.H� venham honrar nossa cidade anwersarwnt(� efuswas felwz-I

B'Iu.mê.·.D..aur mas sim todo o· Es- ,,, no;.:su· ('I 11t·· fá laçÕES, I'Co
.

,
. bê �, ,z-s'c rf�proe-

tado de Santa Catarina. 'sentar na aludida ass'embléia.

Grande liqUidação de Saldos

Ifl
Segunda-feira, dia 2 de Abril da 4 l10ras
em diante Grande Churrascada

o Proprietario
Preciso com urgencia
CIIRPINTEIRO
muito habil para fazer caixas.

RODOLDHO �{ANDER

lançamento da Pedra Fundallental da nova
Matriz de Gaspar

!Grandes festividadC's assina� ela batida de lual'telü, snbr� a

larBo o lançamento da p�dra pedra fundamental, a r:êalizar-r3"�
fundamental da nova 'e inljKl.-\ dh 8, ás 10 horas; seguiJ1düoiSe
nente igreja MatrIz da visbha' festa popular na praça Cristo.
cidade de Gaspar, qU"� será ?ri� Rei, a qual prom::t:!� revest!'r�c�:}
gida 'em hp!llrll, a,o apóstolo Sá;) de graade êXÍt!Q.

PedrO;.
'

(Cidade de BluU1::,nau', agrade
Os f.estejos, qur" Sê realiza-: cendo o convÍtoê da Comi.ssão DI'

rã,oO ,nos dias '!_" 8 e ti ,diÜ�próx.�nn ganizadora d:os f1est1ejos p:ll'U Se'

mês, ohedl;:éerã,o a um pwgra... votos para que os ref�ridüs fes ...

ma capl'ichiOlsamcnte !013horadn,. t>ejam alcancem üO,mpl:�to. SUC�Sd

cumprindo destacar a splenidadô SOo

aJ! · �••e e ® ••.•�.•.•.�••.•�._��.�.".<ic.�fltg

t, Instituto Médico Dr. CARVALHO .. �
�.. ... =-$,
II - Diagnósticos Clinicos - e

� Metabolismo ba.sal - Eletrocardiografia L�bora· .�

.1
tório de AnáHses (sangue- fézes-urina, etc.) �

CUnica 'especiaHzad� de Senhoras �
(Perturbações menstruais, esterilidade, alteracôes se- !

li
xuais, incômodjs da adolrcê!1cia e da idade critica, �

I 'inIlamações genitais, etc.)·· .

�
Alameda Rio Branco. 3 - IUumeIliUl .,... 'fele!cfle. t .202 �

• @
e:.:,.�"'�_._�._�.,J_"'_..Jl.._•.:..�•.:...«O 1).=.j(...."4�,.».��.,..fto��•••;w.iP@

Prado do Rioj La :Menor
e Rapsodia

encontra-se a . ,�mda nas
farmacias e Drogarias

Extraio
EIZEl

Deposito.a. disPosiCüo
Deposito Popular
C/Cts, Mm áviso de 30 dla�

,J ,J ;,., 60 dias
Idem tá I. gf) dias
Idem i(.4t:m l�U ú as

C/Cts. PI'HZO Fb o 6 meses
ldem tuem 12 l'>

2 O/o
5 0/0
4 n/o
5 0'/0

5 1i2 ojo
5 %

1 5:2 O/o
() OJO

o sabão

"VIRGEl\tl
<) p..pÃ� �'RCf1ft

� .

ESPECit.\LfOADE

PAR·A FERIDAS;
ECZEMAS"
INFlAMACOES,
COCEIRAS�
f R I E I R A slf.
ESPINHAS, ETC.I

""--'!"' _-;;::.
-;1

da CiA. WEIZEL INnUSTRIA� JOINVitLf (Man�Q Regístra:d�)

não deva faltar em casa·.alguma
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