
Novos exilos das forças angl -a eric na m.
a111l8-o Tomada de assalto ii cidade universltaria de Heldeberg - Nllmerosas localidades ocu-

padas - ltingidas. as planicles da W�st�l�alia .' _ " r , .1., .' .

i um.dres., '

..

31 íA. P.) - A r�+ de Infantaria Aérea, após avan- rou abundante maten:ll. bell.cD e

i rendlcão. As U!ll,dau'�� __ al1ad.a�\
.. .'

de 34 '1 t
.' de t ansporte do adversarão atravessaram o nn Nacsar a les ...C!tio de;Berlím anunciou que tan-i Cij'ln:O 'üer-C'i),jiro Exercíto Brâ., çar mais '0

.

quuome rps 00-\ .� r .....� - - - u.
'., I' �c

•

':';':
•

•

; �.h".
.._

taníco, 31 (A.. P.) - As tropas tem, em terreno. dtfic�l! CaIJtU:' O vertJgm.osD a
..

vanço
." c::mt.1.J, te e oeste da oídade conquístada,ques n{?rie.'ameni:canos na r·eglãO, .

d'--,.1'a·. .'es.t....:,a,.da de Remagen, estão; brítanicas alcança'rum as plan:i:.o( nua se processan n em n;111l0 f""1
•

U l'
_.

1 I mas de lança Os Paris, 31 (A. P.) _ Anuncíu-setrava.ndÍ()'v�olent!os combates com cíes da Wóestphalia, em seu a.van E
.

d
.

M gu aI! pe as po, .� -

� .. r.
.

.

spera a em OSCOU 1'1 aes cont nuam a c .. de UI1(1"1' que a Luftwaífe abandonou oas riôl'�as <lef,erlsivas al:'õÍnãs. . (;0 d·e êntem. A Sexta DilVi.são .' .

a Ln. .1,_ '- u� '-1_.. '-

I C···O�·D a"p' -I'·c'ad'a' d"e uma'"'I-araraca I
a L!�:'.���� (l�.�nes! !�::�F?:::E�E:t��'�,!,� ���::l���� ::�:��:�i:�

.
".

'.

." '. .'
• .•

.
.

•• •

radio de
.

moscou an.'ltci01.t peJ�s comal1:!ant�s locaís, que a lado iinforma...se que o Sexto
; .'. '. Ichllles 8alsiRl' que nos circulos auiorizadoe estilo,. ·o.rgamzanoo com grande Exercito aumentou para seis qui

f lt o lometros e meto a sua cabeca deda União Sooietica espera- sacn icio e ii o prsçr .

ponte alem do rio Reno, pertose para breve a resposta do
.

. de Anochengeburg.Goremo Polones em Var- Par�s, 31 (A, P.) - Heveíou-
_

]
•

. t r. ···t l b" se aquj que a tradicional cidade
Londres, 31 (A.r.) - A emis-SOVla manz,.es ,an( o·ee 80 re ,

ltarí I. H Iderb f
'

.. - . unwersi ana (e 'e der 'erg oi
sora de Bruxelas anunciou quesua par'úczp.açao na conte-, to.mada. de assalto, depois de pro tropas do Terceiro Exército en-rencia de Selo Froncieeo. cessadas as negociações para sua centram-se 3a quilorneíros ao

----------.-------� sudeste de Amburg, na fronteira,
.

e a noventa quilometros da Tches
colovaquía. .

.

I:�;lIt"lIçiOI .

êltôcolates. Marzillan. presentes em
'tedls 85 preços na

Conleitaria Toenjes

i A democracia é realmente um

reg'!ime de gente ·educada
...

qU9
nunca pcdería íormar em urna

ma de tolos...
.

Iníciamos esta conversa com

os leitores e, desde logo, fomos

correspondados com um natural
il1tereSS'lj de esclarecimentos para
que as atítudes deles como eleito
res f)sh�ja acorde com suas con..

oiencias .:
Graças a Deus no Vale do Ita

jai, seu eleuorado não perdeu
ainda a educação politíca qWJ
se fiecomenda IJeJa d�gnidaderin
dJep'êndencia,· ocerencla e coe'...
são.

Alguem. perguntou-nos, si na

carreira ·CI(im que seguinlos para
a r.edemo.cr�1:izaçã.D do' paiz, !lão !
oorrembs o l':i'sbO 4te cair 'BIn can� 1

dente comunj·slno.
O comunismo foi realment·e o

espantalho que ser-Vl.i;U a muit1Js
go,,1ernos para dominarem a s,eu

talão as op-iniões publicas. Mas,
o com'unIsmo que o mundo tiv·er

que enfrentar para o 'futuro! 5€...

rá tão infeso. para as cl:emocra ..

cias cOlmo a picada de llma ja�
rarâca dentro do Insti:t(lto de
Butantan ....

Isso val'e dizer que, prvoes"
'S3ndlO.-iS!e uma arregimentação

. partidar;ja v,erdadeiÍra e total,.

sem abst�nção {f,Os indif'erenljes,
!{} B'ras:H terá o gDy.erno que a

m:aiilojria d'e seus -eleJtores pr,e�
tenda' possuir.

No r,eadlue àemocratico mod'er
lltO·,.·. que- ê para' onde vamos�
regime n;pres'entativi()', n povo,
r}!elega pod>eieJ� a l'epres2ntan
tes seus para faz:erem ou ex'zcn

tarem as l.eis. Assim, na demid.J
crada repr,es,entatiVa a ylontadoe
da mat:úr,Ía pr'êvaleo;� e afirma0!
se p-ela v!Oz d:os mandatarios e12Í
tes pela mult4dão ..

O nosso governo, pDis, será
elierck!o p,or p:essoas' que cou ..

servam as suas funçÕ'8s d,e morúo

precar;o,
.

por tempo limitado ou

'enquan�!Í}' praoed,eTiem b�m. E
para fiiscaLiza-,las () povo influe
110 .governo por meio dos vo ..

tos. pu pela critica oportuna dos
atos ad'l\tJnistrativos.

O qu:e se'; <JfeJ"eüe,. agora, de
novo ,e gi.\%ndiuso·l par:l ;) povo
brasileirO' são -estas duas armas

populatieS' de que se achava allí-
jactQ lia tan')O tempo: () voto oe
a mallJJfestaçáo fivre do !}enS[i
;111entQ p-ela impr'li.nsa ou p'ê!a
tribuna, sem d'ep''3ndBntia dia
censura,
A vanlag,em, que aS8ull1ittn�t

só oom 'Ü Bxercicio da Ub'erdad'ê
de pensamreD',u, conquistada ha
m-en03 de um mes" é lat::mt.e pa
ra a orbíta visual de 'qualquer
unr: muic;,ú «gaID papão;), que
ha pouco temp,O vi:Jlava d-e cris
ta .crgida '05' impun2 os direitos
mBlis W.mesinhus de nosso t-erM
rCliro, já a :esta hpra estjÍ arrea'oj
:dor e bDnl o rabo ,enGolhido, por
que {} aJust-e d'e contas' ai vêiu
Dl8!is. rapklo do qUê se p211SU.

Para lograr,. pprém, altauêi:"

I

ros nossos dl�T'ejt.os totais na es,

tabüízàção do
..

· g.ovêrno , precl,
sarnes votar COl11' a arregímzrra.,
çeo partídaria que sempre con
sultou nossa simpatia e COI}..

fiança: assim, nada de comodís,
mos e nada de indííerenças!

Com o 230 Exército America
no, 31 (A.P.) - A famosa Quar
ta Divisão Couraçada Aliada

! avançou 23 milh.as alem de Neu-

j tercheld se encontrarnji num

� .
ponto 4 milhas ao sul de
fIerjeld.A virtude lS.a lealda

de se relirallllluanda
o érime e a traição

são premiados.

mario Matutino

DE BLIJ�E u anual Cr$ 60,00
Cr$ 35,0""
Cr$ {J,30 Diplomatas portugue·

ses e espanhois em
conferencia -

Lisboa, 81 (A.P. � A
e7hbai;cada da Espanha nes-

O ta Capital 'iJwnteve uma

gran.de conferencia co-m o

I Ministro do Exterior, tendo
O. sr. Souza Costa, llliri.;stro I Sul - a (le. ltaI'aré: ,não houve. guerra e au�il�:lr

j

eJ�delü'Omente \ cO'l1le'l'enciado tambem COnl,da Fáz2nda, rev,elüu-s's Oni-8l11i,. Porque nã{) é possivei que o ?o cOl1lbaN� a mflaça.o.» I O 8ub-SecrCü.1'rio do Es tadomais 'tuna v-ez, uni homem de 'êS.. governo mandasse ,imprimir no_ JUsto. Mas a verdade e qU'� ü pro� I .,
.

. �pi.ril�o! com üs esclaredmentos tas, mesmo que fGssem sómen páo governa afug.enía os tam3" \
pOJ htgueij.

que pr,est;Ou aas jornalistas aCFe.. te de 1.000 cruzdms, no va... dores de·s·eus titulas, p'2l,( faei... � _

ditados junto 110 seu gabü.]{�te, a flOr de quatm e iJ.nfl,io bilhc1es, pa. !idade mm que os '3mite para os
1m ª

_ ..

Plopósita clai2mis�ão de quatro ra mo simples eq.ç..ti.ll1tro d·e eUi1" fins mais diversos, de mudo a fJ.liS Vi,haçOeS na prOII"bilhÕeS. e me�1O doe cruzeiros, d2w tas ,entre ü T'8soluro, o. B:al1cO do. reduzir o 'illt::ress'e p'ela nquisi� ma cOiiferencia' de Sãocpelada reüenten}tmte p'eIQ' presi B'rasil e a Gartejira de R,�d'esco'l1"; çãiJ dos mesmos, t0rl1::tndO�IS:3
d,ente da Republica. to. Um jOgD de créditos entr� menos' prowrados que outr:Js pa Francisco

as três entidades alcançaria o: peis da �olsa. ?s lle;:rocios dessa, VVashington, 31 (A.P.)-meSlno cf'cito visado, qu:� era oJ'dem naa seauz·cm apenas pc., Os diplomatas latúio-ome-
poupar ao Tesouro os juros de: las rendas que asseguram, mas I .... b d d· . l300 milhões de cruz'ei'ros anuais tamhem pela confiança que im'., i 1 wan08 [l,or ,a o� pe os

sobre o seu débito ao Bal1t.:u do piram nos meios financeiros, diz l'ep'resentontes da w'lprensa
Brasil. ' 'o JOrnal), .

1 SOQ7'8 a qtWS�([O da votação
nalutura organizaçtio da paz
declararam estaí' mais espe
l'artçOSos depois das u,Uirnas
declaracões do P'l'esidente
Rooseve�lt, que salientou a

irnpm'tancia das propostas
de votacc7o a ser adotadas
'{til proiima Conferencia de
Sao F1'Ctncisco.

semestral
a...-ulso

o arauto .das aspiraçõés do VéUe do Itajai
BLUMENAU'· •

IS E

Não há como deixar de n�pro;.
duzir aqub a graciosa ·explkação
mini:sierial, sob pena de ser P,o::: ..

·

ta em duvida pelos que acaso:

'Jlão a leram. Os quatro e meio
bilhõ'es agora emii!idos sergo lan.;
çados em circulação porqu;� se

destinam apenas a fornec:�r eLe
mentos para trt:s operaç{';les fi
nancehas na ecoil,omia dOIn2stica

1010140'EIS ?
T'er,[,e-'ia 'evi,tadlO', (h�ssa for

ma, {) alarme 'causado p,elos co

m,entario-s da imprensa á nova 'i!

monstruosa emioSsão. Ess·e alarm�
fez..se sêntir, por certo, na Bolsa I

de. titules, a.'fetanu.o.·I pr.incipal� Imente, 'US do govêrno. EmbaTa
'1'

. .'.

'r' .!

ta..... c.o.ns.equ.co

..

cm se

.verl :Icas.
se

Idurante poucps dias, d<:sde a

à�vulgação do decreto até Oll�

tem, nem por j·sso débwu de
-----�----,-�-......."

a11ngir o crédil.'o oficial. 11,4 .

..." Iabsolutamente inofensivo para
O l11inish'Ü da Fazenda CJl1- r".l.OSqUIJIO pele. Eficiente proteção contra

cluiu as suas declarações á re- We4-z.el PICAL?AS, DE MOSQUITOS fJ

piOirtagem por um apelo a fa.. ,I outros lllsews.
v'01' justamente dos titulos do g.o 1------------
vernü: ({(Neste pnnto é indisp'8It. �
vel a colaboração de todos, 1n5

--------'------I-P--f-·----F--·-h- f b' dúi'tutos finance.iros, Empresas e C ru ze i ro rU Iram a ano a a rica a

�����:.� �U����:��;..I��UI��curs�� --
.

-�. pola MOINHO JOINVILLE
para que atenda ás desp-esas d�

DISQUE FONE

t100
do g.overno.

E' o que infpl'l1Ul o sr. Souza�
Oosta: <:Essa .Ímportanc1.a é entre
gue a.o Hancodo Brasil em pa:'
gameento do débito do Tesouro,
dlecoTrfn[.:� ela C'om:pra de aura,
e .o B;anco aplica in1ediatamente
essa i.ll1piol'taneia na liqwidaçãol
de seus COlIlpl'ümissos junto c't
Carteira d·e Red;esoonto que, pOr
sua vez, Nstitue ao Tesouro os

quatjO bilhões e meio de cruzei:.
rVs e €lst'e ns retirá' de circula'..
çào. O VOlu.'lle desta fica inalte"l
mdo, isto é, continua em 14
bilhc,es doê cruze�ros,:)

Rodolfo Kraemer

Vê�:;"e, assim:, que a ma:i.or emis
s[o dos' ultimos tempo's é c:)mo
a ma,ioT batalha da Amérka .{Jo

Molho V I C I Radios Je 00e
Igual' ou' ín�lhor que

similar extrangeiro
o I industria

alcance
nacional

de todos
A maravilha
E' um radio

da
aofabr. C. INTWEILER

Rua 7 de SeetmbrD. 100 • eX. 56
BLUMBNAU'

Bela apresentação ... Dlim3 seletividade - Som inegualavel
façam-nos uma Visita. sem Comimnnisso

Dish'ibiddores para os Estados do Paranâ .e Santa Catarina:

P r o S' d o c i m o
CURITIBA

João
JOUlVllE

filhos
BlUMfNIUI

FILiAL
Rua 15 de Nflvembro. as']

FILIAL
Rua 9 de Março, 126

MATRIZ
Praça Tiradentes, 2CO

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



j<' Perden,sq da Companhia O Expresso Sul Americano com filial nésta cidade, á
Singer até li rua São Paulo Rua .15 de Novembro, 1404•. pede indistintamente a todos I Especialidade em ímítação de Executa-se com presteza e per

u� pacote contendo

agülhaSlos
seus freguezBs que. tenham recebido cargas, por seu Granito, Escadarias. Pavlmeut(}s, feição C-olunas de Cimento Ar.

".510.ger". Pede-se a quem en- interméc.'io, entre Junho de 1944 e. Feva.reiro do.', corrente
I mado, Balaustres, Caixas para

t I t
.

t '
. . Soleir.as, Pedra.S .para Pias,. Sal.. A TC·· .....

con r8.-0 . eu regar na agen, ano, PEf& que a.presen em os co!wecimentos <ias l'e�eridf!s . gua, . anques,' apli€lS, ! uho:!
ela desse Companhia que se." Ci!rglis, para que, caSi) sejam verificadas dilerenças nos CGeS para .Aimazells, Cantonei_� para Esgotos, Bancos para Jar�

rá gratificado..
. fret8s dos ci�ados conhecimentos, P?SS� o referi;:ro Expres· cas para F�ltros e Radivs FIo) dins, Mesas _de. Centro, Fi!(l:reiw

.', _ *.**. so, reembolsa-los confurme for de dmnto. .

_
-...

"

I

I �as,. Vaso, Fmgltrlento d.6 Iv! a.

Crecls .....-se ... I roes, Golas de Gesso, etc. oel ra e Pedra, etc.
•

.

a As reclamações serão atendiuh8, tedos os ·dias, no seu armm== " """".....",.,""""'..",.,""""'=-=......=-__=a__""""'..;_,.

Precisa-se Caixeiro-balen- escritorio, das 14 as 17 horas, pelo E'spaço de 10 dias,
nista desembaraçado e cum contados á partir de 26 dI) corrente.

prática encontra colocr.ção
na. "Casa. Ideal". Exige-se Blumenau, 24 de Março de 1945 .

. referancias. pp. E. Figueiredo & ela. Ltda ..

r; "I
..

:'.��-'-.-.

�.-.:� ",

Nó bar e 11'8 lar
KN0T

,:tiã0 deve faltar

.

Vende-se

Vende-se uma8ca Vaca de

1eite, bem lllança.
� lnlúrmações com esta Re

[dação.. .

""----

Vende-se Dois Touros de
faca Holandez e Jersy..

Para tratar com

Henrique SachHeben
. Rio do Sul

2.� ªJ:r�"�-
AUofalante

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

Tratar com o diretor dêste
J<lrna1.

NOTA: - Respondendo a

âíveraas consultas, temos 8

informar.que o alto-falante em

apreço é, do tipo 2109 - N0
30.276 e que serve para qual

I quer rádio ou amplíüeador de
qualquer saída, tabricação es

pecial da Phillps.

procura-�-I
Procura-se auxiliar para

eserttorto.
Apresentar-se na

LlVRARIA E TIPOGRAFIA
CARL WAHLE S. A.

Rua 15 de Novembro, 992
Blumenau

'***

Perdeu-se

Representantes
Precisa�se nomear. repre.

sentantes em todas as cidades
do Brasil, Artigos de CUDsumo

[o:rçadú� '.' Comissão de la fi

200/0 mais ordenado . mensal.
Cart{:ís para "Hegadotn Caixa '

Postal, 1025 - Belo H<lrizoute
Minas Gerais, com 1.20 em
seJos para resposta. Queira
citar este jornaL
�-.�,--1i':-.-.'I\l:-"'·--4i>_.-·��W

Prourama da Semana
� Santa na Matriz de

Blumenau
I}QMINGO DARESSURREIÇAQ A's 7, 8, 9. 10 horas sal1t",g

DO SENHOR tn��:Si9 horas Benção.
A's 5 horas prodssfão' dO San- O vigario P. Fr, Joaquim Orth�

tlssímo, O. F. M.

5

IS '-see
De pedreiros. carplnteíroa serventes e ajudantes na.

I
construção ferro

..
viaría Rio N

..

egro C.axlas.

ordenadOS.';. '. O.f$•.28,00 - 26,00 - 23,00 -; 22,00 . 21,00 • 20,00 e 17,00 draríos.
Tratar fia la. Companhia do 2'0 Batalhão Ferrovíe, sea

, dlado em Rio Negro.
.

.

�

._._:.o._ ..._._._ ......=_.&;� ...._. o .._ ..._'...·_+_A._ ...._ ...._"'_ ..._. _
� ;_w., 'Iii" Ya="P � .... y � �� Y T T.. � �

���iii&A4. __

Vende-s : ... ! PUBLICID DE
1 TURBINA PELTON, marca VOlth. com carxa de

. "'.
..... � .' fi'" ;:

ferro, volante 114 em., eixo 10 om.; com queda de 20 RevBsta de propagauua e �Ie::>oci!()s

ma fo ..ca 9 HP. 385 rpm ázua 50 }te/segnndo.· c.otn.
1 . Pesquisas dEI opinião pl'tollca;. I Paça, HOJR melimn, seu pedldn

., 1.7
�

,
.

<)

•

"H b
.

- ,
. 2 . Inquéritos de mercado;

. de ASSn�A'fmUi, pngim!lo '!leIo
queda ele 00 ms., ;:)8 HP, 635 rpm., 70 lts/seguLJ.o; B . Iutormações e cQmentarios . Re�mbnl�o x:'0sta,1 ao recebftl'

com queda de 100 ms., 108 BP, 900 rpm., 100 Jts/se sobre indústrias. bancos e

!
.

O Prnnelrll Eil:tlIDPlar.

d P 00'1 agências de publicidade; e
I gnn o. eso 1.5' qut os. 4 . S'?ções de: Imprensa, Radio, Preso - Cr$ 50�otJ ftnuais

71 Ks, chapas de ferro galv., usadas. Negóciú e mercado de livros. I
55 Ks. tela ,:n:'Btálica., fina, u�ada! p. P�s.ta ��can.· ica·l. SUCURSAL DB SAO. PAU!.O -"

au.a Libern sa.dará, 4gB

'.-
7° andar

1 n�ela� m�tahc�, n:a1ha n, ti, tipo ieu .

<,1,4.·6X1,901'., ...

MATRiZ: - Pfesid!mta Wi!son. 298, - Apl. 70l: - &x.Pugta13748

ms.; p<tla pasta meGanlCa. .' �jh�",", .

',.... _
.

....
,'"

.

2 Feltros La., para Pasta Mecaníoa, 9x2,05·· 1l18. l
.

,

39,200 f{uiJos:' .
.

A Apreensão dos aparelhos de radies
.2 Chapas de ferro de 1 mm., para peneiras, para ,...

'.
'.. . ...•...... •. .. .

pasta mecaníca, com furos de 2;5 mrn., tamanho lt2 x terá micro no proxtme dia cmco de abrlt
113 cm.

. ..
'

Diversas transmissões Terá Í!liiCi:o á 5 \:1\0' mês de abril seu aparelho, que o faça antes

proxímo, a apreensão de todos elo dia 31, dia em que terminará
1 lCixo usado, de aço, com 246 cm. de cumpri- os aparelhos de radíos recepto- o prazo.

mento, 120-158 mm., com 2!: mancais de bronze. res, não devidamente registrados A's firmas que c;i}ll1erO;-�iam com
3

. Cilindros e outras peças para Fabrica de Pasta nas repartições dos co rreío s e ditos aparelhos, já foram .inti�,
Mecanica, telegrafes. madas a entregarem as relações

Chapas de latão 2 e 3 mm, 9ue,m ainda não registrou o das vendas efectuadas.

1 Chapa galvanisada 3 mm I 29,6. �.�»_"_M_M_.....�_g__�__--=�_� �_""""'�

fabrica de Ladrilhos e Ificifi13 de Escultura '.

'.

Irooldo Puetter
BlUMENIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

Empreza de Terras .Jensen S. A.

Ituporonqo - Mun. Bom Retiro

Telefone,1081 - Caixa Postal, 48·

...---,+:-.+.-�-.-��.;_.__:,...-+o !.t�.-.... ' •._�-.�.�.•:"""'.-_.�-.<I!

Avlso á Pr co
.,.

SERAFIM DUARTE

'�Colicas do figad;�> �i�. Bílis
, .

.:...: Dôres DO est�mag6�
'Tonteiras

.

1·
..

-

-

,;.,_.� _. -

......

Enxaque:cas
.

lvUo bahto Flatulenáas
Palpitações
Dyspepsia
Gazes __:: Azia

Indigestões
.'. P�:adelos /i';<.:SL1t.igua suJ2 f;'::;\
� !'-_'�- ��:(�:'- �.. t��-, '';��1J�ii
Dôres' de (a�\a Peso 'no estoffi2go e' muitas

!
f, .,,'.-(',. outras manifestaç.ões as ."

". .

i Dilrdl�I�"';dR :A'.hllà,rlo €.��t�
� (- 1l1� �I!!<�� . U __

· 11 UruHt� t�lJ \jW���fW
�j <>"m acção ch'ectn sobre o.·e$'!'ÓMAGO. FlGAJ)O·E INTEST1NOS �lIm!r,am

t. 8..$ �aus.as. e...,HauJ. -.absolnr.n.mentc" fi prlM9. fie �en�r€. prot�orclonclrn. rl'J-:;tle.

.� .i)��m �e::!tar _ft-er.al e la.3em c:lê'sapP;lrecer as �n::erm!<lades do

ESTOMP.;G.Ó. ["!GADO <> INTESTINOS €if'
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�dl'tal
.aber que, perante o sr.
10 He$!i!3tro Civil do

de ltoupavlJ, de�t8
3, habilitem-se rll1ra
1iacido Ribeiro Bíondo
i Pasold. Ele, natural

; stsdo, nasetdo aos 5
: zelro de 1921, Iavi ã-

ii itet!,Q, àomicHiado na
Príncsaa Isabel, Co.

i �e Caçador, residente
j

cidade. filho legHímo
ncíseo Orlando Hfondo
la mulher EulAJa pJ
Jeho. Ela, natural d es

do, uaecíua ÜÚ� 12 de
de 1922, düID?stie1:'\,

J, domlelliada e reei
em Massa; aaduba, Wha
'11 de Chris{iano Pasold
ia mu!hf'.r Joana Pasotd.
�sentaram Os documentos
) pelo artigo 180 do COe

llvll sob n' 1, 2) e 4
sem tlver couhedmento de
algum Impedimento legal, I
o para Os fins de direito. (
Ia constar e chegar ao co.. !
sento de todos, lavro I) IIt� para s-er afixado no to, I() costume e publicado pe..

. 'prensa.
mau, 28 de março de {945

,
Vlctoríno Brage

lUcial do Registro Civil.
,-.->.-+-+-""""+'-'9'.'-.

No bar e no Idr.'
KNOT

não deve faltar
,

-.�+-.-.-.-.'-."'7.

lTE
A comissão o t'gani.sadoré?, tem! ras será dado ihddo á soíré dan

a máxima sattstação e subida santé, nos salões de festas, para
honra (te convidar Os sócios da a qual já estão sendo dístrfbuí
Sociedade Dramâth::o.Musical Car d.QS os convites.
los Gomes e do Clube Náutico As mesas para a soirê já se
América, para a íesta em benefi- acham à venda e podem ser l'e�
cio do se-vades junto á .Snra, zeladora

.. do TeatrO.
HOSPITAL MUNICIPAL

.

A comissão apéla para o CO�
a reallsar-se na noíte de 10 de I raç.

ãJo bem flarm.ado dOS. fi.'lhos d'e
abril p. vj�douro, 110S salões elo Blumenau, para o completo e:ií.l,..
T'fatxo Carlos Gomes, geniíimen iío da f.esta( .em benefíoío dos
te cedidos por sua digna Di, pobres desamparados e despro
reteria, regidos da siorlJe, oorao uma so-

Das 19 horas em diante, have- Iene demonstração pública de
rã churrascaria no primeiro pa- que. o povo de Blumenau sabe
vimento do Teatro C,. ás 21 ho- dar a quem necessita.

ficam convidados iodos os "ussoc:iados do Club� e.: sga$Exmas .. famHias bem como os assccíados incorporados ao qlJa�
dro social da extinta Sociedade d.e Atiradores .HDr. Àmi>àeu d� <
Luz" para o baile que. o mesmo fará reali1a:r em suá séde
social (antiga sociedade de Atiradores Di. Ati1;;deú da Luz)
a noite do dia 31' do corrente com inicio ás 21 horas,

.

A nrRETORIA
. .

.

Correntes' para Bicicletas
"DIA OND· CtIAIN" U.S)\e

Cr$ ,00 'ca

':ALCEHINA,.'
}

..

,

: A Saúde das ereencas
í

GI fanico por exea!sl.!cia I
:;.Je nascem cre,mç<1s. fr3cas l';'naseem creanças fones?
'::I·",!-)!· ......" .... , ••'l 11"",.,'·..... [""''''5'ki,,-(... l�tl .... �pH•..• :"''>-I,-*"i';; -,�!.�. l
ii:túrnnm frac:;s e outras nas-l'11 fracas e se tornam fortes.
':':�. '. . I�d03 rnoüvos

.

d;':;SS3 dWe.i'Sl-1< é a taBa de certo saes que I;;;�j:en�6�e :o;)�t� :a \
:.:jA..CEHlNA contem tOdosl:

..

:�fe.rhe\Jl�IS· de. �tue
.

Í1ec�ssitam \
:.� dwtrSl)� orgacs em torma- I

, do chs creanças. I .

".,.... .

-i'
.j medkamci!1t: de confiança:

.

iodo �� BRTS�L. pediatras i filial em Blumenau: Rua 15 de Hovembro!1 S81
.; .t� .. :�:-::_:S.:���i:��i:!_.* 1 i lad. Telftlu·alicO. 4��-.. �!

__ __......�a

DiSTRIBUIDORES:

João Prosdoci O & filhos

l����-;
IPfn�lGY VEI� 5iMO IH

Despiu!h�mte da. flece!leü(l:r[a fiG ijistrfte feú1iralm. da Pâzemiai
EscrHoi'io:· TP.AVESA no OUVHlmnr 21 . 1(1 andllr;� iH o

EnctU'réqa.:::;e com Eficinncio: e Rcrp'ídez d�:
Titulos declararorioa - Naturalísaçâes - R€tWcll.<}ão de

.Impostos - Registro de Oomercio c- Patentes - Defesa

Ide Autos - Certidão de Renda r-: .... Serviços em todos os IMinÍstúl'ios ..,.. Regíl.4l"o.de D�plúm;Js' -r=r p,roiJura,tdrlQs _:_ IServiços na Policia - Pcrmaneueia de Estrangeiras -::;: Re-
L i .

gistros de firmas comereíaís e índustríals no D.C.I;��"':;' Re-. i!,gistro Civil - lletilicações de nome e filiação :.:::_
.

i �'IiCertidões para embarque,
.

". J I
Registro de Cria,dores '.-: Serviços no: D ! P, . li

! ��R....ec_flbim&ntQ �e contas no M. ,.

da fazenda.!
. . t f

.��������II·

I
t
i

i
.,

ln·
Dr. Paulo Maverle I "R. LImo PORTES

'j
.. Medi<30-;f!óSlstent: do OOENCAS �E:!:;::S �MENTAtESHOSPl'l'ALSt\NrA IZA.BEL !CUnícâ Medica � d9S cres))· , CLI"lICA MEDlCk

ç,as, pilrtos e ope ...-ttções _. I Coraçiio E'iIOlUüga e Pulmões.. .

Radiadlaguosticos i
"_,io"...;_...........;;B;.;;L�U;.;.;M.:.::E.:.::N;:.;.A;:.;:lJ=--_-_;;,.O_-__

.!. �_U__.:.�l.I�'2 - a ás:� ,

: ·'U8. ACHlllES BAlSINt 'Dr ... Alf1!�edo HQ§§
ADVOGADO medico

"*
< ...... ,"'l

III';:; dcjt�tIJ!t1-
.' �fiíIJUJ:

�

Co Illg" .l'�
$"I1>�
Ilf!i,;>I"G�!l
a.ó»!$"Dlue..

Sf��l.!$O�� f
�f9·"'GI�

�

�(!�U�

( I

.�_.��.��ofãbriCft�de-·T1n�i§ '�-�-"�-==IBhJD1CnaU tida.
para

; t�
.

.... Pintur�s em Gerai I. T t em bf-n�Oa, P'::'. ra artistas; ';. ln as �:, 0õ'- ...�

fi HItUlliHnau .. 5ta. Cat:arina
í }i.�.o;-.".�"'_"''''�'''''''''''_'''B '

;oll� li 10;' 't:'C$A :::::cci:s • �

1

I Sucieda ue Beneficiadora do doira IJtda�
j
I Compra e Venda da Madeiras

.. �a�a todus as fius
I

! �lla'l d� SetimbrB .. Tel6fone 124��

EJ ín<ficsdtt" no.�· "'essos tIe fraqueza,
paUdea, magreza e fastio, .

porque em
· sua· :f9?tnula entram: subs1m:l;fI,!as tais·

como. Val12.!iat;Q de sqdiO; Lieititla. Gli-
·

cel'ofosfatos, .p�psina, nóz qe .cola, etc.,
de .. ação pr.o.nta· ê e:ficài n",g' casos. de
fraqueza fi neUrastenias.' Van.adiol é
indicado para homens, mulherêp, cri.�n-
1]115,

.. senda· sua fórmula conhecida p<31ó3
grandes

.

méqicôs e está licenêiado pela
Sa\.üi� Pi:,lblíca.

I
I., .' .

• \ ••
;1

.
'.

lC dor Proíis _<

lOn I

do Hospital Sin. h:abei
Opell" o.ç.ÕêS
CtrNtCA GERAL

Rua Paraná, 31-A ..Tel. i436
BLUMENAU í-

i
m••S"'Riiiii ? t :!IiI 7 .. I!l V....,
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1·�.,•r !:IS EÍZI!Ii!:';
'...__.;...__.;;....;..; ,....__...�-----��;;:;;;;;,;;-,;.;,-=�--------,....:-.-.-.-,

...

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

.:�.�.:.IIIII.:.:""!.:..��.:..��:�--_�'._-_�:�_.�.:-\�<-,-,�_...
, -,�.. "':'�.:'!Ift:;��.. ;.�'....

__

Frente única das for,as opos'ipnis-
tas �de Pernambuco, ">'�:,:" ','

,

Rio, 31 (8. E.) -:
.

.A:nuncia.l�� raín CJ(jnstituir��e :e:n1', �l'1tê uni- :
, aqUi que as foi'çás ppliticas, 9Po .ea, oo:n�;�a: ditaduN1.jl���an.do
siciooistas ele Pernamp:uco, reu- a candlI.datura d!() �)litiga:d-elN)
tii,cta\l em, Ass!ernblé�a, �libera... Eduardo, G9U:res� .' :'1 ':,'

,

':":,' ;{.,.; ," '1····

·."-:.--..-.�..-:..-.�d�·�... o .':"-.-...-.�.:-:-:..��.-�

···�I·n·�'A;""'G":"a"I'·�·I·"a·.','.
",� ','-Y. ,/".,' .

I ,,"�:J""'"
',Domingo' ,e '.',:Segunda-f�ira:

'

Ó,

.'

Dia I' e 2'd�abrilt às'S,30' ,

, .. t-Ó'Ó. ,

apresentamos o grandioso fUme da Ooíumbíe
(2 vezes premiado)

,

,
..

,' .... ,,OS' Comandos atacam de
Madrugada,' ,.',

Os fabulosos "Comandos" ...•. tiulllménte s\lr:gem' n

tela, em um drama de emor e de aventu�:á que ,p!l88Hrá
historia! .Cem o genial PAUL MUNI no seu maiql ,papel; �

..

Anna Lee, Ellian Gish, Sir Ceor!e Hardwicke .... 8'.. Rober
Ccote. 10 partes, dU1'8Cão 100 minutos� :;j '.

'

,

:

Domingo, 1-. de, abril,
.

ás 2 Ji,ras
.

Continua,ção do filme em série ':;i;,. ,
.

Os
'

Valentes da Ouarda�!\ . .

4' e 5' episod!o e mais um formidavel· �fnr.'W:'�stl) .

I

A"seguir;. ',.',

Grande DomingDei'
....

Abrilhantada por um J8Z� locai·,' "

.

EXPEDI ENTE

'·Tel.1���Cb��::�!taI57 Sem pre foi e continua a serDi�etor�Respon8avel
'Dr. Altaso BaIslaI

I
'

Diretor·?roprietllrio .

7

' Melhor
'

OU,f;Üla Proprle
Rua 4 de Fevereiro,

Assinaturas
Ànna! Cr$ 60,00
Semestral 01'$ 35,00
Oolonial o-s 20,00

Numeros
Avulso 01'$ 0,:30

· Atrazado Cr$ 0,50 I
� . Colaborações recebidas não

serão devolvidas e fica sua pu'
blícação a criterio da direção.

- "Cidade de Blumenau" não
se responsabiliza por conceitos
emitidos em artigos assinados

.� ..... '.':"
.\ ,-.,

;: .��:��'

. "

','

CIDADE
DE BLUMENAU

�.

Avó! Mãe I Filha!
TODAS DEVEM USAR

�.-"__'I!!II'.'-.-.-,,-�...,.-.---+

" No bar e no lar

:! [.' [ :. K N O T·

:! \ não deve faltar
�-�,-•.-�-:+,-.",:"," •.-.-�,-.

Hão Descuide
Uma Tosse ou
Um Resfriado
r......_ _..müda"� que pOern
_ pedp • oaúd. • a "ida, come;
.... po� _. aimp!81 tÓ8&ít on rea-

, tria<lo. &tooo mal... embora pareçam
_. imllOrtalUlia. davem _ trfltlldolf
_ w4. • lIUid.do pau que D�O
.. aJIIQIT_ eI. maneira • eausar

Mno. aborr.eim."t"II< Todu '", ar.
,..ç;s.. 40 .I'P�elh" r""pirnt�rio,
_. almpl.. pippe, broncbite ou

· Qodliado; pr"";....... lia um eemedí..
.

"'pido. "ro""... O XaropO S"o J'oã;'
·

a • indioaa" Para ..tei

,...
'

--. Dl rem ...Uo

•...'.
INIbo ad,,"61.

P.8'" ..•.. ...aogoe; vdhOll • «lJlUlolII.

Xarope ,';
,

Sio,João
14p_ AMm 11 Fn!ilill - $110 Paulo.

"''''.:�

.... �

�mpregado rem rEcl !J!'.l�55I)n::JS

T"'Q�toe�:>l9UrI!'S EN 1�005 os
SWS. ó1\W$ t $u�s MMlrt!>Tf\CiíE5
COMQ 5!JAM' TI1S3'5.QlÕj\�:tlJ�

BRDN�v:n, t <O�U(WOlf.
Consumidor·
Exija Manteiga' fBfBuR .

Exista Quali�ad9 que fôr
Mas não é FRIGÔR.

S�rYÍços
.

48 prímeira
,ordem'Oficina RADIO '. fUNKE ., ,

Ru.a:· Maranhão
A,teude todos os serviços' de '

RadiQs recepiores : ,

Sal'vicoa Hallidos', e Garantidos
TELEFONB 1395

Rua 7 de SeteOlbro. 13

N' 27

tratar COll1
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pelas forças Soviéticas
iM)clsC<YIl', 31 (A. P,) .� Ás for;" -.----------

. --.-_.;..""""""'......._--

Çíis '!'USSIt5 quê atravessaram a
. Prectsc com urgencia

frqnteiill'a da Austría enr Exvel

C O'" R' P I N T E I' R O. .. .".... lntrQ�uziram uma cunha nas de- ';. .

. .', ' .•,. .'
'.

"

'.8'.1 u m,,·ft. •
..

e. '.11.
.

a.�. u.• · Abril: de t945 íesas alemãs re já S'B ellciQíutral11i y
,. . "

a menos "de 4D .qulilmtl:etl'Os d€'l muito hablt para fazer' caixas..

'

R�ndstadt, centro ,i!udustrial BUS:"

RO DO LP fro KA N b E f:<"DemrnuM�H HI"�MaR��H mbo e=-���b��.������������·��.��.��.�.�.'�Segadas
.

Viana, ...•.. do Ministerio do Trabalho
f Rio! 31 (S. E.) --'- 1nflorm'ou ho- Guerra. Adianta rnats a mesma

je a rede Verdie�lAlnarela o sr, ronte de inf�ormação que o sr;
.

'Maréond,es Filhp térta pedido de.; Segadas Viana," alto funciona;'
lu:í.ssãu da pasta do M�nister�o do r�o do reíeraío MJnist-erlo, de ..

',Trabalho, piOl' 'incompattbílídade mi:Hlll�se, também, acompanhado,
surg�da cem o sr. MvjnÍstr-o da seu cheÉe;

•

Graode U�Bi�açãD de �ald��. I ".�d:e�fd�ed�!o�'�'i�� Dois iornalistas chinel��G,"
• •

) I Igualdade de direito entre brasileiros e 1':08b �;8t.afolha'dn..��. tiaue: a

AprOV'2H.an,do 0. intervalo! fin
-, TQ'lne, Lín. dísse Lõ, d.ando�.,.. , g'

.. tra aula .sefl'U.ln a�/�zra em
.doo qual à mandáoca irá roncar lhe uma v,iolenta pancada. _,

'. por u ueses nossas oficmas? eaituio, GS- (raspe.se- quem puder), alem de Olhe, Lô. Bato em vr:}cê tambem;.

"

r 1· f
'

reitos el1h",'� OS .fiIhos das duas .

d' - ','

1 L' 1:; id Esim, nOSSQ P1'oXYl11Za e
.

içao atender ao' ped:idp de um outro responc eu an, a .orrerr o. os
: ,:Rliid 31 (S, E.) :"-'-.' Npüc.i� nacões lrIl!lãs

'
..

- Brasil. e P01·.( .' .

'd'
• .

l' h
.

lo.i ol Iam se separar
.

tu.�al. Esse documento receberá ,apenas na quarta-feira - .. ta ihlstp� co ega, .varnos oje con- (O,lS res ve·. .

'e

.

",que {} Sr' João Neves da FOl1� =

'4 d . ".' t .

.. .,. tal'uina h:is�ória verdadeíra, cri- Passado tempcO,.c0111 sau�laaest'OUra acaba üe receber, por via a assinatura do embaixador João ,o C01'1 en e,.
gnnária da velha China... destes fatos diários, associadosaérea, o texto do chamado és- Neves da Fontoura, aqui antes, DRIII·lff.OU.S.O BAt·S·IUI Na velha -e lendárãa China exis a outros, voltaram, a trabalhartatuto (los 'portuguéses, documan po-tanto, do seu regresso a Lís- n . n tem dois jornalistas chínezes, no mesmo jOrnal.toque afirm.a aígualdede de di.. Ma,

D.iptom. pela Faculdade qUê atendem pelos nomes de Lin E hoje o povo espera uma
,�;-••• "� ••�.�:::�..Võ.i.ç.;.....�?i.�.flQ'..w

••��••
•
..���'�o:,,.Y.fIl�� -

_. e Lô. O :primeiro paf1ec� mais co. l1u·va briga entre estes 'dpiSNacional de Medicina da mereíante, emquanto que o ou:" grandes :liilos'Qfos chínezes, que<
. Universidad(· do Brasil (tro é um verdadeira filosafp. atendem pelos nomes de Lin e

Medico EspeCialista em Moravam em oídades distantes. LÔ.
i Doeneas das Criancas mas um düa resolveram traba�

I
Nota. do autor - Qualquer

e da Pêle .lha.r ju�ti()s ..Uina ocasião su�g.iu . semelhtll:ça. com Í�to� ouperso
uma b:�l1ga vlol<;mta 'entre os dO,lS, nagens e mera oo'lnc�denCl,a.! .'.-tfi-'-.'-.,-�-'-.-.,-."-+�. o .,_+-+.-+_+-.+-:+,-•.- .•-+

Teremos' anistia bre-IM3as tle 10 m.iI.hõe�. de

vem'ente _ elelt6r�s concorrerUlnl
ao plello

I?!io, 31 (Press Parga) _. 1\ R'iiO, 31 (S. E.) - A b.ase do,

Prlopüsiio da nntida de que o reCen&2am�n;p de 1�40, éalCllM
sr. Getulio Vargas decretará Li la ..se que sobe a mais de 10 mi�
anistia brev'emente afim de Ím,..: lhões {} numero de 'individuos
pedir que ,os canc1idatús presidiE'l1 capaaitados a vütar, nu seja, qlle
cIalis jJiOSSéun r:einvidÚ::a..,I.o em contam: mais de 18 anos de ida...
seus In\:w;Hest(Os, {) «D,im:i.a i:1;.; de.'
Noticias» ac1ianta que :essa'medi# .-+-+-+-+-+-+22+-+-.

��.é_!=a\�.__._._._: Manifesto de re·
Comicio Pró IInistia pÚdjO ao golpe

Salvadol', 31 (Pre�s Parga) -

d 37' tR,e1.mÍu-ise o Gentro AcademiCD e
.

e ao a o
«(Rui Bal'bosa»/desta CapttaJ, de...

a'd·.·c·1"'.ona·1liberando realizar um grande COM

miciiQ 'em prol da anistia, l1')S

pIP'xi.mos dj'<as.

."
.

-
.. -

Cruzada a

NA

CASA

Deposito à <iisposição
Deposito Popular
C/ete. com aviso de 30 dias

t> " ..." 60 dias
Idem lã:D gf' dias
Idem

. idem 180 dias
C/Cm.PrazO' Fbo .' 6 mêses

Idem iaem 12 i

2 O/o
5 O/o
4 0/0
5 %

5 112 Ojo
6 %

1 512 0/O
,6 ola

HOTEL UE E.
.

Segunda�feira, dia 2 de .Ibril da 4 boras
.

em diante Grande Churrascada
. .'. . .

.' o Pr-oprietario
e..çC.�.:.��".J!õ••:;+��.-+-.:t�.-:+ee a .....�......!Il•.•.••_"'.•_...�.:... �.•• C!.

'.
'

..

�
Instituto Médico Dr. CARVALHO �

':--"�============�-�
. ,�Diagnó.sticos GUnicós, -

..

• ... ' ..! IMe.tabolismo basal - Eletroeard,iogl'atia - Labora- Itório da Análises {�8.ngue:_fézes�ul'ina, etc�l I
.

.

Clínica especializada de Senhoras !
(perturhações menstruais, est.erilidade, altel'B�ÕeS se•. �
xuais, incômodus da 8.llo1{lcência e ,da idade critica,.�

. inflamaçõss genitais, etc.) '.' •
.

.

.
. .

Alameda mo Branco. 3 �., I:Jlumenau .". Teletone. 1.202 �' ..

:eD:Ji..�"�.::,:�.,::,,,�.,,:,,�u�@o�,*=�.�-:�.'»Z+:.�"'�li:.�+.;t.�0

Igua de .'Colonia
WEl,ZEL

Prado do Rio, La Menor
13' Rapsodia

encontra"se .a 'venda nas
Farmacias e Drogarias.

:1
.,
I

.

"lIustria

IIlenção ! Parque Teatral "VIIORII"
HO;JE 'E TODOS OS DIAS:

Diversões ... Balanços Venezianos..., Schows Bt Comédias
..

. f ainda o famoso BIOUCI com sua brilhante Iro-upe
.

RUA DA GLORIA - GARCIA -- BLUMENAU
Faça uma visita' á Casa P A e A I S o

.-.-._'_+-'-9-·.•_.e;;;.��-"

Okiamy submetida ii pesa ..

do bombardeio

Cursos. especializados so
bre Allime.ntaçoo das Crlan
oinhas,

..

Puericultura,
. Higie

ne Infantil,. Clinlca Médica
Infantil, Tuberculose .lofan.
til e Doonças.. da Péle das
Crianças.
Telef.: 1101 e 1099

Maximiano Mengarda
Foi entrregu-e ii redação deste

,

diiario, p,or 'equivoco, um t.ele..

grama endereçado, ao sr. M�X'il.
miiano Mengarda, 1) qual se áchEl!
a sua -dlisposição nesta gerência .

No bar e' nO lar
KNOT

não deve faltar

Rlio, "31 (S. E.) - O· Gelltr!.)
Academico Rui Barbosa, da Fa:
culdade de Dir-eitiO, dá Bahia, errt
sesse.Q de asselnbléiá geral, atmo..

vou os termos do marJifesto a

Ilha d,e Guan, 3l. (A. P.) -\ ser lançado em t:D'dO o Estado
Ha quatro dias cons'ecut:ivos uni 110 qual condena e repudia o

dades de sup'E!r�ioÍ'ê da marinha golpe fascista de 1937·� respec"(
l101,rte-a1vericana e aviões de ppr- tivo Ato Adicional, exiglnào por
ta�aviões estão Illaltelando inc2s� úiutro lado a anistia ampl<;l de
santemellte a bas� aérieâ-'áavul iodos 'os presos püiHücüs,' exc-:o.,

iapom�8a de Okiamy, na ilha de . çê.o flos qui)lta cohll1as, a fim'
Rya[yll. Oonf;irl11a.,se a noticia ir� de que as eleições possam ser

radiada dê To'quiO sobre o des-, pealizadas em clima dem,Qcrá1ico
embarque em Oli:ínaja. e salutar,

.

. 1
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Prevista ii 'Incompatibilidade �sper�do e�, Lisboa o
dos Aiuais Interventores Dreemglunt

.'

Líshnâ, 31 (A. P.) - o vapo!'mo, 31 (S, E.) .. Divulga hoje sueco (;Dro'8Iingholb achava�s;e n'l.
um vesp-ertirTIO uma informação tarde d� >ont'e'nl fi oem milhas
que diz kn' co]hi!dó ,em fonte elesta capital. O mesmo 'era êS ..

segura, segundo a qual <entre as perndó dlia 4, a tard.e.
110rmas lnst;Huidas nO CÓdi::,ro ......-.-�-.- ..-,..-.-.-_lIf
Ek:�ilvra_l, que s� 'está. pr���l:alltlO'j Traballun com o BARCO({)instara .a ;�e' illC8nrpatrull![bde flOPUUIR f IGRICOtl DO.dos atualS 'linterW.'l1tores para untE li:: 1 riU
'pleitearem sua conNlwação nos fiM UR;, i IJ�!J' é ERGHII..

postos, pür' via do sufJ-ági.:J po- DEtER O patrmum10 de Blu ..

. pular.
'

men3U•.
'

=Ld pr fi I

LavandolClse com' c sabão
- -,

-

':'VI'RGEJ\ll ESPECIALIDADE"
elA. WfTZ;,EL INDUSTRIAL ... ,OINVILLE (Marc� RegIstrada)

'_", '; ..
-

t�mpo g·:.·..dínheiro
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