
, 'c.

."
.

.

Absoluta a·· derrota alemã· n frente o idenl I
I confllsão dentro da Alemanha contribue para. odes oronamento de
�. Londres, 3·{A.� p·r - O �Q, G. e'x'e'rc·.los na' Ir'ente de batalha A muo'ança que se ver�icou'cIi41. General Eíssenhower conflr

.

.
.

.

.

.

. desde que a linha de c'e esas
. do Reno foi forçada na apenas'm'lo'u 'Ofl'cl'al"':''';n''' a' expressão )'a' t l' ítos na ístas na tren dados �er·manl'c·os relativamente J no )AI"l11ã,.o dtixau de exercer .

N
.

. '. .,'-"" c'_' ,
'_'
..

'
...

'

!() {'os exercI· :>
.. Zt:S..· .� 'N " L� v..w. _. -. �

dez dias atraz é magníüca. 1 'e5..'dI'�'U'19ada peíos corresponden tes t d b t II
.

undo "" a mane""'I'I'a' 'pela qual devem r�n4 c''''''l'trole sobre o exercito alemão• .' ...
' .

'" ._.v ...
.

.

� 'v. iB. a a a la, seg ,.. eSCl'�V_ -" c vc; - "'.

sa clrcunstancia 'O local exato'de gu
.•..

' '.el'raj.un.to
aos seus

,e.xerouos.1. o. «.Dany .Tel.e.gra...
Ph), ba.

seado

nu. der'olsie.) e que {) comando nazista perdeu atingido pelas Io-ças de 'Montgo'd '", a oníu ão AI h" ma une isa ''''lU (1.0 El'S'senhower DI'·z.r-. Comaindan toe Suurerno também o controle efetivo so-e . qu� .. c....
'

sa, na elnap.... 1 md � g:,- .Ó:

'

" Ú
� '.. v, r-

mery ,eul seu sensacíonal avanço'está influindo no desmoronamén em que, dá instruções aos sol; das forças aliadas que o Gover bre [numeras unidades.
não "jnlporta muito. O curso não
alcançado .neste ou naquele pon
to hoje, será :alcül1çado amanhã,
ou quando quízerem.: Nada pO�
derá repercutir- melhor após a

travessia do R-eno que o fato de
ter sido cercada a região do
Rhul'.
Ao cünlra.!-;io do que aconte.,

C€l"ia antigamente, o famoso exsr
CHiO alemão na frent-e ocidental
está dese-tanüo e n'inguem: mais
poderá diz,e!' que sua 'd-errota
não jo± absoluta.

seus

I Em recente comido" promovi
nd, na Capital Federal, pela Li ..

ga.de .Defeza Nacional eu! h�:..
menagem .aos

. f-eit;os da FEB"
que «existe algo acima do odíos,
das paixões e dos interesses do
momento», àlg:uma cousa que
':{(afi'rma que ha coesão e devota
rnento patríetíco no servir e

ho;nrar a Força Expedícícnána
Brasíteíra.»

.

; ;Màs é jU$tament;e este ideal
que vem de ser conquístado pe
la mocidade brasileira 110S cam

pos da luta que nos obriga a \io .. !
dos sair dá sonolencia de tantos
unos,
! Do Vale do Irajaí, tamhem par
tiram varias' oentenas de cdJ'ia'i
ções jovens dispostos para o ql1E\
desse e viesse. QuarHos regres..,
sarão" sa))er-emos um dia qUEm-,
do !Contarmos os lares sangran... BLUMENAU _ Guarta-feira, 4 da Abril da 1945 - Dr. AchiUos BalsÍni Diretor Responsavel - Ano XXI - N. 136doüom a ausencia d'e um filho ---��-----'------�---""""'---"""----------

quel'i'dla,
Si pois ii vitoria do íd;eal

.

(JiBmocl'ali®. IcustQU para a gente
do Val>e sangue ie sacrifício, ha�

I
�-- vos :embaixadOres, a troca

I
caso pebs quais,verá lugar digno para indiferen..

t'es e comO-distas'? Segunda;,feir,?- ás 13 l1O:- d'e notas diplomatica� entre mente, ficaram restaheleci# I
ras, em Washmgt:o!1; foram o Brasil e a União das R<e.. das as relações entre estes

\ Rodolfo K�iiemer� Haverá lugar para ({s.alvad;o;s

I
.

efetuadas, pelos l'esp'eti'i publicas Socialistas Soviéti .., ebois :paizes.üe itlcenditQ:> de 11m gov'erno au...
.

,IZ dilacratioo d'e muitos modos reme..
--

Exigiu a [redra ii
i�:= :'�e;:!�rosl1:o�:��a�rmil'ÜS I Reina o caís entre as forças nazistas franco
os�:���ss��ail�a�rso����� para IProblematica a instalação de uma linha de defesa ás mar- mi���:��lJ�7� S�q�;� X� D-:-JU��
, Depois do sacrif:icio de. san""( geus do Rhur' dizem que o pretendente ao 'tro,,\
gu-e de nossa m,ocidade do Val'e Paris; 3 (A. P,) - Na r.eg.ião oou -em lH40, na França, d'êpo!is I gens do Rhure cursos d'e água na no espanhol, drepoj\s de publicard.) Itajai, haverá algue:ril n2h� sul do. Rhur, ond�, os C0l11bat'2n�

., que foi contómada a linha ]\,111:. ' Al-emanha' Ocidental, mas p b",!1l Sell ll1aIliJé�t(} ontem, exigindo a
qUe 'irá ,vrOtar 'em uma cnrn:lltc tes angl'Ü"\.a:�'ér�fCanos· doe �1!o,nt- g;iiflO't.

.
. .' I J!Ossh'el que tal causa não s2J'a retirada d'e Franoo, afim de ahrir

piOIitka que traz -o 'oolor daq�112� g!Olluery esta� lutando, l'elJ.iIHl o Embora sepm feJ'tas cooJ<ecoo; p. .

caminho ii. instalação da monar",.
� j'es goverl1üs contra os quaes.os caós et1tl,e as hOistes inimigas e

I
tUI'as srobr'e a possibilidad1e de I consegUida desde que as forças qui.::! 'espanhola, passa seu t'empolnossos 'Írlllâ{)s derramaram S::U o desastre alemã,'Ü par€c� �ã'? lev.antarel� iQiS defenSOI'2� nazis atacantes mantellhalll {) atual ri,t- no cam'po, af.im de gozar compho:

sangUe 'hÓ-bre,e leal? co-nlpletp como ,o que se v-entf!,., tas uma hnha de defesa as nlaN mO' àe 5'eu avanço, ta :solidão,
------------------�------------------------

Viena sob a ameaça direta as For Russas
lY/oscor!, B (A.P.) -- As tropas sovieticas, em seu impetu,o- 1 ESTOCOLJ.lfO,3 (A,P.) - O comunicado de hoje do Alto Coman-

80 avanço no 8et01' austríaco, aprofundaram-se pelo interio'r da ci- do Alemão declara que as tTopas 1'1lSSaS, avançando pelo oeste, ao longode Brati.8lava, nos

.acessos pa1'a Viena, segu/ndo anunci07.t na tarde de I de Dresden, pene/raTam na a'J'ea sul de Baden. A cidade de Baden fica
hOJe a radio emissora local.. , I qu,asi a meio caminho ent1'e Viena e Vim'1ws e a 40 Ks. de Neustadt.

Riu, (S .. E.) --:' Em novas de
ela-ações á ímprensa, o ministro
José Lanhares aítrmou que a Lei
Eleiltoral estarã pronta antes de

Vamos aguardar o éco des- 1<> de maio, nada, porém, queren
tas perguntas, mas qUerCmO:4��), do adiantar de positivo sobre o

para saudar 'O primeiro Espedi, texto �sp'ecti;vo.
cionáiío do Vale do Jtaiai q"t6 Desmentiu s. sa. que houvesse
regressar mutilado do campo de convidado eíementos politícos do
batalha da Euro'!Ja:. , Rio Grande do Sul para colabora

--------------�-------------------

Novas declarações do ministro José Unhares
rem na sua redação e iinterpela�
do sobre o fato das sessões da
Comjssão a que preside serem

secretas, explicou que n10 pode
rila tronar publico o que se vem

fazendo, pois isto competirá U;:J

noder executivo.
.

O Sr, José Lmhares não does
meníéu nem afirmou que esteja
sendo cogiltada a Incompntíbili
dade düs interventores,

Saudação
..

para"

mutilado'
o primeiro
• • •

lêhiUes Balsini

I viagem do sr, Ce
tulh. Vargas ao norte

do pais

DE anual
Elemetlt,ral
avulso

Cr$ 60,00
Cr$ 35,ou
Cr$ 0,30

RIjO, 3 (S, E,) - Auuncia.se
que c sr. "Getuli-o Vargas irá ao

nOrte do país, na próxima quin
zena de abril, segundo uns, C0111I
o objetívo de despedir-se da po
pulação do s-et<2ntI1i,ão brasH2.i.,
ro le, segund[o outros', a fimi de;
jmpressionar lOs preparativos sub
terran20S da sua eleição.

A virtude II a lealda
de se reliram quandO
o crime e a traição
são premiados.

marlo ftiatutino

Brasil e Russia reataram relações diplomaticas
!UIOMOVEIS?
DISQUE FONE

1300
aUlomatlG:l"; ti limousines de aluguel

de

II guerra está chegando
ter iDO

r Lúndres; 3 tA. P,) - Pero
radio: de Estocolmo, o ministro,
da Justiça na Sue-cia dec1a'rou

<iU€_a guerra, 'está chegandlO' á,
sua fase final e que há 103.000
refugliados poliíiODS 110 pais; (!-to#'
dos os novos casos dev'ênl ser

examinados indiddualmenle, no

interesse da Suec:iu, âHm de evi
tar qlte o' nosso pajiS se torne

pronto, de l'eUfllnão de elementoS' Londres, 3 (A. P.) - Anuncii(l�

C�.'}lninQ;SOs.,.
O nosso pais n50.

I
se

..

que esqUa

..

dri'lhRS
.

de aviõ-es
se wl'l1ará a!;llHo de criminosas Mp,squitos da RAF. voltaram, ,a
de guerra;). atacar Berlí:nt. '

a seu -T ú�res����,g�)Çã�hu�!��â��,�� qU� a �e�!!��eJ���I�ru �!. Cl��c�t !������f.!nli-'el'.
anunciou na Camara dos CD.. ii Confelencia de S. Francisco ê IOrd pres'i:dtentie do Conselho;

IOl'd Cranbo:rne, secr,etarl0 dos'
s'erá chefnada

.. pe10 secJ:etario dO'
D.v:nrí1lÍos; {' lord Halifax, em�

Exxet'iol' Edell, 'e se comparti d2 baixador britarrico em Washing-,
três delegados pri.l1cipais, o 111ü- tono

Voltaram a atacar
Berlim

I l'!'ill

CURITIBA
MATRIZ

Praça Tirildente-s. 2.QO

filhos
BLUMENIU

FILIAL
Rua 15 de Novembro. 687

NA IC A S A
.
I D E À_ L I

�de liqUidação de Saldos�
O tempo que durará a luta contra o Japão

Os alemães não suportarão mais um inverno de lula
MJont!2viidéo, 3 (A. P.) - O I màes nãü poeJ.rr,ão suportas mais

\1iiCe�;lmirante WlUiam' M!un- um ,í,Jwe.rno d'i:: guerra. Referin.
lOW; da maninha de guerra dos d;Q�3e' á guerra n,o Pa.cifico, 'M\Un
Estad'Ü's Unidos e comandante IÜ\\' d,isse qUe a esplllha dorsal
das forcas nav"üs aliadas no At- ua marinha de guerra japonesa
lanilicD Sul, disse aqui, em entr2- já est�á parttida e· que a guerra
y;�sta com os jonnlistas, qu,e, contra o Japão durará o tempo
em sua opinião pessoal, os a12- necessarin para aniquilar" si fôr.

i Mol'ho V �.�1,. r I
Im�c:i;s(), todos oSjap'oneses, ou

�" i para se adquiTir a garantia de

_________-�---

"

que nunc:a mais pensarão noutra

Radios
A maravifha
E' um radio

Jefferson
da industria
ao alcance

nacional
de todos

8ela apreseDt�ção - Dllma seletividade - Som inegualavel
. façam-nos uma Visita sem Compromisso

Distribuido1ies'lJg1>(t 08 Estados do Pa'rand e Bania Cata1'Ína:

J�8}ã (J P r 8 s d o, c i m o
":� JOIIYILE '

.' PILIAI.
. Rui. 9 'd� 'ftta�ç(l; .1�s

&
Igualou melhor que o

sín:dlar extrangeiro

guerra,

J TI Si JS!1f t 1 11 r

fabr. C. DNIWEllfR
I Rua

1 de. S.estmn.rfli 100
- ex.

I
.,

BLUMBNll.. U

Pf'edSa�s.� 1mT rapaz pani cui
dar do quintal e da horta. "

Rl{)p:o lf(l Ka:nJter , l18

.

i
j
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No Sorteio de Amorii:;;o:çcro r€alizcrdo na séds da Companhia com

a trasístencí« do Fiscal Federal. na presenccr de portadores
de mulas e do publico, foram as sfogUÍlltss
Cornblnocões Sorteadas:

<, , -

••

P L A f'l O {tAU

QTQ
1 TURBINA PELrrON, marca Voith, com caixa de

__� ferro, volante 114 cm., eixo 10 cm; com queda de 20
Vende-se uma bua Vaca de ms., força, 9 HP, 385 rpm., água 50 lt;:;/fH"gundoi com

leite, bem manca. queda- de 50 ms., 38 HP,
.

635 l'pm., 70 lt.s/sogur.do;Informações com esta Re- com queda de, 100 ms., 108 HP, 900 rpm., 100 --1ts!se
dação.' gundo, Peso 1.500 quilos. P L A N O «B»
Vende-se Dois Touros de �: �s. ch1apas (�eJ'. fenf'? galv .•

1
usadas. ,Do l.o (I) S.('

raea Hoiandei e Jersy. 00
_

J.\_8, te a meta ica, ma, USUClél, p. Pasta mecanica. 1
�

�,.n,n ª n '71.rt1 hl �lUq'1! gtl'V � íilD ti:..Para tratar .com
I

. 1 .Tda metálíca, malha 11. 6, tipo 1GB· 3,40xl,90; 11 ul!� ll�.jq. }\n�� ill1\!.{t 'ti ii\ U
Henr!q�6 dsach,lt ben 'ms., para pasta .mecanica.

.

.

_ ! c

�IIO :�ia�eS"' B9,2a���:i:: "'. para paeta Mecanica, 9".2.00 mS·I?� 21 KX3 iW4 Nl:�:.6 CS30 A! 13
Vende-se um, de alto po-

2 Chapas de ferro de 1 mm., para penel:'8s,. para 'VI lnteTh� Po'upado - '\I !]'1l.t�!'n GarAho

�r���l. ���rf�::�t��t8��gte i��tacm�ecaniea, CNn furos de 2.5 nun. tamanho l:ó2 x ���'@!J��t;��5";;;';;;:?ft:i!$;kl!l'_i...���?ií!O���ii€r��
Jornal. Di versas transmissões ·1NOTA: - Respondendo a' 1 Kxo usado, de aço, com 24G de IJUU1I>l'i.diversas consultas, ternos li I

1.

. 0;1.informar que o alio-falante em! menta, t.2?-158 mm., com � mancais do nronze,

apreço é do. tipo 2109· N0' 3 Cilindros e outras peç.h8 para Fabri: a do. Pasta
30;276 e que salve para qual- Mecanica.

.

quer rádio ou amplificador de Chapas de latão 2 e B mm.
qualquer .sa:ídá, fabricação eg· 1 Chapa galvanísada 3 mm, 29,6.peeíst da Phíllps,

1�1 T Q Q H N

B K f
N Y Pj
C Q tj T 13j

Do 7.0 ao 12,"

a Sifilis
constitue no memento a maior preocupação dos po
vos civilizados. Ve se por toda parte a intervenção
d0S governes nessa benerncrita campacha. E' que já
n'nguern duvida dos males cruels deste horrível fla

gelo da humanidade.

V'iiiOSD auxiliar 110 tratamento da Sililis, foi o uníco
Depurador que rrrereceu do ,"'hior [in i Nacional; l'v\e·
dalha de ('1.1;0 e Di.plQma de honra e fi classificação
ne =Preoarado Cientiíico>, (iistinçijo esta que nenhum
outro Depurativo obteve. Usai o Depuralivo por
excelencia. (N. 26 E e).

KP4
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de

������������������������������.�
BliIIIleO.8D, 4 .;-1 ateação! Parqae Iealral "VITORIi,. 1)
fUnil de 1945 HO.JE E TODOS OS DIAS:·

Diversões .. Boloncos Venezianos ao Schows ... Comédias
..

E ainda o famoso amucI ClUn sua brilhante trempe
RUA DA GLORIA -- GARCIA ......... BLUMENAU

faça uma visUa á Casa P A R A I S O

CID

ConfusãO em 10rnll da nova Lei
de ·Imposto e, Consu

1$ industrias fabris do Rio suspenderam suas vIndas
-

alé que se esclareça a situação
.

II construção da ponle rodo-Ierroviaria
Ri<o, 3 (Press Parga) .� Entra- lei! ás renartíções �o.mp'et'enties

saLre II
II 11

rã mesmo em vigor a nova lei nos Estados. ull O 8)81
de imposto de consumo, que Os centros da jndustría fa''';

.

ct.ilOU grande confusão no seio bril, reunindo seus conselhos, re",ls obras serão iniciadas brevemente - n significação desse empreendimento para
dl(l, comercío e índusttía, . solveram suspender suas vendas

.
..

O futuro de Vale obra imp'Ürtante sobre. tOd'Ü,s �s
, Os apelos 'dirigidos para a pro até o esclarecimenta completo da Finalmente, conforme noticia:" 41,60 m. de vão cada um, 52, aspectos e que solucíonará oe

rogação de sua execução não situação, afim ele não incorrerem: mos 'em edições anteriores, foi rá de concreto armado e apresen vez 'O problema das comurricaa

fo:yal:n' atendídos, embora as dífi- nas espantosasmultas a que es. aprovado o projeto da ponte tará as seguintes carah�risHms: ções com a margem 'esquerda do

culdades existentes originem.,sl3. tão sugeítos, devido a confusão r{i,do:Aiêrroviaria sobre o Itajaí- no centro o vão destlnada a pas« reo, dando ensejo á cidade de

·oa falta de prON'irlenCÍas em re.. reinante entre as próprias auto- Ass,ú, 'em nossa cidade e auto- gem da ferrovia. Em ambos {JS extender-se para aquele Iadó,

meter a 'templO os talões da nova rídades, rizada sua construção- A verba lados desta, passagens rodovia onde poderá desenvolver-se a

ld vontade em terreno amplo e
f.4.4!.�:-:.-:,••�;r••--nh\�"'-.��:m��S"'.Ir."������ deSl.linad

.:

a a. obra- .inlpnrta
em

t .:
rias, para I a e volta, COIll :2S�

P'rio�'icio .

Cr$ 9,498,813, paço destinado a circulação de (P

8· P i A" I d
.

A ponte, que m,edirá cerca de' pedestres. Por outro lado, afastará o prín
•.
'

.....
1í

anco
.:

OpU ar ê .. grlco fi o Vale de ·ltajaí 125 metros, com três arcos de 1 Trata-se, como Vemos, ele uma cípal obstaculo {J continuação da "
estrada de ferro para o porto de

Itajaí, de grande signífícação pa,

Deposito à disposição 2 O/O C ldod....• ·e· SO··C IAL ra a 'economia do prospero vale

Deposito Popular {) O/o que habitamos,

c/Cts. com aviso de 30 dias 4 010 A
. .

I
b r I l' d Com 'efeiíp, 'de l1ada valeria to

F> OI .", ·60 días ;;. O/O
..
nlv.erS8

.:

·

.r.lo.S. ..

a

l�s.ma
receJera;) mm

..

H:!

..

'�
do o esforço que-se vem díspen ...

Ul a v . . •. i).. Judíra, acha-se engalanado ,)

Idem Id en 9,0 dias fi lJ2 O/O Fízeram anos dia :,; venturoso lar do sr. Alex Tar� dendo na construção da estrada

Idem idem n�o dias 6 O/O .

A Srta. Use Schaefer, da s'd... nowsky e de sua esposa d. G2� de ferro, já nas proxírnídades

c/eta. Prazo Frso 6 mêses 5}2 O/O cíedade local.
. ... noveva Tamowskv. de Gaspar, sem a construção ilue

Idem ínem 12 » 6 O/O --, A sra. Mana de Passos Oh-1 N· d' diata da ponte.
veíra, esposa do sr. José Lopes olva O Sua conclusão e inicio do trá",

_.._-_IIIiIIIIII IIIlIlilFi' irmllLll! de Olíveira. Com a gentil srta. Hilda Xa-; Iego Ierrovíarlo até Gaspar, e

A
.

.� O sr. Afonso Bragnolo. vier, filha do sr. W'enc·r:'sL1u Xa�1 dai até o ambicionado porto de

,reCISO com urgencia - O sr. Moacy;r Lopes. vier e Izulmira Xavier, da 50;" mar de Itajaí, contribuirá de um

.. - O sr. Gentil Cordeiro. oíedade Itajaiense, contratou modo poderoso para o maior,

C I R P I I T E I R O ,,_ A exma, sra. Henny H�r'..., nupoías sábado transato o sr. des'envolv;jmento desta zona, tor
.

..
.

'. mann, lesp!O:sa dto sr. Erich Her:" Garmelo Mario Furaco, dedica:', nando relativaulent-e facil o aGes:'"

m'ul"to h a··b."I. par·.a faze·r c·al·x. ·as. m:ann, figura 'de r.ealoenos meios do funcionariD da agenda local se ao porto de embarque d'J8i
;industrial e soo.a1 local. doO Banco do BrasH. DI'Üdutos que exportamos e di�

RODOLPHO KAN OER
- A Sra. Herta JaJehr.ig, esp\D(J Aos distintos noI\'os, hem co� m.inuirá, aInda, o custo dos

sa dI{) sr. Bruno Jaehflilng'i mo ás suas exmas. famiHas, ex- fretes, bastante elevados atual<4
Deflne hoje a data natal!i!Ck'1 pressamos nossos efusivos cum. mente, dada a dJificuldade dl;�

DI
...,. t· da Srta. Leonttina Rasch:kte, de� pIlimentos. transportes.

.

.

e···n···çao· cHcàda funcionada da agencia 1'0 "

...

, Desse modo, o iihkb da l�efe..

. ,.. ... cal dos Correios e Telégl'afos. j i ***1 :,
.

I
rida construção, a wriUcar...se

- A data de hoje ass:imüa o- Participação brewment'ê,. es�á. S-endn .a�uar.;
Ch.ocolales, Marzinan, nreseHte� am

transcurso de ma�!S um aniversu:" dado com ]usttfIcado otiullsmJQ
II' .- iII iS! ti nilO natalício do sr. Antoni'O H.í Alex TanoUJsky e Senho-ra I por todos que v1ivcmLe trabalhap1),. .�

Iodos �s preços na de Aguiar, proprietario da. con" participam aos parentes e I par�_ a Cfcscent'e riqueza desta
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