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LONDRES, 8 (Ia P.l '..;._ I emissora' iugoslava <acaba de anunciar que Saraju8, principal cidade, em

poder dos nazistas, foi atacada e tomada de assalto pelo Exército' Nacional libertador Iugoslavo.

Tanks e solda os aliad s tira a rei ar
Ocupados pe'los soldados britanicos dois poderosos baluartes
L Londres, 6 (A. r.) - A Trans' nus posições nazistas na frente

RI"" 'h
'

.bcean .anunoíou que paraquedís, do Ter0ci<rO Exercito, S�gundo II e ao a Paús, (i (A. P.) - Nos arre-
tas aliados desceram sobre o ae- aquela agencia, estão sendo des, "dores de Kassel os attados trans
roo'fomü de Langshald, situado embarcados de planadores alia- dos numerosos tanques naque, puzeram o rio Jungle num segun

. ." I elo ponto a leste de Panenhold e
Ie setor, onde estão se tl�' an . ,

,c v' -j, estão, agora, avançando rapírta-
do violentos combates. mente em terreno fi.rme.I Ou .

pelo rabo.ou pela cabeça! I

le
norteno

A notícia mais importante, en
tretanto, é a de que cnluuus do'
Segundo Exercito Brií.an.ico apo
dieraram�s,e de Nureíster e Osna
b-uck, pod,er,o�j!Ssimos balunrtes'
que deíe.ndâam 10 norte da Al,2....
manha.

das garras chantagistas que nos

CU,�.I::rí�aram ,CO,'m� ? ',trabalho IOlIIUQS'Ü da "A NO,ICla, ...
Por !isso, quem estiver 00111

o governo do Estado eníumará
pelo rabo a cobra que nossos ex",

ped:iô'ÜnatiÍos eníuniam pela ca

beça!

Vacinas Bnti-Rabicas
para,o Paraguai

Rio, 6 (Press Parga) -- o S1\

Juan Batista Ayalda, embaixador O arauto das aspil"cçõés do Vale do stajai
de Paraguai jun:o ao nOSSo GO""B-L-U-M-n-N-A-U--.--S-a-ba-d-o-,-7-da-i'briIdal945 _ Dr. Achilles Balsini Diretor Respousavel _ Ano XXI. N. t39
veri10, pretende soíícítar a -ste �. . _

que a111o:,i� o Instituto Pausaer ,

I" I d
..

I t t I�s��,����iOo ��;�!(:i���el��U�!��n� Pelropo IS asso a a por '110 eu o·' empora
salmente de ntU centímetros cu- Ascendem ii 13 milhões de cruzeiros os prejuizos causados pelas enchentes -
bicos de vacína aL1;�-il'ábÍCa ao Mais de 10 corpos enctl!llrados peios btUiibeims - Namerosas lammas desabrigadas
Mjinisterio de Sande Publica da- Rio, fi (S. E.) - A população O Centro file Saúde, porém, apres subitamente seus haveres fica",
quele pais amigo, dentro do pra de Petrónolís encontra-se ainda ta-se em tomar med,i:das de pre- -am, além dísso, expostas ao

!, A hora é, como aquela q;mc' I
20de seis meses, ficando aquele I profundamente impressionada .venção mstalando rápídamente, relento. A Prefeitura de Petró

vimos expondo aos nossos lei- embaixador encarregado do acon : com os trágicos desfechos ela en em vários pontos ela cidade, polis, segundo fomos Informa..

t,!Or!Cs �,',T:S,JstE,ncía passiva a ,[ ruiC!�n,amento:� transporte do re-, I Chente, que ,assolOU, aquela CÜ,:,la� pos�os que = destinam á vaci- dos, tomará providencias no seu

todos movanentos que nos colo- fle11TÚlO forneomento.
,
de. A Enchente assumm propor- naçao gratuita do povo contra tido de lhes dar abrigo.

quem ao sabor de um governo a fi .: cões de calamidade, causando a perigosa moléstia. O Sr. Marques dos Reis, presí..
que nada devemos porque fCl,i IUrOMOVEIS , I

um grande numero de viUmas, Formi1 encontrados majs 10 d!:'nte d:o Banco do BrasU, en�
:o nlalor carrasco em dias tortuo- 'OI lJ6:o só na parte central da cida- COrpOs peIDs bombeÍiros. Até ago . (ontru ...se ,em PetrüppHs a fim!
sos que viivemos. DISQUE FONE de (iomo em JocaHdades viânhes. ra os prejujZ:OS está;:> sendo cal� de estudar as sugestões apr<esen�
s'i,nãotivermos a ullEmlÍmidade

t ,,%:, O O
N'enhl.lm cuS{) de {'eb11e ti:fói...: culados em cerca de 13 milhões tadas ao chefe do governo para

dos -hab�illllt�s dp Vale üo It_a:' J "

de foi f'l:;gistrado por enquanto: d'e cruzeiros, sendo possivel que cÚllcessão de mOratória aos co ..
\ jaJ, queixtd.siOs da situação paI,,: s,e 'eleve essa,' Olha, a,:pós ,\,r,eáLica� I

merciames prpeJ,'udicadÚs pela
que p-assaroos, lamentando to- ., limousines de aluguei

I 110'II.. V', 'I": � I
I
çües em calculos posteri:)r2s. enchente e o fLnancimnen1:o nO

das !i:nfarniéls Ianyadas aIOS briOs R,odoUo�Kraemer m Illu '" Em Cascatinha existem inu .. , prazlO de 10 anos, com' juros de
de nossa gente, então' darelTN)S � meras familias que, perd'211do . 50"0 para os meSm;)s.
por .encerrada nossa participa"" Igualou melhor que o
ção na lufa dem;ocraHca que se ,Ddiado O . Comicio similar extrangeiroaprúXiÍll1<l, L'ertos d>e que qual... Be!o Horizonte, [> (Press --

quer part,idú faviÚJ-avel ao sr. Parga) _ 'Foi adiado ° comicio fabra C. IlNTWElLER
Nereu Ramos/ que apoia o Gal.

a se realizar em Juiz de Fora Rua 'I lie SeetmbrQ, 100 • ex. 55
Gaspar Dutra, v.::.n�:erá entri! nós.

em virtt;tde do convenio opo-
B L ti M E NAU

, Mas, .isso nãD acontece! •..

t d j' 7'

Nenhuma Familia do VaI:: elo
slClOntS a o Ia .

ltajad: tem' uma hist!O'I:!Ía a CGntar No bar' e no lar
que demonstpe tO l11iinimo int'eJ',es� K N O T
s'e do güvern::> em salvar ..pDs não deve faltar

;1 MuHos Ieltores .nossos, fans
'ardorosos da Força' Expedíctonáz
l11a Brastkãra, sentiram-se de
verto medo mcomodades, com a

nossa conversa de ontem, ele
que, certos elementos locais, pre
tendéam fazer com que (ia cobra
fumasse pelo rabo» '. '., ,iss�) é,
que a IOir1ilêntação pali.Ica que do
minaria nossa gente seria dif'2-1
rente daquela que levou os sol
dados do Vale do Itajal aos cam
PiDS de luta da Italía;

;1 Para 'esses elemen.oe, entre 'OS

quais, encontramos filhos seus
no campo de guerra, ínnanados
na. 'luta de vida e l1lío[rte qU!3
defrontam, fJiCal1lOS como que
peralíaados para prestar inlor..
mação mais minuciosa.
Isso, .porque, até o presente,

não' duvídamos da dlznídade
,

de nenhum elemento nos;'.).
'

Mo,,S,qUI-foi, apbe1seo.lutamente inofensivo para
Eficiente proteção contra

We"ze'l P1CADAS DE MOSQUITOS ti
.I outros insetos.

Or$ Bo.oo
Cr$ 35:00
Cr$ 0,30

mario r�atutjnoA
,
virtude, e a lealt:l,l\-

Dde se re,tiram rrUi1nd"Do crime e ii traição
são premiados. uLU anual

semestral
avulso

NA

CASA IDEAL
I Grande liqUidação de Saldos
I��� �s __Novos feridos de ;

Guerra Rumores sobre greve nos navios
Rio, 6 (Press Parga) -'- Con·

tinuam a chegar a esta Capital, Rio, 6 (Pr2ss parga) - Esti

procedentes da front italiano, veram em (onferenda n:l. manhã
novas feridos de guer; a, os de õntem com o Mlinistro da Jus

quais são transportados em

I tir:n
ao mesmo temp;) o Chêf,.ê

ambulancias para o Hospital ele Polida e Mil1istro da Gu�rra .

Central do Exército. I Adeanta_se que na cúnF�f'etlcü:a
--------------------------�----�

fOram tratados prOblemas ele or..

dem pubHoa postos em evid2n..

ria por rumores corn:'lltes de

possiv2is greves em navios an..,

corados em portos do terrHorio.
'nacl(()Ual.

do Exército Nos suburbios de Viena

-

da

- Desesperadora a Situação
.

• " . ••• _ Moscou, 6' (A.P.) - Pereh-
as forças de Montgomery mfligem pesados castigos ás hostes nazIs· Pr01mna a hbertacao total da HOlanda, l)t�dsd07'f,y.im}J01'ta;lte su,b�t1'-

Paris, 6 (AsBociated Préss) - Os ultimos triunfM .,.A. situação dos exercitos nazistas é, pois, desespe- bw de r/.zena �8tr: sendo tea

das Forc;as do Vigessimo Primeiro Grupo de l:Cxercitos radora na frente oeste. Cerca de duzentas unidades b'o de vwlentlssunos COTilba·

de Montgomery marcaram assinalados passos para a alemã,s estão sofrendo os maiores castigos desta guerra tl!.S. Este suburbío fica sit'lla_.
libertaçã,o final da" Holanda, ond.e correm sérios perigos na Holanda e no Ruhr e ha para elas poucas espe- ado ao su,l'de Lienog, na 11,
os contingentes debilitados da ·Wermacht. ranças de salvação, tal ° poder de q:Je dispõem as for-I nha. defensiva da 'regü!o cen�

.

Investindo em varias direções as tr9pas canaden- Qas de Montgomery, tTal da Capital Aust'rZaca;�
ses cortaram, a estrada de Bilerjerb e entraram em Os- .s&i&StlM ;#M& 4AJ tE & 4W#N\!!li!i!!!M' i!I\@* \W"
tel'bruck, teudo eonqaistado ainda Nordhen, importan
te centro ao nordeste de NorJhnol'.

Não está longe, aSBim, o momE'nto da investida fi
nal contra a região' norte da. Holanda, arremetida que
terá COIDD .resultado a eliminaç,ão dai) ultimos grupos
de invasores daquela pequena nação.

"

Os progressos do 12' Grupo de Exercitos não bão

ll1enqs� espetaculares e nem menos importantes.
,Avançando rapidamente sobre 08 defensores nazis

tas, ".'afím de tirar o melhor partido possível da desruo

tegraçã,f.> l·(3in.ante nas hostes inimigas, ° Terceiro EKer�
dto' �e. -f..a1tpn conseguiu com que vaI ias pontas de

la.nça ál"C,,an.ç�""""."",.,.s".,�,m..G,','o,tha,_d,uzentyos e, q,u,arenta quilome,.·I,tros de Berhm. e capturassem RasseI, importante ba-
luarte alemão. Com esses avanços as forças aliadas 8i� I
tuaram-se a 74 lilil.il')metros da fronteira tcheca, depois
de percorrer consid�raYel extensão de tel'l'Ítorio ale·
mão.

'

Germanico ...

Radio Je 00
A maravilha
EJ um radio

industria
alcance

nacional
de todos

da
ao

Bela apresentação - DUma seletividade - Som inegualavel
Façam-nos uma Visita sem Compromisso

Disf'rib'ttidores para os Estados do PaTan(Í e Santa Catarina:

João Prosdocimo Fil110S
BUIMfNIUJ

FILIAL
Rua IS de Novembro. 887

CURIIIBi1
MATRIZ

Praça Tiradentes, 2nO
FiLIAL

Rua 9 de Março, 126

2'" iA
.. lHEDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Vende.sevum motor de um +.......-.-+�.�-+�.- ..-.�+o +�.---..-+- ..-- ..."=+ .. _+-.-� De ordem do �r. Preíeiro, faço publico aos Inleressados,
cavalo. marca "Sletnens". possuidpres de apólices municípais, que durante o mês de abril
Trátar com Dr. Paulo Car- J.U'l"ZO· dn D·I·PSI·tn·.··da .. C·.om·.al�.IGa· dp.u �lllmBn·�n serão p:;g;o5 na tesouraria da séde os juros vencidos em 3l de

valho, Alameda Rio Branco U U D aU dezembro de 1944, e resgatadas as apólices, das leis no 173 e
N. 3. nO 196, abaixo relacionadaa,

V·.' ·d·· ----o M" .A· o'e·.! ...Ed.i.t.. a. J de Citação ao réu Bruno
I Lei. n. 173·en e-se na rua III S

"I
,.. ..

','I·
.: "

..

d -tl5 d· ') � 9 5 e: 8' 87 88 ·89 94raia (Vila Nova) um terreno ·I'��. mann, com praso e I. Ias.
:- �os. 1.: .... , J',8, 9. 10. 12,4, º� 64, 6:1.'}( '. "). r

.. '.., ,

.

1·36ü ts "e íundo e '·0· id dã . ·R·
.

'd B·· .J' l PI' Iv1. 105. 1:>7, 161. 162, 173, 180, 19.), 202, .....d3, _05,21::1, ...49tcom .' m o. u .�.. . c. a ao
.

rcat o
. tl�rger. UlZ oe az, no flxer_? C:O 251 259' 278 291 293, 299 305, 309. 318, 019, 334, 336, 038,COIL., toqo o material para do cargo de JUIZO de Direito da Comarca da Blumeuau, 34"/ 353' 35�' 97'; 37Q ')8'>' 40- 407 4 li 419 419 425 438ecnetrução.

. .....
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, ete.; 44�j 44;'" 44�' �i9' 451' �ú' "17�' 477' 483' 488' 490' 402' 50a'

.

Tratar com Adolf� ErD, na fAZ saber ao réu Bruno Tallmunn, ou a quem interes- 51:" �l�' �?,' 5-')5 5"Q 1;52 564 56� 576. 57i 575 5-76 585'fl!ma �eopoldo Zarlíng, nesta S8r ��ssa, que" pelo pre�ent�, está send� CITAD� .:�. cüm� 6ó�: �71: 677: 685: 68�: 688: 692: 1394: 699: 702: 707: 7f}8: 710:CIdade. p"are,-,�)' n� S8Hl das a�dlenClas deste [uízo, no edJÍ.�w �o '"'12 -16 719 7')1 7'12 742 748 749.toro, no dia 23 de Abrll. corrente, pelas 14 horas, afim ce
i ,(. ,-, -) -' ' e

96Vende-se Dois T'Ouros de ser interrogado e qualificado na forma da lei e se ver pro- Lei n. 1 .

l6QR .Holandez e Jersy, cessar até julgamento fina! e dele se defender, pelo crime N0s, 3. 5 Ó, 8, J8, 19, 21. 29, 32. 39,47, 48, 53, 62, 78,
Para tratar.com .. [prevísto no artigo 129 do Código Peno], ofensa físÍoa, pratl 109, I. 10, ii7, '119. 123, 133, 138. 151, 152, 155, H33, 17i3, 176,

Henrlqp.e Saehtleben cado no dia 1 de novembro de 1944, pelas 14 horas, no 177. 180, 186 188, 190, 19B, 200, 206, 207, 209, 210, 215, 222,
e-v i

,RIO do Sul porto desta cidade, sob pena de revelia. E para que che- 223, 224, 232� 233, 240, 243, 245, 246, 250, 260, 20J, 262:, �6�,i<' gue.ao conhecimento do referido réu, mandou o 31'. Juiz 270, 276. 277. 278, 280, 284, 289, 293, 297. 298, 303, 304, DOO,
AUo falante de Direito da Comarca, passar o presente que será publica- 310, 3!9, 325, 331, 333, 334, 33õ, 341, 34:?, 346, 351, 352, 353,

·Vende-se um, de alto po� do pela imprensa e outro que será afixado no logar do 355, 358, 359, 360, 3ó2,365, 37:3, 375, 381, 385, 388, 389, 392,
tencíal, em períettoestado. - costume, Da forma da. lei. Dado e passado nesta oldade de 397, 3H8, 414, 4!5, 419, 422, 42G, 432, 435, 438, 441, 447. 450,
Tratar com o diretor dêste Blumenau, aos quatro dias do mês de Abril do ano de mil 455, 458, 464. 469, 476, 480, 485, 493, 496, 501, 506, 5t3, 5H,
Jornal. novecentos e quarenta e cinco. Eu, Ass. Luiz Schramm, 516, 5!8, 523, 525, 536, 537, 538, 5"=1, 552. 567, 570, 584, 588,
,NOTA: - Respondendo a eserlvão, o escrevi, Ass. Ricardo Buerger, Juiz da Paz, no 5H7, 601, 603, 604, 605, 607, 609, 611, 618, 628, 640, MS, 657,

diversas consultas, ternos 8 exereleto do cargo de Juiz de Dlrelto da Comarca' Certíü 658, 660, 666, 668 e 675.
informar que o alto-falante em co que está ecntorme o original que foi afixado nesta da- Diretoria da fazenda de Blumenau, 2 de abril de 1945.
apreço é do tipo 2109 - N° ta, no lugar do costume; do que dou fé. ALfREDO KAESTNER - Diretor
30.276 e que serve para qual- Blumenau, 4 de Abril de 1945.
quer rádio ou amplíüeadorda O Escrivão: LUIZ SCHRAMJt'l
qualquer seída.fabrlcação es- 1
peeíal da PhUips.

c
_ ..• J

� . ��--- :-',

Rep'resen. tantes IJ!Jl!cmado pela Faculdade Nacional de l.\'ledictna daPreclsa.se nomear repre- Universidade do Brasil.
s.ent;;.nte.s em

.. toda.s B.S cidades I Pa: a o curnprimsnlo do disposto no Decreto-lei estadualMédico por concurso do Serviço Nacional la Doenças Mentais. • •do Brasil. Artigos de consumo Ex-in tarnn da Santa C!lSa e do Hospital Psiquiátrico do Ri() u. i ?54, de 29.! 2·44, que determinf'lu o levantamento esfat�shCo
forçado... Comissão de 10 a de Janeiro, Ex·médico assistente do Sanatório Rio de dos mdos de transporte fodüviario, no Estado, convoco todos
200/0. mais ordenado· mensaL Janeiro da Capital Federal. os p�oprie!ados de veículos de tração animada: carreta de duas
Cartas para "Regador" Caixa CLmU:A MÉDiCA - ESPECIALiSTA EM nOENCAS NBBVOSAS. rodas (de boi, de muares, de eq:Jlnos),' carrO cDlúnÍal (4 rodas)
Postal,' 1025 n Belo. Horizonte COliSULTÓmO. R ij A F E L I P BSC li M I D T carro comum para caígas, carro funeràric. carro de passeio, car·
Mil1as Gerais, -com 1.20 em (Edifício Ãlllelía Neto) roca cdonial (4 rodas" carroça comum (2 rodas), càrruagem para

.
selos para resposta. Queira Das 15 ás la horas passageiros, "charretes", aranhas, "Hlbury", carro-transporte (de
oitar este jornaL P L I) R I A r� Ó fi O L J S animais, de c;!rne verde; ele lixo etc.}, triciclo, vifória, existentes
�-,�"';"��""".-;\t.--'�-.-�-.-. -""."'-= ......""""'....................""0"".. ""'.. ""....""'*-......_......""""_....- ...,""'."""__, ...,,11 neste distrito para efe!uHrEm o respectivo registo, inteiramente

graiUito, na Agência Muoh::ipal de Es!aHsHca (predio da Prefeitu�

<mil
ia NlunicipalJ e principais pO'\'oados, nas horas e

.

locais cons

tantes do quadro abaixo.
Uma vez registado o veiculo, incumbe ao seu proprie1átio

comunicar ao órgão que efetuou o registo, qualquer alteração,
como venda, rdorma; baixa etc.

I DÃT��!fIb������·:�=:::�:·�-LUÓXR��� --------

9/4/45 7 horas Agência de Estatislica 81uménau (Pref. Mun.)
a

� 24/4/45

11._, 9/!/45
, 10/4/45
11/4/45

J 12/:145
fiIlI!iilI!il!!!!Ilm!!!l__ I 3/4/45

No bar -e no lá!
-

,. ;

KN OTo '.

não devê Jalian .'

........:......�--�--:� �.��-:-�_.�

Preeisa�s'e
"

P[leaiscDse" Uln. rapaz para cuí
'dar d(J quintal e da h-orta.

.

RQ,dolfo Kander

Competente .mestre Marcineiro encontra colocação de
futuro. - Paga-se bom Of(!enado. - Informações na fllbri
ce de Brinquedos E. Nem - Rua São Paulo N' 286·F fun
dos da Companhia Salinger S. A.

.-• .,-.tJIi�.�- ..,-.- ..•""""�-�-••o .-:-.-�--+_. ,4(,,-:.-- ..........- ..-+

Elllbora lacrados estão sugeUos 30 P3131iUUit(;
,

Comuníca-se aos interessados, I o registro, deverão faze-lo o

que, os aparelhos de rádios em:.; U1a'DS breve possível, já com fi res

bora lacrados ou apreendidos, peábiva multa de Cr$ 25,00.
estão sugeítos ao pagamento do, Terá hoje inicio a apreensão
.respectívo registro nas reparti- dos aparelhos não registrados
ções dos Carreias e Telegrafes, que serão recolhidos a' Reparti-
Os que ainda não efectuaram ç2.o competcnts.

Vende-se 1 rolamento 140
díam., 55 furo, 57 .larg.

Oficina Kestí
,--_O_

..

__

-

Dr.. SANTAELLA

lirit��
� ..

COHTI!A· 'Ú) j
;-"'6Ilill't

QfS'RiAí:iÔ.
Dó�U'..CA6eÇA.
NfVI>A\6'AS .
t9MS..GUA�

..

#ô'Sl·lig.

E:1ipedições ... Despacho§
l&gerdeii dos itílies = "

"SRASUJAAR"
com viagens regulares entre Haja! - Santos

Caixa posta§ 36 - Ená. 'fe�eg\r. HGuidoH
ITAJAI' - Rua Pedro li'erreira nOS. 158/72

r
� iII r

'1 � t�

AJI �1

� � :l � lhii
f._J'-li:1 �'

.. �ç:-{ � � � !§j
j})� U ,;!.. �f1 ��

r� 'til ���.� I �tt·$' �

Sociedade BBnaficiaduliH de Madeira -Ltdá,
Compra e Ve nda \is MadBiraB para todos os fins
dual de Setembro Tel�fon� 124,�j

Prefeitura A'unicipal de Blemenau
EDITAL

De ordem do sr . Prefeito, tomo publico, que no mês. de
ABRIL se arrecadam nas tesourarias da séde a taxa de Limpeza
pública. referente ao exercício de 1945. .

Os contribuintes, que não satisfizerem seus pagamentos
dentro do prazo acima, poderão ainda fa�e.los nps meses de
maio e junho, acrescidos da rr.ulta de 20%• Terminados os pra
zos acima citados, serão exlraidas certidões para a devida co

brança executiva.
Diretoria da Fazenda de Blumenau, em 2 de abril de J 915.

ALfREDO KAESTNER - Diretor

A V I S O

iVlunicipal de
EDITAL

Estatística1& A "

Agencul

») Portaria da Empresa
Industrial Garcia

Garoia

João DUfvàl MuelJer Velha

» Hermann Weege S.A.
(filial)

Testo Salto
a

16/4,45
t 7/4/45

e

18/4/45
19/4/45

a

�ili?

Erich H<}ertel Itoupava Norte

Salão ,\1uéll er Itoupava Centrall)

Aos que se ei>quivarem ao registo, além das penalidades
especificadas, previstas na legislação federal, serão impostas muI·
tas variavei::: de Cr$ 50.00 a Cr$ 500,00.

Biumenau, 4. de abril de 1945.
HERNANI PORTO - AgeJ1te Estatística

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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N'o campo do Palmeiras bater-se-ào
.

fortes equipes varzeanos ·do
!l;*!GM' Mf'àiwl4g\ê5&"'fiE'�tm.e;��, '

-

. -

",J,,_' "-L'

C R o N I C A
------ .�--'

li .:-+-:-.�+,-_+-.-v-.-v � � .. _-w�·�·_���.t-,��,· �-+,-§��

I..
.

II
EspIando ii nlarerJ f}. Ri

. M�mo Jan!BO
.

Até n hora em que eu estava impingindo esta maré de

D.·írecão..... d
.

.n I·V�· D' A � I fi ·V I•..E 1J � A
.

.vazante, aos meus emlgus leitores, ainda não
_

tínhr:. sido
!i>!!!. �VU'1.P u.....

.

'. Lo.ii;, 1-'lk ......
.

.

v ..
' Ii rc{: R. • aprovanda a tabela para o eampennato da 194D. Isto quer

._:

.

; .... _"'" _; -'ii dizer que fi Liga. 1?ode dispor. si íôr de sua �{)n�ade, pelo
'. .

....

��-= <",.�\
menos de um uommgo durante o mes corrente.

C.O··m· • s·ua ".Ole&..
·1 ��mmi.no

.

{) nim
..
�ij5ã ç.s�uu·a. Dia.. .1" de f\!1aio a Q?e tal, si � nOSE>a EU.li.dl!�e, _usando desta �vania�em,.

.' '. .
iii V' 'W ti���mp�, C�,mlijrÉr u��a hri"! .. '1" j. aproveltasse o dw 22 proximo 11 Du 21. sábado, e feriado.

Ihania performance, nmito eanhói'á re{;rmfã�çà no ·�ice .. I posswer (saía do por tanto u�a ótima ?,?[lgião paro vir a Blumenau um dos

.

c citll!pe.ã3 'um �,nt��lm�sta ô�s .�ais fUJ�Qro3e$! I. embate entre bons S1iU:d��:fi;u�'aC��l��:�O futebol podia disnor de dez aA partt-ía amístosn a ser ree ízarla em a tar
.. �.o I B. .....

p
. t

.

. '. .

.

" • ..,' . "r ....L,,,,, , ,. n.
.

.... ae Uv rancos e - retos 15 mil cruzeíros. para patrccínar o jogo· do V 1113C0, acho
'/'"

.

amanhã, na praça de espertos ·do Oremío Esportivo OHm· I Oomo já é do domínio pu- que p.nderá,. t3_mbem, patroclnar, dispondo aínde df� rr:enor�, . ptco, eftá despertando grande emuzíasmo
.. Não. por sei' i b�ico, pleneja-se _

em nossa qmmtla,,� �ma:3 fie um ,c!':lbe pp',raü?eD.,s� a ��ta, cidade.

�m.a.. IU.til..
que

.. �oloc.ará .. f.r.
eu

..
te .a

..
A..•• r.ren.t.e. d.

OIS q. ua�.rú� d.'� l.m.da�e
fi real.lzaçao de uma I

.

H.ctU.
! Iíca � m�u

..

�.ÜIP,lt�. q!Je� l1�n.gu...a,� . V';!.' p.
(Ir

.

causa
l�ual valor, pOIS. sabe-se perteüamente que o greua e Ui. partida de futebol entre [ogu-] dele, cantar e l!!mOSO €Jflmba. de NOvl R08d...

t.l.dbnme�.t.e s.u... per1fl!' ..Mas pelO. m.o.l.ti.v.o de

se.> . a.. Hluipe d.o dores. de .. côr. que militam no! *--'ÍÍ'_.�'::;"'''''�'--;P-�-'ilI._�.,..-�- ....-q o � __+__+_"_ .• __ ._.�+_-."-+:su urbío do OI,UCHl composto este. ano quast uue eXC]U51.\iutf'b'll citadíno.vamente' por onze novatos, que jogam' com muüo entusias-
.' Segundo consezulmos sa-I " • '.. i!I. •

.

'
mo tf com grande dedicação. podendo desta maneira ofe-Iber, é peasaIlleut� dos 01'tTB-1 O arbitro do logo Ohil1PICO - X Armare
reee.r tenaz teSiBtencill ao vic.e campeão; Dai pederá surgir, nlzudcres desse jogo, fa�el' I A partida intel: clube a S8r efectuada amanha, noum Jogo �:mm !ts,.e.s bastantes Iuteressantea

.. r�aHzar o me�mo �a PI'DKiillÜI campo do vice-camoeão ao oue tudo indica será dirlriai-
.

O Aimoré, este ano não
.

esta eo� grande esquadrão día 10 de MIno, Ola do Tra- ." _, a /', !. 1
-

_,' D' "

'.
.• •

b

mars é composto po;-umaplelade de Jovens. entu_ziusHc03, balho. . ,d� .pelo coml_)8L ....ulJe apItadoI JOtie ... e<a, o li 1 da
. que lutam. com invulga.r denodo e que por VarIas vezes

.' (

.

.

b. Cidade.teem {supreendido é publioo com bÔdS exibif>ões. E hHo ��.--.+.-- •.- •.- •._-:ttEi;i+- •.-�]
.

.. . ,

poderá �contecer no· prelio de arnanhã, O 13,,-n; trio riu,,1 é L'" l,.'." \ .e.-.-�-��+-�- ..._.;.-�--<>O�--.�-�-.--.·-+-+-·--·_'·
COiH3!tímdo por Vinó.te, Joã.o e A1iredinho; O primeiro já e Ino na berhnc�a ;

S. � t-",;,Q Crt' �id . t d LBDsúl,JeJ!lmente conheCIdo, pOIS fOI (} gOleiro tHulal' no !lQO Uma das espennças dos egi:le .

nvJ ..... O i ti S ..... · en e a. -.

a.nt�.r.l.'.t'r.� .. :. n.!.q.ua.n.y�.que. OZ..!lg.'Biro �freit
...
� él'

..

I

..
l da tur.I?a del:.!:.i\a�mel.·.Y.. en. s.'es.

era

...
�ino. quo

, A��l?�:de �a.-,rticiP.3r
da reunir.L? dos

p.I.eSldent6S.
das

nSI?,ranteb e. o ummo e o veteraüw A!lredH1ho. AWIZ . o velO rmp,ortudo (llretaffiente Llg.·S Ílhadas a Federação Catannense de Desportos,UDi,CO V e.l 1: o. ii o c 1. ti b e, ao tJ.UB nos parece. do Par/ma. Pen.saram os dire· seO'ne hoje pa.ra Florianopolis, o sr. Sebastião Cruz,A� mtermeou.mas deverá ser formsda por Olegario, Curt eltares {lO PalmeIras Sf:iUaf uma .os' I t d' �Q .•
' to"

.

Llla:� Esses trê8.Ci)nsHtuia� {lO !lUO paE"sado a linha ;?rn�dh;l.l!p.'::H1de Jacl.?1l em sua !�llb(1 p18",H en e a nO::i�a ma �r

do "lme de
.

.'aSPlrar:t�s. � 1mb.a de .frente será compüsta:por In� frente. Ll�W porem 8w.d,'i =====�-=-�.�������=._�-

I
Tuh. FranCISCo, MIOJO, Evaldo e Orlando. O pon.ieil'o·di�ei: oao. consegUIu aCI.H'tar e atél·

�I'"

b
<> m T'" Â

t t d· t' 1 t· í!t-,f,'i!; . f!��'l�r f.l;j� 11 \li.d:)l� � �t!\,1o.e censo'" mu e,lro 8ão bastante§ccnhecidos; enquanto que 9:ue se aco.sume perldtumen- a �i$l
.

S iI.-u:;l.;>i �\�J .Ali!. ".!Ut",,��
08.oulros perteumam ao segundo time. te com o Jogo ela vBnguarda Bh�mené1lu Ltda.Quanto ao OHrnpico dispené8 cumentarios, poiS o palmeirense terá que ficllr na

I

seu quadro é bastante conhecido, dada 8S suas J8centes "berliurJ.u" .. . Tintas e Vernizes .. Materia! paraexibições e tudo nós' faz crer que apresentarn uma unica P�nbJff�S em Geral I;jr novidade, ou seja o gaucho Homé;o. �"++:.�.iI'.�II..�•••• I,t>...-* .. 'l!, .

.

.: 0. Hllperitivo !uteboHsHco" estafa a cargo dos quadros �.r�:.<.:...

··· &. Ca? .�. t.. � .1. �...',':".::,'.',','
Tintas em bisnagas para artÍstas

de aSpIrantes. .

�
fl !:6 14 U.

.

B��tr.t���a4U • �t�a (atar5na
.�.--.'-;3.-�-,,-,._._,��, +"--* o+--.-+�.-;+,-'-.-+.-.-.-. .� � .,..,.,,;,,=:=-=- (�

.�---..,.;"",--�

fi A casa que tem todos �
R � artigos do mais baixo {'I i preço ao mais alto.;�

HOJ
- ·1 Grande snr!hm:�io JjiUa f

__

" ..

1::. - 'Sabado, ás 8,15 hs. '�... '.
.' :'

MOl1!Y \lVooley e Grade FieIds. dois només que garaniem o � ti L f a ! iA J f S t
5u<:essCl de ql1al-qB;<;f "ü!ima" corriedb em j �'i

I·�
.

� Ru� 15 de ��wembraJ 505 t
..

'

fi t �
.

ftma 1011 '.�
E ·f· "1.. ..t·. '

O' I •

S a m;;.raV:,,,DSd comem3, h:(a I, Do!" dr} eXlto pOl'qUf!,
t • -' 1- � J "UI' .. " U _.es�avumen.(', e (lC c asse

.

<Ia esp2clal' c:- m caso compll,
cad(_) de dupla personalidade que prr.ndstá .. de llrr:a m,;n::.ira
ag_radabilissima, a sua atenção!

.

No Pcogram3: - Fex .. .Jornal, üompiemento uacional
be1issimo shcr! da sede "fi;. ..Milreha do' rrempo ....

Platéa 300 0. 1/2 e mil 2,00 .

Baíção 2,00 ·li2 e mil l,õO
-----_

amanhã, num

Flamenqo e do
qrande duelo,
Atlético

as

.

. Amanhá - Donlingo, ás 2 horas
.

Olaria Jean - Bing Oiosby � E! Brcudel e oulros no ameno,
glorioso e alegre filme

"Se . Fosse Eu � $.
"

Ehi.u Olüria Jean, a voz de cristal, irradiando sItnpatia e alegran
do cotações.. ....

Ele ... Bing ClOsby, él voz de vt>ludo, agora nos deleitando com' Atende todos os serviços demusica amena e SU;ive... ' ....
'.

L .. E! Brandel o comiCo que atinge o seu apogeu nesta mara·
vilhosa pelicula!

'

,

'1
Serviços Rapidos 6 6anmm:los

Se ... Vóce d.e.se. ia. ver uma causa boa de fato, não d.eixe di;. ver.. TELHFONE IaS5
"Se Fosse Eu ... " '..

6na1 tia Setemhro •. 13No Programa:. Ccntirmação da sede: "AVENTURAS DOS ...�'�_.'.�._�_�_" ...�__.""',;,_.� _

Cf.. DETES DO AR". .

..

Platéa 2,00 � 1/2. e mil. 1,00 .� Balcão l,DO

·UBL.:IC·IDA
..

,Revista de ptópaQiulda e uegócios
: 1- � >P:esqllisas tI", opillião púrilica; .'

..,1 ...

·

PaÇa� HOJE mesmo, seu pedido
2 .. Ii1l1UéHtos de rnBrellJti; da ASSINAl'URA, PMando pelo3 .' In;forllla.Ções .. fJ c(Jment:trio8 .. Reembolso Postal (lO receber

�O�J."e:.in'ddústril1s, bancos e

.1.
(} Primeiro Exemp!iu·.

<lgenCl�$ .

e puhliyidalle; e
.

4 •. Seçõ!>s ,de: I.oip�'en;;a. Iü"liLl,
. ···

..Preço -,.Cr$.. 50,.90 ImHdsNegDcíü e l:nel'c.a�jô de livro!;. !

SUCURSÁL DH SÁIJ PAULO - Rua Ubera Hi!!!a:rfi.438 - 'lo andar
MA1'fUZ� - ·Ptêllidantã V,mSllIl•. 298. - Apl. 7ú!i - Cx.:poslal·374S

i;"plegcdo CNn reo1 SIJCt<!S!;. nos
TAAOUEOaROl'IÇUfTES EI'1 roo05 os
SEUS GRA.US E $W\S I'1AHlfEStA(úEs

, C!l���C�����€����t����
SlUMfrBDU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex.Palmeiras)
Telefone, 1081

.

- Caixa Postal,48
Oficina RADIO fUNKE Especialidade em imitação de' Executa.;s;e com. presteza e per-

t
. -

CoI d Cimento Ar..Granito Escadarias. Pavimentos., elçao .

unas e
..I

. mado, Balaustres, Caixas para
Soleiras, Pedras para Pias. Bal. Agua, Tanques, Capiteis, Tubos
cões para Amwzens, Cantouei .. para Esgotos, Bancos para Jar.

. ... . dinsl Mesas de. Centro, Florei-
ras para FIltros e RadlOs, FIO-.raa, Vaso, FingimeFlto. de Ma.
rões, Golas de Gesso,' et�. I d e i r a e P e d ra, etc.

Radios recelltores

t .

t

,A mais importante Gompanhia ds Capitalização da ÂmermLi do SuL
Combinaçõ�:;§ 5@�t@a��§ em 31. d� f4i:';lrq;c de 4S

No Sortalo de amoriizaçfro realizado dia 31 de �M:!n"ço de 1945·
.

iol'I:!ID anlo.tizadas as segx)lntas comhinações:
FTI( - TVI ... Xm-aN - PI(E QNf = ZZK

Tmim� 08 PGrta�tlr()s dos Htuli.ls erí� vi�wl". sOfieadils com esiiiS con!binações,
paderão receber imedia��ms!!te o capi�al IJiU'anm:w a que têm diweit:J

SálIe Social: RiO DE JANEIRO - Escri!órill ;;!O P<u'an�: RUA BAIlÃO no HU) !m.�Nr;O, 39
Illspe�!lres il Agentes em tmb o :9i.'asii (,'Un'l' �'Rlll:lST'

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'. '". t�::il·

�pro\Teit�m as OIOEIRAS das as
.

s Pernam ueaDas
'30 DIas de Preços Malucos .. fazendas- quasi deGraça!
.s s.. Não se envol, rã em que Iões rtid rias

I Associação Comercial de Blumenau define sua posição em relaçâo ao pleit� que se avislnha
'1 El11) ,'reunlêp presidida p'elà! lndustrla,

o sr, Er�'esto Stodieck,

conf,'or,'Il1,jidUde com,' s,e�lS, estatl,!
dos j:n�eira J1b��rdad, e na escolha

I
candâda.os á ',d, 'et'er�ni,nadas, clasà

,

, 'As'slO�:açã,l) C:onluc;íal de .Blum�:" Presilh:;�te �a �;efer.ida �ntidade, lOS, permanecesse alheía ao. me- de seus candídatos. ses, explorando a mfluenoa das
nau, realizada' ante.ontem, na S. trouxe .a baíle a necessidade de viimen�l(), deixando aos assocía, A sugestão fOii aprovada por el1:üdadoes que as controlam, d�-:
D. M. Carlos GOIU'es, a qua'l deíãnír a podçã;O .. da Associação.

'

,

unanimídade. I v'e ser afastada definitivamente,
compareceram os elemen.os 11E1],5 em face do! momento politico na- FC�·�I·�D·�ftnE"·.· .X"'S··��· '''Ii,:\ .t-:a v2rdad�1 tratando-se de �n� I [;JlllO D. fes agora a Assocíacão
destacado\> dh nosso comercío e clonal, sugerindo que 'esta, de r:' MU Dela:j p�et!r(J essz ncíalmente dernocrátí Comeroíal.
.-�-.-'-.Iii!!I•.""-�-.-,,-:-.,_. o .-:!t,�.-.•.-�-.�, �-!l- !L............ . :�t co, em que o {FJVO f�'á

Valer!
Só assim teremos eleições tlig,..............._-- "

,
sua vontade, elegendo '0 cand,;:� nas e honestas, como convem a

(; I D' Aniversarios dato que �l1>ell:or c?,rrespol1tk�r! um POV? �n:buido dos,l1:uus eh: ..

",
'.

.

'.', '

Blumenau, 1 de Deli e h' â -ta naioli I a,os s.eus Ide:L,lS,
de

,1108,rdad.,e/" a, vados ddeELls democráticos.U oJe a a c-
Fi de d A" ,'o, ,," r- ,p' Isia da sra. D, ilracy Baum �,�,u ""I 'r

a s_uou-',��u�p,:,Qm�r�Ia I, .-+-!fIi.�.-.-�-�-��"--..f.
de' B I U ln at,,'Ai �, 111\ Abril de 1945 aarten; esposa do sr. Hnnz I �e.ol� ,-�l.dü n�o. ex:rcI" a_,lll:_lln.rJI._ 'IIl.P lUl \Ul U Baum.qarten residente nesta mfl.u..onuu po.ltlca u�bl't:. Sul�S. as-

cidade.
'

,

s001adü.s, e das ll1al� Slll1p_atlcas
e por ,11650 meSJl10 dIgna dê ser
ínrítada por todas as sociedades

�1�� orl�en,adoras 'de classe ou Ins.ítuí I
ções que ele qualquer modopos ..

sam .impor aos seus filiados as

chapas que mais convíerem aos

Despiu completamente a. desafefa na rua! AlIivel'SL; ria se hoje o

Rio, 5,(Press Pa!ga) - Uma parte da rua do Carmo, em Oesar stamm; induetrial
frente a Esplanada do Castelo. esquina da rua São José, .foi ltajai,
teatrQ hose de uma briga entre duas mulheres, tendo a maiSI·

. " : '

forte despido completamente sua antagonista, a qual envergGn-l Comemora hoje seu nata
.hada, escondeu se num matagalnas proximidades, onde per- licio o sr. José Reis, tuneio
maneceu algum tempo, até que .urna moradora da víslnhança, nario da Fiscalização dos

.. penalisada, deu-lhe roupas para cobrir se. Portos de Sta, Catarina, em
...

eI.T.T."�.),-.�.-:.I:•••�••® e 0.���="'::•.§._.�..".:u:_•.u,:'u_..� Florianópolis,
II! *-** c_

Instituto Médico Dr; CARVALHO � Noivado
- � I Com a srta. Maria BOTba,

- Diagnósticos Clinicos - � I gentil ornamento da socieâa- .-�-.-.+,--+.-.+::-+-.,-,,-+
.
,- .' -, . �

I
de itajaiense e fil/ta do sr.

Metabol�8mG ba8�lo -, Elet,rocardwgratIa . Labora.; Henriqué Bernardino de Bor-tÓrIO de AnalIses (ssngue-fézes-urma, etc.) J. ba, ajustou suas núpcias o

Clínica especializada de Senhoras � sr, l;1elniz Gonçal'l!es, funcio
� narw da lndustna e Oomer, +_:'.•-+-.�.'�-:+:-:9:-+-+'_. o +-.--�-+- •.- .•-.""''''''-�-''

{perotur�açAõe8 menstruais,
. e�te�iIidade, aHeracõe� se- � cio de Madeiras S, A,

Pazes l\Jedl"'PI-Aaes'XUBlt1, lDCOmO�i)s da a�olpcen�:n� e da idade crItica,;\ •

*** Ifabrica de u OI fi.Jwflamaçoes gemtals, etc.) � B�ule do C'. B. E.
•

Alameda Rio Branco, 3 - �nUmi!naD - TeIelom�. 1202 ,. O tradicional Clube Blume· 1 "Cremer' , S II I.
�,!��,.���;�:':=:'=!:::-:��:��::;=:'�G.� ���le���b:se d�s;�:s�:te�id�;� I

A V I S O'que muito tem se destacado '

no que se refere a reuniõe$ .

dansantes, lara realizar em Acha-se (Í venda a ])l'o]Jl'iedade que servia de T€si-
.l! noite de 'hoje, c�m in:iqio dencia aos Diretores desta Sociedade, sita á YlGa Corontl
as 21 haras, no anstocraizeo i Vidal Rwnos em Ito1.tpava.Theatro Carlos Gomes, gen. '

DepGsito à dispGsIção 2 O/O' l'l t d 'd d'Deposito Popular 5 O/O
1, men e ce 1. o 'jJ01' sua 1.S- P1'oposlas em envelope fechado que se1'ão abertas

C/Cts, com aviBo de 30 dlas' 4 0/0
tinta diretoria, uma estupen no dia 5 de maio p1'oximo as nove. horas, na sede 80-

,., t' ',. OI 60, di .. ", I
da soeree dansanle, a quál . l' .

tI' t d1 ... " 5 O O -vem despertando ge1"al inte CUl, a ViS a (,,08 ln e1'e88a os ..

Idem Id::If gr> dh:ú'l fi 112 O/o 1'eSM no seio da cociedadeIdem Idem 180 d:' 88 {} O/O ! local,C/C's, Prazo Fí>o 6 m�.e. '512 O/O I• Id_em_,laIi!iI_i_ae_mlillllll'_12__
:lI

6_O_/O'IlllllllilllJll__'· ��i�!.,f���O�a��la�'e
II Naci?nal,de Medicina �a

Umverstdadt. do Brasa

, Medico Espec�alisfa em

I Doenças da! ,Crianças
e da rele

!

não deve falta!;

seus imeresses.
o pDVO deve ter líberdade ab-

soluta na €sO,ülha do futuro
Chefe,
Qualquer eventualidade de q,1I�

possa se servir a polítlcagem
deshonesta, no sentido de impor

No bar e no lar
KNOT

Banco Popular e.· Agricola do Vale de. Itajai

• Loção
ETZEL

Rese'i'Va-8e o direito de 'reC'lóSQ1' todos as propostas
caso os preços e condições não satisfaçam .

A DIRETORIA

Cursos especializados 50.

I
boo Alimentação das Crian DR. A F O N iS O .R A B E
cinhas, Puericultura. HS.gie. LABOHATORIO ESPECIALlSADO DB ANALISES CL!NICAS

! lle Infantil, Clínica Médica, .

Paras!tulogia intestinal

I' Infantil,' TuberculGse lufan. Provas funcionais do estDmago e do !igado
til e Doenças da Péle dali

I
Exames de urina - Coproculturas

. III,-=_c=ri_an_�__s �== . � H_em_O�c_u_liu_r_a_s_e_sHo_ro_�_e_aç_.ãmO_d_e_w=_id�a_L_q_U_al_it=at_iv_O d' 1_

Telef.: 1101 e 1099
_
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