
Com a f..E.8.. na Ifalia, 10 (D.P.)-Realizou-se ontem no .QIIG. d�Força Expedicionaria Brasileira a cerimônio da entrega
de diplomas e citações a 22 combatentes brasileiros que se distinguiram por ocasião da tomada deMonte Castelo ..

canadenses continuam ,ançando
Oland.··

das pelas Inrças canadenses.

Paris, 10 (A. p.) - AiS tro�'.
pas de assaleo

'

do Exercito Ca� cas canadenses coJltinu�ram a s�

nadense, operando no norte, infiltrar na area setentrional, 011,"\

cap.turaralll' Darkung f 35
" ilhas.. [ de paraquedi:stas. foram Iançados'

ao sul (te Emden. Outras colu- ha mais de 36 horas. ;

remios aos Herois de onte
.':

ast ,;

Assim, pois, é I'egítima a pro
teção legal que se solicita para;
o caso dos radios jacrados ces·
tamos crendo que a ela não fi
carão indiferentes nossas auto.

ridades competentes, determi,
nando uma solução 'satístatoría.

doira da falsa democracia>, cf:_;

salvar I} Iasctsmp e proteger os

fascistas. E acrescenta: "Franco',
em: busca duma anistia barata,

forças
Com O Primeiro Exercito Ca.; I dQ hoje no norte da Holanda, en

nadensa, 10 (A. P.) - O centrot coxltraram lima plataforma de
das forças canadenses, avançan- lançamento de bombas voadoras,

.1 O· caSO dos· radios lacrados I
com um dos robots alnda em po..;
slção na rampa.
Aielu dessa, ainda muitas OU�

tras píataíormas fm;a,mi captura-
Um fato que está preocupan

do perto de oitocentos possuído
res de rad'lpiS; neste munlrípío, é
,U obr.igaçã;o de pagar o respeü
v o ,i!lnpostn f.ederal pelo uso dos
mesmos s,i: bem estejam lacrados
por conta de uma portaria 'da po

�cia de segurança do Estado.
.

'

�

Deu-se até ha pouco, á
questão dos rad�,oig lacrados a:
mesma ,interpr.etação que ao cu ..

so dos automoveís parados; is�
to é, a. f.alta. do W;W 'ÍJn1plica na

falta de pagamento' do imposto
que 4ncié:h sobre o movimento
dos mesmos. Quem não usufrue,
nada tem. a pagar. Está certo es

tá legal
Mas, no 'Caso dos radtos lu...

crados assjm não entendeu o

Departamento dos COrD'21os e T!E�.
legraíos. Acha este que não po
de ser prejudicado por medida
que apenas campeia no Esta ...

da de Santa Catartna. Não hou
ve regulamentação federal neste
sentãdo e por isso uma repar«
1,1ç6.o federal não toma conheci,
mento de situacão €sclusívamôll
te estadual. ÀO� Corretos e T1f::,,!
Iégraíos

.

IÍlnterêssa a verba, 1'e.,
I I ; ,�____._- a sessenta míihas de -Muních, tra o terrltorlc do Relch.

presentada pelos l'ud'tOS registra- Londres, 10 (A. P.) - Bpm- Esses novos e devastadores gol Domingo ultimo. Mosquitos da
dos, Ela não mandou, nem la.. bas de dez toneladas toram lan- pes S�(]! dhigidps contra as bases RAF atacaram pesadamente as

Gal', m�m aprender radie algum', çadas hoje por Lancasters da de onde partem os aviões de bases de submarinos e uma fá":

por lilsso •••· RAF sobre as bases de subma- jacto-propulsão. bríca de petróleo sintético per.;
"I. F'Or 1sso, os possuído):'es de 1'a-, l'il1O!s e depositas d'B petrol,eo de ---.-

1 10 de Leipzig.
*i dilos lacrados têm que pagar o Hamburgo. Essa operação veri.. LlJ'pdres,10 (A. P.) c_ Um d,e.. No mesmo dia, Halifaz e Lan

impost,o, 'e multa aqueles qu'e ficou ..s'e logo após teriem as FOr- pós!ii�'()i de pefrpleo e 1I.11l;a h.. casters ef,etuarmn v�!oiento ata:'

:nff'ô o- fizeram .!lO prazo l-egal, ii,� taJoezas V,oad:oras e Liberators da brka de mnnl,ções f�)ram tam� que "Contra os estale:hos ele sub:'

j_.e,rpretanc:o coerentemente a si- FürçEl Aérea N. A. atacado 10 hem marteladas pelas FOl'talE.. madno:s ela firma BlolJm & ,Woss,
tuação a qu� foram expostos. 'impo'rtantes aerodrDmos nazistasJ zas em seu ataque de ontem con� em Hamburgü.

aq��rr��edl��.a.l:�!�o:s�}fs.��t.���, a s e d I- o r s· o c o n t rdo a opo'rtulliLdacle da medídil '

que levou as ílu�ortidades de Se

gurança Publica do Estado a la.:., NU.merosos priS,ioneir8S e copioso material' bélico capturado ontem
crarem 0'8 radias de cidadãos

subdilo,s d,o' eiXo .. 'Motivos pon-
.

M9SGOU, 10 (A. P.) .- O Alto) no Baltico quadra vernJ:elha afundou am

dera\"eis devem {..?-las obrigado a Couiando Russo anunn'l.: ,:As tro' J
.

. ,
transporte no porto de Pillau, n{)

agir (leste mCi,ci.O. Porém, como pas russas capturaram B:ers:o.n,;.; gorf. Nos cO.�lbat�s travados on�: Báltico e outros em Koenigs_
sob a vasta ahobada da Patrta t€�l na regwlO'. �len�nse, foram hergi
b '-I�'leiJ'a lodos têm direitos p.. t

,felios 1.700 pnslOnelros, T!ell,"\

'Í��;�S--á pIOl!eçã,O legal e como a rou OS para o d? sido captura�os}8 canhõe�
----

denümjnaçáo de e:�t/'[m[ieliQd:eu" d� antO'�pr�PUls(lO,. ",1
_

. ,carr�s aVançam ImS �m�l1'ilAa·nos mf.ii) 14}�li�
se, tambem aqui, á milhares de ataque· del."n' ....1'....... bhnd�dos, �35 metrulhadoIas, nO II

'

,U
.

ii �i I� ii III Iln�IUI
pessoI!s bra..'''Heiras pelas cons ..

,

ll1.orbeHOs, 107 metra�l�a�oTas ps.., Travam-se violentos combates O inimigo resiste
1litllÍf;ões ant:edores da Republi" vO·· a B'erlllilm sadas e 20 lo�omohvas. , fe.osman'e
ca, mas que ainda não possuiam ..' Durante (} d.m de ontema es� • "a

{) atu[a declaratoria, exigido pos
t1erfo:rmente pelo sistema facis
ta da d'itadura e que ficaram 'ÇX

comungados aSSlim da comunhão
J naoional, apezar de direitos de
�J cidadania adquiridos e. qUE! r:::

'o::ntemenle já fOram rewnhecíi;':
dos pelo Supremo Tribunal do

paiz,
.

é de ver-{l8 que i) caSA
assume I�mp()rtancia fõra do co.

mum que está. ,ex'ilg.indO' uma 90 i
Inç2',ü do impasse criado.

SiO'pr08leva ainda p esclar€ci�
mentlO de que a mai:Oria dos ra'

àilO,s lacrados pertenci3m a bra
s'HeiÍos mas em. cujas casas reM

sÍ!diam sexàgenatios naturais dos

pa'tzes em guerra com as demo

cradas, p:essoas estas sempre
wnsideradas hrasileiras,. POis fo.
ram eleitores até trinta e qu;.(.
tIO e .ocupantes múttos deles 'd!e
funções

-

pubHcas.

'Bandeira da FalsaSob a
:rvfOSC,OU, 10 (A. P.) ."'- o «Iz

vestia», em edíroiíaí, acusa' Por
tugaí, a. Espanha: e a Argent�ina,
de <estarem tentando, «sob a ban

A virtude e a lealda
de se retiram quando
o crime e a traiç:ãD
são premiados.

anual
semestral
avulso

01'$ 60,00
o-s 35:ou
Cr$ 0,30

mario Matutino

DE LUME u
o all"fLu�to das aspil"ftçõés do V'éiUe do U@jaí

BLUMENAU • Ouarta·feira. de 11 Abril de 19�5 - Dr. AchiUes Balsini Diretor Responsavel - Ano XXI - N. 142

Bombas de cinco e dez toneladas sobre o Reich
Prossegue intensa a ofensiva aérea aliada contra Objetivos militares na Ilemanha

n
nus, que estão marchando parai
leste, entre \Xlass'i3l' e Somergel,'
ocuparam Veiyolch. Outras íor-

Democracia
está pronto até mesmo a rompei
UHl] seu patrão Hitler, afim de

peder servi-lo mais facilmente,
Os exemplos são recentes. Fran-,
co anuncia que se está preparan-

do para declarar guerra ao Ja
pão. Naturalmente, que não pré..
tende mandar seus asseclas, pa..
ra combaterem os japoneses, por
que ,esses estilo atarefados, tra�
vando uma guerra feroz contra:
o povo espanhol. Por outro 1a-l
do, uma guerra barata contra o

Japão, está sendo, agora, conz

Si(lerada pelos reacíonaríos por,
tugueses. A Argentina, por SUL!

vez, declarou guerra ás poten-í
cías do Eixo. Esses acontechnen-

tos mostram como baíxaram as'

«chances» do Eixo, até nas esíe
ras pro-5as_tjlstas, que lhe 850.

ssnpatícas. Isso não significa O'

desarmamento real dos cumpli-i
ces e cultuadores do fascismo,
Enve-gando com rapidez as ves

timentas da democracia, tentans

sob a dissimulada bandeira de
mocratjca, dentro dos limites das
suas íorças, salvar o Iascísmoi
e ploteger os agent!es fascistas
do justo castigo).
-----,-_._-

No bar. e no lar
KNOT;

não deve faltan

8lII

I e n
Numerosas unidades nazistas ailUldadas

Ao todo fOram afundados no ..

Vt3 transportes oe um barco! tOl..;

p€cleiIv nazistas no Báltic::J p;;:""
la esquadra russa.

Roma, 9 (A. P.) �. Por Loyd
Dubling - Anul1cia1se ·que for

ças do Q:tünto Exercito· estão
atacando através da região mou

tanhosa da costa ocidental ita�·
1iana, tendo COl1s-eguido HIll

avan(,o de mais de 4_ qui1?l11etros
ao nOrte de Apian.

Rodolfo Kraemer I O comunicado ofidal a est8

.._ • ........ respeüto acrescenta que·' .este

IUIOMOVEIS ?Moscou, 9 (A. P.) -
Está para., inicim'·se "a
q'ttalque1' momento" ba
talha deciva da sorte de
Ber'U'Jn.

O 3' Exercito da Rvos
sia B1'anca, de coman

do do ma'recital Alexan
der 111. Vassilevky, de
pois de have'f' varrrido
o inimigo da Pt,/_(;8sia
Ol'íerttal, està tornan
do posições ao longo do
rio Gdm', a 60 quilo-·
lnetros da capital do
Reich, 'rw ponto 'lnais
p·róxirno.

. DISQUE FONE

t300
6 limousines de aluguel

avanço teve inicia ante�ontem Oe

pro.s-segue com violentos com...:
bate's,· tendo DS naústas enfrc2ii�
tado mais esta ameaça dos ame.....

ricanos com violento fOgD de.
artilharia· {! morteiros.
Entretanto, em uma parte os:'

\amef'icauos tiveram que recuar

,UIll pouco, depois qU;} o inil1.ügo;
lançou um. contra�'ltaqu.e. 'i: ,

,di AAi lIII

e 00RadioI
I

da industria
alcance

A ,maravilha
E' ·um radio ao

Bela apresentaçãO - 811ma seletividade - Som ineoualavel
Londres, 9 (A. P)

O 'ra.dio alemão anun

cia que 460.000 'tussas

inü_;iaram 16mff, violen,ta
ofensiva cont'ra o porto
de Stettin, no Baltico,

. falir. C. ANIIEILER I extremo das pe1'iclitan-

_" ......R_U...
!l

...'1_
..

·_�a_L....se....t1_t�...�'..!__,H....··�...i...O'u_-:....G....x....._56,....;11l-:r;i��a8 d� de:es��,_

'Molho V I C I
Igllal ou, p)_élhor que o

eitnilarextrangeiro

Façam-nos uma Visita sem Compromisso
Distl'ibltidores pw'a 08 Estados do Paraná e Santa Catarina:

J O ã O Prosdocimo
JOIUYILE
fiLIAL

Rua 9 !le Março, 12S

CURITiBa
fvlATRIZ

fraca Tiradentes, 200

nacional
de todos

Filhos
BUJMElUm

fILIAl.o
Rua 15 de NovlUlibro, 687

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



I �_"Dr.-Ã. '§"ÃNTAnil
mllIllma!lo !laia Faculdade Nacional de Medicina da

í.hliversidooe do Brasil.
Médico por concurso do Servico Nadona! Js Doenças Morrtaía,
E;;:-iutol'll1) da Santa Casa e cÚJ Hosnitnl Psiquiátrico ao Rio

de. Jaueü'o, Ex-médico assistenta do Sanatório Rio da
. .laueiro da Capital Federal,

CI,mU�� MtmcA - S:SPECIll.L�S1i\ EM UmmCãS �nmVOS,f!s.

CONSm.TÓIUO - R li A F E L I P E S C H M I D T
IEllificio Ameiía Neto}

.1n.·.·•... ·.·r····ce'.'"'';'.5''..,0,- ,._a
_

.. _.__..•. "_',,_.• __ ••••
_ ..._

.• =�.,.'"""._.�_"""==p,.".L=n""'Oa=�=;=5A""'ü=�1=10""'�=:=ê�=i!""'�=I""'S""'·""'"C- �& -

...."'.-:::.::'-'.-�-,.._:;._ ... :=-, .. ':�;:;: .• ;::_� _'" .���ae::::t:LSi:.d;!!!J;fi;:Z�.�m\5ti.�..zzsz.I�r:&i4!lli\OI.._�...2lI

E pregado I
: .•1·

..

·. Vende.se. ·····.·1· para o armazem, pratico no ramo de
• Fazendas e Armarinho com boas
Vende-se 11'Qlamerito. 14() aptidões para

. i.,.tUa.m" 55.·1(11'6, 5.·f!t:'rg:" .. , "ondedftP B.� Im ��
".e·· .

:.
.Ofwma KesH 'ti�§U '. Ui' ,g� f- yã� .

tv�.nde�s� ull!,tanque de zIa.l'nd.ispensavel.que tenh� O devido pra-

fI1r:��ec:::��Gade p�ra 500jparo ·e conheça o vareja.
�

.

-

Tf�atnl' nest� redação. .

.

J
. ROdolpho Kall{�er

Para o cumprimento do disposto 11';) Deereto-Iei estadual
n. 1254, de 29" 1 �·44, que determinou o levantamento estatístico
dos meios eh: transporte rodoviario, no Estada. convoco todos .

os 'proprietarics de veículos dê tração animada: carreta de duas
rodas (de boi, de muares, de ew�nos): �:mo colonial (4 .rodas)
carro comum para C1Q5'é!S, carro runeranc, carro de passeio, caro
roça colonial (4 rodas'>, carroça comum (2 rodas), carruagem para
passageiros, "charretes", aranhas, "tílburx", carro-transporte (de
anlrm�is, de carne verde, de lixo EtC.), triciclo, vitória, existentes
neste dístritõ para efetuarem o respectivo 'registo, inteiramente
gratuito. na Agência Municipal de Esí;:J!Ística [predío da .Pi'efeitu�

.. Vi3nd�"se um terreno pro- �,.......�-:fi-�-�-�:-"$,,;�§-. o ",:-�-�!'l��-��-'-�.�íf--�-.-lir
ra MunicipaO e principais povoados, nas horas e locais cons-

.prio 'para construção, situado

E F L S t G th' S!' tantes do quadro abaixo.
ãrua Minas Gerais, com. niá,' ID'P'r017a' opr.a n UZ an a "a 1l'fl1lna .. Uma VEZ registado G veiculo, incumbe ao seu proprietário
-gnifica v-ista para o �io, onde '.'

Ub - '/" . O
.

U '. .... .... J.'. I comunicar ao órgão que efetuou o registo, qualquer alteração,
f�z fundos. ... como venda, refÕ'rma, baixa etc.
Tratar nesta R�dação B L U �1 E ii a u o registo obedecerá à seguinte escala:

i�lto falame I ASSempbl�ia;'.GerCal Extra�.rdinária ��l!fE.2Er--=--=::�o�çIÇ:==-:=�=_=h1!9'1·.�:' =M'
Vende-se um, de alto po- �

nmslra on'(o�açaqt . I 9/4/45 7 horas Agência de Estatística Bluménau (Pref Mun.)
tendal, em perfeito estado -I·... .

São co nvOcadO.S..
os senho. res aClOnIst.a.s d.a E 1;11prez.'

...'.
força

'I .

a
.

Tratar com o diretor dêste e Luz Santa Catharina S.A. ", para uma ASSEMBLEIA GERAL 24/4í45
Jornal. EXTRAOJ;{DINARIA, quo' deverá realizar-se na séde social, à 9/4/45 l>

/ NOTA: _ Respondendo a Alameda Duque de Caxias, nO 7, desta cidade, pelas oito (8) ho- e
diversas consultas, temos a ras do dia vínte (20) de abril do corrente ano, afim de discutir ! O/4i45

.

in�ormar que ealto-Ialante em' e deliberar sôbre a seguinte
. 11/4/45

apreço é do . tipo 2109 -

'.

N0 Ordem do Dia ..

e

Q{).276 e que serve para qual. ARTIGO ÚNICO ...- Re!orma parcial dos Estatutos sociais, 12/4/45'
quer rádio ou amplíííeador de tendo em vista os seguintes objetivos: 13f4-í45 1)

.qüalquer sBída,labricação es- 'a} - Aumento do. capital soclal
.

e a

peetal da Ph�lips. consequente reforma do Cap. II 16/4J45
des estatutos sociais; 17/4/45

b) - Extinção da Comissão Técnica e

e disposições correlatas; 18/4/45
c) .�. Distribuição dos Lucros (Art.45). 19/4{45

OBSERVAÇÃO: -. Chama-se a áte,!ção dou Senh;:>tes Acio- . 4/:W;'nistas para o disposto no artigo 38 dos, � . '-'
_"'_=�=__=�"",.,,=._= ==----=-�====� =mmo am",,><=>

,
estatutos sociais em vigor.

I'
Aos que se esquivarem ao registo, além das penalidades

J
Blurnenau, 1 de abril de 1945. especificadas, previstas na legislação Ietíeral, serão impostas rnul-

(Assinado) GUILHERME RENAUX - Diretor Presidente tas variáveis de Cr$ 5Q,GQ a Cr$ 500,00.
» ROBERTO GROSSENBACHER - Diretor Vice-Presideüte l Blumeneu, 4 de abri! de 1945.
» GUSTAVO STAMM - Diretor Gerente 'I HERNANI PORTO - Agente Estatística

�:-�,-:-,.-".I!3!S�-�-:+:_:.+.-.ti_,....".� o "-�:-�S;!.•.-"'-�-tt.-:..-�-� o �-�-�-�-:':-�;:;;;;;•.-.--�_� o S}:-��l;5!1l�;'-�-�'$-:.-�-�-+ o t.-.-t.- +..-.t..-.t.-���-....-:t-.•
,

., .. ;-.;":.

PfriQlua.se um rapaz ãé'14
.� 16 anos;

..

'

.

'Tratar na.Prud�ncla ·.·Cap!
taHiaç1\o.·Rua.itii·d�NQv;, 991.

·

.; :1.***

ri 'preai�a�<'Unl, rapaz para ·i::ui�
�lar dO'.;qÚintal e da horta;

.

·

.

!:: <. . Ro:dolfo Kan'der'

lliado a'·(I
.

., .p.'''_', �.e"'d'
® I',. '. - .',' ...,.�:i-

-,
-

.

'�... --. • ,,,' _,� ',i. i!'�� _,?";.>.' .., ... 1. .

.'.� :I{f��,it,. .

oi
'U

Ci cunscri
l!fl!1

ao
." Disdribuição. ·de ll·de

. . .

A�unicipal de
E D I T A. L

Estatística

Portaria da Empresa
Industrial Garcia

Garcia

João Durvál Mueller Velha

Herrnann \Vê2gC S,A.
(
.. ,. ')Ilt!3'

Testo Salto

Erich Haertel Itoupava Norte

Itcupava Centra!

I..\.üiiguidaáe
'l)

Faço saber que perante o·,

� sr. Oricir:l do Regi�ü'o Civil
da Séde da Comsrcade Brus-

I que, habilitam se para C88�H:

Eus!aehío Domingos e Pi!.uIa
Vemi.ke, Ele, :,natural deste
Estado, nascido em 1922, Bol
dndor, solteiro, domiciliado e.
re3Ídente em Ribeirão Brànco
deste Dlstrüo, filho de Anto-

I niu Domingos e de Cristinll
,Lídia de Jesus; Eta, natural

.
deste Estado� nascida em 1922

PUIttí.!S dümegtica, f:lolteira, domicilia
Prdda, da e residente em Brllsque,

filha legitima da Albedo
I Veuske

.

e de sua mulher
Prefcia. ; OuHbermlna Venslw,

.

16 2D5!' Apresentararo os do:cumen!\'{i!
16 239 ' exigido peio artigo 180 do Co-
16 07ó digo civil sllb no. 1. 2, e 4.

Sg algilem tive� oonhedm'etlto de
edsth: al� lmpe'ãimento legal.

, acuse o para· Oti fill! de ldireit�.

I E, para constar e chegar. ao .��
conhecImento: de todos. lavro cr.

. I. nre:>€ote para sef aftxa(tc. no ltl�
Pre�c�a., gar do oostUm';: e p'ubUcad� p.e-o

Pretclíl.! .. Ia imOl.'í:oi.l!i .

I Bíuménau, ·5 de tblH det945
i Victorino Braga

PI''''fda 1._Q!!E��l�.dO .Registro Civil. '

.06:'"8 'I :'$:-�--+-�--.-��i:""�'--"-'-"
.

�o 5�7,51"
.

",>'
. ...

....�.
1-0 576,5 I . .i......�........_.._.,_......._"""""�

Prefcia.' i S�bta e 80eefitas ?
Prefcia.
7952

«) ide 1945
Ipruvadp IJ�lo S�rll fiscal' Fedend �m Porto Iltgre

Plano "A'; .. 49� distribuicão
,.

.

CotHr.':'No: 79 - Aloisio Michels
.'

})'. ;, 111 - li'rUi Henschk'e
PorPontos com juros cL Decreto· Lei 4.111:
Contr; No. 819 - Max Schroeder

:Il

.

l) 237 - Hem. Tauffe'obach
» li 347 '.� Carlos A. Lacombe
})

.

".» 314 '- João Wagner Jl1r.
Rescisões regulamentares cf. Oécretu·Lei 4171 (30%):

548/4348, 183/4343, 886/4'328, 205/,4309, 151/4313, ..
154/4346, 457/4310

.

Plano UH" ... 42� distt'i}�H.lição
C�ntr. No. 4192 ._ Guilherme Pawlowsky BJumenau
.

� );. 4472 - Dr. Saí. K. v. Maisonetfe Porto União
» »5798 � Erich p. Oeorg Blumenau
" »

..
579B -;-'- Fredy Wachholz' Blumeriau

:l' ... 5882":""". Oswaldo Schoenfelder . BIumenau
» »4183 ---.: Arnuss \Vittitz

.

Joinvi!e
» »4102 -- Walter Frank:e ..... . Blumenau
". }) 4274 - Arthur Olinger

'.

Brusque
}) »4134 � Affonso Sadd:;:r Blumenau
l} 1J 5006;......... Walter Voss

. . .

Blumenau
" »5573 - José M. Friedric:h Porto União
:& .

'/) 5534 - Gustav Frank
"

Blumenau
Reêisões regulamentares: 5543

.

.
.

;.Total distribuido até hoje neste Estado Cr$ tO.291.5.o0,00 á 725 pi-<estmnisfas
...... .-

-
-

_". !

.;Spcie�aDe Comercial Livonius U�a., -� CorrasponuBntes

Blunienau
Blumenau .

saldo
parte

Cr'3 2.000,00
}) 500,00

. Joinvíle saldo }} 500,00
� iJ.OOO,OO
" 15.000,OD
» 500,00

Joinvile
Tubarfio
Joiuvile

»

parte
saldo

�

» 6.000,00
}) 1.000,00
» 5.000.00
» 1 0.000,00
l> 2.000,00

.. '

}) 14.500,00
» 5.000,00
» 5.000.00
» 5.500;00
D 3.000,00
» 3500,00
» 10.000,00
1) 6.722,20

parte
saldo:

parte
pflrfe .

saldo

Alttiguidade
Sort;io

»

Serie I
})

Série II
Sede IH

.

:»
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.. '

E' Dr .0
CRONICA

E' P·O·RT· I···V·'
- ., ,- -.

. i,' .• • ..... •.••
-.

.•.... ..••.•...
•••.•

. .
"

de todos os tipos e Jamanhos na

Ca�a do Americano $. A.
.

.
Mercado 'de AutolT1óvei�

Rua 15 IJ' 487

_

Valioso auxiliar nQ tratamento da Sífilis, tem
açao favoravel sobre as gomas eardiacas, desconges-,

1
tl,ona e �hmHlue a pressão das artérias, regulariza a.

circulação do sangue. trazéndo alivio a todos estes
males. SeU' uso é providencial.

.

.' ._;�_IIiIiIiIiiI IIlíIUi_(_N••: 2_7_E_C>!. II ___

I
fofo AmAOOR (G-. Seholz)

Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro, 596
--------�------------------------------------

Jai , ESQ, 'Midii

Moléstias '. do Coração
As afecções cardíacas originadas pela Sífilis:

Aneurisma, Miocardite. Dilatação do coração, etc..
são extremamente graves e trazem comsigo estados .

angustIOsoS como: Palpitações, Dormencias, Falta de
ar, Dores .anginosas no peito e nas costas, Verti-
gens e Síncopes.

. .

Empi"!:Q_':idt'! �omrec' �{O:S5Dr.OS
rRAOU.co��c;.'P.";.littfs,tl1 rcacs os
SW.ç. $i\.l:U$ E., S!.'AS MfõJllftSiP.ÇÕf:5 .

COHO .SE,JM:.··WS5r::S.crJ'ARRDS.
íI,���Ulm Hn.9UtLUClIf. G.

Expedições .. Despachõs ...

Agentes dos látes :, ..

.. com viagens regulares entre Ttajai - Santos

Caixa poslal 36 �. End. Telegr.'JGuld9'"
ITAJA!' _L. Rua, Pedro 68í72

Oficina RADIO < fUNKE
Atende todos os serviços de

Radios reeepteres
Serviços Raplllos e.Garantidos

TELEFílNlt 1395 c .

ê;;;i;o��S�����-1
, ExHa Manteiga fRISuR _'�__",

__�_�m_,_:_§_!M_'i!R44AJW.·
.

_.·_f!\I*'"_m_!iJ&m'·��'Il .

Exista Qualidads, que fôr fabr,ica,.· de Tio'as
M

' fR·IGO"n Blumenau
.

Lida.
as não e .

.. \ .

'

Tintas. e Vernizes • Material �a'ra
. .... .. I Pinturas em Geral ... \:

>

--[[ADIA· 1 Tintas .ern bisnagas pata. artistas .

.'r.
'

.:

\
I

" ..._ ...2 c�\, _

• m!!t ! Blumenau •. lia. (<<alarina '. .. ,

...
.

® l·..:---:--::"��__---:--""'_o.;....,""'_----__'_ ....__........_"...,c;.,_....
t�;Uetl.(!",� 1 'Ct:-�-..-..-.+--• .r."_&�,,,_. a �-� � ii! -§!I�-§.�Il;-� ,

,
.. u ...... 'O..OIt!

..

! i '.

:'�'
i �asa, de Moveis Rossmark I..t� i :
.1 A

:e��:O:'�::OSlil�::::lO:s��a�::qfarilli'�i���;�"
t
..

Seryiç() rapido e
'. pe����:f

1,
..

.

Rua Amadeu tll�,Yll/ :!
....

t
. .4I7"'II"'O·'�':�.'�'iiF,: ",-�......�.��.,�.i':X:t ·'A"'�.-'iI·'JJ":""�\;'.� ..�Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



oças e garo s lulaol·. fanaticamente..,
Com o .']0 Exercito na A1e111a. milhas a nordeste de Darmstaiit, I sist�ncia al'emã., Mais de, 4;000

I nha,
9 (A. P,) ,_ Nos setores de as. forças ,norte.;,amencanas en- nazistas DOnl.batiam fanaucamen

Schatíenberg e Schwenheím. 20 frentaram a mais íantasüca re- te, em grur:-oS de casamatas, an-'

.-,:-_',:s!i':-:+:-!t:-�--tl-:t.-. (J- _.__
.

__ E,;"
.

_
tigament'e usa�as .

pura cursos de'
, .' O . :t. � ... � ... .. �� .:f

treinamentQ miíítar 'e que cons...

Cosl�rou O co�ação. do paci�nie Cl ade SOCIAL ���\';' ;�"::.'rft�ha ç���;��
,

.

r (
Delicada operaçao reall�ada no Rmo I Aniversarias Iongon-se até as prImeiras ho'� ;t��asr:�i�i!��c���mp��lxU���:l�O::

1 ',,' -- no coraçao. Levado para o hoc- F' �
. Iioi .

ras da madrugada, r, todos se civis, muí.os dos quais já. fOram'
.: R�?'f. 1? (S. E.) � �_médico pi!tal, aquele médico, a�rindo o I O �;�� anos tOJ::4n"ns retiraram reiteranGo os votos de capturados. E1Jtre os <civis íígu
Paulo Níemaver, cmrrgaao do torax, costurou O coraçao, aher- A. DanJoel �O" a nJa1 um 'ventuioso porvir á gentil'8 ram moças e, mesmo," garotos',
H' 't 1 IH' 1 C" l'

. '.\1 da O' .!
- LI. sr a. . acomin l"

.

OSpiD a lnJ.§lU8 .

PULO" rea IzOU to com ,a raca a,
, paréente �s!a í

touo residente em' Ascurra.
encantadora Eüzabeth e dese- que lutaram contra as forças .!lOT--1

u�� !(�p'�raçap 'esp�ntosa. ? op�- passan�io hem. EStÍ,tl. e a soegl�'I1{j,a I' _' O sr. Reinaldo l(ecÍlen.' janelo que a festa que assistiram te.,::tmericanas por todos os

Tar�Ql Vicente Piernra, tendo bn� Olperaç,iO dessa natureza reah.;, I berç, pessoa que desfruta de se repna por anos afora com' a meios. Foi apTÍsionada uma ino ..

ga.
oo com o s,�u. d�sa.jj::;t.o, AH I zad�. no Pronto Socorro, nesta' geral estima nesta praça.

mesma extasíante alegrla que rd ça de 26 anos, que lançava gra'l'

tredo, Neves, rOL f:endo 'em. pie capital', _� O sr. Paulo Beenke nára nessa np.He. nadase um gaIolo, de. 12, qW!5

CQ>a.og��k7é�.�l#l�� ......."X.����� residente em Curitiba. *** agia como franco41tirador. São

-.A eductuiora Aloina Noivado tratados Domo prisioneiros de:

Truppe! Kormain ela Silva, Com a srta. Almeruuia guerra, Entre os 1.800 prisiÓ'nefr-!

residente em . Batêc, no mu- Vitorino, da sociedade brus lOS figura o brigad·eiro�generlar
nicipio de Brusque. quense, ajustou suas pró Gaíde, oomandante da .79a, Di"",

______ zlmas núpc-ias ,o sr. Wilson vísãc de Infantaria alemã, O;

Snrtaa Elizabeii� lGCh Eurico Kormam, tuncionario qual {oi encontrado. numa casa....

No dia 5 du corrente, colheu da tirma E. v. sueuner, da. mata.

mais uma flor no jardim colorí- quela praça. ....."""'..........................IÍ------

do de sua exístencia, a gentil '; "'.1 #?I(�; r::::-;
e encantadora Snrta. Elízabeth Viajantes
Zoch, Comemorando tal eíc-

•
,

" •
'

T .',,.,..'
Procedente da oapiuü do

méríde, a aníversaríante reuniu Estado e com destino a Rio
numa alegre festa, ern parte das do Sz'l onde resui '

1 1, ,A de. ,',,., , '- T' tr
" . ""l.e, pas�ou

amr, �s c e;v; 'Lnoch.� ,nv eu�? 1 ontem por nossa cidade o
Carlos �O�Ce:;1 elementos ela ll1';:.u

I sr. João Ferrari, Delegado
ll.or s�c��Gade �hl�1:n,�u�nse,' A de Armasjurlto a

.

Delegacia
f�st� te\: <.. Um ÍIan",COll'�I' ah:gre I Regional de Policia do vi
.n cj'l\''''r! .(1·" .o j ,ê'\J'I> '1 'l'�1'119 la" I .

!'
, . .

". .' � .�.u �.
-� ,� '. � L ',_'-'� " SUl to mUniC!pW, .

f:�gura Em.1.patlca d'e R?Cer,O H2D": I .***I!J:que. Roherto Hennqule COn5'C., N .... ,�

gui!u mant'er um aml;L:nN� cheio I â:!)Clmen �OS
de r1ws com o seu bom humor Corn O nascimento de um

reformas quase l'a� }.constante. COl1stiJtuíu o mome!> garotin lO, qu"e na pia bulis
to cu.lminanlJe dessa uelidosa 'tual 'receberá o nome de Gui

lherme, at/w"so engalanüdo
lo ven.turoso lar do casal Luiz
Strwker, da sociedade bras

ti
de Blumeíl8U Abril de 1945

Banco Popular e Agricola do Vale de Itajai
Deposito à dísposíçao
Deposito Popular
C/eta. com aviso de 30 dias

.' ,I "'1 60 dias
Idem íd ",TI 9fl dias
Idem idem ISO dias

C/Os. Prazo Eíxo 6 mêses
Idem laem 12 l}

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

5 1I2 010
6 0/0

512 O/O
6 010

Impraticavel a nova lei do Imposto
de Consumo

.�** Só a ifUagem esca·

FalecinJento ·1 pOli
ilesa!,

.

.

Faleceu em, Brusque, onde Rio, 10 (S'. K) - Informam

residia, o .sr. Euclides Mattio, (i'e F!ortaLeza qÜ2 o tenente Eduar

li antigo e dedicado luneio- e;oO \1Çf,efrn2, da FEB, '2m carta dLri

natio da FabriCil de Tecidos gida a seu pa'i, contou qui eml

Carlos Renaux S, A., onde I certa !ocaHelarle da ltalia, 8::18:';

desempenhava (} taIOO de' H�;ada. Ín1;ensam{;)Jte p€lo bom�,

Chefe do Escritorlo-técnlc(), hardeiú, viü"ou uma ign:ja quá�
Cidadc7.o honesto e traba. se destruida e viu num d'QS aI",

Ihadol', u noticia de seu t'a· altares :Hp.sa a imagem dá V.jr�

lecÍ'tnento, ocorrido dia 29 dR gem MarÍla, tendo a. seus pés
Março ultlnw, leve seniida duas balas 170 mm. que não ex

repercussüo no seio daquela plocUram. O falo d'espertou ad�

distinta sodedade, onde o

I
mIração geral, sendo intento do

extint.o era.muito estirnacZo. geúeral iv1.". ascarel.lhas . t'.l.e Moraes
Associando· si se maniles- o(Jibter nutorlzação para levar a:

, *, tações de pesar dirigidas ri. limagem para ü BrasiL

no.ite, a distribukão entre 1:1 .. I farnilia li'Iaftioli, "Cidade de
I :t-�-+-"-•.-+=-o.-+-'+:-'"

dos os presentes, de bllh2tes nu�

j
B_lumenau" apl'e�enta lhe se_n· No bar, e no lar

.

merados .ql.lC eram ret.i:ra.dos de t1das condolenczas lJela doto I K N o. 'D,
" l

um Ieiti':osinho de pão dê lot os
rosa perda. não deve faltaI)

qua.is cOrrespóndiam aos tl i\'2r" �-.-,*'--.--�--."-."""".-:V-,. O .--.'ii'-�-�-�-."�:'fI-§.,;_:..�.......
sos mimos e recordações que to� .

.

ram ofertados aos partlcipant2s O �unnero de v�Umas do temporal de p'etrópolis
da festa. Roherto Henrliqu2 foi ' l'

.'

'., �v" ' '. '.
. �", ,

i:nvmeado;) peia progenitora ela
Rto,. ,�l (S. E.) -:-, S�gU!��,.: t.> I (l�S 17, estan\\o ?� outro.:. corpos

ani"er�arii1nte l)a 't el''''t l'
" legri1lna::; Ue Petro!J."O. IJs, sobe a I alilela clesapareclGos.

.

< ." �(L (Te ' 1',- ua a uI" d 1 l
. "

.

1 A L B A' I
.. ' .. . '.'

�;[:�.::'+�$·�:§.;C>�f"J[.��.T+�... !t'_�+e e @._.�_t::.f_"''::'��.�fL+':'+:?_'':�+:-f..•.::.t:.t-:.'t.� Mbuiçãv düs bilheteis e á post2..
-, ° �lln1cro .e � �'lLmlas (as 2n�

d ", -'301!()OCaf v:�n as���tm�
_ re dor distribuicão d�� . resenti� t �urrac as n.a (í!;(:al ';:: serrana, S211", o cerca. (le. .' amHlas vltlma-
�

__."Instituto Mé.dico Dr. CARVAL�_. ;. nhos, no que' se houve '�om m�;u � Gil) que ate hOJe fOram s:.'pulta�, das pela :enchente.

___ ; to "brilhantismo) demonstrando .-.t:-_.•S;.'-+-_�-.-j€-�-. o6=··ji_·it,_:t.-•.-�"'-�.."...•-f>

- Diagnósticos Clinicos - � a fluenC1ü ele sua ru:1tÍ.vk·aj e a �U�l N4imldnl���fj�, !'l!!I�m 1 Jfjn;n!!Õe� de ,,"rellJ1.ID;!l'a.�
M !!l contagiante alegria: A festa prCJ H�Ulilidd'U1ü�@ �1UI�ill li �nH� ii U '" u \pU Uq'lJ

etab?l!smo bas�l. - Eletl'oc81'diografia - Labora. � ,,-�-,.-.-,�-"-.""""•.-�-{< Rdlo,lO (S, E.) - A Ordem Ter Sr. Franoisw Cabral Peixoto, pro'
tono de AnalIses (s8ngue-fézes-urina, etc,). � No bar e no lar. ceira de Nossa Senhora do 1"10:],;'1 páetário dp Hotel Avenida, faJ,

Clínica especializada de Senhoras :. ,I
K N Q Ti t,e do Carmo, fof aquinhoada com leeido reoen1:.emente, cujO testa'l

� não eleve faltan • sde milhões de cru�eif'os pelo: mento fei aherto hoje.

(PsrtUi'?aQAões m.enst.ruais, esterilidade, alterações se- '.' I------------__:_--__:_-�----;,'�-,---'---------'-�---xuais, illcomodlls da. adolpcência. e da idade critica, � --P
..
-A·�-R-A'·-·-.r-.�-;-....

I D.A·... ·s:';:-\;ji.inflamações genitais, etc.) : I
• c "

.'
.

• Alameda ruo Brânco. 3 _ *1luinenau __ Telefone. 1202 � E C Z E MAS,.�.

�:U-70;i;a�:.o�=:I;::;:�?;::: f���E�I�::Ef:jllETlEL encontra-se a venda nas j: (' D ' N H' .

c �� T r f&
farmacias e Drogarias. .....:::). _l-::_ I._� '-:�7:::__\... 'Jj

'�6FIRIBRlEahBmZm'�����mBBS;;mi���IHER�traeEMBB44.�&&+&m-'-���·�,���§lI������������������Em��mil��am��

H�o, ,,-' o Oonselho Dh,etor ela
'Assiooi'ação Comercial do Rio de

_Jal1'ehO', 'en1 'reunião preEidicla pc
lo Sr, João Daudt de· Olilvreira,
debateu a nova Lei' do Imposto
de Consumo, cuja execução está
preocupand:o as ciass'es prOduto.;
ras e comero1ais'!

-

D1retal'es da Associação decla�
raram que o C'ulmprhnento da no.

va Leo:iJ. é impra(icãv�l, apesa'r
das mod>if�caçõ'es que consegui..
ram .nela :iíntroduzir, eliminand.o
dilspositlvos inbeiramente absur.
dos. O sr. João' Daudt comunlj[.,
üOll que, tenel:o conferenciiado
cam o :m.i'nistro ela Fazenda, a

quem demonstrou a ImpossibHi-i
dade de ser cumpri'cla a Lei, 'este

reSOIV.€U .

d,etermjonar a.o clireto'.r.1das. Rendas fnternas que auto",
ri'za,ss:e lOS del'egados fiscais a

permiltir que os contribuint'es se

utilUz'em dos �nodelos atuais e

adotem: os mesmos livros de:;
agora até 30 de setembro do cor

rente ,ano. I'

Dentro de alguns dias a Asso:"
i

oiação, argu:mentando com fa'-I
tos oonsumados, dkigirá ao che�
Ie dlO, governo um protesto 'conoo!
tra a nova lei, afirmand,o que
a sua execução não poderá ser

efeHvada sem que se propOrcio�

sr--eji.,z 'jfRC(At
... _ ..

[SPECI�lIOADE

ne á meSma
e};tcais.
Do contrárdo, serão criadas

mesmo: dtHiculdades ilté de cará�
ter internado,nal, Foi ainda Ve)h

t�Iada a questã:o da grande so

ma d'e cUnheÍto que se acumu",

lará com a arrecadação ela taxa.'
Esta, em 1945, será ele 3 bilhões
de cruzeimos, lestando prevista em
5 bi'liõ'es 'em 19*5. AS1:lm, só
'O lmp,osto de Consumo grava
em 10% a Renda nacional.

.

i

Exijam o sabão

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

Universidadt do Brasil

Medico Especialista em

Doenças das C�aoças
e da Péle

Cursos especiaUzapos 1l0�
bre Alimentação das' Cria0

cinhas, Puericultura, Htgi:e..
1

na lnfantílj Cliri1ca Médica

Infantil, Tuberculose Infan.
til e Doenças da Péle da3·
Crianças.

'.

"releta: 1101 e 1099

queme.

"VIRGElVl ESPECIÂ.LIDA.DÉ"
da CIA. WfTZEL INDUSTRiAL lOINV�LLE (Maroa Registrada)

O ideal para o03Ínha, lavanderia B lavadeira
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