
'<ReincorpOrada. 3i .argêo.tiía ..30 seio '. da ManDiloe
; Santiago, '11 (A. P.) ,- O jOiJ) a Argen1!ina, declara que «ontem

111m'erlllel a lIa nação no seio da Irmandade na Ooníerencía de S�o Francisco.
nal «El 1\1>ercu,J:'IioiJ leill 'editorial foi. 1Um' grande dia para: a Ame- ,1 amencana..

hoje, l\eflerindo..se ao reatamen- 111Ga e especialmente para a cau I TleI'l111110U o artigo afirmando
-:.� 'Ia

to das relações d!i.plomaticas das sa da umidade cuntlnentul, 'Cm I
" I que <({) reconhecimento do Go- N!iGaragua, 11 (A. P.) - O

vanas repubÍicas ameri!.canas com I vdsta das resoluções tornadas pe
los paãses do henns�erlO para 'O

[! vemo' ArgentlLno
e a assínatura Governo nãcaraguense reconhe

rerenhecímento do Governo Ar. da ata de Chpultepec garuntli-l oeu hoje 'Oficialmente o Gover-

, não pode .ser II
gen.inQ e reiooo,poração d.que. Tá a pa_paç�o da M�otin. no Arg�n""" do Gal. Fanei.

�--_.----------

Diversos intBressadps em. que aspiramos, pP-Nue queremos ia
tahto, as .eleições oomo o perío- z'erlelej,ções, 'mas eleições limpas,
'do ete!i!türal preparatorio, se liVres e publicas. Quem está 110

provessem dentro de atnb,!ente '

poder não pode garanl!�r candí,

puramente ,deniiOcratiC01 nOs daturas, ° conllid() e]<eitoral é
têm, dado conhecer o trabaího a na iln'prensa 'Ou na trlbuaa. Fóra
que se vem dando varies fun, dísso, as democracias serão
eíonaríos do gUV'el'no,munlcipal, sempre de fachada, porqu:e ei...

percorrendo uma fi uma as .arte.. vadas de cQlns.trang�l}.1{e,tlW>s e de
l1Í!as da .cídade; 'afiim de ober' as- coações.
sínaturas de. apoilO"á"candidatu� Porem, 'á,,'margem desses ma..

,

,ra do Gal. Dutra, endossada no nejos, como se comporta o can

Estado pe�p Sr' Nereu Ramos didaiü popular Brigadeiro Eduar BLUMBNAU • Ouinta-feira. de 12 Abril de 19lf5 • Dr. AchiUes Balsini Diretor Responsavel • Ano XXI � N. 143
e já garant!ilda (<a príorí» C!)'m do Gomes 1 '

,

'

! i ;

maiOria comovedora • • •
,

,

All Brigadeiro Eduardo Go-

C 'I'
,.

'

s,� ',a batalha eleitoral .que to- mesl OJ,IllO é bala tua atitude, OU rarlo
'das trombetas. of�iais garanti., guardando: tua espada e tua fa'J.""'! !
ram livre, inteiramente livre, co, da para'a batalha á boca da tur..,

meça 'C0111 semelhantes maneias' na t 'Tua conüança, tua coragelll!
pelos que estão no poder com ,e teu desapego, á cargos nos es�

a .faca e' o queijof ':entãQ vamos cíareoe que ainda podemos con-

mal �. muíto mal. fiar 'na' democraci;t!
"

Vamos, infelizmente, eníren...

tart apezar de todo sangue ior�
radó" pelos nossos expedícíona...

rios pela coaqulsta de um muno

do 'illelhor e' mais livrei a m�-:
ma e perfída arma' tão, do apeti
t-e, daqueles que não querem. lar-

gar o poder - a coação. ,

'Aliazf o. habito do cachimbo
"deixa a boca torta. Em todo este

l!Qngp período 'de sono lencia de.
mocrasíca foi usual este síste
ma 'f,acásta para a, conquista de
adesões ou íavo-es pecunâarios,
Tudo aqui se fez.a custa de lis�
tas lempunhadas por funoion:a:'

,

I1ios, onde 'Os interessados ou ape
nas tinham que apôr o dente ou

retirar do Gorue' a quantia já es...

, 1lipulada sem qualquer coinsul'ta
preV1ia. '. '

E, tão grande fioi o' abiu(sp,'é fãP
doiro 'O desplantle empregado
que .os nossas interessados fi...
Z<eraIll :um pedlido de SOS para
a Associação Comercial e IndiUS.,
ttial âfi:m! de pôr 'Um paradeiro
ao g'e.l1'eralízado assalto a seus

b:0180s. E ,esta assooiação te1lJ
',batiêIo ,tentos admiraveis, na de ...

f,e,za düs nOssos interesses! de""
mo;nstrando a todos qu.e esta S'o�

pu l,em que acabar!
Aiínda est,es d.i.as fOram dois

os
' tentos ,'batidos: declarou..,s3

neutra c0111 relação aos pendoreS
'Pioliticps de seUs ássôciadqs e

mu:j,to ctesQonçúlado. deixou mr...
- to jornalista da «(1\ NOITE» col'Ili
expressivas apres�.ntações do sr.

ilitel'venlÓr e d!o sr. g.en!eral.,. ,
,

NW3, é por menOs a pop1.tlar�
{lade do, Sr, Estodi'5Ck, quando,
s'e a'Nl'I!la que el:ê é duro da
lOJar! i

'Mas, {j que ,o s>1tuacÍ(mÍslno,
,

não obteve por intei'medio da' _----.--------
nossa assOciação de .classe, qu.er
obt!e.,Io á rnóda da ditadura, atTa
vés a 'natural coação que l'epl\:
senta uni ped�,do direto �as al..l�
tpridadies ajuda:no poder.
Que assilU sejat Que o Gal.

Dutra saiba. com.o se pretlende
,

Õlerlllonstrar.lhe {JS 'nossos «aplau.
sos» pelo lançam'ento d,é sua cau
didatura tão, mal acompanhada

��eEs�;a,�� :�!�: ;�e;����t'�: Iproximam-se Rapidamente de Berlim as Forças Imericanas
Anunciada a captura da importante cidade de HaRuover.... Ipenas 250 qUilometres

separam as tropas russas e ianques
Nos EE. UU. u'a mis
são aéronautica'

'

brasileira
'

Wàsbington, 1J (A. P.) - o Paris) 11 (A.P.) �" As forças do Nono Exercito se encont'rCl1n a wna dista1wia de 250 q'lliZornetros das
Brigadeiro do Ar. Armando penetraram hoje na cidade de Hànnover', álcançando 1.M'l, lO'l'ças ?"llssas. '

,Tromriowski, Chefe da Força ponto situado a 190 q1..l,ilometros de Be1'lim. Em'is, 11 (A,P.) - Os pilotos 'aliados comunica-
o A.érea Brasileira, chegou ,a esta

'

A cidade de Hannover, que conta 480 111.il habitan- ram qtt.e os almnães estão enviando transportes aé1'eos
,e.âpí.�al em missão que. chefia. ,'[et; é 'ltma g'rande ,6 antiga cid,ade da AlerJí.anha e pa� p'ará 0, Ruhr, ao nordeste de Be'rlim, '/Ui intuito de lenpar�,visi!ar as principais �aseálo. do ex�rClto amenc:mo. AmIssão trid. dos antepassados dos Reis da Inglate'l"ra. tm' salva')' o gtGe fol' possivel dos cem Jnil nazi ali ce'J'cado8
seguirá para Nova IorqUe e da.�

,

As forças blindadas do P'l'imeil'o Exercito, ao sul ent'rB o Prí71/'ei1'o e Nono Exe1'citos A.lIw1·icano8.
li para '"

a costa do Pacifico. de� de HdnnovB1'; chegara:m a �m, ponto' situado a uns cern As pontas de lanças allte'ficaru.tB alcan,ça'ra'l11. jávendo. dali}egressar ao Brasil q2,tilometr08 de Elbe. .As p,on,tas de laru;as aulé'ticanas Bau{Jcl'i'ten. e Klo(1steb, a 194 (11�ilometl'os de Be'I'Um.,i:lià 21 do cO!:,rento. i;l :t;

Um 'caso de
conciencia .. II II

Causam eetranhésa os
constantes' apelos feitos
por editoriais de 'certos
orgãos afim de que. se

não abuse da liberdade
deimprensa gentilmente
'concedida aos jornais.
A extranhesa não está
no merito rdessa apelo,
pois todo excesso sem

justificativa' é condenado
pela propria imprensa.
O que sabresai imedia
tamente, porem, e repu·
gna, é a suspeição des
ses orgãos que. sem ex

ceções, gozaram sempre
da bemfazfja amizade
do truculento DIP e não
tiveram a felicidade de
se tempe7'ar nos sofri.
mentos e nas amargu
ras por que püssou a
democracia brasileira,
O regim.e discriciona

rio que nOs foi imposto
prQVocou reações sem

é01'lta. obseryoções silen.
ciosas dos fatos da vida
nacional e c'Titicas que
foram oportunamante
contidas e ficaram in·
cuba das. O desabafo na

tv:ral desta' ao'ra passa
rá com o ,correr do!;
tempos, ma,s até lã ten'
ham um pouco de pa
cleneia aqu,eles cuja con·
ciencia não estiver lim
pa..•.

anual
semestral
avulso

Cr$ Bo,oo
01'$ 35,0,)
Cr$ 0,30

IUTOMOVEIS ?
DISQUE FONE

1300
, 6 limousines de aluguel

ROflOUO ,Kraemer

Dia.r1o lvlatutiuo

uBLUM
o araOto das aspirGçõés do Vale dOI Ita.iai

ao ,Reatamento das Relações
o Brasil e a Russia

entre

que o padre Messías Carvalho contra a 'Russia», aconselhando c

manfufestou--;se publicamente oon- povo a não partjripar das pro.

tra.t1ip ao reatamento das rela- xímas eleições porque as m�s
ções entre o Brasil e a Rússia. mas eram trabalho: dos comum",..,

Outros despachos conssderavanr

I
tas').

o padre um «quãnta.eoluna», No bar e no Ian

adeantando que o mesmo «subia' K N O T, I

ao pulpHO para faz·er campanha I não de\lle faltar i

RiO, 11 (Pl'eSS Parga) � No
tidas de Salvador publicadas na

.impre.nsa desta Capital infiO)J:maID.

No Rio O Sr.
Sobrinho

José

Rio. 10 '(Press Parga) - PrO
cedente de S. Paulo; onde resi-
de, chegou aqui o sr. Luiz José

C
",.

I P f" f' I. F b' d�obr!nho� lideI' do .partido con;;., ruze I· ro rl,uam a Bunna a ,fica a

tltuCJOn�ahsta, e ,an,tigo Secretarlo l " "

'= t 'MOll�UO JOl'HVlllEda Agricultura daquele Estado. '

, pS O rm

Manobra da ditadura, IClubeapenas I
São Paulo, 11 (Press Parga) I

- Falando a imprensa, a pro- Iposito de uma nota publicada
em um vesp�rtino noticioso pau
lista sugerindo a adesão dcí Par
tido Republicano ao Oal. Dutra,
afirmou o sr. Jo!oé Ataide: uIsso
não é possiveI. Não passa de
manobra da ditadura."

Blumenauense de Caça e Tiro
"Dr. Amadeu da Luz"

Convocação de Assembleia Geral
Ordinaria

De Qrdem do Senhor Pres:Lden� I dade de Atiradores (iDr. Al1la,.,.
te, ficam oonvpcados os Senha., deu da Luz),' para ser tratudi,ol
res sóc,ins do Clube B1um�nau·1 da seguinte Orclel1l do dia: " .

ense eLe Caça e T,Iro. «Dr'. Ama� Eloe1ção' para nOVEl dil'etoriá (
deu da Luz), para se f'e1.lThirem\ Posse da dtnetoria e}e'Íta. :

em A,ssem, ',blé!L,'a �e,I,.a"l 0. rdina,r,ia, I Blumenau 10 de ,abril, de 1945
a l'ealizar...;sie no dm 18 do corr2n�

-" ,

,

te mês, as 20 horas, eni ',s,u,
a sé� I'

'

"i"f�t,rWJ Mel,liO' .

i

de social (antiga séde da S:OCJ.3"f 1 o SecretáriiO
'

Molho ·V I C I

uosqul"'iol absolutamente inofensivo para.
i"".I. '

, pele. Eficiente proteção contra
,

e"zel PlCADAS DE MOSQUITOS ti

I. outros insetos.

Igualou melhor que o

similar extrallgeiro
fabr. C. ARIVlEILER

Rua 7 de Seelmbra, 100 - eX. 56
BLUMENAU

Radios 00ee
A maravilha, da
E' um radio

industria
ao alcance

nacional'
de todos

Bela apresentação - Olima seletividade - Som ineoua!avel
façam-nos uma Visita sem Compromisso

Dist')'ib't!Jidores para -08 Estados do PCl'raná e Santa Cata1'ina;

Prosdocimo & FilhosJoão
JOINVILE , CURITIBA BLUMENftU
FILIAL

Rua 9' de Março. 126
MATRIZ

Praça Tiradentes. 200
FiLIAL

RUi! 15 de. Novembro, 6S1

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



.:.",:(;.:

.. �ppeza Força eLmrSantaGath�rinaSl Prefeitura
.

",.
'

B 1 U '" f Nau '.....
...... Assemb!�la :;Gerai EKtra�rdinária

Pnme!lra Convocccõo
.�--..__....-----------.

São convocados os Senhores acionistas"da .. Emprez FOI ça
e Luz Santa Catharina S:A. '" para uma ASSEMB'LÉlA Ol:liRl�L
EXTRAORDINARIA, quo deverá realizar-se na séde social, à
Alameda Duque de. Caxias, nO 7, desta cidade. pelas oito. (8) ho
ras do dia vinte (20) de abr'I do corrente ano, afim de discutir
e detlberarsôbre a seguinte

Ordem do Ola
ARTIGO ÚNICO - Re!orma parcial dos estatutos sociais.

tendo em vista os seguintes objetivos:
a) - Aumento do capital social e

. consequente reforma do C2p. II
dos estatutos sociais;

b) - Extinção da Comissão Técnica
e dbposições correlatas;

. , c) - Distribuição dos Lucros (Art.45).'

.Vende-se ijIIÍ terreno pro OBSERVAÇÃO: _ Chama-se a atenção dos Senhores Aclo
prío para cDnstrução, sltuado '

nislas 'para o disposto no artigo 38 dos
,á .rua 'Minas Gerais, com ma-

·gni.f.rca ··v.'Istà para. o Rio. onde estatutos 'iodais em vigOr.
Blumenau, 7 de abril de 1945.

· :faz fundos..
, (Assinado) GUILHERME RENAUX - Diretor Presidente'rlatar nesta Re�ação » ROBERTO GROSSENBACHER - Dh etor Vice-Presidente

_.i:, .

Alto Falame
.

.:
.

»

.

GUSTAVO STAMM • Diretor Gerente '
,

. Vend��sé. um, de. alto po- ;ii'.-��"�+-4i-:-.�"-.";.-.-. o .-*-+_�-(Io-._':'•..,...-+-.

tenC.iaJ, em pérteíto estado: � r t'r!!!'ll�@r� I�����.n�, ��'ta-ft �1l�$1l\l�a�n� �� ���"�mi!'1l�Y�Tratar com o díretcr deste L\!i1,íil�lI.!$, h 1I0lifl1 utilu., 1lI� u �Ilif�vh�õ.'lt �'"" mt'��Mí1Qt;�lih�
JÔrnal.

'

.'
, CP1-rmnLca-se aos Interessados, o regJistro, deverão faze-lo o

·

NO:rA: - ResDonélenâo a que, os aparelhos de radíos em- mais breve possivel,jã QDIri ares
diversas cODsuH�s,

';

temos a bora lacrados ou apreendidos, pectsva multa de Cr$ 25,00.
intorm�r que o alto-talante em .estão sugeítos ao pagamento do Terá hoje inicio á alm�:pnsão
apreÇo é do tipo 2109 - No respectivo registro nas reparti. dos aparelhos não ! registrados
30.276 e que .serve para. qual' ções dos COrreios e Telegrafas. que serão recolhidos: h Reparti-
quee rádio.ou amplítlearíor de Os que ainda não efectuaram ção competente.
qualquer saída, Iabrleação as

pe ci�I da Phllips.1
•••• :

Bhnnenau
não deve falta»

.
. . .

Procura;..seo' De ordem do sr. Preteüo, t01l10 publico, que no mês de
l\BRIL se arrecadam nas tesourarias da séde a taxa de Limpeza
pública, referente ao exercicio de i 945;

Os contribuintes. que não satisfizerem seus pagzmenlos
dentro da prazo acima poderão ainda faze·los nos meses de
maio e junho, acrescidos da multa de 20%• Terminados os pra
zos acima citados, SErão extraiéas certidões para a devida co

brança executiva.
Diretoría da Fazenda de Blumenau. em 2 de abril de 1945.

ALfREDO KAES'l'NER _. Diretor

Y�ride.se um tanque de z{a.
"Co com capacidade para 500
Iítros de agua.

.

Tratar nesta redação;

A V I S O
Di; ordem do sr. Preleiro, faço publico aos Interessados,

possuidores de apólices municíuais, que durante o mês de abril
serão p8g0S na tasouraria da séde os juros vencidos em 31 de
dezembro di: 1944, e resgatadas as Bp6!icBS, das leis nO 173 e

11° 196, abaixo relacionadas.

Lei n, 173
N°s. 1. 2. 3, 8, 0, 10. 12, 49, 59. 64, 65. s·l, 87. 88, 89. tl4�

151. lõ5, 157, 161, 162, 173, 180; 19B. 202. 203, 205, 215, �49,
251, 259, 278, 291, 293, 299, 305, 3(19, 318, :519, 334, 33fj, ):l�8,
346, 353, 356, 372, 37H, 382, 40õ, 407, 411, 412, 419, 425, 4,)8,
443. 445, 447, 449, 451, 474. c175, 477, 483,488, '190, 492, 50U.
5H', 518, 521, 525, 528, 552, 5M, 565, 570, 571, 575,576, 585,
657, 671, 677, 585, óE;õ, 588, 691, 694, 699, 702, 707. 7(j8, 710,
712, 716, .719, 721, 72'2, 742. 748, e 749.

Lei n, 196
N°s. 3. 5, 6, 8, 18, 19, 21, 29, 32, 39, 47, 48. 5;;,. 62, 7St

1li9, no, i 17, 119, !23, 133, U18, 151, 152, 155, H33, 173, 176,
177, i80, 186, lSS) 190, 19G, :200, 206, 207, 209, 210, 215, 222,
223, 2'24, 232. 233, ';40, 243, 20,15, 246, 250, 260, 261, 26�, 269,
27u, ;276, 277, 27g, 280, 284, 28':), 293, 297, 2!J8, 303, iW4, nC5,
3 i 0, 319, 325, 331, ii33. 334, 336, 341, 34:2, 346, 351, 352. 353,
355, 358, 359, 3óU, 362, 355, 378, 375, 3S 1, B85, 388, 389, 392,

��$!igg.!ml@!@li.Ii**�"'!t·�;;m&a.*%"'@lli;"@ 397, 39H, 414, 4:5, 419, 422, 426, 432, 436, 438, 441, 447, 450,
.

. .

I 4r15. 458, 464, 4GB, 476, 480, 485, 49:!, 496, SOl, 506, 513, 514,
O sol-quando. nasce é, para i-l 516, 5i8, 52;3,525,536,537, 538, 5�1l, 552. 5G7, 570,584, 588,

}� 5!:l7, 601, 603, G04, 605. 607, 609, 611, 6i8J 6281 640, Mo, 657,
todos. . .

. .

I'i 658,660, 666, 668 e 675.
Mas ... para todas as impurezas do sangue só 'o Diretoria da Fa;_enda de plumena�, 2 de �bril de 1945.

�"I ALdlEDO KAESTNER - Diretor
�

I rm;m""",."",...mm:z=.-=- '.. ,"_"""""""""'.. ..... "'''_ """""""'�'I�r,�-ó!.

�!
O mais vvlioso auxiliar n» tratamento da Sífilis I Médico por concurso do Serviço Nacional 1e D(>An�'a8 1\1('11["]8,

r de suas manií �� I i Ex-interno da Santa Casa e do Hospí tal Psiq uiát.rico d" Rio
em 'qualquer e suas ruam estações cutaneas. viscerais rI II d.e Junr-iro, Ex-médico assisteute do Sunatóiio Rio de
ou nervosas com todo o seu cortejo df' sofrimentos, 11 ' Janeiro da Capital Fe<l�raL

.'� 'tais como: Tumôres ósseos ou muscular es, ,Bubóes, � I • l' ..'" t" "�"1l'''III' .�.."A"'" "O'S:'!'\'C"" "'�='''-'''''"Sf,ç,. I,I. Cu!.i ...A ll'l!".IJ.!.o-x1 - r,i'l•.:.",�•..."r; La .t.l.�l UJ �t" k,a) ,ü:u ilUolfi •

Gomas, Placas na boca ou na garganta, Pertur bações �

Igraves e profundas nos olhos ou ouvidos, Cegueira, .: I' GONSm:rtmw . ii � ft. F E � I ? s fi C H M i O T
I I

.Edificio Amelia ]',EtOIParalisia, etc
.'

IO "OALENOGAL" é O depurativo mais eficaz
' Das 15 ois I? nOf"'s

e que goza de repUtação a mais lUiStiNficada. Seu uso I ���""v"='t=-=.,-=","�,,!.,,.:':!!!.::O p !!,��-=�=�__

impõe-se. .0 28 EC I

Ilt�Õ���������""�j�réi�=;;rá�.dr;ih��d;·?�1'
.

....
.

. dI! --;- lO

" -==--=---=-

"�m==i I
.

L�'tf�,,� �1m'i1l·�á��t�m���� �s ��i���,�
Fabrica de Ladrhi!DS e Ofu:uaa de E.S[:aBgtllra i � R.JtD�O .. fBLOllM '

Bª,n9�dft DS!etliDii! . 9 fi será prontamente a!andidl.l
Mil iIUHll"'.' u-

Ú.
til !

I Equinamento modenw de alta precisão. técnico
. B L U flf E H lU..

L

{o1'lnado e diplmnado em São Paulo

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palu.li'iras) ��I�_��';:7!:'�;��::;�
Telefone,1081 - Caixa Posto!, 48 &D���:=��==-�rI1

Especialidade em imitação de ExeCTlta-�;e com presteza e per-

I f I
i" I I

Granlta, Escâdarias, Pav1ment"'s, feição Colunas de Cimento Ar-i I IPE��t-GY Vfcr�ISSI�ítO Imado, Balaustres, Caixas para
Soleiras, P.,edras para Pias, Bal. Agua, Tanques, Capíteis. TUbOSI!

DeSili,it:himte �a fi�ce�ecioria do Disíl'ito Ped�ràl (M. da F�zem!a)
� EscrHorio: . TEàVESA DO üi§Um[j?' N' 21 . lo amla!' • S I O

cõe.
s para Armazens . Gantonei- para ,t;sgolQS, Sanros para Jar.. ! I.

., � F dins, Mesas de l"'entro. Florei_ . I Encarrega-DEl com Eiíci"ncia e Rapidez da :

ra_s para FIltroS. e adias,' 10_, ras,. Vaso, Fingimento de M a -o I Titttlos declaratori"s - NaturaliliaçãGs,- Retificnção d'l
11 Saúde das creaneas , ! I tO- de' Pt' D froes, Golas de. Gesso, etc.. , de J r a e P e d r a, etc. . ti � 1 I III !JUS 0" - ",eglstro e OlUe, elO - a ene"8 - (' é'sa

O lonico por excelencia .'. � j l ! de -:'\,_uto� - OertiJã" de Henda - Serviços em todos 03
·

. ..

-

"
i ii i\Iinistel'ios - Reg'ibt�o de Diplomas - Pl'ocuratorios -

Pbrque nascem creanças frac�s

Bennlill'.Cl'aUJ.o"p'a fi�'B P.i�ii"�'talA'. l'f..;"'ol., f.� ·tu.�I'!a l!lll
Serviços !la Polida - Pel'maneilcia de Estran;4eiros - Re-

'1'
e nascem creanças fortes?'

,

8"'0°1'nu111 do u '!�..! o' n. '�
.. ! � o gÍcitros de firm'l:> comerciais e industriais no D.C.L - Re·

.
. .... I� r. �

tU J li '
. . H·!� "�II ,. Mi, l gi::;t!'O Civil - H"lific<l("ões de nolllC e filiar;i.io -

IHa creariças que nasctm fortes u v ti. ,
.

" ...1. 1".4J! U.., ..." ��.lU ..

'Il Certil}õ('s plll'a embarque. •

e se totnam fracas e outras nas': ..

C·.'om·pra e Ve'nd' !'A rl Fl� f
. .'. rt f': Pegistl'o de Grl"rlllres _. Si:l"vÍÇQS na fi! P. ti!.

cem' fr.acas. e se tornam fortes. Q ",8 h.31.Bll'aS para, 1Oi.Q8 OS . lllS Recenii'mmto da COl'ltilS no M. da fazcmia. !. !
UI1l dos' moti-v-os dessa djve�'si� du� .1' dfl- S!'.l.te.mltr� . �. IBi�j 12�4l tI��=:;;-:;'::'�":=--::--_U;"',=��==[I
dade é a 'falta 'de certo saes que ..UU v � mu . ')

.

somente se encontra na·

Dr .. SANTAlELLA
m!l!ümado illlla FllCi!!dBfie NacítmaI !le tviedicintl tia

Universidade do tirilsH.

Empr!g6do com rem !lt.'tt-...o:osso rm�

,TPAOUECB!lçwuITES EM TCDOS�OS
SEUS GnAVS E SUf..'3 PJllilft.I:TA\(IQ
tot),!) SEJAMr-v.:SSES.C�'1A�ROS.

". .B�QU9UITfS E tOPUõUlCltõ,
�

..-.-'.•:..;..:.-.:.,.."..-,;;....... --:-Ií> -� •

CALCEHINA

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



iEspiando a olaria 8 II

Mano J30g0
A maré, hoje, e�tá de repuxo. DHícil, ndrtanto, de se

! saber si sóbe ou desce. Apesar disto, vou me cclocar em

alguns lugares dííerenses e dar' uma espiadmha.
***'

Domingo leremos o torneio início, início da temporada.
esportiva de 1945 e, também, início de muito abac8xí",

-
, 9"""f95Rwrav"C":lti "_""""""r:cx? � *' ...

F inalmente, domi 119o prox imo, o To rne i () ln icio "Qi1e�t���id.��;I�j�:.S��) Vc�!�uJ.�:;,;.o;IFii;�s"O",I ;�::;, b���
E' CO� invulgar .interesse e entuaiasmç que os I .-�-4>-+-.-._"".-"-"-. tinha razão mas, em troca de dois jogos aqui. cedeu ()

.. fans dobalipsdo em Blumenau e nas cidádéácírcunví- No bar e no [ar jogaà.or em. apreço lt ! Ernlitn, devese mésmo dar li razão é
.

. a quem não a tem. Quem ti tem, não precisa. " P'raque e ..

zínhas aguardam o próximo dia 15 do corrente o uan- � �N,Orlta ***
do na. praça de. esportes. do Gremío EsportivÓ,OÚn;pico, é),4i+ .. ,�.�:!� ..:::..:•.�+....e ..

' Um jqpdor do Pa1l:!letrlls queixou-se que esta sendo

�erá efetivado O já tradicional Torneio' Inicio " da -Líga �'A I" .. ..

t' I"
bnleotado. Eu sempre tuí contra ii este SIstema por achar

Blumenàuenss de Despontes: i·
. La.. p··.I....

·

·.a �.' I uma Iulta de camal'.itdag�m ou, melhor, um taU.f:) de egoís-

.' E'. um tor�eío. pelo qual todos se 111.0.8.b.';all'l entusí-I' '� mo da p�rteÉdos '6ue o lê�e�i. f� t!�do caB� o Jog.aj�r que
3.
..

smados
..
porq

..

ue' na
'

..

c 0. in P e t i Yt
:

'ã, O.
'

em apreço.. 'ii' .'
__ •.... ; se consore. mel cr .ser OICO ac o ao que j,); coita o., .

. > de i bo' lA �asa que te�to�los� . �,***os quaaros e .ute 01 da primeira divisão tomarão par. �. artigos do mais baIXO � .

POlS é. Agora rIm."
-.

te com suas equipei! titulares corupl�tasJ surgindo dea- I reco ao' mais alto. � &:-�---","",:..
-- ....._*" ;41----<P" -<i"--\< o !1>.,-""---4i,-�,,!,-*':" -<0<_".--:1-'-

�te mo.io todos os eleruentos adqueridos recentemente �p .' ..... � Ja esta escalado o time dos
pe:os greroio.s a ela Iíliados, o

...
que vct;n constituir a l Grande sortimento para i "chocolatinos"

�i:�Ç��a:"c:.'.'.'�.uI1_a d.O. I.)fOX.1IDO ..

um

..

", e:jspQrt,l.v.•
O.

na Alame,da.', :,!:.'. 11 t. f. I I I T
'. E. $..

.

,I. A nossa reportagem em palestra com OH ,rga!lizado-
_

... �
res do selecionado Preto, que COmi) é uotor.«, em. breve,

J?�í'tlClpa!a? �l�ste torn�10 futebolistieo, que abrirá : Rua 15 de Noyembro, 565 � posstvelmeute no dlâ I' de Maio, enfrentará ü combinado
as atividades oficiais da entidade. da rua 15 de Novem- " fena 7Á41 : Brsneo, ficou ciente que o seu quadro já 65í deIinltiva-

r, bro, 6 c!ubes, e todos em ótimas condições. São eles: 1:""""Jí:.".,��:�I;;!;::'jIf�'li\iu"r�; mente escalado, e será. o seguinte: Luiz (Pai: ;iras). Vhl-

In, terna..cional, Sã.o Lourenço.. 'Guat ani, Ai
..
moré. OHm-

_. dnmiro (Olímpico) e Tlurra (Paímeiras): Víco (Palmeiras),
, Emilio (Palmeiras) e Jalmo (Olímpico); Antoutco (Ouarani),

pico e Palmeiras. Naudlnho (Ollmpico], Rodinha (O!ünpi0o), Paulinho (Oltmpico)
Na manhã de domingo, realizar-se ..á o torneio entre e Zezínho (Guaranl).

as turmas de 'aaplrantes, que está despertando bom en- O
�_.C-- �_. _

tusiasmo e jnteresse,·.
. passivei conjunto dos Brancos

," Desta forma, tudo indica que a primeira '.
reunião

Em paléstra que mantivemos ontem DO Q. G. <108 esportls

da. LBD da temporada. de. 1945, consiguírá exito total
tas (Café Pínguín), com um dos crganiztHlcres tio EelecioDadO
Brsaco, scubemos que a possível eoastltulcão este quase

e 1880. é que desejamos: .... definida sendo que o Uü!CO problema reside na zaqa, pots
!lt--'�"""""-�-'1!i--."-.�.�-""�O ._._._ .._._.-:•...."._•......:.. aparecem três zuguetroe de igutll valores: Jucs, €chram !�

Finalolente,' foi resolvido' 'o' "caso" ",

Areclo. �-r{) arei} fjgu!'�wá Waldir. A 'intermediaria H�I'á COOFa
..

'

d' 'e' .

J.alm· '0' '.
'

'. " '.", ' .. ,- ... '
títuida P!Ú Piska, P11üh e Lucin Amorim; A vrngunrda sf};à

I ��4.-tll.Jl!.•.it� :i:�.lt....,.*It�!iW.€>U'� formada por Meirelis, Brlí:o. TeixerinhH. AUJ!'l1st.n e Dnquinha.
A liA Gazeta", de Fforianapolis, de ante-ontem pUblica' HÃ O. ll'" 1�.' ','

'.".,' '�.'
-�,

�./-·.�k��o seguinte:
.

..... - ntana lI!} 1 A I e.... � d

"Estamo.s s.eguramente jnf�I'mado de que, o \<CBSO» Jal. ;,!
.

U.··. fi.
.

1

i-"
., paJf'EhUJIilOS de," _

�Cth�io '

mo, esta defmitlv8mente resolvIdo.!'í d.:-. D C A V to'
E' ".

à. 1" �':" E.' a ·ao. ten.a preferI'da Pa .....a ,',c
ç; l' . J

que um em18SiHlO o O impico, dn cidade de BIu· � •

:r:nenau, eotrouf'm entendirrientos com .0 sr. Edgar.' Moritz � o seu radiO. com esta ano .', de Iodos os tipos e tamanhos na

I '. prBsifjent� do Figueirense, obtendo o .upasse» do 18mus� :ti lena o seu radio terã uma
.

CQSO do Am�lf·icano S. A..

AO,

�i::��;;I:t!��l�):���f::::7n:.r:�:�;fv���e::·d::� i P�����f.��1:�!:::�· �_::�::_í
quaovo oe aÇo, a venda de,Bse "passe»". =? �QUiani �

.

• -,-�-."""• ..,..:-.�-,-.��- •.�• .:..o!!t Ú • .;,-.--.--."""'.-+-."-.�'''-.
(# "na ..ão Paulo. 9 .�
.íl!t Blumenau /�
Q �

VIEIRA

--

!9

I
HOJE - 5a.-feiraJ ás 8,15 hs.
Elegante e AIJaente Espetacufo de Tela e Palco!

1° .:--- NA TELA: - Chester MorTis ti Nancy l(elly" tlO empol
gante e anebatadof Wme:

i$�lt�res da 'Tempestade"
Acamp. Compl. Na:cional e Paramount Jornal.

2° - NO PALCO: - Unito Espeíaculo da aplaudida ORQUES-
TRA TIPICA ri RGENTINA

'

; ��Ne,ry Sanches los"
'. ..

(la tipiCa de Ia juventud)
com os éfkbres cantores Dina Rey c Nina Deval e Sonches Rios!

Tangos,' ràflcheras, 'canções ganchas ... surpresa! Sucesso
absoluto I10S ptíncipais cássinos do pais!

. .... �-"""""-"",--"".-"",.",,....."""'''''''''-'''''-'"''=''''-�='''''.'''''.. ''''''''.=''''""

Plaléa. 5.00.'. 1/2 � 11111 3,00
�.; ,

Ba!ção c3.00 .",. i/2· e 'mil 2,00

'1��c,U�L;u�e:';t;;ned: ;;;u..

.' '.' LIlBORltTOmO ESPSCI�LiS�D� Im.ANALISES CLINICAS

,.
"

'.

"

.. '.
.

Parasifo!ngad mtestlnal
Provas funciona.is .!Iv estomago e do filiado

.

.

, •..,. .' Exames de ur:ma - COllfoculturas
.'

.
He.m.ocu.1...!Ur.l!s s. S.'oro".rs.a.CãO de

Wi.li.ü1. lIU.
illítu

.. tiVo.
.

'.
'.Rua' BrusQue s/no "'- Tel. 1319

frigor é, Sabor
Das Manteigas a fina flôr

NÃO É NOCIVO AOS AN!MAiS DO
li J

•

t!hl!aiiil§iililJiHili!'l\1Wf!ii!iW1j�

Rua 15 de Novembro, 596

.AtendeJodos os serviços de
I

Radios receptores
Servicol! Ganidos e Gara.ntidas

TELEFONE 1395

Bua 1 de SetembrD, 13

i 6.Ml.RANDA
-�.�,.-

..... � ... .;. ....._�,_._-,;...c.:.....-._."o,;_,.__'-L.....:'!"_... , ........ ;,..",,:"". � .......�__,�.__"",_.� • ......._.,, "._'._
"::. .!p -'-',:

- _,._,

--"_
.•

_-.:..•... '.",,"

.Expedlç,õe.5 .. Despachos
· Age"':l�� 'dos lãle5:·

l-Pesquisas d'" oJ.ú Diãe, púhlica;
2 . Inquéritos de merc1Hlo;
·3 � Illforni_liçõ�S � C01�1i.�llttl]'ios

$úbre ludnstrl;.1·:!it hancus e

ugé�h:ias de puhlü�.idar1é; 6

4 . Seções lk: Ilupmns!>, R:!'liú,
Negócio e mercado d" livT\J5_

'j Fdaça, HOJE mESmo, seu pedi!lo
.5 ASSINA'fUR1L pagando pelo
ReemboJso fostid ãO receber

(J Primeiro Exemplar.

Preço - Cr$ 5C�C9 �fmais" coni _viagens regill�rêso ehtre hajai _" Santos·

Caixa pôstal 3# � É"cil. Telegr. "GUidO'"
f1'AJAr -"" Rua' g€WlrO Ferreira nOS; 68/7l

_r aR,,,, %'=552']'" _!

.<
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Apfoveiteqt as DOIDEI A das
:30 Dias de Precos Maluc

"'
'

" ..."

Capt�radG em SantiaGO um grupo de Saboiador�$ i1�:dsfas
SanHago do Chile, 10 (A. P.) membros do grupo que, junta

�, O jornal ':.La Nací:cm;;·, qUe di� ment-e COlll Von Appen S� enp

vulgüu ontem, a l10ttcia da cap- (ontram lincomún:ici1vE'is 'C subm3

t�ra d,e, V,
'on

AP"lJen,
f

,es,P,iãO l,la, I t,'!'d,'iOS, ,a, ",lI,l,ten'�b,O',',a,toriO," I?,ela, P,_O�,z1sta sobre quem pesa a acusa- UCla;). 'JLa Naclon:> termma afIr-

ção de sei' lO chefie dum grupo cJ.3 mando qu'e Von Apr'en, domi,.;

I
sabotadores responsav,eQs ,p'21os nado POl' febl:H excitação, fo�..

............-"""!"......""""""'.........................._,.""""'" afundamentos do «Lal1Jtaro,)} ,e do ncc'êU todos .os detalhes e as 11-
,

«Mapocho;" ambos com carrega- gações l'elaoionadas oom a sua

mentos de satitpe" e p'eJa ten. atividade. ,Admitiu, ainda, a sua

tativa de destruição d'O Canal do culpahLJidade, pelo piano de sa�

p.anamá" pro�S�r.,b,'"ue, hOJe, anun.,I bota,gem que estava sendp" apli""
(Lando a pr1Sil'O de «Outl'OS 7, cado nO pa.iiS. .' ,

.-.+.-.-�-.t:-,.-._""",�-�-_. O �-.-_,,-�-�'-��._��.+-.:t,:"""+

� 10 caminho mais perto

I Ovo, o 7' EW�[��O!�'- �ado��!r�� dilivioooemp",

I r'icano, 10 (A. P.)"�. Uma das enderam, a ;marcha para l!este, Sic-,

,dificuldades cum que não conta:.. guindo dl! perto essa formação
! vam o� aliad:op é a de persuadir bliíndada. A observaçõ-es .das au

os Operal";os escravos ruSS;)S, ora tor:idades aliadas, reSpOnd2,fal11:
Libertados, a inscrever-se nos G211 'I «Este é I) ómliÍnho mais curto
tros de repatl,iaçâo_ Re(,Emt:n:ei1� para chegarmos aos uo-ssas la...

temente, IlwnerüSOS russos Itber "res;).
'

,

.-'-�'__.-:-.,""",,"<)-,.-.-�:-:-.- _.� ú i9-.-,�,:-'-.-�-."-_.==.__:�_:_'" O .-+.-�-,'$-�,�.<oS.".:.-�-�-.•
,

. � ---�. -�

O. Gõverno d.oS. EE.
Do:' ,«Boltet'Ím Amerlcano»: ,i

Telegrama de Washing!JO'n, pu
b1tcadot pelo «Journal .of Coml.
merce», de Nova Yio,çk, !lotida

que se !€spera o retnic�o das ím...

portações de polvilho de man-t

díoca, essencial" ás nscessídades

de guerra, -e principa1l'Il!ent:e de

adestvos e dextiinas.,"
Isso se deverá ao fato da Re�

part�ção de Administração de

Preços haver elevado o preço má

x-imo para a compra doe polvilho
de mandioca da Republica D:o'.
mínlcana, de 8 a' 10. centavos a

l'ibra",p'eso. Os preços maxlmos
para as tres quaÜdad'2s doO prO ...

duto brasileiro também foram

aumentados .de 1 centavo em li4
bra;. ;

Blumenau, 12 de

Abril de 1945

Queria "grana" demais!
,

·Negado ao DIP um pedido de Cr$ 1.800,000,00
,

'

li I .........,_,..,...
,,': '1

" ,

Respondendo,o DIr.' na forma

) ;Rà.O, 10 (S. E.) ,=" Notícíou.•se arrolada,:O TrJiJbunaI de Contas

que o Tríbunal . de Contas havia julgou o caso para negar em

resolvído converter em dílígen; d\eiitnittivo o registro do: adían
Q�a o pedido feíto pêlo DIE do tamento f sob O fundamento de
ad!�antamenio "d{lr quantia de que .a urgenoía alegada não se

, Cr$ 1.800.000,00 soUCita,ndo in. justificava par não se achar en.

formações aquele órgão sobre quadrado em dispositivo legal
as razões da pressa' e ida oeoessí, que prevê despesas cuja reali-

dade de ianiQ dínheíro. I zação )1ã'O comporta delongas.
'

"

gl[.,::'+:+':.::'*-"§':.J::é:':.�.�t::+::'+��.e e G).'t_.�.:...ft<t:...��<t:_':'4l•.1.�"�G

Instituto Médico Ore CARVALHO m
'- Diagnósticos Clinicos -

'

-!
M,etabol!smo bas,al.

- Ele"trocard�Ogl'afia .. - La,bora-I,',

tÓrIO de AnálIses (s8Dgue---,tezes-'ui'ma, etc.) ,_

,

, Clínica especializada de Senhoras �
.

(Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se· �
xuaJs, incômo�us da, adolt>cên�i� e, da idsde critica, �

milamações gellltau�. etc.)
, '�

.

'

41amada Rio Branco.:; - ,qiumentiu - ,Telefone. 1202 �
lelifift.ltf:lftt'-""$...ntiLU-•••·

•• ol.�����",!l!-.�ft�.! ....IL•.:..:•.oe

'"

!

P11imeiras vistas d� canhão, HO\Víiltz,er de 7,2 polegadas ,--,

Na fotograf1á vemos o canhão HowiÍltzer de 7,2 pOl>egadas, de

fabrlÍÍlcação inglBsa, errração na Fránça. A nüva peça dispara
prOj<eilíis ,d'e 200 libras num, mid de 16.000 jardas.

"

Bvjjtish News Servic::

"'.�" ","";'�..;-,,,-.-=.-+-+�. o'.'':_...-�,.".,..+"--'..-:",.-.-.-.-.

Ig,ua de Colouia Prado �oR��;oIi: Menor
'.W,E"I Z'E 'L encontra:se a velida. nas I
", '

" '," farmaCI3S e Drogarias. I
eN "A'

o sabão

A revisão de preços, feita. p'ed
10 OPA, visa levantar a barreira

representada pelo baixa 111'2..

ço, que tem ilnpiedid'o a impor.
tação do polvilho, pratícamen.,
te desd'2 12 de outubro de H),H.
As autorjdades do OPA estima,
ram ás" importações do cortante

.... ... ano 'em ,CSrGl de 21.500 tone.
;v.--""--�-,.-�-!t"-�ée��-.•

ladas.
'

N,Q bar e 00 lar A provldenría do OPA foi to.
, "i ! K N O To macia a pedido da Junta de Pro,

�,: não deve faltae dução d",! Guerra 'e começou a vã-

•••• :'••":.;}':��,�-�:'Z:;o:-.?�.�� ;",. gorar em lU de marco.

�� C��'1&nE S'"ft
IM .!� I O OPA tíxou os s,,=guintes pre

lÊ luag ,.

" uCla� �l" ç�s�t-eto par.a .� polvilho de mau

�.;� ' ...�,;� dioca, pagaveis ao exportador

A' "... estrangeiro ou seu' agente, FOB
",versanos

. navío, porto cl-e origem: produ-
Fazem anos hoje: zido na: Republíca Dominicana, I

A. Sra. D. OtUía Ruedig8'r.
��f'�"'.a·o'''.:;.�''>I'''r;.'';-;r(l�·� ..'Ó;!'"",,�e��o..::-...'''''��.����-;���

lO ele,
,i]

o Brasil e a Republica Domi
nicana são, presentemente, as

duas únicas fontes produtores
das :mel'Cadol·iás;

,
'

A. Surta. Sida Balsini.
�--";--

OSm·. Edmundo dos Santos.

O snr. Di; Eâça» Barreto,
proueto advogado do

'

torum
locai.

DR.RffOISO BllS111
Diplom. pela Faculdade
Nacional' de Medi'cina da
Unive'rsidadt:: do Brasil

Medico Especialista em
Doenças das Crianças

e da Póle

b
5 - fazendas quasi deGraça!

re -Ieto d id

Cursos especializados SOa

bre Allip:lentâção das" Crian
ciohas, Puericultura. H:!.g1e�
ne Infantil, Clinica Médica
Infantil, Tuberculose Infan.
til e Doe:nças da Péle das
Crianças•

Telei.: 1101, e 1099

7 centavos ,a líbra: produzido
no Brasíl ;' tipo A, '6 centavos- a

libra, tipo B, 5,5 centavos, "e.

tipo C. 4,75 centavos a libra.
A ordem do OPA tambem estabs

Ieee preços maxímos para as ven

das a' retalho, pelos importado.
res de polvilho brasileíro, de 5

a 10 centavos a libra".
'

O polvilho dominicano é ad..

quirido . regularniente pelos CaD,.;,

sumídores industriais diretamen-:
te dos exportadores estrangeí-í
IOs é somente pequenas qUallN;
dueles são revendidas.

A ordem do OPA anuncia que
preços maxdmos para as ven«

das ,int>el'llus serão estabelecldos
a ped�diO dos interessados.

Banco Popular e Agr'icola do, Vale de Itaiai

Deposito à' (HSP05Íf:,ão
Deposito Popular
C/Ciso com aviso de 30 dtas

o ,I ;Y <ôp 60 dias
Idem 11:1..01 QI> dias
là�l1l

'

W,:;ill 180 <]iS8
CIOs. Prazo Fil! o 6 meses

Idem íuem 12 �

2 0/0
() 0/0
4 0/0
5 010

õ lf2 O/o
Ô 0/0

512 oío
ti O/O

destr��if I) Canal
Pifinamá,

para

CO�TRA caSPA.

OUHHi !lOS t!l-

"VIRGElYl ESPECIÁLID"ADEu
da CIA. WfTZEL INDUSTRiAL JOINVILLf; (Marca Registrada)

�eliomenda'SB tanto
.a

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




