
Pena de···· Morte· .p ··ra· ·DS u

Q u; e val�, uma

a, $S i,n ai ar a ?,8".

��.
.

.: Procurando conhecer de aí-

I lia' I,",aguns elementos do Vale do Ita- como
jai a razão que os levara a"

� _

ípotecar sólidaríedade ao, gover Nova Iorque, 12 (A.P.) -- O 81'. Bernad Jeneqer,
no do Sr, Nereu Ramos, quando, -1'-' d O b íâ d
este "não tem por si aqui. nem QS I pre; eüo e am 1'1 qe, leolorou em entrevista á im-

antigos companheiros, adversa- prensa que a Italia deveria ser reconhecida corno na

rios nossos nos ultimos pleitos ção aliada, imediatamente e lhe fosse dado um luqar
eleitoraís, respondeu-aos a grau- como membro das nações unidas:
de maíóría com á ladainha que
já é Jlotoriamente popular no

Vale: «Assinamos, mas não vo.,

tamos com O Nereu !i)

Outros mais precisos, esplica
rameios, 'sem surpreza de nos

sa parte que ({no Vale do Im:"

jai, ogovierno do Estado já tra

balhou oontra si todos eleitores». De ordem do Senhor Presíden- dade de Atiradores «Dr. Ama-
Pele visto, Santa Catarina es te, ficam convocados os Senho-, deu da Luz», para ser tratado

tá gózando uma .extraordínaria res sócíos do Cíube Blumenau., da seguínte Ordem do dia:
visão de fógos de adesões ar- ense de Caça e Ttro «Dr. Ama.] Eleição para nova diretoria' ,

tJHici,aís. " '

'

"

I deu da Luz», ,para se reunírenü l Posse da díretoría eleita,
-

,

'51' h".e"m q,u:e,�n:ãO, p,ossamo,',s aI?,r,'o
I

,em A�se�bléia ,�e.r,al 0, rdinár,ia"" Blumenau 10 ãe, ,abril, de 1945
var a esta sttuacão toda artlfI-l, a realízar-se no dia 18 do correu- '

' r

fícíal, p,ar-que somos sempre pa-, te mês, as 20 horas; em sua sé-. '�\ -. i Jl.f{Q:"�O Mello
. .1adlinos aqui de todo desassom- de socraI (antigaséde da Sode.. ." 10 SecretárÍlO I
brado, comprendemos o ponto,
de vísta dos sínata-íos:
De um lado têm,eles a autoii:;

dade, empunhando uma lista e

Nação Aliada

Clube Blumenauense de Caça e Tiro
"Dr, Amadeu da Luz"

Convocoçõo de Assembleia Geral
,

Ordinaria

Radios Jefferson
,A maravilha da índustrla
E' um radio ao alcance

'Preso um magnata de
munições,·

,
. BuenOS Aires, 12 (A. P,) --'.

Âo que S� ddz, o sr. 'Fritz iMandl,
,

antligo magnata de munições na

Austda, foi preso, poucas horas

,ÔfepÚlis de ter o governo argen:

tt110 'anunciado a apreensão das,
grÇluq.es ltllstala,ções, Industríaís
que,' hA 6 meses, estão inclui:"!
das, na Hsta..ll!egra aliada. I

' ,

•

,-"i/.

faltarem ver

nacional
de todos

6 limousines de aluguel
Rodolfo Ki'aemer

'

,o:

-,-N.:'···

IUIOMOVEIS· ?
DISQUE FONE

1300
, •••••

o"

Bela apresentação':' DUma seletividade - SeUl" ineoualavel
,,-o -�-_

-

:'
-

�i.·

faeam,:,nos uma Visita sem Compromis1'�,t:�(;
.

Distrüruidore« .para 08 Estados do Paraná e Santa Catarina:

Joã O Pr 0,5 d o c i m o
100NVlLE

',,', FILIAL
, Rui9 de Março, 126bar e no lan

KNq11
não deve fa1tilll .

,

'l:tJ�J
: .

&
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o sol quando 'nasce é para
todos .�...

sé. o

o mais V!lUOSO auxiliar no tratamento da Sifilis
. em qualquer de suas manifestações cutaneas, viscerais
ou nervosas com fodó o seu cortejo de sofrimentos,
tais como:· Tumôres osséos ou musculares, Bubões,
Gomas; Placas na boca ou na garganta, Perturbações
graves e profundas nos olhos ou ouvidos. Cegueira,
Paralisia, etc.

.. .

Q uGALENOOAL" é o depurativo mais eficaz
e que goza de reputação a mais Justificada. Seu U:30

.. impõe-se.· N.o 28 EO

Agência &lunicipal de
EDITAL

Estatística
\ CI A E

DE BLUMENÁUE�p�Bza FOrçª.B��llzSarita Gatharina 8.l.
B tUM E ti I U Pata o cumprimento do disposto !10 Decreto-lei estadual

Assel11Qléra Geral Extraordinária 11.1254, de 29-12-44, que determinou o levantamento estatístico
. .' ),J:)rimeira Convocóçõo.". dos mei<:s d� transpo�te rodoviario,_uo �stado? convoco fados

S� " 'UV()cadoS os Senhores �donistas"da"Emprez Força os proprielarios de veiculas de tração animada: car�eta de dsas

L � c� Catharina S.A> para u� ASSEMBLÉIA GERAL rodas (de boi, de muares, de equinos), �airo colonial (4!odas)e uz , .. aR" IN· 'R· A ..
.

'..
á ..

·· rIJa
.

. ....�..... .. ..... 'aI·'
.

à carro comum para cargas, carro. runeranc, carro de passeio, car-EX1"RAf)
..

D A I., quo de�er reahzar:se. na s:de. soeS.'ho roça colonial (4 rodas), carroça comum (2 rodas), carruagem paraAlamedlt.Duque d,e Caxias, � 7, desta CIdade, pe!a;)ol{o () .. � passageiros, "charretes", aranhas. "tilburv", carro-transporte (de
tas d? dia vl_!lte (20) de .a�nl do corrente ano. afim de discutir

animais. de carne verde, de lixo etc.), triciclo, vitória, existentes
e <Jel1bepr sobre a seguinte. ....• neste dístritõ para efetuarem o respectivo registo, inteiramente

. Ordem do D!a
..«: gratuito, na AgênciaMunicipal de Estatística (prédio da Prefeitu-

ARTIGO ÚNIOO -- Beíorrna parcial dos estatutossocíats, ra Municipal) e principais povoados, nas horas e locais cons
.

tendo em vista os seguintes objetivos: tantes do quadro abaíxo.
a) - Aumento do capital social e Uma vez registado o veiculo. incumbe ao seu .proprietãrio

consequente reforma do Cap. II comunicar ao órgão que efetuou o reg.isto, qualquer alteraçao,
dos estatutos sOciais;. .

como venda, reforma, baixa etc.
b) ,_ Extinção da Comissão Técnica O registo obedecerá à seguinte escala:

.

.

e ,dispos_içges correlatas;
.... DATA HORA·. LOCAL LUGARc) - Dísíríbujção dos Lucros (Art.45). .. .

_. 'W ..............".., =oa=

OBSERVAÇÃO: - Chama-se a atenção 'dos Senhores Acio- 9/4/45 7 horas Agência de Estatistica Bluménau (Pref. Mun.)
. nistas para o disposto no artigo 38 dos a

estatutos soclais em vigOr. 24/4i45
. .. Blumenau, 7 de abril de 1945. 9/4/45
(AssinadoYOUILHERME RENAUX - Diretor Presidente e

»
'

.:ROBERTO GROSSENBACHER ü Diretor.Vice-Presidente 10/4/45
GUSTAVO STAMM - Diretor Gerente 11/4/45

II Portaria da Empresa
Industrial Garcia

Garcia

�

EXPEDIENTE
r�a. '1099 .. (" Po�tai 57

Dr. AcitiUes B!1lslnl
Dlretnr-Responsavel
Dr. MIG-:!!sc 9fllsml
Dirstor-Proprietario

Oü'Ci�� Pr@pr��
RU?i I; de fevereiro, 7

Assinaturas
nnaí Cl'�5 60,00

Semestral 01'$ 35,00
Colonial Cr$ 20,00

r�umeros
{'.,,� ar 00-;'_/i. -p ,t}

A C"'c:.r "'I·�' ('1"'$ I) l!:;Oo_'_!'l{�Z..:{".!tJ 'eh \ ,U
- Colaborações recebidas não

serão devolvidas e ílea sua pu
bllcação a criterio da direção.
- "Cidade de Blumenau" não

se responsabiliza por conceitos
emitidos em artigos assinados.

+ .. -<!ih�'�._.i!II._._�.�·"'-'�-''ÔI .._�-�

No bar � no lar
KNOTi

;não deve íaltan

}.-�"'_'����-�-�iIII�!l.....:��

-,

João Durvál MuelJer Velha

Matriz em Blumanau
_,.""""'""""'__"""""""'_..._

�gências instaladas em: BRUSQUE, GASPAR, IBIRAMA, INDAIAL, Itoupava, PRESmENTE GETULIO, RIO DO TESTO e RODEiO I Cnnsumidor
Exija Manteioa fRIGuR
Exista Qualhlade qUI fôr

I
Mas nio é f8IGÔR

e

12í4f45
13/4/45

a

16/4/45
17/4145

e

18/4/45
1914145

a

24/4/45
;;;;........;...m- �=_...-""""'''''�m::: i'" ==-�

Hermann Weege S.A.
(filial)

Testo Salto

Erich Haertel Itoupava Norte'l>

Salão Muéller Itoupava Central

Aos que se esquivarem ao registo, além das penalidades
especificadas, previstas na legislação federal, serão impostas mui

I tas variaveis de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00.
Blumenau, 4: de abril de HH5 .

HERNANI PORTO - Agente Estatística

Embora lacrados eslão suueitos 80 PiMJ�g�U��it[lj
Comunica ..s-e aos interessados, o regtstro, deverão faze-lo o

que, os aparelhos de radíos em''; mais breve possível, já com ares

bora lacrados ou apreendídos, pectíva multa de Cr$, 25,00.
estão sugeítos ao pagamento do Terá hoje inicio a apreensão
respectivo registro nas. reparti- dos aparelhos não registrados
ções dos 00r1'e108 e Télegrafos. que serão recolhidos a Reparti-
Os que ainda não efectuaram ção competente,

rie I

Capital �ubscrito C·�$ 414 ..800,00 .....Capital Realizado CT$ 367 ..100,00
Balancete da Matriz, A,gencias e Escrltortos, em 31 de rVâarço de 1945.

1 9 -o Oorrespondentes no País1. 97. 88,0
257.986,30 D' 'd n
13.010,80 1.468.985,60 ..

lVI enll.os
Saldo nãO procurado

104 826)90 Contas Transitárias
Diversas Conias

ATIV·Q
Realizaval a Curto B a Longo Prazo

Letras. Descontadas
C/Correntes Devedoras
Empl'ést. aos Funcionarios
ACionistas (à realizai)
Correspondentes no País

Cr. $

6.918.580,00
3.365.938,30

11.765,80
47.700,00

2.600.192,30 12.944.166,40

Efeitos .. pertmwentes ao· Banco
Apólices e outros tituloB
Móveis ... Bt Utensilios
Veiculos

.

Almoxarifaêlo

5.600,00
,201.365,90

300,00
49.583,00

ValoYHs disponiveis
Caixa, em Moeda corrente
Idem nas Agências

A' disposição nOs Bancos da pra(}a

Contas Transítorias
Diversas contas

Contas do·· Compensação
Letras em Cobrança simples e

em caução. _

Idem, de terceirps, inferior
Valol'es.caucionados
VaIores.·.depos.itados

Conta Matriz & Sncursais
Agências e Escritórios

414.800,00 ��(,�;ii'"jf�:;�:�"i'�TtqJ[_W"@��:�3il�§J,;}I�

,i "Antena Galli" I�. E' a antena p.referi.da. para�.
.: o seu radio, com esta ano �
?� rena o seu radio terá uma �tij "cap ;;,) nrt",,:ta w
� f,_.1,. ça" PI:, Li... ;<'l

;g Peça hoje mesmo uma de- �
.j; monsiração em sua casa: mI·�· lnfurmacêes cem II sr. Josã �.

'� Gllman� kllI : f; na Siio Paulo. 9 �,
I Blumrmau �
��;*,y.�:,!. "'.��1>.*�?;'i:.f.�t:�����'.f"�q

PASSIVO
NãO exigivel
I" Capital

Exigivel a curto e a· Longo Prazo
DEPOSITOS

Sem juros 98.614,20
Com juros 2,(j43.S22,40
Disp. e/especial 2.060,629,,10
Com aviso 826.606, i ()
Prazo fixo 746.345,60

. Limitadas 1.047.469,70
Dep. Especiais 2.ó40.973,60
Dep;Bancarios 32;914,80 10.097,375,80

4,031.'t28,60

18.131,5014.I46,935,9Ü

Gontas de compensação 187.927,2°1
I7.214.982,00

2.133.381,70
278.000,00

7.810,532,4017.436.896,10
.

Conta &Iatríz & Sucursais

Letras em cobrança e emCaução
Valores Caucionados
Valores Depositados

9.34S.3ó3,7a
278.000,00

7.810.532,40 17.436.896,10

3.654.920.90 Agências é Escritorios

35.866644,80

3,680.085,60

35.866.644,80
� -=-= � �� =-===-mR__=--=�'=--- �__

BLUMENAU, fi de Abril de 1945
Oswaldo MoeUmann

Diretor· Presidente
HéHo Duarté Pereira

Chefe da Contabilidade Geral
Diploma n. 33.682 COnnll=1 1'055€$ € BlionQUIT6.S

�6��'�#'� . ..,_·_· ... """":3··rl··· • >;4:><;#'''')' ..... , )'= .......Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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;UMTIEspiando a maré. 11 &I

I
I

• Mano 'ango
.

Hoje, para varla», vamos recordar as "Bolaa
das". '

Diteçã.o de I ve L A SI O VIEIRA

,

Vamos portanto) senhores desportistas ele Blume-
nau e de cidades círcunvísinhas, aguardar o proxímo
dia 15 elo corrente, para conhecermos varias nOV03 valo
-r'és do. nosso' futebol, e, ao mesmo tempo, para assis-
tirmos 11m espetaeulo esportivo que, estamos certos, se
rá dos mais empolgantes

Dr. Ã. SANTAELLA
Diplomado pela Faculdade NacIonal da Medicina lia

Universidade da Brasil.

E:rs:pedições - Despachos
.

.....

Agellíl,es ,dos, leites ; lO

cQin,-yiagens regulares entre .Itajaí - Santos

(aixt..��()stai 36 - End. Telegr. "Guida"

I1'AJAIl _

Rua Pedro F�l'fairano5. 6�:�"IffltMYt I

I
Ir

Empregado comfiit.ll $lit�S�OI'!-o:l$
T"ADUEOúTiCl�mjf5 UI -Ttf��S os
s;:u:; �lll;lJS :: UBI!.S ;'J..1l!1fm�5fS
(!l:�O �L'A.."'.:1�::5iS.'li.TARRÚS.
eF..Oll��ll!'::S t= ;:a�!JELlJtHf..

s=
-! ,. A.

Ouadru-

Da pessoas têm modo com
bom resultado o popular

depurativo

914 Rua Maranhão
N' 27

A sfll!$ ataca todo o

organismo A tratar com i.

lio Fígado, o Baço, o Cornção,
o Estômago. os Pulmões, e a,
Pele Produz Dõres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, QlIe.
da. do Cabelo Anemia, e Abor
tso. Consulte o médico e tome
o p {J p o I ii. r depurativo

I
�",.. ,� .._;j'--_';--'fi'-�.-�llri:,,�--ilII!=-,t1.

ANUNCIEM NESTE DIARJd

fificina RADIO fUNKf
inofensivo ao organismo A� II Atende todos os serviços de
gradave! como um llcôr. Apre Radios receptoresvado como auxiliar no tra-- �
temente da SifiUs e Beumc- I Serviços Hapi!lns e Garantidos
matismo d'l mesma origem, "

pelo D. N. S. P., sob o nr.26," TELEFONE 13,95
de HI16., '

i I Rua '1 de Setambra, 13
������� - ............."""""."""'-=.--�

BIll, c

I&� .....

'I' IPEROGY VEnISSIf>40
Despachanta da Recebedtlria no Distrito fedoral (iY1. da Fazenda)
Escritll:rio: - TRáVESA DO ouvmo� N' 21 - 10 aUlbr· li J O

Encarrega-se com Eficiencia e Rapidez de:
Títulos declaratol'ios - Naturalisaçães - Retificação de

Impostos - ReÓ'istl'o de Comercio - Patentes - Defesa
de Autos _ Ce�tidão da Renda - Serviços em todos os

Ministerios - Registro de Diplomas - Procuratorios -

Serviços na Policia - Permanencia de. �strangelroS - Re

gistros de firm�s COlllel:�!mS _e iadustriaís �? D._9,I, - Re-
o'istro CiVIl - Retíficações de nome e fihaçao -

o

Oertídões para embarque.
Registro de Grladores - Serviços no D I P.
Rece13bntmto de contas na t>'I. da Fazenda.

Apaf'eltlos de Radio
da R C À Vitor \

,

ermznrrp.l iH 11
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_.

r.;·t.·;�.·.jfDrsr.e.··lar.;� Verdadeiro acontec·
L............. . .1 Constituiu um verdadeiro acon p'eía RCA Vi�ctor. C<:nTIi:J se sàhe/
�� -�..,.I� ..

A·
.'. .

'

teoímento, em Washington, a rea o vencedor do praneiro prermo'.

mversenos lizaçãu, no dia 27 de fevereiro, }atim*americano, 'entre' centenas
" Comemora lwje sua data da «pjerrríere» das composíções de candédatos, f,oi o composnor
natalicia a eema. sra. D. Hei vencedoras no concurso pan brasueíro Camargo Guarnieri,:
aa Rau Radfkê;" esposa' do americauo para quarteto de cor; rolocando.seem prÜill1elro lugar
sr. H:ago Radtlce.

.

das, realizado pela Chamber Mu na representação amenícana p
-� Aniversaria se hoje a slc Guild, (Dili l)l'emios doados compositor Roberto Doellner.

'

emma, sra. llldegunde Ode- 4...;_..�.�+-.-..-.-!t-.-. o .-..-.-.-,.-.�.•,;,;,;.__..-.
brectü Dieb'��* !: lção contra o Instituto do Irroz
Nascimentos. minado. Tendo adquirido 5,1,

Achnm-se etn festas os se. 1 s. Paulo, 11 (5. E;) - 01n5.( mil sacas desse cereal, a refe",\

çuisues lares: tituto Riograndense do Arroz ,25- rti:da firma alega que recebeu,
- Do casal Artur Rabe - tá sendo acíonado pala Ii-ma Fac apenas, pequena parle, sendo

Carlota Rabe, da sociedade oíola desta praça por falta de esse o lTI:O�.iVO da ação óra pro-,
local, eom o nascimento de entrega do arroz em prazo deter posta. "'"

um gaTO to dia 7. -.......--.�.............,.�._.......... �,........,..".,...._..."..----�
_ Do S11.J osoar '}f1tecke e ii"'fI�"

••�Q.".;ot,;. .:. e ;.O.c •••.• O .. IIQCltJO.��"." O •.•�,.* lIft ••• " D.Clar;.�.'II :
...

Erna lVlue�lcef �om o nasci- i H . Gustavo fai�i e Senhora
. �Imente de um interesante me- �: .... .

.

:

nino. . .

..
'

�: purliciptmi aos 'parentes e conheciâos o eontrato
.

de �!
_ Do sr, Brnesto

,

Schroe- g easw�ento de sua filha ,ADELE com o sr. W�lly :l

der. e Ida 8ch. r.oed
..

á com. o t�
sauu«

.

B
adoento de um robusto gm'o- : Mosquito.Rio do Sul, 1/4/45.

, :�
tinha' b dia 6 a t

•
.

nidadea;�c�t· 'ta
.

n ma eT.

;;':�:';:�J:;."":':;tl _,-__ (�� ��.��"';";

- Do Sr. Edmundo Erat e :':......-:;���:) í:���
Amanda Erat, com o nasci- f: 'Y U ii

.

D hB"· :J
menta de uma linda criança I f: i '[1,.. ued�ne ulhndiZ g
do sexo feminiJ.W. ocorrido,�: comunica aos parentes e pessoas de suas rela· !)
dia 7. Il= çóes de amizade o noivado de seu filho WILLY com, :�

- Do casal Alóerl Schwanz -, t= a srla. Adele Faltt. :1Hild�gaTt Schwanz, c.om, o I � Blumenau, 1/4/4:5. ;
nasmmento de uma menzna : :

dia 10. < ��f� C:;"+"'4�;�::;::�

***'
-,

L":] i
t �: Adele e Willy {=Casamento

'.'�.I

tL ��:.:::.�.t.�!!.��.�.����?� .J
�""'W>���'Yl'rdi!'"��

Realizar se·á mnanhâ, civil
e religiosamente, o enlace
matTimonial da Snrta. Tere
zinha Soares; da socieclade
local,. com o sr. Francisco
Teles de 1l1enezes.
.Aos nubentes antecipamos

nossos parabens:
**�

, l�
Viajantes

ANEsro DE TULIO
PTocedente de São Paulo,

onde reside,' encont'ra se nes·
ta cidade. o sr. Anesio de Tu
lio, competente técnico .. linoti
pista e figura bastante co·

nhecida nos' meios {)1'áficos
do Estado.

ento
abril de t945

.� './ .

Procç$$o: artificial para a pro
·dução do leite

..

ri" 1):>pdrêsl 12 (BNS) --.-'o Um au, eqwWalenlte fi .mais . tres galões
:merif6 éonsiderav-el da produ- por dilili, em ooniparação com ii

ção doo. gado leiliteiro pode resul-, . produção normal de· oínco ou

tar de um novo 'processo desce- seis galÕes prnveníente de uma

..... 'be.t,!o. pelos cientistas e pesquí vaca com crlÍJa. Já f,pi obtido pelo
.,:z:adores brétaníoos. Este preces- processo em fóco um total de

: '�,'so permíte qu�. o Ieíte seja obtí, mais'de 750 galões' de leite, Es..
'

.. do de vdtelas e vacas qcêê ainda pera-se que oomo resultado des
'.
não (leram crias. Temos' aqui:o se tratamento uma grande pro..:

'. '.' resultado de alguns anos de ex., porção de animais se veja des-
períepcías intensivas' realizadas 1Wnada á produção Iieite.iJra ao ln�

. pelo Dr. S. J. FoI1ey e seu 'corpo vés de s'er abatlilda. O Dr. Folley
de pesqrézadores. O processo declarou que a despeíto dos J.'Ie�

.

consíste numa série de íníeções sultados já obtrdos serem nota"
de um harm()n�o especial, cuja veis o novo processo encontra

. preparação é administrada .por se ainda na suá' fase experímen,
um perilOd�O! ele 8 a 10 serna- tal e que os trabalhos de pesqud

'.' :nas;'
.

Nesse prazo o alliméll pro.;, za oonntnuam: lem b,usca de novos
.. ' duz uma, quantlidade de leite ap!erf,e�QOamel1tps.·

.

�-"':-�-�-.§!:-�-''''''''��-Jl O .-�-".-§."",,,,,,,:,,�..;_�-....;....-- ....

I Exlr..al·o Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

WE·TZ·EL encontra-se a· venda nas

.

'. •
.'

farmacias e Drogarias
�:-:.:-.•:�* .:+:-:.:-*,..;_.._".�.

..."..• o .:-�-.•.�""-��-:",-,,,-.,,,,,,,,y

Clube Náutico América
CO'NVITE Dantzig volta ii Pohn1ia

Londres, 10 (A. P.) - A fá.;

.
dio d'e Lublin in:r'Ürma qUe 'O go"j

.

verno provisória polones criou;
a provinda de Dantzig, incorpo ..

rando todo o território da aTI",

1liga cidade livre oe parte n01't,,:'),
do anNgo corredor polonês.
._._" ._�_.:_.=."':_!tc_.�
O fuehrer encabeça
",,\,

a listarJ:'�lLpl1dreS, .11 (A. P.) - A co ...

missão aliada do.s crimes de gu�r

Ira
'revelDu. que se encontra '2ll1

.plena execução a. caçada aos cri.,
minosos ,de guerra, aCr'2sQ2ntan.,

I
elo que a lista dos mesmotS é 12n'1

cabeçada por Adolf Hitl�r, jun....

tü CDm outros que Serão leva",
dos a julgamento 'após a guerra.

Temos a honra de convidar os associados deste Clube
para. a grandiosa

S O I R É
qu.e. se�re�lizará no próximo Sabado, dia 14 do corrente. com
fmcIO as ,,:;1 horas, ao som do Jazz Garcia.

. ..,
Por m�tivo de. força maior o baile da Coroação da Rainha

. fica transferido para dia í.ldeterminado.
. Blumenau, II de abril de 1945.

A DIRETORIA
... Não havelá venda de mesas.

'. !).'-:'.'::'.:':.':'''��.:''_'�.�.I.�*::.I.._.@ e S�':'.A.�.�.�••:�[.'�"••�.A.� Ci

Instituto Médico Dr. CARVALHO !..
.

-�
.' ;

'+
.

MetabôHsmo basal � Eletrocardiografia Labora- �
tório de Análises (sangue-fézes-ul'ina, etc.)

�IClínica especializada de Senhoras
\

(per.tur�açAÕe8 menstruais, esterilidade, alterações se. ;
mcomodõs da adolf'cência e da idade critica i'!'l

inflamações genitais, etc.)
.

.

'

�
. .' �

.. •
Alameda Hio Branco. 3 - fJl�mell�u -

-

Telefone. 1202 I
1(D�."·"'§.•I.�':"1Lü:.�fioIDI.D':.T,.::o-.:'e..'leóI.�.·.-;ge Diplomi. pela Faculdade

A Nacional 'de. Medicina da
candidatura democralica em Porto Naciona I ' Universidade do Brasil

,�i'_ ',' o

_-,-
'.

A Conoe�traçã�} f).<>mocrát'i:ca I Medico Espe�ialisia em
�r P«)r�ü Nacional, 11 (S. E.)·......; Pró-:Eduãrdo' Gomes

....

des�o-:nou Doenças das Crianças
. Perante ··'multidãl{) calculâda e'lIl, uma comissão

.

qUie terá dt se- •. e da féle
.

,

seis mil pessoas, realiizou#s,e nes- guir, em breve, para outros nu... .. .
.

ta cidade um grande ooOOc10 'em cIoos, no sentido d,e instalar Ourso3 especial:izadoi'J SO..

·favor da candidatura do majo-r"" s'ub.-\rHl'ietorias oom fi finalidad::: bre AliJ:neritaçãD dal! Crian
, Ilni.� Elt)

..

:.�n. il'�. alF� fAf'ç,�·S bra�ile' ira.S·brigad'eiro Eduardo Gomes. Fa- de fazer propaganda em, favor
. cinhas, Puericultura, mgie.. Uil!Uln [��9illE.U.lJU i3 U II �II I!l

laram ·duranúe o- mesm,o varias da candidato nacional. ne Infantil, Clinica Médica . armadas norte-iJ:meÚcanas, traz

oradüres, cemoitalldo o· povo a .--�.........-.�.-•.- ..-,•.-,.=. infantil, Tuberculose IQfan.. Com os brasileiros na ItnHa, uma pagina inteira de notiCias
ooncorver, da mli:lho'l" �orma pos- No bar e .no lar.

til e Doenças da Péle dali 11 (A. P.) - O numerO' d2 hoj2 da FOrça Expedilionaria Brasi ...

:sivel, para. a �!Ólll.·a da candi" a ,:
_ .K. N o. To I

Crianças.
'I
da 'Bclj.Ç�D medit.er:anea d'e t(S.ard leira, CO,m \.�ar�as .ilustra.,çÕ'::s das

datura d'emo:cr�'11!Ca. nao deve faltar Telef�: 110� e 1099 anel Str:tpes>'l orgao das forças tropas braSllelTas na ltaba.
�__;...�,+- _..-�-...- ...-:-�..."...-:-. O ';;-�-<$>-�-'-., -�........-.fi"""'�-:-. {) "'-4>-""'-+-0- & __ ........_ .• ,.:_,>@ .-�-:-<IÍ!-.,�-4>- ......�.� o .-�-..-:-..�.-_..-...- ...._ .•,..,.,.$!

Encontro' em· alto mar

Diagnósticos Clinicos -

COSTA.MOURA
lJe sua viagem ao sul do

Estado, regressou ante·ôntem
o sr. Costa' Moura, a�i1)o re

presentante da Cervejaria An.
tártica

.

nesta praça e pessoa

bastan.te r.elacianadaem nos-l80 comerc'lQ... .

Banco Popular e Agrícola do Vale de 'ltajai
Deposito li d.isposiçúo
Deposito Popular
C/ets. oom aviso de 30 dias'
".., .t·I 60 dias
Idem Id ."P . 9t> dias
Idem idem 180 dias

C/Cts. Prazo FillO 6 mêses
Idem iaem 12 .!lo

DR.llffOISO BllSIfU 2 0/0
5 010
4 %
5 O/O

ti 112 Oío
6 O/O

ól2 O/O
6 O/O'

,PA �.A,";fEª f;,DA 5; ,

';Ei-C Z(H M\'A':S'
� ,.. I

IN FlAMAÇOES#
cC (), C F ir R' A S �
p .. R;:J}� 'E ;1(': RirA':'S j'

. .;...�

ESPINHAS, ETC.

llaneIres, 31 (A. P.) - Anun- los mares do norte um, porto SO-1

I c;ia�s,e que um slibmarino nazis.- "rético, não sofl'enào perda aI,,:
ta � 14 aviões fDram destruidos, guma. No entanto, quando de
no

...UI.
timo

..enc.antro.
travado

e.n."'I· v{).uaf s.ofr.,eu. '. algum.a.s perdas.. :.tre twis forras inimigas e um

cómboio ingl'es, que regr-essava'
(p-<:>-.."-..-/t-...�:+.!C!�.-�-�

da Russ'ia. O grande comboio, ; No bar e no lar
-

i, I
c0l1du2l1'udo suprilllentos para o I' K N O T i
ExeroHo Vermélho, atingiu pe,,:, não deve faltar

'

,.1

o sabão

"VIRGEJ\ll EJSP·ECIÂLIDADÊ"
da elA. \VETZEL INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Regístrada)

Bm casa alguma
�"""""""����IB"""BI,dI""�""""IE....�..mg"�lIi�BW5nrempr"j§4W1i�W.�-

s�eJ�.��IRC(At
'lO • '
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