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{Com o Segundo Exército, 13 (a.f,,) II tensão IUl grande porto alemão de Bnullem aumenta a todo Distante,'

I a medida ql.e as forças aliadas marcham em sua direção, avançando. pur dois lados, embora ainda lião se
.

_

- tenha travada luta em seus arredores-
.
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'.'
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�
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te cime Dto
O>Governo Brasileiro decretou luto oficial por três dias - "O Brasil perdeu um grande e valoroso amigo" -diz o Ministro
, �Vashing.tanJ 13 (A.E,) -- rido ont�m, ás

. lo,3? em Salgado filho rizando-�e com a expressão I Rio, 13 (PreS8 Pw'ga) -
Foi anunciado pelo Secreta- 'Vall Sprmg, no estado de

..

do seruimetüo continental, Referiruio-se a morte do S1',

eio da Casa B1'anca ofale- Georqia, onde se encontrava quencui de um. uiaque de tie- ocasionado pela morte do 81'. P' ide. t R
.

li sr;
cimento do presidente Frank- ha mais de uma semana. A morraçia cerebral. Franklin Delano Roosevelt,

1 esi en e aoseoeu, o

lin 'Deumo Iiooseoelt.: 000'1'- morte sob1'eveiu em conse- \Vashington, 13 (A,P.) -_ Presidente dos Estados Uni- Salgado F_ilho, Ministro da

Cora a morte do Presidente dos o Governo Brasileiro éeroiuuuica declarou o S6�

..

h I I- t' I Iiooeeceü, o. nice-Presidente dec;'etou, luto oficial por tres quin:«: "Üom Cf, morte de

SI ...• ouver OU ra· IS a II • II II T'Uman,EeX-Senad01' pelo s» dias, recomendando aos e8- Roosevelt, perde a lntmaní-
--------...:: tado de' ..Miss?w·i, passou a tab�lecimento8 comerciais do

dade uni dos seus nw.iol'es
OC1.tpa'J' o mais alto carqo Paie que se c.onser'vem com

B"
.

do Pais. as portas semi-cerradas nes- defensores e o 1 asil um

Rio, 13 (8. E.) - Solida- se período. g1'ande e valoroso antigo."

:1' Radias, quando perguntamos
a um el!ement!O( que na gíría po ...

Iitíca alcunha-se
.

de ptócer, por
que assinárâ ele nessas listas de
adesões precipitadas, já que
eram sobejamente conhecidos seu
pensamento e disposição para as

futuras eleíções f' 1'e8pondeu-aos
apenas com uma pergunta:

.

� Tem iir uma lista de outro
para assinar I eu assino !

d. E esse próoer nos disse isso
·

tOl1l tamanho, convicção que qua
si sentimos o 'desejo de criar ou
tra lista n-eutralizante, como eg- !
tas armas tão a sabor de funs
dos heroes do «Gíhis. .'. . I·

Mas, a luta democ-atíca, que
se aproxíma, não é feita com

· brincadeiras ou patacoadas,
Ela é o resumo final da hístó

ria que escreveram nos campos
'.

de batalha da Europa, não só
nossos valentes expedjcíonados,
1l1\iS milhões de. soldados de to.
da'uma humanidade/ todos. sacrí
Hcandoise ppr um' bem melhor,

· todos morrendo .por um mundo
·

mais [us.o,

ir Isso não é brincadeira. Não
será (10m listas de apolo, como

estas que se trabalham em todo
Estado, que íremos honrar o

idBal de{'endidu" pelos soldados
qu.-e partiram do Vale. do Itajai..

N�iiOI! Vamos deixar de brincar
com ·estas� listas desmoralizadas
já no senso popular! Vamos lu ..

tal' mas é oon! o votu secreto á
boca das urnas! Este .. foi {) di�
reÍüo dempcratico que nos con�.1quistarâll1 nossos herces nos cam '.

pos ela HaIia.

Isso de [ísta ainda cheira á

fascismo. Na democracia a arma

é o voto
í

l

..

De longe enxerga..se
melhor II ...

Em Florjanopolíse no Ria J

nas sédes de
.

celebres de
partamen los adrnínístratfvos "

estão sentadoe .uustres eco ..

nomístas e adminíst-adpres
que pensam abarcar COIJll

sua larga vÍSElO Os proble ...

mas locais dos municípios.
E' a oentraldzaçâo do. poder
baluarte dos regimes auto';'
râtaríos e -de torça. E' tam ....

bem um sinal de involução,
de obras de faixada, de Ilu-,
sionismo administrativo.
As auíorãdades municlpaís

transformaram-se em íígu
tas padronizadas, sem: pres
lúgio, sem autonomia e sem.
autoridade, que só agem e

pensam .dentro de restritos
fimities, embora sejam aque-
las que estão! .. vendo o pro "i

blema C0:111 seus propríos
olhos, de perto, e aquelas
que realmente podem acon.,
selha- as medidas necessa-

[!'ias €, principalmente, opor
t.unas.

.

;
Raramente e sempr{}. com

p�sti()1ão respeitavel e muiL.'1.
IÍInsistencia, a VüZ dos repr�.
s!entnntes do mun:iiCÍj}�o � ou ...

,

v:1da pelos dIplomados em:
adm,jnistração I)ublica.
Nos Estados Un1dos da

'Ameüca do Norte dá"íSl2:
justamente Q. contraf'io ...

C ru ze i ro .,. Prefiram a Farinha fabricada
pelo MOINHO JOINVIUE

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

Convocação de Assembleia' Geral
Ordinaria

De ordem do Senhor Presiden:'" dade de Atiradores «Dr. Ama..,
te, ficam convocados os Senho�. deu da Luz), para ser tratadl()'
l'es sóoios do Clube B!umenau-< da seguinte ordem do dia:
ense de Caça e Tito «Dr. Ama� El>e1ção para nova dIrr.toriEi
deu da Luz», para se reunirem\ Fosse da dipetoria eleIta.
em Assembléia Geral Ordinária f ".

·

a r,ea!izar-,s:e no dia 18 do corren� I Bltlll1ênaU,
10 de alml de 1945

te ;mes! as 20. hora�, eu!' sua �é... ! .... 1If[Cil f;.o
.

Mello Ide socral (antiga sede da SacJe", . 1o Secretário

o arauto das aspiruçõés do "'Ue do Itasai

BLUMBNAU • Sabada. úe 1% AbtU lia t9ft5 .. Dr� Aebilles Bill�ini Diretor Responsavel - Ana XXI- N. \45
_________= ......._""""'''''"'''=..._,r� 0:;'0._ " ,. __ ."'*"'·.·1.*_"-.3 �.' ....-_c-�_·;ga:;:ç:c "4&_�. a

do Pr., DIid

A virtude e a lealda
de se retiram quando

11 crime e a traição
.

são premiadas. D UHE

elafrankli
A Df.mocracía sofreu um rU1

de golpe 'oom o falecimento, an-,

i'e"'l0;t1tel1l1 do Sr. Franklin De

la\1Ç! ·'R�üs:ev�ltl Pre�i��n�� P.R�:
. - - -.

-

.

Estados Unidos da América.
A infausta noticia ecoou íon

ga 'e dolorosamente em todo o

!l1Y,gd:Q &l'llm.gt;e d,a Iíberdade, que

Radios Je Igualou melhor que o

similar extl'angeiro
A maravilha
E' um radio

nacionai
de todos

Bela apresentação - Dlima seletividade - Som inegualavel

da industria
ao alcance

00
faor. C. INTWEiLfR

Rua 7 de Seeimbro, 100 - ex. 56
BLUMENAU

Molho VI CI

. façam-nos uma Visita sem Compromisso
Dist'ribuidores pa1'a os Estados do Pa'I'aná

lo ã O P r o s d o c i m o
JOINVILE

. FILIAL
Ruil 9 de Março. 12:6

CURITIBa
MATRIZ

Praça Tiradentes,· 200

e Santa Catarina:

& filhos
eUJMfNBU

FILiAL
Rua 15 de riovembro. 687

'.

7 b ]

vells

anual
semestral
avulso

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

Diario MatUlmo

se eU
via em Roosevelt um dos mais
denodados deíensores dos prÍ'lJJ
cípíos democráticos com que so

nha1111 todos os povos c�viiizados
do globo.
Para se ter uma idéia do va...

lor de Roosevelt na defesa
desses princípIos basta rec;ordar
I() �nila:gre que se operou !lO'

grande p211s irlBfJO, transf:ormail
do-!se, 'sob suas vistas, quasi da

noite para o di:1, de nação paci�
iica na miÚior potencia beligeran..
le, opondo, desse modo, uma bar
fieira e1>e aço á marcha fulminan..l.
l't, das hostes total�tarias, quan...:
do tudo parecia p:erclido. . ,

FimI":, n:lS suas convicções, Cl�l
rividente 'em suas ações, o Pre�
.sidcnte R,o'Os'evelt, nos longos
anos que esliev.e a frente do go�

.

verno estaduniclens·e, teve sem�

pre, uma administração dinamica
e altamente produtiva, imprimen�.
do á nação uma crEl. de. prosp2";
ridade sem pf'ecedentes, I} que

J lhe. valeu a adntiraçã,o e r,esp:ei�,
to de todos os americanCls, m<=s-;

mo ele seus rivais em icl201ogias:
pOJtiLicas.
Não fez menos '() grande Go..

vernanv2 ,em sua p-0'l'itica ext'e..,

1I10r, t,endo como marco a lhe glo:
lificar a obra seu trabalho nal

aptoX'imação das nações ameri ...
canas, em bel1eiido da unitlad;;
conlllt1!2l1tal.
Contudo I foJ na repressão. ás

pretenções n!ipo_nazi-fasdstas qu;�
Roos'evelt ming.iu as CUlmina......
aias de sua maravilhosa carrei�
ra. E agora, quando s'eus salda",
dos; ,em t'odas os recantos

-

do'

mundo, eSCrevem feitos illicgua"'i
law'Ji.s nas paginas da história

I umepicullEl, quando .os prlllleh'oB!
sinais de vitoria ja se' visluID.,f
bram nitidamente nos· horizontes
da guerra, Roos'evelt expira, en
chendo .de luto todo o cont1!1!en�
te.
E iOt].o o continente, numa ex�
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Faço saber que pretendem ca';
bar se: Alfredo Farinhas e Hí
lari3, Schlindweín. Ele, nata
ral deste estado, nascido aos

2õ de julho de 1920, comer- O Cidadão Bícardo '. Buerger, ! víeram surgindo as ínevltavels ti.fkar aos srs, 10 e 20 tab'e4

cíarto. .soltelro, domtelllado e Ju,ÍlZ de Paz elo Distrito 'da Séde reclamações. Resolveu a em- tiã.es·e 1� e 2.0 Oficiais do Reg)s.!

residente né�tu. cidade, fiiho desta Comarca, no ex·ercicio do presa, então, iindagar ,JnlocO,) tro üe Imóveis desta C(}mar:�a�

legitimo de João
.

fal'inh�\s e cargo de Juiz de Direito, na for- das causas determinantes desse e ainda, ao Sr. Oficial do Regi�...j

de suamulher �'ial'ta Fartehas. ma da lei, 'etc... estado de musas, €nVilUndo pa- tro Especial de 'I'itulos e Do'-1

Ela,' natural' deste E:;�ado, FAZ saber a todos quantos o ra esta oídade seu ger-el1te geral, cumentos particulares, para as

nsselda aos 17 de julho de presente edital virem e ínteres- Sr. Seraísn Duarte. Este, para devidas cautelas. Pede, outros-i

1921, domestica, solteíra, do- sal' possa que por parte ela Hr.. logo, ao primeiro exame nos li. sim, a publicação de edital, pon

mícHÍi�da e residente nésta ma «Expresso Sul .Amertcano» V10'5 e documentos da :lHíal, des- uma vez, no Orgão Oficial dOi

cidade, filha legitima de Oer- empresa brasüeíra de transpor- cobriu um som-numero de írre- Estado de Santa Cata'rlina, e no!

mano Schlíndweln .e de EU;! tle sediada na cidade. de São gulandades e Ialtas graves pre- jornal local de maior círcuia-;

mulher Teresa Schlind"vein. Paulo, á rua General 'Couto de ticadas pelo seu gerente de fi. Ç&O, para conheoímento de quaís

Apresentaram 05 documentos exí- Magalhães nr. 262,' foi dirigida lial, João das Neves Pessoa, com quer terreiros. Feito tudo na

gídos pelo artigo 180 do C{)�I a este Juizo a p'eUç&:o do teor se ludíbj-io ela clientela e em detri- fórnla dos arts. 720, 722 € 72'p

dig� Ciyi1, sob U' 1,2, e 4. Si guínte: - Petíçên.: - «EXl11D. mente dos interesses da Supte., do Códlligo de Processo Civil Na

alguem tlven oonneclmeilta de Sr. Dr. Juiz de Dir>êLp ela Go� que se viu duplamente lesádn, o'onal e pagas as custas psla
existir algum Impedimento legal. marca de Blumenau.. Déza :.Ex.:, pelos prejuízos ·ef·etivurn;ellt-e so- Supre., deverão os autos ser-lhe

.actrse o para: 011 fins de dlrelto, presso Sul Amerícano», empresa I
fri:doii e pela cessação de lucros, '1

<.
' entregues illnd'ej}'elld:ei)temcnte (e

E, para constar e chegar ao 00.. j brasileira de transportes, sedia- consequente ao declínío da clíeu- traslado. Para os fiiis fiscais, dh ..

nhecímento de todos lavro o 'pl1e. da na cidade de São Paulo, ca .. 1 tela. Os prejuízos, até a;zora,._.' SB . á presente o valor de Cr$i
sente para ser, afíxadomo logar píral CO' Estado do mesmo nome, I apurados, sem se computarem os 2.000,00. O advogado que esta

do costume e publicado pela im.. á ma General Couto de Maga-] lUCrOS cessantes, já montam a· b'5UDSCl-êV€, reoe ,e C]lHirr.sqt:'er no ..

prensa.. Ihães, no.
r

262" p�r" �nlJer��lédiO )1 �r$.. �O?)::.?O y!:�:1.ta, m!l. ,�IU.- tíílcações e Intimações em, seu

Blumenau, 11 de abril de 1945 de seu advogado J.llII8..,as::;mado ú€O.O::; e s:_',� C1UL.�HOS), conter- escrítório, á rua 15. de Novem-

Vimonno Braga

,.
(does. nos. 1 e t.{A), quea pre- i me se vennca p211(} documentos � bro nO 1393. Nestes termos, E.

Oficial do. Registro .Clvil. sentei data venía, é para expor! anexo (no. 2). Obviamente, a �
,

.

.

1

Ia requerer a V, ExaLa. o seguln- ! Supte. pretente cobrar, por via
f R. �<I;'-fei1Ii!ll'e�t�., Blumenau, 10 oe

"
'Faço saber que pretendem ca- " te: João

das Neves 'Pessoa, bra! de ação competente, os prejUi-! �.?rd. de lb�:J. - ,(�:S.): p, 1:"
'1, ,oi"

• 1\,-r
'

�:;.:.::.:;-��-::.;
. s:Heilo, casa(�o, chofér, resldent'e zos ocasjonadüs inclu5ive os ,9 Edga: Barr_��o. l' (SlOiJI'G uma e,,:

..

sar-Bel. eOuí.n;o LIDO lV.l,�rtins

I
tampIlha €t;t··c ua no valor d·

� ...."vln,rl.a, d. e. $n,uza Rosa .. Ele, f'
.

S
�1e,sta oidade, á rua. JiQão ��essoa, �lal1'os 'em�rgent,es, mas .ocorre ? �. -. x 2'. no .

- -� '.�
,

•. n· l'v
. r��flr fi ��Il� lÚt llomeado gerenl!e da flllal da Justü receI,O de que, ate a UeCl .. 9 Cr ':. ,v e. 1l.al� �;-:Laxa d� ,Sa.t"l

natural dj::8te E�tado, nascido I '�;g.. ij' i �M�!� Supte. nesta oidade, em 10 de ç;:;,o H.nal, o devedor dissÍ'Je LU� � de�}). - DIta petlçG!(l teve lO s'e�.

cHiS. 13 de�.nG-Yembro de 1906,!
' "

1 � O'uIllte d"sracl1o' NA. pagll a tR

,�P:::i��Ót�)����í �r3!itf!:ia�f.: Das M8nteio�s a fiii8 f!gt ��n��(':��e/9a�4,n:�ad�.r1�1�arg� �Ota���1l;'�a'ÍEof�1����;s���a����2i� I I��t���u�a>sr:�u:�;�r'd:l��:��:�)��:
lho legitimo de U410 AntonIo: quals�u'er outras cousas tram;-, ex�g,e�'ente, g'egu.ndo é pub!i�O e, . �'.re: ._

"

p".-: '(",•
.- '" .:

.. M:ül't.Í:ns. ê de 1311'" mulh'e·r 1\.6 ".;_
i �:-ei����:.:.'....' p,ort.Q.oas pela Supte. e faz'cr a I nO.I.QpI.O, tel

..:,·l .vll1.d� .adqulflndo
Jurz d� Paz no ..•ern.lu do cal"

..,. lUt.' .� _,

d
. go de JuizO de Din,ilo.)) - EI

..

"'l'S J.n"',',.'qUl'.llR. rle J6"U'.S. E·!1'l .., a."
CH:WI' a entrega ou . redespacho I mOVê'1S e 11110VtlS 'diVerSOS em .

� •
<A _.... '" _ v

=-_. ....""---�. 1 para que n:ilngu.cU1 pü3sa em t'em'..j

.... turai deste t:f!tadú.· nascida No bar e no lal: aos respectivos destinatários ou, nome de tercei'ra pessoa, qual

,aos ô,A'3 junho de 19í6,- do. K N O T
.

consignatários, bem como r·ec2-!i seja Elly Rutzen, braslt-eira, SOl. I. po algum al,egar ignorancia, mau

,mestÍca, �olteira. domicHiada não deve fàltar her �argas desta praça para ou- ;. teira, de profissf:o âomesiica, 1'2- da expedi'l' I(} pr,es,ente edital que

;e residente Ilés!a cidade, fi-
tros lugares servidos pela Supte, I, sidenl·e com ele na mesma casa, :,:·erá publicado consoante mand<l

· ,Iha da Jósé de Souza Rosa e
�<§.���.�!fJ;ll·:;;'�,�,'l!'9�Jj.v.:'�;T:����e Cabia.lhe, no cle!O'empenho do cal' I á rua Joã.o l?-eSS03, nesta oidade. a lei, pala os fins de direito:

,.de Anna Tobias da Cosi!:'.. .�
, ��� go, cobrar os fretés, com 'todas! Há, no caso, como se ve, úma Dàdo e passado nesta cidade de

. ?�dreooÍltà:raiq' os dótumentos! H �n tnun�>' Qp III I' li :.? "��s dde:pe....s(��'dOao; dli,,"ersos, chlie�� I cp;eur;fOeHaQ'envlealln�oOm;lnI�ç[;;l ,O�"lCOi1: �,.:una';Onl.'l�lnfd�oslnol.nlzen,od\i.�Sr:'�ll·�lr)�nê,�
:�.exJg�,o p<elo artigo 180 do Co�!{t_' llUd/,' U UU� .. 'i'; n;, ç ú 'vI', ,--um os COHd'Cl-> l, f

.. (, r. y H tLzel seI _� - - -
- _" "':;

.. digo civil �ob
.

n' 1, 2, ,. e .4,
� ;�: men10s 'emitidos p<eia· <:Expl'esso i apanhada nas malhas do mesIgo I quarenta e cinco. Eu, Os\valdo .

.•.. sr a�guem. 'tiV€ll conhech.'1I�mtó·de .� E' ti antena preferida para�" Sul Ameflicari'O,). De alg'um tem. I processo. Em face do exposlo, G. Nóbrega, Escriv&o Subslitu.,

•
'

$O O seu radio, COm ast 211
,!O

1'0 pa a 6' �, '
'

-u ,,, a S t I d tIO ,em exercido, o escr,evi. BIu-,
_
enstir alg'u:m, Impedimento legal, .� ".

a, • * ,- 1 rc a, a .JUP�\"'. V2i),Q i10-! q �I ( up le., para ressa.va 'e

•.. acu� ó para os fins de direito. ii tena o seu rafilO terá 11mB � tanGO mií.a s'ens'ive! diminuição _s·eus· dtreHos ;e garaniía d� sua menau, -em 11 de abril de 1945.

: E, para oonstar e chegai.' ao co.. � recepçãO perfdta. ,� I de sua clientela, fato para 9 integral inclenÍzaçe.o, prOtestar (ass.) R'icardo !3-uerger. Juiz de.

, .'�hecimentQ de t.odos
.

lavro o � Peça hOJe mesmo uma de- 1: I qual ni"\> p:od·ia 'êl;1contrar expli- contra qualquer altcl1açãn c]'E;' Paz no -eXccrcicio do cargo d'e

, .;:p.res'epte par� ser afj�ado no 10. I � monstraç�o c'n sua ciMa: :� I �açê-o plausivel, pOJ:" isso que os bens móveis ou imúv·e.is, por I �u�z de �irB!�o. C?l1foere .con1 0,

H,., gar elo costume e pUblica'do pe.. /..$i IIi.fl1rmae08! .Çll� ü sr. Júsà � ll'e:�s eram razoaVClS 'C, e�n vir. };ârte de Joã:o elas
_

['.!'eves PessoeI ' vr'lgll1al ah;�a(1o no !�gar 00 cm:..

,:Ja iJ:npI'le�., I ... 1 �'!.Iua�u,. .. �: I tuú.e da esc�ss'ez de meIOS de e Elly Rutz'en; p'e;o que pede a lume, do que dou le.

·

SI
.' , .. ,

1 ;;! b'l d
., ('lua ;)110 .r-m.l!!), 9 .,. tI·a·l�·I),n'r,LI> nao 1

' . ,r E' ,. .. .

·

.

umenau,l ue a l'h .e· 1945 � ,Bl�memul ,;t I
.

[,"'_ ,"" l'<-, 1a quem quell'a v. XC.í!tI. se mine manam' Inü",

.
Victori:n{) Brag':: � , ,. .. , >. . _ ••. _ •. , __ .

1,./ perao:.! �ualquer o.po:-tuni:dade! mar ii .

ambos os Supdo;". deste

.

Ofidal dó Registro Civil. \.@.��I._��:J:;t:i�,�_��.•_ili>,ii'._�,fJ_�._�U que se�lii!e Ofereça, Alem disso, seu pTül(esto, bem como Ci.::,1e 01211 ,

.. �-:·7�."""'�·-:-�-�-.-.:--,.-.

J
- I -D-

-� f Ctnzo ue rreno ca ' ,.0 arca de
Cartada João Gomes da Nóbrega

Blumcna«

Oswalôo G. Nóbrega

Ate'nde tf}dos, (li� s�rvicos de
.. ,

Ra�ios íecepiores
SarviC!l3 Hap!€Jcíl e Ga.rilllUdll2

TELEf'Or.:rB 1395

::3ija 7 de Sawmtlríl 13
.

. .
. # .

incumbe ao seu �jroprietádo
registo, qualqtl2f aHeração,

Portaria da Emofesa
Industria! Oarcfa

.
Garcia

João Durvã!·MueHer Velha

Hermarm WeEg� S A.
(filia!)

lesio Salto

Salãv MUé!!er
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fi a ã,
lor

11······.

+. andeiraate
Dominóo Dia· 22 de Abril..... ' � :1. ..

.

'

;::,; .:GRANDE TORNEIO·

.'

com viagens regulares 'entre Itajaí .� Santos

(a�ll;& ��$�al
ITAJAT' __o

"J

�.: iI,!II���I§�.III·.al·11Q�3pa�himtc da Recebedoria do ms�rito Fedmd (M. da Fa�enda)
I

. 8sr:rUtirio: - THAV�SA DI] OUViDOR N' 21 . lo anda!" • H! O I� �

I.�i� Encarrega·se com Eficiencia e Rapi.dez de : ",Tiltllos declaràroríos _:_ Naturalísaçãea � Retificação de
i Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa

II" ,..
ele Autos - Oertídão de Renda - Serviços em todos os

"Mhiisterios - Registro de Diplomas - Procuratoríos -

•

I Serviços na Policia - Permaneneia de Estrangeiros - Re·

Ii. gístros .de fin!I�s comer:�!ais _e industriais n? D._9.I. - Re·

11..'1 gl.stro.c.I.VIl
-

R.etlll.caçoes de
.'
I.lOme e filiação -

.

.

! Certidões para embarque. .

Ii B Re@islro de Criadores - 3erviç!ls no Di P.
.

: I '. Recebimento lie cantas no M. da Fazenda.
. ! ;

m-at .... N !r 9"....... W4>4Q:��tw�����=' !ai

:mo õ:;>

�_

.

� .� ....

·f·
.&'I.�

�.-.:!.�.' A=-:.·····.· ,.1-·
",'

!!li!

···tb···.····· ..

•

Sérnpretoie continua a

elhor

;;.,�parelhos ,de. Radio
da R C A Vitor

realil� do
lei l.

I'
No ·har e . no lae

RNOT
não deve faltar:

I �-4ó.,.,�-.�-�.Ji ....�..-:t�.�...�:t._m.�

Embora lacr3;�5 est�� S��i���$ a� �aU�sllei1bJ
Comunica-se aos interessados,! o rcegistr,o, deverão faze-lo o.

que, os aparelhos de radios em'... maís breve possivel , já com a regi
bora lacrados ou apreendirlos; pectiva 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 COrreTOS e Telegrafas. que serão recelhidos a Reparti-
Os que ainda não efectuaram; ção competente.

= :!!!Ih !f

�C"'>';" Y;n'tss1'_;1. f'f�i fJ j'.o'
� �

:J � gá .....� :q,J

B�Uil�enii!U Lid1Ii.
� �� =� .-" 1!h�"'E'��P. �""""'" � "'"';' _

P��d\.(lw�s a�1íl Geira�
Tintas em bisnacas oara 2.; ristas

(} ,

B!iJrn���n .. �f;�. Cé5t�1;\,,�;i!!a
�)oc"""ZHl�1UIC :MiLq ""'iõõ"""'W-��

7.Sociedade

EDITAL

V I S o
f Çle ordem dO,,�r. Prefei:o.: faço Pt!b.!�co. .aos i!:!efeSsado�t

.

I possuidpres de apouces murneraars, que durante o mes de anui
serão pagos na tesouraria da séde os juros vencidos em 31 de
dezembro de 1�(44) e resgatadas 3S apólices, das leis no 113 e
[10 196, abaixo relacionadas.

.

Lei n, 173
�w..�j:�.:�+:+.•��ÍÍi'�..�:��•.�=+��"�� N0s. 1, 2, 3, 8, 9, I Ü, 12, 49, 59, 64, 65, 8i, 87, 88, 89, �}4;
!.' A.. ·.C·a p II!!! i·a I F

..�.,. '.151. 15... 5. 157, 161., !6.2, 173, 1.80, 19B, 202, 203, 205, 215, 249,
'" >!ir j 2' �- 27C> "'9' 29" 29Q "'05 3{)Q 31 Q ;;, Q "'iA ····l·� "�R..�. -

- :� t 5111 �íl.[11 o, c. 1, D, :;7,..),.' \'_ t' z o , i.)! =» u...,q., •.)..J'\Jt. oao ,

I ... .... -== ........=.� � 1346, 353, 35ó, 372, 379, 382, 406, 407, 411. 4 i 2, 119, �25, 438,
y.�

;., • p'; d � �Í 443. 445, 447, 449. 45i, 474. 475, 477, 4.83, 488, '..:90, 492, 50[\
.� A �a,:.;a que t ...� �o. OiS i 51G� 518, 521, 525, 528, 552, 564, 565, 570, 511, 575, 576. 585,
� artigos do mat.s baIXO � 667, 671,677,' 685, 686, 68S, 692. 694, 699.. 702, 707, 7íl8, 1109
� preço ao mais alto. � 712, 716, 719, 721, 722) 742, 748, e 749.

i :Grande sBl1hmmla para � I ..
.

Lei n. 196
'"' Q

I
� �f I Nas. 3, 5. Ó, 8; 18, 19, 21. 29, 32. 39, 47. 48, 5.-" 62, 7",
.� li f ft ln, E S � 1109, 110, 117, 119, 123, 133, 138, ]51, 152, 155, 163. 173, irs,

1
�

..

..' .�. ,177. 180, 186, 18S, 190, 196, 200, 206, 207, 209, 2:0, 215, 222,
t ilua 15 de �o,���bro, 505 �. ! 223, 224, 232, 233, 240, 243, 245, 246, 250, 260, 261, ?f?2, 269,

�
.

feRi 1ª'11 � 1270, 276, 277, 278, 280, 284, 289.. 293, 297, 298, 303, 3(14, 305;
-

�.... tll
..

.

i.,

1310 319 325, 331, 333, 334, 330, 341, 343, 346, 351, 352, 353,
:{íj.*\l.1t���,,��}�g;:1.i*·'?.:k��;:��*���,,'l" .355: 358: 359, 360, 362,355, 373, 375, 381, 385, 388, 389, 392,

.

397 39g, 414, 4�5. 419, 422, 42G, 432, 436, 438, 441. 4.47, MiO,
455; 458, 464, 469; 476, 480, 4.55; 493, 49ó, 501, 506, 513, 514,
5i6 518 523,525 536,537,538, 54!, 552, 567, 570,584, 588,, • , I

6(' 6 I
. ln (!"8 6·� 64" 65'"597, 601, 603, 604, 605, J7, 09, 6 1, 6.tD) 0<:, ...0,. v, t,.

658. 660, 666, 668 e 675. .

e

Díretcris da fazenda de Blurnenau, 2 de abril de 1945 .

ALfR.EDO KAESTNER - Diretor
��i.\iJE!foi�J!\II$W����

T�:c�������;:;f�;��J;.g�'
sg!�;��R�1���YF.����J:��
attcuQultES E C:·�9UIH.t!Q{E.

c:

o sol quando nasce é para
.

todos ...
Mas, ; . para todas as impurezas do sangue só o

,��� 1J§9���ji
.

-

-. � 1-
.)"�;

�)--,)��
o mais "'ilioso al.!xilíar no tratamento da Sifills

em qualquer de suas manHEstações· cutaneas, viscerais
ou nervosas com fadó o seu cOitejo de sofrimentos,
íais como: Tumôres osséC1S ou mUSCt;!a,6:;, Bubões.
.Gomas, Piaca,s na boca ou na gargan!i1, Periurbaçõ::s
graVES B proÍu·ndas nos olhos ou ouvidos, Cegueinl,
Paral1s1r., etc.

.

.
.

O HOALENOGAL" é o depurativo mais eficaz
e otiê g"Gza de reputacão a mais jusiifk:ada. Seu uso

impõe-se.
•

N.!) 28 EC
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.:....

Aptovei1�n1 as DOI11EIR S das
30 D.los de P.··.. recos Maluc

....,
. ".

ma b Isas

Par impedir a lo e que
. ,Mensàgem de Eisenhower ao pOVO alemão concital1do=o a não abandonar os ser-
I Ui,ndrBs, 12 (A-.P.J 0 g2n�'. de !iit11�<ortanda vital, não

Sé�, '11;��� 'agr;�ftl�� que vos ou os aliados possam'] {lOS do dístríto em que viveis. (

.Jal,Eis.e,nhow�.r. tra.ns.. miLiu. '... p.elo ment.� �ara.vós�. corno ",tamboel,:' 'Vfj���
.

.

. I�.U U�.· fazei' i�lpedirá a, catastro.f? na 4°) - R��;jiSti, si necessariol

lacho,! a seguinte measagem aos pata toco o .pO'\'Q ale�ldO. Ob,,-
a fonie, qU'8. ameaça a. Alem:", Alemanha, este aLO, peta r,w;:/J., a ll1�t.ança. de. gacl�,

al'ema'es:.
_ .'

. _ dre��..las estnLament'ê e "� vos�a nha, D-e�obed:ecendo,.as, nada 1o) � F�z·er tudo ao. vosso l>orco: e aves Q?mt�sf!cas j Pl�'-"
«AS ;j'l1str'Uçoes a seguir sao umca 'esperança, para impetur '. alcance, quazsquer qU3 sejam as servas vosso gano íntato , nao

��+-4!�� ""'+:= ,,_.,_,+.'-,-.O •.-q,-•.E3l.-�-�-.::-.-•.-.

�._"'_'.�'/'�
__"�

..".."'.'-,
....."'_ . ....--.ç.'! dHiculdades, p.ara nro.ss�,�eif.' esqUBç.aiS que cluran.1'B anos [j

. ..

'....
..

.

W·CIO···
..

···Ê "SõClãlH com: ?s S"I':�ÇO� agri�OI�S' n;::" Alemanha abasteceu ...se oom aH�

C
..

' ',.1"
I

Ditam.,eMau.'U de H'·
'

.

.

15 ��.:::��o,sD;S u��:za>'l�lo d�a�l:��o n�l� mentes saqueados nos terrjto;

...., DIu .,Ie • ,... li ��.:.,:;,:..::"r,·:· :.:..,;.:;.:}�., l.' -t 'v \ e.' c. l',,' 'o dos 'Ocupados j confiando nesses

Aniversarias ���j.f.i�; -ef'l��s �f�c��:l� (II) vosso víveres roubados, mobilizou os

Abril de t545 - 5tUS ttabalhadures agrscolas;
Festejou ontemo tl'anscur'l 2°) - Neg<l"\_VDS, d-e qualquer para i} serviço das armas, e f<:��

�������������������������� BO de mais.iim; natalicio o sr, maneira, a deixar os VOSSO.'l lhou em se a1'ÍnI-:'ntar a si mes ..
. Paulo Weidlich,'deiicadof1.tn� I

serviços agricolas, para ingres.
·1· declaração de Guerra da Espanha ao Japão eionario da Empresa nulo I SUl' na Volkstrum ; si já figurcjs

111él.·

Viação Catarinense. corno conscrito, fugi Imediata-
'

50) --' Este ano Q Alemanha

I posição britanica em face da possível atitude de Fnmco . _.'-- mente, e voltl11 para os traba, dependerá 'de seus propríps re-
. Antversaria-se .!i.to.,·e CJ sr. lhos da t'erra. cursos alim�ntid.os').

Londres, 13 (A.P.) ""-' Foi a seguinte a resposta do major
M.; Adans.

.. conservado. r, sobre a p'osição britanica em íace da Angelo Daitono, filho do sr, 30) - Resisti, "i necessarío .' .... . .

Geronimo Dalfavo, comerei- pela fon:d, a todas as tentativas I .-+-"-+-�-"-.•=+-�-�

passive! declaração de guerra da Espanha aO Japão: "Quer de- Idare ou não guerra ao Japão. é uma questão que cabe somente
ante no munieip

..
ia de Indaial. do partido, para .l:etira.r alímen, Sessões Cinemalogra ..

ao Governo Espanhol. O Governo Britaníco não tem intenção- l,i üettue ko.J'e a d.a�a. .�.,a.ta!i,
.-+-.•-,�-�

...
-

..�-_4>i=.-+"-.+
J �m . t "i'nem influencia ou conhecimento da atitude do Gal. Franco e .

, .. dcas "ra. UI as
não. -ha probalidade de ser afetada a sua decisão c�� da srta. Ioland_a racheeo, � filli'l��t1lEJI�!Ml ��!i!�t<llR!il � .

_ ""'. .. •
.

.
I. • tilha do sr. Edmunao Pacheco. 1 @ ��ii!���� 1o!.711<ili1 lJ.g",m li u�

eY+�.�....t'�....._�.�,•.•�� ..'t ..n
..

, +.e e ®_'4>��._�_��'_•._�•.�:"i_��._'lÜ.-.•! *""X'..... = S�U't� I!ílillir��� tioje, com inicio ás 15 horas,
• _I _"'_U� �w IiU<iJ o Escritorio da Coordenacão

, Instituto Médico, Dr. CARVALHO � DR .. AffONSO BIlSilf1 Em sinal de pesar pela morte dos Assuntos Inter Americanos
.

_ � do Sr. Fra.nkHa Delano ,Reose fará realizar 110 Teátro Carlos
.". .� DiploTll. pela Fq.culdt.:l(le ve1t, PreSIdente dos Estados Gomes uma sessão cinc:matograa

. Diagnóstico§"J.;nf\lCOS � Nacional de Medicina da Unidos da América .. o comércio fica gratuita, dedicada ás cria0-
Metabolismo basal - Elétróeardiogr.afia Labora- I Univel'sidade do Brasil bluillenauense cerrou cn:em ás Ças blumenauenses, exibindo

tório de Análises (sangue..;...fézes ......ul'Ína, etc.) II] Medico Especialista em
15 horas suas Porhlf', hasteando filmes altamen.te educativos e de

, • .. • . � O
.

II C· a Bandeira Nacional a meio pão, grande intelesse.
Chmca especJabza.da de Senhoras .� oenças as nanças 4>-�-,.-�..;._�.-i>-.�9.-�- ..� A' noite. no mesmo lGeal, ha.

(Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se. I e da féle , No bal1 ,e nO IM I verá. função para os .a�ultos,
.
xuais, incômodas da ,adole cência e da idade critica, i! l .:

K N Q 1l I �Ol1rv(dando �e<l p�ra assIstI-la o

inflamações genitais, etc,) � CUrsos especializados 80"
não deve falta!) PO\O em gt:r,,!.

_ Alameda ruo Branco, 3 _' !J!umenao - Telefona; 1202
... .1 bl"8 Alimentação das Cria0. �-�-��,�,-.-�·-!i'-if·_,.�,�-" o �.._,�-'.f.-�-�- .•-.t:.....�,-�-"

..... 'í>l:' cinhas, Puericultura. Hlgie"
'0:n:«.�t:n:.�ioc�.ol��It::•..DE€�'ltS1�I:�:.::.]8Hv ue Infantil/· CUnka Médica

'.
'.'

I infantil, Tuberculose Iofan..

V
..
ia.·.. ·IIiOU O srDIli

..

redo Cam.'pus �I. e Doenças da Péle da:i

Re·sp·onder� ue
..In. 8Xot\.tll"cO'e d� Preflll,ifRBW'!I dl'f""nio �1I'!l1 I ':..neaDUeçaf�·! 'i:!t;!iC''V -,_ 10G!>�':.gU u pliilu ü I'�U ti 1 U Vi snu li li .. ium 11, u_ !iI!Ii _�.

Damos ahaixo o. programa ürg&::Jizado para a retreta
.

.

B H-,ii b d que a Batida do 32· B. C. realizará hoj;} .. na praca r-�ereu
auzencl8 O SPa runo , e ran l�� &w Ramotl. DemiDf!O 15 L.'O. COi'rel1te, :lF.S 1.O,30 >1$ 21 h.orOR •.

Em virtude de auzencia do Sccrétario Geral da Prefeitura:'
.

.

. '�H .� ,�
- "'-;} � __L. _u_

PHfrJiE!íiA PARTE
sr, Alfredo Campos, Prefeito Ao sr, BlUno Hildebrand, que r:: .. A Á . êt? I
Municipal, que viajou com des- por sua dedicação aos interesses !.u.eae.{f .()V?i't-:• ..cVTt.1'��

I
NOMES I AU'fi)RES

I�
E�rBClg::

tino .. a'.· Bdo Horizonte, Gnde do municipio, Que vem servindo I A@ Plisseio hl. �u€l!'rêirti l]Ch�'iHfo
partiCipará de !.Im Congresso ha longos anos,. gosa de mere' . Geléste POlí1seci'i

I Luiz Bi!rons li'alsi'J

Rotariano, foi designado. para cida popularidade entre nos,
I
Falsa Baia!)il Gerll!do Pel'!lÍl"a Samí:m
Mal'a Car.!íl'!'Tõ'_T... n P"'l>h.." � '1'" ....1-1"

sub$�itui-Io. interinamente, por desejamos felicidades no deseOl'
-" Ir. "''''dtl'.... • .",",."., ...

.

I Lo SEIHHIDll ilARTE
ato do dia.11 d.O... sr, n.tE;fventor I penuo, das funções que vezr. de � /
fedéral o sr, Bruno Hzldebranj assumir.

- \ c;,/ ;:�, A.s Parolas �WlddiS'lUeI I Valsa� PuM nos 01iUlS � E. Ramas frêvo
te.;,:'!:•..-:�.c.�...m-..�!I!����� ••-=:-..'..�

� '" �� J ,�.��.:: .,. l1ro sempre adeus l�"�"l�!��.t�$:"".. ' h.��",,"''''---'� i/ '/ TcneI!te Chaves 1 ". ", ..,,,.,, __&. '" _"u",""u
---.........

/1 Ij
,-_..

s .'� Fazendas quasi deGraça!

a

Deposito li disposição
Deposito Popular

.

C/Cts. com fiviso de 30 dIas
I' l' .,.. 60 dias
Idem (d.��r gn dias
Idem idem 180 dias

ctCts. Prazo FbJO 6 mêses
Idem'

.

iaem 12 :fi

2 0/0
5 0/0
4 O/o'
5 0/0

() H2 0/0
"6 aio

� 5\2 O/o
Ô O/O

,Banco Popular ê Agricola do Vale. de . Hajai

:.5" I2>P.O VIFIel:'
.

..
r ;t'" (,''!.t: oQ .4!i

::fsr:ECI�L IDADE

elA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVILLf (Marca Registrada)

tempo e. dinheiro
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