
Escreve o 7Dliiri:o Carioca,': Um

I elos orgãos de propníedade da

..,...._...... I Nação, postos ao servíco da pru,

[II t r I'
paganda ele:üoral da candidatura

a, u mo
" \ U!() Píicblismo, est-anhando que

Cr$ 60,00 I se falasse da nercssídade da r�·
Cr$ 35,0,)

I
. d' . t

.

f'Cl:� U,30 nunclél. ')'S ln�:erven o!:es, a.lll1,
:.... ,....,. ...: de que o proxlmo pleíto eleí:o;

O arcnlto das aspirGçõés do vale do Uajaí raI s'e possa revestir das índis-
pensaveís garantias, recorr·eu Gel

BLUMBNAU • Tefça·feira. ·da 17
.

Abril de 19415 - Dr; Achilles Bills[ni Díretor Respousavel -.Ano XXI· N. tU exemplo dos Estados Unidos, Ol1.
de iQ Sr. Franklín Roosevelt as-

5� E''X'e'rei-to o·a· Ilal.-a sisttu ás suas l'eclC!ições, sem s,e

afastar do poder. Par,ece"nos ha-

I FED, que participa ativamente da investida, bomhardeu o Q. G. Alemão, ver na parte dos portavozes do

. . getulísmo, uma péssima C0111,"\

atacaram o.Q. G. Alemão 21 ks. preensão dos dois ambientes em

.ao. norte de Bolonha, t,�n,d0: I foco, ou, então, o maquíavélico
nesse ataque, destruãdn também 1ntu.jto dê semear a confusão,
6 edJificias que !eralll ocupados I o que, aliás, faz parte ela car,

pelos ;naÚstas. tílha do getulísmo.
Em primeiro lugar; não consta

fraudou o Institulo' dos Indus-. que 110S Estados U�Ü("oOS já hou-
vesse satdc um ministre de 'Es, A permanencía desses inter";

Iriários tado para a Casa Branca. n�� ventores nos cargos de direção,

R:ÍlO, (Meríddonal] - Contínuan das prelo governo ao Insttruto poís, o caso do Presidente Roo-

"em
que Sft encoptram c.onsti.t'�

do o exame 'da le,giislação social, dos Industrsaríos.. sevelt é muito diferente do nos- uma afronta a? ?�VO brasHeiro,

em nova entrevista á imprensa, SOo Nos Estados Unidos as elei. porque eles servirao de amparo

o advog�.d'9 Aurelio Lacerda, eS-
Durante sete anos de engodo ções presídencíais se realizaram

I
ao {:ünclidat:o do oficblismo e,

peoíalísta em leis trabalhistas, 'e censura, o DIP impediu a cªrcu dentro do regime constitucional. p�r iSSG 121eS'll10, iÍ1�trum�l1t(Ís. de
declarou que sobem a mais de laçãd da verdade e os trabaíha-, Ali, há Estados que são gover•. ocmpiessao e de vmganças me-

608 rnãlhões de cruzeiros a qU;01 dores devem ir tomando conhe- nados por oídadãos adversarios \'i:taveis.

tas de. prevãdencia .nãn recolhí, c.lmenro da realidade». politicos de Roosevelt. Ali, exis.. Nas mãos desses Interventores

·····I�n··.;-·IIIIC.. -·I-a·-·.d·a··...:....--.-··-a----'---'-·.-·Ba-·I.alha· O'e'CI·s·lva de erlllllim ��tr��aa�I:�����C��l��ca�n��.o!���.

.....
a func.ilonar, ao 'prime.iro ac"no,

co.ntra a Naç[ll,0 :e as suas aspi-i
rações dtemocráttCéts. E 9S atos
desses sen�içais da ditadura já
estão. ch:nlonstrando, mal se i:ni�,
da a jornada p,olil.jca, dD que se�
rão eles capaz'es ma,�s tarde. :

Co,nti�nuar essa situação lÍ.nde�
ciOTOsa. é dar um restemunho pu:':.
bluco da d'esl'é'aldade do güver�
no, qmmdp este proclama qUle
o .pOVOo bwsHeiro poderá eséo�
lhe1' Hvrem�nt'e seus clirig�ntes;�
Estamos num momento exc:.;p�
oi0l1a1 lem que s'e' tOrna il'ecessa�.

roijo provar com ato,s, e não com:

palavras, que lOS 'Í;ntuitps desse

goVerno são realmtmle sinceros.
O Brasil itJt:eir'Ü espera uma

atit.uc1e decisiva K.� patáo:tjca. O
afastamento'. dos jntervelltores e.
a sua substlÊtujção� por e.sp5.ritos
Lndependient:es são p _imperativo,
da hOra. Sê o 81'. Getul,tO Vargas
conserva.los por mais tempo co

mo ca'ixeiros da casa matriz da:
rua do Cat:ete, 'então o POVQ terá
as mais [;,(),!idas razões para s'e

convencer ai:nda mais d!e qtre eSMo
tá sendo lud:ibriadp e 'escilrllBô""
cio peta dMador cuja vida tem.
sido, aliás, uma constante exi�
bilição d'e PUradox'os, de desleal..
dade e d'e prlOfunda insensib�
liclad'e ;l1loral.

..

Há dois candidat:Os. A Nacão
terá ele se manifest:tr por um "Ou.
pOI' nutro. Mas, 110 mnbj:enre paU
HcO 'em. qu:} ni)s achamos, um;
desses cand'lldaios dispõl9 da ma,
quina eleitoral que Os [ntervento,
res farãa 1Ul1Qipnar d'e ocordo,'
mm os des'ejos e as ordens aua

l'{õceheram .. E' neGessaI1�o, arr�n�
cal' 'essa nl:i}qu:�na das mãos do;
contraventor,es 'e lêiltl'ega:-p á Na
çüo. SO)Il:p-lit,e ass:jr(l1 po�-j.erá o.

Bl'as'il resolver s'ca problema po
l:itico, S€ll1:OS reveJos das ·vio!en�
cias e dos' odios, a qt�e estará

expüstQ na campanha eLõ'intot'âI
p,ara ·ü sw:t re.orgallitzaçã;o d:e;"\
ill,tQcl'á1�Ga,.

DEBLUMENAU
.

.

Ofensiva lotai do
r 'Ro;má, 16 (A. P.) .-;;- o .0. G�

I' destruindo G edificios
AHad'O na Italia ànuncíou que as '.

. fo,rças do .Quinto Exercito ini:.. �o'marcml parte pS.' aviões do 1 ti

oíaram õrrtem a Sua ofensiva to� Grupo de Caça e -Bombardefuo da
tal, contra '9S nazéstae; em prosse FÔrça Aérea Bl'aol1Ú�tra, os quais
g1.l!f;menoo .ás operações do Oi:.
tavo EX'CI'ci.to inâciadas uma se- '0· gouer·.nomana àtraz, ..

:! lRoma, is (A. P.} Informa-
re oficialmeute que nas opera,
ções aéreas da nova oíensiva
.Iançada pelo Ç)u!intto Exercito,

'. "----------_-'---'---

No bar e no lar
KNQll

não deve fa:lta:c

LONDRES, 16 (A.P.) A agencia alemã T1'ans-

ocean info1'mo'U hoje qy,e o Ma1'echal Zukov d(Jsencadeou
sua espe1'ada ofensiva cont'ra Be1'Zim, na região situada
�--����----�----�-------------------

Rllsevelt. deixou' seu parecer sobre os pro-
.

. blemas de· paz
; L.ondres, 16 (A. P.) ._;';, o Qaf-\ de evilltar quatquer diminuição 11:1.}
l'espondenre p,oliitico ,do 'Dally €sforc,:p de guerra.

.

He:rald" doesta Capital em Nova O pl"opnio Churc�lm manif:es_.
I'ONue ·11'êve.la ag;ora que Roos€.-; tou sua aprõensão pdo estado'
v:elt antes" doe sua :mOrte escre.; de saude de seu amigo, PresicLén,
VrBU um. cons·elho a ChurchiJi te Roos.ev'elt, desde o. encontro
expond:o ('s'eu ponto d'evista s:o" de ambos em Yalta.
bre todos os probl'emas d,� }Jaz".
O referido correspondente· infor�
ma que Roosevelt estavá sobe�
jament;e mnformad,o .de todas as

lTh]nuGÍas a. ,esse. l.'espeJto., afim:

interventores
eleiçõesI Os

ent1'e os 1'ios Ode?' e Neitz, após wn trenLelzdo canhoneio

de a'rtilharia' e forte assaltQ aéreo. A informante admite,
ainda, te7'em os sovieticos penetrados em algumas linhas

de defesa nazistas.

Molho V I C I

No bru e .no lar
KNÓT

MOSROiíol absoluta,��nte inofensivo para.
.

... .. pele.
_

EÍlclente proteção contra

Wetzel '.. :P1CAqAS; DE MOSQUITOS fJ
. .

.
outros InSetOS.

.

Igualou melhor que o

similar extrangeiro
Falir. C. ANTWEILER

Rm. 1 às Seetmbro. 100 ,ex. 56
BLUMENAU

Seguiu a Delegação
Brasileira á Confe
rencia de S. Francisco

RiO! 16 (P1'2SS parga) :-;- »
gUltU hoje para os Estados' Uni:';
dos a Dek�gaçã:o. chefii(},da P2�Q
1Vj(j;n�tIo, João Vieloso, que r'epn;:' I

! ..sentará v B. rllSí�.

.} n.EÍ. co. ilfel',enC.i.a.das nações umidas, a se reali",
zar na d>ctade â<e Sãv Francis",o.

.... M ] • U "_

nacional
de todos

Bela apresentação - Otima seletividade - Som inegualavel

·Badios Je
A mara\(Hha
E' um radio

da industria
ao alcance

erSOD

façam-nos uma Visita sem Compromisso
Disb>ibuidf(1)tJS parra OS Estados' do Parand e Santa Catw'ina:

·Prosdocimo
. .

JOINVILf'
João

CURITIBli .

#' MATRIZ
..

Praça Til'adentes, 2(10

& F i I h os
BLUMENIU

FILIAL
Rua i5

.

de Novembro. 681
.. 1-

I Democracia é
imortal

o desapar�cilm:'-tlto d'::!,
RooE'ev·elt foi. um goipe vigo
I'Ü,SG desf'2chado C()l1tra a de..,

l110craola mundbl. Para as

AlneTlcas, partIcularmz'nté,
r'epl'ôi".entl()u uma p'2rda ,itl"...,
reparav21. Aqui. nO Brasil
suas palavras cheias d'e libC'N.
ral'i!smo, eram :ouv.idóls com,

resp'eTto, oe fervor, e já nos

acostumarmnos a cr.ii:ticar,.
veladamente, a nossa d'iJta ....

tUra, pl1seril1do os discursos

profeddos l�or ..:::;t� g::mial
cu]Nvador du 'regim:? livre e

c!:elnocraW.)o.,
.

L.i:berú Badal'ó, aO s'�'r as..,

sass'inado numa viêla escura

pell() punhal opressor, t'2'"

ve uma fras·e imorredOura:
«1.VI'lOrr-e U111 llbel'al, mas não

mOrre a liberdade !;). A mor-"

te de Roos·eveltt iguaimen ....

te, não. fará desaparecer o

&deal d'emocratíco. Este é

�m(Jrtal, está na alma de
cada cidadão, livre ou opri-,
mido, desabr-ochando

.

com

!Itll.p,eto irl'Q&Ístiv'el toda yêS

gu'e t'e,ntarem sufoca-I·Q éom;
a fOrça {ll! com'u vi�Iencia.
A c1emDCracia brasil::'ira, cem

quistada com' I() sacrifici-a d�
tantos heIO!tS, >está agora r,....

cobrando alentü. Nada hnp�;'
dirá, nem p2rseguições neul
r,epr.f'saUas, nem a f-orça, 'qlJ.e

.

ela volt".:: a Imperar livre' de
iodos os vesti.gios fascistas da
OonstHuiçà� c1e 37 e que a

Lei Adicif.mtt1 não quiz revo:"
:gar.

e

tem dois partidos organízados,
[Um programas deftnidos. Aqui,
saímos de uma ditadura de sete

anos que acabara dom os parti
elos. 'fiemos nDS Estados, inter

venrores que são pessoas de
[lOnfj_ança íuiedíata üo ditador e

que, por ssso, mesmo, constituem
o maior obstaculo á livre ma"(
nífestação: da suberania nacío«

nal, Esses ínterventores são che

fes poÜ!:icos da governo,
-

CO<Jl·...

denam a campanha do caudírlato
uHcial 'e dispõem da fOrça para
exercer a' ciQaçã(o e a 1'"àuúe ,cld�
tlOral. :Acab2unos de ver o exem

plo dô sr. Paulo Ramos que,
diLscordandü da candidaíura do

o'Eidallismo, teve de demitircse
da 'int>el'vf':ntoria íederal no Ma..;
ranhão:.

x X X

, - .. � ...... _). ..".j
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Edital de Citacào de Herdeiros
,
"" com o praso de 30, dias

.

aparelho:,"de solda a, oxigenlo, completo, novo e o Cidndáo Ricardo Buerger, Juiz de Paz, do distrito

aind."a.. ' fia-o" usado, pelo P'reç'.0'
/

de Cr.. $ """1.000,,00.
dia séde. no exercício do carga de Juiz de Direito da C9·

UI Ui U';:' ,p\.. U �

J
�

marca de Blumenau, Estado de Senta CatnJ:iníl•. na forma
da lei, etc ...

In"ôimaço-OS no fiS,"pi�O'fl·,d"t/, d� Jr� til, �� �"
..

�!!1f� FAZ SABER aos que (i presente edital de cíta(}ão de

""".'. i>'." �
.

'ruí � "li.llIl U UEilt iUi-�.\.��HA, � u.u de herdeÍw,9, com o prazo de trinta dias, virem ou dele,

, .:.' ..

--

...,.,..•.-'.A.•,:.....--.'-r..• ,istilian.�Jo. R.·.. d,......Dl.O... ,

s .....52:(., em..
Rio �O·.·,'-,S,u,·1 conhecimento tivezém, que no cartorio do 10 oí'icio de õr-

,. Jl"
'li fãs desta Comarca, se está processando o arrolamento dos

...".;.....7.�.-C-.��-�_.-.-o o,*-�-.......�.·__:.-.�.;&-+ o�-�·-(b."..+·_·.-.,..iIo··-,-.-�''',.,�- .. " bens deixados por Ialecimento de Hermann Walter Schoe-

c','. "·1. ·.0 .��,�\.. , E'."
llEZ' �'il ! t - .'," � ·....a ..t'aI!

nebeck, e tendo () testamenteíro e Inventariante Rodolfo

r'#.
i'mo M li 'Iilo>!lI ��y� li Hollenwoger descrito os bens do finado e declarado achar-

�', _

.;. :� ......:t.

Faço saber que pretendem ca- Faço snber qu� pretendem ca- se ausente em lugar incerto e não sabido o herdeiro OU8�

DE BLUMENAU sar-se: Gerhard Krueger e Ger- sar-se: Cirilo Sabe) e Eda Reif. tsv S-::uGeneback, CH8 e chama-o, para no prazo de trinta

da Starke, Ele, natural deste Es. Ele, natural deste Estado. nas. dias, contados da data da prim'Jira· pubHear;ão deste na

"",E,. X P t:" .. O· ..1··.·E ··N· .' 'T E
tado, nascido aos 13 de janeiro oido aos 25 de maio de 1921-, imprensa, dizer sobre. as primeiras declara9õPs do Iuven-

• :.... de 1920. lavrador, solteiro, do-! tecelão, solteiro, domiciliado e tarirwie, l'iC3'f.H1G íiesde logo citado para todos os a.emais

:fel. 1099 IIÍ (,.,P@S2êl 51 rniciliado e residente, em Itou- residente nésta cidade, filho de termos e atos do processo até sentença \'inaI da partilha,

peva Central, deste Distrito. fi- João Sabei e de Evelina Cas-I sob as penas da lei. E, para que chegue 80 conhecimento

Dr. Achilies B!llsini lho Iegitimo de Rudolf Krueger ta.no. Ela. natural deste Estado, seu e de quem mais Interessar possa, mandou expedil' o

mre�Or-ResponsaveJ
.

I
e de sua mulher Ernllie Krueger, nascida aos 14.de novembro de presente �dHal. que será aílxado no local do costume e

Q���t�:��g';)��lfa�o Ela, natural deste Estado. nas. 1926. domestica, solteira, domi-: publicado na imprensa na forma da lei.
.

DIJ)do e passado

O..,.
-

.

P
•

.,
cida aos 16 de

.

dezembro de ciliada e residente nêsta cidade., nesta cídade de Blumeuan. aos dez de Abril de mil nove-

i I�C_§�& ropn�
.

19!9, domestica, soltelrs, dorni- filha legitima de Henrique Reif centos e quarenta e .eíneo. Eu, Frederico Kllisn, escrivão

Ru� 4 de fevereiro, 7 ciliada e residente em Itcupava e de sua mulher -Irene Reií. o escrevi. Blumeuau, 10 de Abril de 1945, (,4.§s) Ricardo

: Assinaturas 'Central, deste Distrito, filha le Apresentaram 05 dO:CU.trn:;iltilJ� BI�erg�l', -Iuiz de Paz, no exercíeto do cargo de Juiz de Di-

.�A.n...ual . 01'%,'· HO,OO gitirna de Bruno Starke e de exigido pelo artígotso do Co. retro C:Hl Comarca. Está contorme o originai ao qual me

sua mulher Alice Starke, digo civil sob DO. 1. 2, 3 e 4. reporto e dou fé.

SetüG8Lt'rd Cr$ 555:00 .. Aprsseutaram os documentos SI algaem tiver oonhect."TIel'ito -de Blumenau, em 10 de Abril ne 1945.

Colonial Cr$ 2Ü,DO I exigi-do pel-o artigo 180 do COM

I
�;:dstir algum tmped�ento legal, _

O Escrivão: FREDERICO K!LIAN

N
,. digo civil sob n' 1, 2, e 4. acuse .o para os fins de 'direito. ÇERTIDAO: Certifico que o original do presente edí-

.

• umeros Si.alguem tlv-et coo?ecbnento de E, para constar e chegao ao co- t�} fOi afixado, nesta data, no lugar do costume; do que

Avulso (h'$ º�;:W €XllSti'r algum Impedímento legal, I conhectmento de tod;ns; lavro o I dou fé.

-l:\ttazâdo Cr$ O�50 acuse <O para os fins de direito.l presente para seI:' �ftxac1e rro 1�

C f b
..

'

- , IA - E, para' constar e chegar ao co.. gar, do rost.ume t pUblica<'l« pe--
.

--:-.. o a oraçoes receo lias nao . h
.

. t d t'd I"
: -

..

..

.

-

. s'''?ão A 1·�·"
·.n eam:en o e o -os, _

avro o Ia tmprensa.· . -'. ',#.'
. - '. . - - - ª,'>I' ....�...... ê ""- = .." � �'

-blíf'a_;ã.·6e�(le���e�� f.\"W3d:_SU': �U-, presente para.ser anxadono lo. Blumenau,14 de abril de 194Ój
�_·�,"'·_,,�-�-·�·-·{:o'-<1o".."'4-··(\<--�O

- ....--""'- .""-'-._-""- ....
-

....->�.-....

��H •
.

.•0 ,.3 I,eç�o_ gar. do costume oe publicado pe.
..

Victotino Braga .J ,; . d D' �.� '; ri.,._ d'" B1.Oda��?eB!umenau não la: nnpreusa. Oficfa! do }{egistro Civil. i ll'�O Q . nmp fi na I nmQPr.o (l ·lnmp.ll!-1U
..S; !isp,?nsamhz2. PO.!.... c.?!lceitos -Biumenau, 14. d.e .8b.ril de 19.451 +-"':�4=�-.•

-

•..--.-_'-4>-�.-'!lo
lu li 11 U_�U - ulhull tBa u U..dWJ. tt

e.mLdo:> em artlgo� aS:,,_l!1,ados.. VICtm']:no Brag�
-

.

.

.... Oficial do R-eglstro Civil. I ANUNCIEM NESTE DIARIO Edital de Citação a.o réu Alceu ou Ateu
'��""--�_ ..�_.\l!l-'-�-" � ..��� ••� Celestino Vieira com prasa de 15 dias

;'����Á�"g_]1 o CIdadão Ricardo Buwrg'<:'r, ,Juiz de Paz. no Ilxercicio

Ir
do cargo de Juizo de Direito da COmtFüs. de Blm:nenau.
Estado de Sant9- Cetnrina, nu forma da lei, etc '.

FAZ saber ao réu Alcei] ou Aleu Gelestíon Vieir?, nu
a quem interessar possa, que, peIü p"l'BS'Bnte e8t.á fH",ndú CI·
TADO a comparecer no. sala das audicncias def'ite IU1Z(), no

I
e�mci(l �o

.iÔi'iJ., no.
dia 30 de Abril

C.
(."

.. l'.(�nte,-p.elgG
to- horst1,

, aI!iTI de ser qualificado e intel'í.'ogdo na forma d>i lei e se

ver processar i'ité julgamento 1iuBi, pelo crime previsto de

� ('on�ormitl--3de com o artigo 51 do Có:Ugtl Penai, incurso nas

I
penas dos arts. i29 e 163, do IDB611H) Código, na mfidrugada
de 10 de janeiro, do corrente aDO. no café d!J. Hrilla Sehnl�d�
& Irmã>[}s, estBoelecida na rua 15. de NO'.TGn1bro. n.esta <:ida.

de, sob pena de revelia. E para que chegue 80 seu

__

.,
conhecimento, mandou o Sr.. Juiz de Paz, passar. o

. presente qu.e será PUbl.icado pel3 imprens.a lO
..

cai e

"

outro que será afixado no logar do' costume, na

• I forma da lei. Dado e passado negta cldi1de de BIu-

I
menau, 8.OS doze di.aR do mês de- Abril àD ano de mil

: novecento!< e quarenta e cinco. E li, Ass.· Luiz 5chramm,
, .Gscrivão, o escrevi, r\SS. Ricardo Bu€'rget" Jujz de Paz, no
'exercido do cargo de Juiz de Direito da Comarca' CerlíU.

" co que e2tá cOnforme () original que Ioi afixado neBta da-

ta, no JUg�H' de costume; do Que dou fé.
.

Blumemiu,12 de Abril de 194,5 .

O Escrivão: LUIZ SCBRAMM
, ·+- ..-�-�-.-:�-.. "",,;g;.-��t o .-�--"-"'_Ji-.·-."'-H�'--...-·t

.,"4r;.

Das fv1aDfeiua:$ a fina flôr
......................... II
��........._....,-

..-..,....���_••_;:t;i-'$.-�_oft;�'I'1

I &31
-

funebre
I

I

JtO!�hul� d.ê 8Iutnêiftl&u"
. =4.

"�

I!! IS d • LAtn, �r
.

LL 41 I ..

Blumenau, em jO de Abri! de 1945.
O Escrivão: FREDERICO KIUAN

E' fato muito sabido

que o sangue é a fonte d?- vida. Para se gozar SflU

de é preciso que o sangue esteja limpô de impurezas
que dificultam '1 circulação e causam lesões en1 tojos
os orgãps. Reumatismo, Dores nas juntas. TUmores
no figado. Ulceras no estomago e céu da boca, C{)f�
rimento dos ouvidos, são consequendas de um san-

. glle impmo. Para qualquér manifestação da Sifilis a

remédio é sempre

auxiliar no tratamento da Sífilis, que por st.:a formú.
la completa foi classificado "PREPARADO CIENTI
FIGO". Use enquanto ainda é tempo.· N.Q 29 EO

Jll11taclel\_listalnelltol\filitar
S ,�rviç(ls de prim�íra

." ijrdem

Rua ,l\{aranhão
N',27

.,BRAS it IV\ARl!
com viagens reg--u.lares entre HaJai --- Santos

Caixa pc�ta� 36 .;_ End. 'Tel�grr. HGuidort
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o Guarani ven ü d f
'.

ril II ,
!!BI. I DI ltlI

rDl r1 �r.;JO I�IO=�, !;'l�f!! B III <

��.iI�_�.. -'; ��
,

Com 8 reáltzação gO Torneio Inicio, ante-ontem, no! .' O titUlo-de campeão do Torneio Inicio coube ao GU!!.-I ".__ .,.1>�_.>')-_0$_�_, '._:'&:_�-"-�-!III
estadio da Alameda Rio Branco, a Liga BiumenSUeDS€ de I raní, que realizou uma excelente campanha, merecendo tão I No bar e. no lar
Desportos deu abertura a suas atividades oflclaís do COT- cobiçado titulo. yenceu ? Clube do sr. Arnoldo

_

Haertet e I
_

K N O T
"rente ano, ;,Esse torneio, eontormeã ar!! esperado, foi assis mer.eceu este l?rl�hante tItul? Ven?eu 90rq?e}0l u:n Tn!:l� I nao devefalíar �,'

tido por uma grande multídão de amantes do esporte-rei, gontsta quebríthou e� tonos a lI.nha e !utc!l de.�Ot,ed_a ��. {ê' -�.iIt·
.

�• .tf·�••é-."�T.-tJo qúe bem se pode yer pela bela. renda. arrtcfidfida, que mente. do eomeco _8? fim das partidas que;. tntervlu, nao ';� \>

�
� "'�... o1It. �rol�de:Cr$ 3.214,Q(j e eorreapondeu Integralmente a expe- nesantrnaudoura 80 m�ta!lt�. .. _ .' � (\ @1 � n li! t � I �·

etatíva; aleuneande, desta maneira, o mais, retumbante Tambem não sena tnjustíça se o São Lourenco viesse � r;,. �".J ��'& �J 11 lU'. .�·

siUo. E este oxito alcançado pelo "Initíum", é uma con- fi couqutata-t«, porquanto sua pertormence 11;) aludido torneio � �w"'..._
l&

.,;,___, m_a - .�.·

Urinação d-o que dissemos em nossas edições da ultima i�i de:_réra! sobe�ba, principalmente quando teve peja fren-' .� A �asa que te� to�os E'.

semens. Ao IHJ8S0<VGTj ,todos os espeeradores que ante-ou L o vlce.c8I1lpeaO.
, ..' •• * artigos do ffims baixo 3lIitém eomnereceram- ao campo fle grenã, saiu, de lá com- O parte do "lnitlum" {torve em seu programa CInco prelío t�

---

" ,,!
. ..' �

v}et�meDte satístettc. ;-' .'. '. e que tiveram depois de renhidas \Í1Rputas os seguintes t preço <:<0 mais alto.;
.

, ..
' Participaram dessll competição futebolística, todos os resultados:.' <J.-.t �r(!l\n.tm. ;\H'!��r,����n r.�fa �clubes que vã:) êompe.Ur, no proxímo campeonato. 5 par- I: �JOOO o �.��!�ihl;; '�fi.<.�tt".'''''".'''' ·f�!.!1i.� �

tidas; portanto, toram êtecttHidas, Dos cínco ii que mais A primeiro partida reuniu Palmeiras e Olímpico. v�n'! R l f II l! J E S �.apreciamos' foi, sem duvida, a realtzads entre Olimptco ceu o OHmptco por 3 escanteios contra. I: �. 1� •

.' l11! r.:1flI� �vencedor da prímetra partida e () São Lourenço, vencedor Julz - Jose Pera - Bom. ., F�Ja i5 JJ.® 1�q)Wemli;R'�. <l\�;; �
,do segundo prelto. Não pelo futebol realizado pOi' ambos,

.

2' JOGO �,,_.
-

..,,' k�
mas sim pefa grande combatividade, pela enorme entusías A segunda luta foi travada pelos Hmr s do São Lou-l [,� f@�� tOH @i
mo apela grande dedicação com que se empenharam es- renéo e do .Internaetonal, saindo vencedor o "beajt3mim" ", ., :::�:\'.'': i",:,,·'
€lêS dois prelíantes, mormente o clube de Rio do 'I'eate. por 1 goal e 2 eseantetos contra 2 escautelos, O tento '[oi., .�
que <foÍ. ·

-,
c
...
onstituído por 11 8.utentíeos.. abnegsdos, E .

da eran- de autoria de .Boia.' '"e-;--=' n :J.._' ��. ê7tÃ1l'fUt e c:oeeflui8 r'de .a}:mege:cã.o de seus defensol'et'l d que 'partiu aquele seu Serviu de arbitro o sr, Benjamim Margarída, cuj�. ntu
'brilhante triunfo contra o poderoso conjunto do Ormnio ação foi boa.

I"Esportivo OlímpIco, 3' JOGO .

11"""......__.........................__......_...... ............__....................__...... O téeeir.o cotejo foi
_

realizado entre Onara'.)j e AillH\ I. . .... .' ré. O Ouaraú
..

i. venceu famlmeme Dor 5 tentos e 3 estiHl-Dr. A.. SAN T A E L L .4 teios contra 1 goaL Tentos dE) L�Jzit!l 3s Focha e AD�O'Oico
para o v�ncedor e Bructa para o vencido.

A arbitrHgem de Arnaldo SHva agradou.
4' JOGOMlÍdico poreonenrso, do Serviço Nanional le DoençB.sMenLais, A nerrul.t.jm.tl nart.ida teve como ad.·ver'3flTios o Olimpi co,Ex-intei'no da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrieo do Rio to' '"

de. Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio d{l vencedor; do primeiro embate e o São Lourenço, vencedor
.Janl'liro da. Oapital Federal. .

do segundo encontro.' Triunfo o São LOllre!Jção pela coute.-
CUNiCA MÉDICA -- ESPECIALISTA EM DOENCAS 'rU1RVOSAS, gem de I ponto contrl'\ 0, Neitzel marcou o giJs1.

.

OONSUnÓiUO", R ti A F E li I P BSC B.M ! D T Atuou Jose Pere Iegularmente,
.

tEdificio Amelia 'Néto) 5' J000
Das 15 ás 18 horas A ultima porfiá reuniu Guarani, vencedor da terceira

F L O II I A fi Ó P O L I S e São Lourenço vencedor da segunda !.:fquarta partidn. Por
_ ''''''''' """"__""""' _.. _ ""'._"".,__-.._.,............ . ponto contra 4 escanteios, venceu o Guarani.

A partida foi dirigida pai' ,Jogé Pera, que foi bom.

Dl!'lomado pela Facllllialle Naclnual de Mediciná da
.

Universidade do Bra.�il.
.

deGtruf.tÚJ1'.de BRR.J1TAS

I Arrancar e destruir gra ..

r _, , .&. ·'-1. •

I "atas e conü'WUll' para o

I desap�reciD.1eDto da malária

I em BmmenRH.

14-,<S-<êi"""'�-·&.·-�-'�-�-�'-.,
,

'f'Of,,�M

��.,n� f1��s�1��.·.;.Dr;Jjf,h;'9<- �$"">if"':-,I��o:;:'

·'SlI/VElnAtt
...,.-��..... ;.;.,

o
it.h 2!liiidil!lB!1fQ�� Iii 91 .,!b{''ªU1k.· Mi. !lWbA&Ç&Úg*WZ'!2�'H! I

seu RAOIO está falhando 11
".

����":�'"G:;�':::�
Leve-o imediatamelde na ofici�a .•-+-..--�-.-��.-+-<!--+

RADIO .. BtOIlM I'! Trabalhar com o BJU�CO
I POPUUIR t fiGRn':Oll 80

I VALE DE Inmn� é EtlGRII·
I DEtER o patrimmlin de tlhlu

ii mem:m.
Bb....��.....w��mR..�MD..�..ma�.m&���
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�llrQveite!J!cas DOIDEIRAS das
ao Dloê>C1e Preços Malucos �

rna
fazendas. quasi deGraça!

tiD�OH-:��::7�OLêYã������a·-*-�§-�-'-r��ond��·--�-�ri
Abril de '1945

.

'Como uma"firma resolveu o tlifice( proldelDa da habitação em ...
Q

..

Ueln. se .po.p.
õe

...•.·. a.
r

..(.aniar co.�.. nossa' cidade'. I
Não 'se

..

tr

.;

ata d:P._ r)'�ad.a., 60. :l�(l
..

:
modo para mO'l'adilla ou mesmo .

. pode parecer .a mui.os. QU-e�I.

O····
.

.

iii'

d' d'
.

C d-d I" para um nim. comerCial em nossa Relatemos, porém. a história. duvidar .({ue rume para aquele.

......... origem· as nas. an I a oras oídade veritâca desde logo ter Tendo neresaídaoe de um es- porto e terá ensejo de ver com

.

. ..
encetado uma tarefa que toca as Cl'itóri-o nas Imediações (!�e nosso os propri.os olhos uma al'tistÍca:

! Pode-se fazer 'Uma .prDvc...ftosa negar-lhes autorédade para esco- ratas do impossível, tamanha é porto fluvial, sito á praça Dr. casinha, constl'uida sobre bate..

oo:mparaçãp entre osmetodos em lher.um nOp1!e e of,er�ce ..!� ao su a cnse de habitação aqui fiei. Blumenau, de onde pudesse con- Iões, quasí pronta já, a boíae

'pregados pelos part�darios das f.l'ag�o dos seus concídadãcs. nante,
.;.

trOlar 'o movâmento de suas em- calmamente .presa á margem do
'duas candidaturas para o lan- O major_b�igad!eiro Eduardo I Mas, a necessédade é uma barcações, a fiinl1a Navegação e rio. E será dotada de t-cl�fone,
camento .

dos nomes escolhidos. GIO'lT'..!eS:' a,sSll!I� .consagrado numa grande mestra. E uma prova dás Comeeoío Willecke & Germer, luz elétrica etc., segundo mf9r..,
: Sabe-se como nasceu a do hon convençao pohtJ.ca, depois de ha, SIO temos aaora aqui em Blu- não encontrando tel'r::'110 nas ad- mações que oolhemos.
�adlO lll'Ít1istr:D da Guerra. De.., ver recebído de todo o pais; menau; ;110 Iuodo engenhoso pc- [acenoías onde fosse possível er- FOi mma idéia excelente, nã:�

pois de 'rapídos 'concluíus nesta pelos elel11�nÍJos. ma�5 expressí-, lO! qual uma firma resolveu o guer o préddo, resolveu o pro., há "duvída, a dessa firma. Além
cidade, 'nos suspeit·os· entendi- yos da sua Il:nt-ellgenCl3, das �ual? problema da 'instalação de um blema :fh� um modo muito sil11>4 de ,ev:i!ur as despejas decorrentes
mentes do gabmete do ministra classes conservadoras e lihe, escritório no IDeal exato onde ples: mandou oonstntí-lo dentro da compra. de u.m terreno vai fi_o
da Just�ça, o. governador de Mi.- raís, espontaneas e legítimas haoía necessidade de loca!tiza...}o. dágua, 110 rijo !tajai!' car livre de ínumeros aborreci-
luas ialÜ para São Paulo e dos manüestaçõss de apuio.

.

mentes ql.1(2 não convem men«
seus conchavos com o tnterveu- Prân:l!eiro,ü povo pelo quep'os. oionur aqui, Goza, ainda, de uma

101"' Fernando Costa.surgãu a com, sue de mais expressivo; em de- C.. IId'o···d·.·.• ·e·. SQ..C I. L· vantagem que muitos deseja..
b;i!nação pfirialista. monstrações que nunca tiveram; I 111mn possuir f qual seja a de
I Nisso não participaram nem semelhantes nesta terra, levan., Aniversarios V'· t mudar a casa, mm tudo o que.
díreta nem indiretamente, os par too a candidatura do íntemerato laJan es ha dentro, para outro local, .�em-l
tidos políticos que não éxístenr 'Soldado e agora os hlderes pO-l Transcorreu, ontem a datá A' servko dos jornais que re- pre que não s'e der bem com 0-
e nem síquer os grupos, que 'não 1i:tioo.s .acabam de homologar es- natatiCif!;. d,! ..

sra. D. Luiza presenta, viajou para o Vale {lo vüsíuhanca ...
foranr puviid,os. O tipo de um' sa escolha. Cunha .�zlvezra: Itajrni, até Trombudo Oentral,:) A \iniciativa foi 'engenhosa 50'"

arranjo. subreptíido, tramado á
I Po.ndo..,!O,e os dois prooessQs

- .Á:zwersarwu se na :l1.es. Sr. CapitEo Euclydes de Castro, bre 'tlOdos os aspectos. Por mais
ult1:m-a. hora, entre individuos cu" <em termos demp.Crallíoos, é b{!LU' 7/"a1;data.do Sr; ROdGOlfO G,�en. Diretor da Sucursal do ,:Diaria que 's-e estude a ridéi<:_ não se en�
já a tm:iJCa representaçãot lh2S ev�denti'2 que os Il\7.CUrSOS e, Ivest ente em

d asp�.. ela TardE'), nesta c�daele. (Ojntru {) menor .senao a empa-\
vem dO'.oncIo para que os no ... usados· pelo. 11lli:nis.tra da Justiça,

- a mesma ata d'f'ans.
-----

·n3r,.,lhe 0. brilho... Contudo,
só o

d CQT1'eU O aniversaTio O sr SG'�O NESTOR BROERrNGmeDiU tO pres!i. ente da Republica.. nOs seus C'ochillchos com o 131'. Be.., Antonio Kuba�
.

. 1.' .' t,empp 'dilirá a ultima palavra so"

Ontem, .

l'Iouniral.11'-Se nesta ci- nedl.ito Valadares, nã:o podem so� t.!. d t d h· .

.

l
Estev,e em visita a nossa cida� bre DS. ü'llconvini::nh::s de semê-

'd d d' I. d d t d' I"J.1er co.t"'.J·O.· c.aI'·1 a atnlosI" ra 1;;'�. -t
-

4. a·a '(J,e .. o)e. asszna a de, ten:dú já r,egressado a lia:'; lhanN� construção, si. é Que exis�.

a e elega Os e':O as as cor�
.

v .'
.

.
'"

o ·,· ...·"'scz'rso e �na·p U""" na. d"
.

S N
-

. ..'

.

d l Ed
' u.."" ,�,'''� ja� o :estilua p ll1alltar gto. 1 2S trentes de 0posi,ção elo Brasil. A vl.'e. "'." .0.x!l:gen.a. a, na qua

... "

ti- tol�c�o da sr'a' ' ..Zule'/k·a D';a.'l,
em.

. .

1 rd G b I • � �. - tor B'l'oeri.ng, servindo atualmen;" .

malorLà {OS nomes que com:pu.. a. o. o.me.S . r.ece eu
.. a. anotempa- esposa do S1.·. ·Verg';li" lJ,;as, Isto a :nÊÍ!o ser qUe s,e preten�

-
.

-

d
• ov • 1.e na 3a. COll1panh:i3. do 20R. I'fnha a assemplé"Íla é vastamen1l3 ça.o o� votos. m.. a]ora,tarlOs. que proprietm'io a.·.'o.. li.o. tel Vil.o1.·.';a " da !d'esdie já afirmar que o lllP";,

h 'd' d
..

I -..l.
� seuiada naqu.:ela praça. . .

dCOin em a o patSí pelos seus o. evara:o ;nas. umas a preSil.uen� desta praça. v!�ln8'ntl(} 1111pnmi p á constru-

antigos serviços adrilinistrat,Ívos ma da Republica. _ .Ainda hoje feste,ia seu, na Rffií'll�SO DftlSIMli çr�() pelas águas aja cpmo um ]ü •

. e p"Ó1i:tkos. Só a má fé poderia (D� <\0 ],(}r;nal») aniversario a sra. D. Mimi iii. H V&l' UH' fiei! pnótico. sobre os nervos d0s (:111:

' .......4••�;��r..�.�iJ!•••••·U'C� •••••••";..����� Bosco Galliani, esposa do sr. .Diplorn. pela Faculdade pregados d,o escritóriQ, faz·::;ndol'
José Galliani, radio-técnico Nacional de Medicina da os d'Ormi-r durante o serviço ...
nesta praça.*** Universidadt: do B'I'asil �-+.�""'''-�-!61"-''''",-��._-''

Nas'cimentos Medico ESiJi�ciaUsi2 em
I Doenças das Crianças

e da Pélell('ham�se em festas os

seguintes lares:
- Do sr. Egídio e Clotilde Cursos especial!izados 00..

Ros(mdo, com o nascimento, bre Alimentação das CliaU
dia 12, na maternidade local, tinhas, Puericultura, Htgi;e..
de um robusto garotinho. ne InfuotUi CUn1ca Médica

.=-< Do Sr. João)e Mal1ia M·eud-es, Infantil, Tuberculose lofao ..

110. dli;a 13, de um, menino!), ail1da til <e Doonç.as da Péle da�
na ..n1.ater'IJlid:ad� local.

I
Crianças .

.___, Do Sr. João e iM[ith�ad3
.

Telef.: 1101 e 1099
Co.sta, com, :O advento de um lin., j --- ' •

do gar.otü, dila 13, nO meSmQ libertado 11elos��. -
p

� Do. Sr. Augus:to e Ell1lúy T. amencanos
H. J. FiCY, com o !nasojmento:. an. Com, o 36 Exercito America,,!
i'e41int-elll, die uma Hmda criall- nO., 14 (A. P.) - F:oIÍi encontrado
ça do sexo mascuhl1o. um major-general russo, D2lTI
�- Do Sr. Adolfo e Lurp.es co�no o seu Q. G., enÍl\ô os

Bauingal'len, oom .o }1asoi:mento, 6538 pl�jskYneliros aliados, liber�
dle fUma menina ahte�nt-em, na tados, pelas fOrças ae terra da
t '_1 '1

. . �-.-.•�+-•.-.-_+:-..-.--.
!ll,a ernilJua,c ie. Segunda Divi.sÊ�Q ele Cavalarh,

. _

-----

,
que havlia capturado um camp.o No bar e no lar.

�VaI1!1 e {) l1om� da lInda ga� de l}JiLsÍolle!iros de guerra, em' K N O T .

Prado do Rio, La Menor rlOúi.nha que, ant'2-ontem, velU en-I Bad Orb, a sudoeste de Fulda. nãQ deve faltar
.

!

R d· ri,queoer lO V>i:l1turoso lar do sr. ;r;, ,- "'"
e apso. la. A. R. d S .'

1õI!!íi"'-'lI'-�_'.•.•§)·�"'",.·.'(I-�.�.••• <:J '" @••�..,'{>�!i1! .. .,. .....�.A""',",,"'''''''A'''''''''''
. .

. OlenO" osa os at!t:{}s e d" I
.. - - - - --- . - _v_"''''.''''''' ... ,............ vl!lII

encontra"se a vanda. nas sl�a e;posa da. Ala&d� Siem,an�; f. Instituto Nlédico Dr. CA.RVALHO i
. Farmacias e DrogariaS' Santos. � """""""' •. """"""""'" -= " = _. .........,...;

.•
---�--�-------------�

,..... - Diagnósticos C!iüicos· - iE.•
.

� Mi::tahülismo basai -- Eletrocardiografia - Labora· II'"� tório de Análises (ssngue-fézes-urina, etc.) *
.

� �

& CHnica especiaHzad� de Senboras �
'� (per.iur�açô�ôeB dmeud.'sLrm,<}sl" e�te�Wdadde. adItera\lões sc- �
'!l "mus, me mo DS a aoo F cenela e ii j ade critica, �
� inflamaçÕEl8 genitais, etc.} ;
� �

I. Alilmedõ aio Branco. a - 'iluwsnilu - Telefone, 1202 �
I ®�'*'.Jt:.'iÍ'_�'í!'...<i!.��f!.f,J_"'''_4l\'!M�.<lQi o 1iI:�<t.:�.i[_._.J&*�._._... _.�<!> ob> .�"1iie

Banco Popular e Agricola do Vale de Itaiaí
Deposito à disposiçllo

. Deposito Popular
C/cts. coro 6VÍSO de 30 dIas

.1 .' " o, 60 dias
[dem lã .li g" dias
ld�m Idem 180 dias

CIOs. Prazo Fbi o 6 mêses
Idem iaem 12 "9

2 O/o
5 0/0
4, O/o
5 O/O

I} 1{20/0
, {} O/o
512 O/O
6 O/O

1080/0 Edoa
Nova Y!O.rque, 16 (A. P:�) � Ota da op.os'i!çao bmsHe.ira para 1''2-

vio Mangabeira, ex-minist:co do gressar limediatame.nte ao pais.
Extler'Íor ·dio Brasil, que se acha A anistia ;e o habeas..por·pus es

exilado; há cerca dle 7 anos, 'd'e-. tão para min1 11'0 slegundo pia•.

cIalou á ASs,ooiatled Pr,ess: 'i.ES.., no, po±s desde que l'eéeba O-l"-.

tau 1000[9 a favor ela cal�drda-l deus, segu:ir,ei flllediatamentc COilll
tura '. de' EduardO G9mes. Espe., i ou s,em áL1Ji'stia, epAI ou s'em h3�
rO ;apenas .as 9rdens dos chefes, beas;o,oorpus).

'l
i
,

"VIRGEltl . E.SPECI'A_LID.LL\_DEn
dá elA, WETZEl INDUSTRIAL JOINVIILf (Marca Registrada)

p'Unpa�Sfl teml]{), dinheiro B aborreuimentos
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