
a qu Iqu
IndiscriUvel II espetaculo de destruição oferecido per BerlimR dramatica ordem do lUto-Comando Ilemão

Mlo:scou; 24 (A. P.) - o Alt'l)
Oqma1'!do Alemão deíermíncu ás
bateríàs de artilharia nazistas pa
ra disparaú;m contra a propría

infantUl'.iU. a. le.mã, en.l.13le�'I�l1l, caol ta.c.uc.dQS. n.'fls. ��Qnas. ?l.EliS ?TI
...1ie�ça...50 se verííícasserrr índícios de das de Berlim, que solícítaram

rendição por parte delas. ordem' de recuar ante a tremeu-
A' díversos comandantes des

. da pressão russa, ° Alto Co.'

I
mande respondeu: «Resístam a

qualquer custo, mesmo com o
sacrifício das próprias vidas»,I Uma

..

anclosa
Uma noticia auspícíosa, qua,

.

si tão ancíosamente esperada,
,gua,'nto à' primeira manifestação
do pensamento do Majorr\Brjga�
deiriO; Eduardo Gomes, que re�

plflO�duzji!1loS ern nossa edição
de ontem, é a de. que ontem de ..
veria ter subido á oonsíderaçãc
do, sr; Getulio Vargas a lei eleno
ral para o proxímo pleho das
urnas.'

,

Realmente, nada ê tão caro

para Ü'S brasíleiros, nesta hora,
CIO;mo o estatuto que deverá re,

ger sua conduta na redemocratí.,
zação, nacíonal.

Com o conhecjmento dele, ire
mos tirar a lUl1p;t) a tão con t'estai;;
da garantía de um pleito Iísa
e livre.

.

Iremos conhecer, P!ipdpal ...
mente, as garantias que nos se..

tãO! pferecídas para a [ivre e

expontanea manifestação do pen-
samento polttico,

'

Iremos entender si devemos
(funcíonarios; comerciantes e fn.
dustríais) 'mallt:er':'no:s á boca fe
chada, corno até agora, ou si
pqdte'remos soltar em borbotões
as palavras do nosso anátema
com a recordação das nossas

aflições, isso é, Jre1llos apresen
tar'"i'niOis ante o Brasil triumíante
em marcha para fi Liberdade co
mo ,simples palhaços comiros,
impedidos de chOrar as maguas,
ou

.

como campeões clesmascam:"
do.s na I1ealidad,e núa da 31'en3.

Iremos saber si· recepdonare;"
mos os nossos heroes exped:i':.i
ciollarios, apresentando, desde
já, a mutaçãO' que nos for con..j

.

'-1.1:üs.!a.cla..
'

pelo
...
sacrifício de san .. Igue deles nu si ter-ão á faoe uml

espetaliv2 !
pajs ainda a S'Br conquistado pu"
ra as democracjas .

Parece que todo o Brasil re..

coíbe-se, nesta .semana, em an

cíosa espeetatíva pelo que fi fu"
tura leL €léiUiral nos irá revelar,
tantas são as preocupações que
assoberbam nosso pensamento
pelo dia de amanhã.
qual será o. vattcínío para o

futuro da nossa Patría?

A Justiça 'já est�, nova..

mente, retomando sua fUI1�
ção de garanría dos direitos
individuais, relegados para
segundo plano pelo execra",
do Tribunal de Segurança
Nacional. Este orgaríísmo
poljüco, criado para pre"i
servar a 'cHitâdura de seus

'inimigos, está agora S'E�:m ra..

zão d'e ser anile a avalanche
democratjca que, enfrentai}
do vil(orÍiosamente os re..

,

gímes díscrícíonaríos que in..
íelícítaram o mundo, tam.,
hem está fazendo desabar o

regime dítatoríal brasíleíro.
O «haheas'..,ciO!rpus:) conce

d±do aos exilad:os poíJtícos,'
antes da anistia, pelo Su-l
premo Tribunal f.ed1eral, vei,o
traser màis calma e maiS
confiança a toda a Na ...

ção. As vitimas dO' atual re"j
gime já podem bater em por
tas ond'e a 'razão será acol]1�
da com jusNçu e .onde as via
lencias que eram costumei�
ras terão, o merectdo castigo;

O� i4nlabsoluta�ente inofensivo para� i.v pele. EfICiente proteção contra

e"'zel PICAf?AS DE MOSQUITOS e
I. outros Insetos.

------------------�-------------------------------------

r
Segundo U111 ·C0111:HlÍ'cado. t!'�)1S 1rnítido pela agenoa telegraííca

norueguesa, a Capjtal do Reích
oferece um espetáculo de índis ..

crltível destruição, excedendo de

muito os veriíícad os em Stalin,
grado e Varsovfa.

u
...

,o.
Os russos travam combates cor

pü a Cü11JO dentro da cEdad-e, pro
ourando destrulr os obstáculos
anti,..tanques. Nos suburbios, tra
vam.se lutas de casa em casa,
que vão s=ndo : destruídas uma
a uma.

Pefalo
Londres, 24 (A. P.) - Uma

transmissão da radio suíça in.,
fOrlllou que o Marechal Petain
atravessou hoje a fronteira da
quele pais, numa caravana de
9 automóveis.

E
mario Matutino

LU Cr$ 60,00
Cr$ 85,0':>
o-s 0,30

an unl
semestral
avulso

Inistia politica
Espanha

a JustJça volta. a ser
I o araoto das o,spil"Clçõés �o VéUe de Itgjai

Independente BLUMBNAD • Quarta-feira, 25 de Abril da t9�5.- Dr. Achilles Bt'!lsmi Diretor Hespousavel - Ano XXI- N. 153--�,���������:���=�-�--==��=-�--���=-�----

li virtude e a lealda
de S8 retiram quando
I) crime 9 a traição
são premiadas_

... Progride o Oitavo Exercito na Ilalia--
Os alemães na iminencia de serem flanqueados recuam apressada

mente
Roma, 24 (A. P.) - No setor

costeiro as forças inglesas estão
avançando sobre o lago Coma
chio, para nordeste, enquanto ou

tras faZBl11: rumo para noroeste,
ao longo de estradas que se

acham apenas a poucos metros
dos campos alagados.
FOram, reforçadas as cabeças

de pontes sobre o rlo Pó.
Ao noj-deste de 'Bolonha os ale

mães estão recuando apressada
lnent,e para além do. rio Reno, pa
ra não. sel'\em flanqueados.
O miava Exercito OCUDOU trin

cheiras pr,eparadas pel� 'üiimi"
go na ar8a ao sudo2st'e de Sam
Pjl8tr!O e CasaL� e alem ü::;ssas .Segundo a mesma d'nfol'lllação,
duas cIdade chegaram ás ime.: Petaiin l'esolvera ei1tregar�,Se, ás I��----------�---------------------

Debaterão Iodos· os proble as políticos e eco-
no icos brasileiros

li .conferencia das Classes Produtoras a realizaraSe dia 30 em PetróPolis
polilticos e economicos. No fi�
nal, dirigirãlo ao pais a Ci'U'
ta Eoonomi:ca do Brasil, dO{;u�.
ment<') que conterá os principios
por que se baterão, objetivando
<O bem estar g1eral, as classes pro
duúoras naCliOflms,

díações de São Gregorio, numa Italía, realizaram nas ultimas �4
frente de 2 quílometros. horas cerca ele 1.800 sortidas,
Outros unidades estilo avan., pulverizando colunas nazistas em

çando

sObr.e. Arcaítes, 13

ql.Ü[O� I Iet.i'�'ael. a.
e sistemas ferpOv�arios

metros ao norte de Bolonha. italianos que podem servir ao
Aviões aliados, com bases na inimigo'.

resolveu entregar-se
-

autorjdades francesas, tendo,
para tanto solicitado permissão
ao Governo Suíço para através;
sal' o pa;i'S, o que Ihe foi cOl1Cied:i�
do..

,

Presunre�s'e que os demaãs
membJ'os da caravana sejam ou

1ros poJIit.icos franoeses que de:.t
sejal'J:jU 1Í111itar b giest9 de P·e..:
tain.

Uma ho enagem dos medicas
de Blumenau ao Cap. Dr. Moacir

de IIla buja
Rteal,�sou",se d,omingo á tarde, de ordem pr:oliiissiopal e social,

no Club NauHco America, uma quer !em: l1iCJ:ssas pequenas reu.,

h0111'enag'em dps mec!;icos
.

aqui niões mensais. Mas, embora la�
residentes ao Snr. Cap. M'.0aciJ' mentando esta separa�ão a que
de Azambuja, med1ico· do 32 B. VoOs obriga a disCiiplina m,HitarJ
C., que acaba de ser transferi,., querem)Os expressar..,vos a: nossa

,
dd para ü 3° R, I. de S. Gonça.., afe�çãlO e a n'0ssa simpatia. DeL
10', Estad.o do Rio de Janeiro. xarels em Blumenau, em cada 00
Nesta r'euruião, em que formn lega, um am.igo, uma admiraçã;o

s'ervidas bebidas finas, usou da e uma saudade.
palavr�, saudando o homei1a,lgca" ,Que sejais feliz em: vossa cal'...
do, .o 8n1'. Dr- Affo,nso. Balsúni, rie.ira oe qUi'} façais uma otium via�
'que profenÍ!u as seguintes e hXie.. gem, sãO! os nossos votos, os
ves palavras: quais. exuend'emos COm sincerida�.
«Caro JY!paaiJ' Azambuja de á ViQssa Senhora e á vossa

,'Mf,eus pliezados c:ólegas filhinha,ii.
Foli agm Imensa satiisfação, em Após esta rapida oração o ho",

bora contraf€!�tu por reconhecer m!enag,eado agradeceu a pro.vá
11]inha nulavocaçã:o oratorfài que de simpatia de que era alvQ por
aceitei p agradavel encargp de parte de seus oolegas, explican:.,
man:Hestar ao ,nossoO distinto CO�, do igualmentie os m.otivos im;,.:
lega' e antigo M.pacir Azambuja, pel'losos que o forçavam a del
em brevíssimas palavras, tüdo xar Blmuenau, cidade que já se
,o ;apreço e toda aamiza(�e que aoostumal'a a ad:111iral' e ond�
m:nqu,istou nos varias anos de I ficariam �n:mlieros amigos seus.,

,

.. {jo�1\,.�:i.. ve.l1ci.a .COllOSCO e�n.; B.IL1me� I �
..

'o

... 1.l.0,..tICla.
r esta homenagem.,flau� •..... «Cldac!<e de BlumenalP quer ma�

... Vossa"transfereuCLa para a. cl I nÍf!estar ao distinto mil'ital', qu�
dademailsvizinhadaCapitalF.e lviajou ante....ôJ1tem, sua simpatia lê ,deraI, motiVQu··a pequ€ua home-, ! seus melhOres votos de :mcesso
lIagem de hoj'e. Ela é exppntane3 e liôa viag".':l11. Ie traduz llIOssa amiZ,ade pesso�L Is.e.ntí.,m.o�

,v:o

.. ss.
a

.p....�r.t.i.d.....
-.,a
.. '...

poi,; já i

NO.
bal1 e. no. l.illl .1'no,s havlamos habüuado ao vos� I K NO '.f\

so c.onvivjü, quer -em
..questões • I!ão deve faI!411 "liIlEIIII__•• ••• flliIilI!lIiIIIB.-. m_ -.. �Jllr�.7-mIII; ..14m_? !'"&-!i1.-�GG&_s:::swZi&_1l5

R'j!o, 24 (S. E.) -- Terá lugar, I rações economicas do pais, na
:1110; 'dia 30 d� co:'rBnte" na cid!- atuali,dade, e J"evef?�'á á Naçãü
de de Teresopohs, a U1stalaçao quais os rumos polltlcos que to.
ooIene da Conferencia das Clas;' marão a agricultura, o comercio
ses Produtoras, convocada pe� e a industria.
lo sr. João Daudt de Oliveira, Os congressistas debaterão, em
n& qualida:de de presidente da um períodO minhuo de dez dias,
Federação das Ass(}ciações COq todos os problemas brasHeiros,
merciais elo Brasil.
A !Op1niã:o publica nacional em�

presta transcendente importancia Dceita
aos r€sultados do conclave em

qU'estã!O, \.> qual deHnirá as aspj�

uma proposta
alemã

na

Miaddd, 24 '(A. PJ - o ga'j
Londres, 24 (A. P.) - Aimll-\ billete espanblOl aulUlCÍou, á Iloi:'

ci'Du-{se ofici3.1mente que o 'Go- te passada, que as perseguições
"e[noO Alemão Pl:OpÔS aos chefes ool15'equeí.es á guerra civil ces�
aliados que os prisioneiros de

I saran1, que os prisioneiros pu
guerra seriam deixados nos cam liticas poderão ser postos em

f�"'II'. �. miIl!T�n:l� II:D pos de conüeôlltração a llledida 1ibel<dade e que os exilados po..;
...UI LY IUI! ln. LLH que as'fürças 'em conJlito os 0CU� derão regroessar. Os espanhÓ'is esRua 1 ,\S1ft�h,Of./XOü eX. 58

passem. A proposta foi acoita, peram que tantas promessas se

:.----��--- .....;. naturalmente... I 1runsfDrmem em lei,

olho V 1(; I
Igualou melhor que

similar extrangeiro
o

Ib' ;F wm

Radio
9

e 00
A maravilha
E' um radio

da
ao

industria
alcance

nacional
de' todos

Bela apresentação - Dllma seletividade - Som inegilalavel
Façaoa-nos uma Visite se�l COmllrim!eSSO

DistribuidO?'es para os Estados do Paraná e Santa CataTina:

João P r·o s d O C i
BOINVILE
fiLIAI.

RUd 9 da Março. 126

CURlnBA
MATRIZ

Praca Tiradentes, 2QlJ

Filhos
BlUMENlm

fiLIAL
Rua j 5 de Novembru, SB7
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KANDE
Blumencu .. S. Cot.

.

C a i x a P o s t ai I" 1.4

F.ãço saber que pretendem ca:';'
sar-se: Hercilío Wagner e Ola
rinda Avaneini. Ele, natural des
te Estado, nascido aos 2ó de ja'
neiro de 1910, empregado publi
co municipal, solteiro, domiciliado
e residente nesta cidade, filho ..

legitimo de João Ricardo Wagw
ner e de sua mulher Lauríelina
Amalia Jacqu-es W·;gner. Ela,
uatucal'deste Estado, nascida aos

15 de h:yereiro de H):!õt domes
fica, solteira, dornlcilíada e resi
dente nesta Cidade filha legitima
de Gabriel Avaneíni e de sua
mulher Ernes\a Avancirti,

Anf'Óseutaram os dOCUfi,&IlWS' .

exif.1&do piela arügo 180 do Co ..
;:;

digo civil SGb n' I, 2, 1'> e 4.
sf alguem t1v�r oonherímento de
exísür algum t.'11peJ�mento legal,
acuse ô para os fins de díreíto,
R, para constar e chegar ao CD..

ohecímento de todos, lavro o

presente para S€1' afixado no lo..

gar do costume e p,ublicad:O pe..
la Imprensa,
81i.HIlPnilu,20;}e abrll de 1945

Vícterínc Brag� i

Olidal elo Registro Civil. r

. �:;::_:.-.-*.-;e;-.-"'-$';"'_'_�-_;{J.�(,

Buxiliâr de -EscrU�rio
.

'

';- Com pratiCa de éuntabilidade
·e 'éorrespandencla, dando de si
as melhores reíérencias, oferece:

-

se· para trabalhar em
- firma , ..90

inif:ri.or, de preferfncia industrial .
.

ta rias para. O. r., ua Alfaiatá
ria Paulista, Rua 15 de Novem-
bro - BLUMENAU.

.

'., -'

.""4-.�.
-

::.�+-J��+�._�

�---�,--f.€-«�íf.._�--�_.��.� ..�.�-��

I [�ajlli� f!m�!]iB
I

Ftila. Marauhão

'Terreno
-

para,
..... reüorestamento

N· 2'7

�"�"·_-�_·�_···�---$_·�-�·'';'·'iS·- -"�-��,Iii
No bar e no lar

KNOT
não deve faltar

rapldo'
.. Rua Amadeu Luz, II
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mplümado peli! PilC�!dilEie Iiacional. Ii& Medicina da
-', . U�iverxidi:ui� do Brasil. .

i\!e�i(l() por concurse do Sel'viço:Nacional le Doenças lU<'lUI.l1is,EX-lllt.el'nO da Santa Casa e do Hospital Paiq uiáte-ico do Rio
de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio do

Janeiro da Capital Federal.
CUNiCA. r��fmU;A - BSPEtEALISTA EM DOEt�CAS t-mSVOSAS.

CONlHJLTÓ�UO • n U li F B L g es S [l a M I n T
(Edifício Amelia Net,o)
nas 15 ás 18 horas

'.

. f L aR ! A H Ó P o L I S
a��!�.!�='�.v.�����'�'��:;!::;&��i��

m.�;C;:_"'.·L?ê"'il;;;;;;'�"""''lc�����2lf<;50ll�lMiii!!f<iM",';ii�''''''_��1d
��
�

.

i .

\ij '1':" ."'0._ �., ró.

�.. .. .",-,xp.".,uçoes - >vespacoos

I! �'�@Hlé�� {���� jriie�: a

i 'BRJ\SILFi�AR" "§UMAf{f')!

I
I l'1'A.JAl' ��- Hub, Pt.:Arü Fétrein\ [los,' t'_81S1'Íg732m'__'"�?$;;.1,.���:1.V§1��_'!t:81DiS1iJg;z

fUtlKE

J
nt'�núa

Atende todos Gil servíços de
Radios receptores

Sarvh:lls BaJidas e 6ürdlltidct
TELEFONE 1395

ll�la 1 de S9!ambrn, la

"" ... ""_.",�2:,,-,,,'''é.,".<,I������
BJt�j'ie��!�160 d� CaC�wdOiíwe·S" ....�-..... �.-... • - -,-", � •

o'" .".

"7
� _"

TEOSUf�ARIA
De ordem do Sr. Ten. CeI. dro, João' Wiel'geves, João An-'

José de Mello Alvarenga, Co:" tonío de Bem, José Geraldo doe
mandante do 32° B. C., faÇlJl Souza, José Lev.lndowski, José
saber aos srs. interessados, 'que. Rogeck, João Claríndo, José

! na -Tesouraria do Batalhãü, es- Maíncka, Luiz José Furtado, 'ME!!
tarei afetuaudo, a partir de ama",! ria Eberhardt, Martins WrO'blus ..
nnã e dentro do horário abaixo, ki, Manoel Luiz elos Santos, M[:1�
os pagamentos das Consignações tilde Zínke, Maria Ferreira, Ma..
de Famílias do Pessoal da For- dé' Bernardína Goulart, Maria
ça Expedicionária Brasileira, re. Rosa Zeredo, Matilde \Veise, Oti
lativas ao rnês de Dezembro ul- . lia Berbaresco, Oswaldo Híndel-
timo. maíer, Reinoldo Síebert, Reíníl ..
,. des Goebel Píske, Rodolfo l\1a.s:-

l!0RA �IO: as 2as.,,,=. 5as; f sabeíro, Reverti Bosíelt, Teodo.,
e tias: .�felras�1 d�s, 13,"10 ,dS 116. I TO Zendron, Veroníca Kammers

, ,horas, as 4a�. felr�ls �a�s saca,

! Zeredo,. Vitório Mengarda,
..

Vi-
dos, das 9 a� l?,-:O hOIa�. L .' tor Lanchnw, Wally KOl'b, Wa}..

I C::0NSIGNAfA RIO.S: ;:llOI1l0 I lv I3utzke e Will'er Ba{tler.
r LUl� d�s Santos; AI�,lz!�",�,�hchelsi

.

Eduardo Clemente Ulríck, Rü�
I Augustrnho Flores, AI'lvU!J Goe- berro Schemítz, Rosa Mar!�rns.I "de,

.

Ana 'I'housem, Arno �Ul:�l, Adolfo Mugge, Alberto von�':.;
Arnoldo G�ulke/. Arr� �'.a::H I manu., Beat�iz lV!L�IL�r, Elza. Z\vi.:"�orb� Corr�a" AntOnIO .utI� a, cker; Francísto Hartmann, Gen-
Ar:�o:àO rVIll�lto l .�e�·ta hler���l. til Candída da Silva, Jesuina elaEstavam Pedro Ribeiro, Emílio 1 y'lnrlil) Joãn 1\'ial10<'1 'l;'o n..

" �O'
.

E' I KI'!
- .. _. I ,.�,L 1\

. - E',.r :l!.(,�S,
Kruger, ')1. Grat:pe, E za

.

I-
I
José Cisa, Lillí Federson 0!1'"

m:esch, EgOl� Freitas,
T Fra11ClSC� 1 cken, MariJ. Lada, Otiu Hafo!'

I ��edt, v FranCISCO �ampl0un, 0.0.-
mann, alto Kiehv.a"'é'll, Pedra

',I lIe� HUSC.,her,� Gl�Ilhel'me, JUl.lge'.I' Siewert,
. '. '"

i Guílhermina G(.)et!eJ Guilherme
.

.'"
.

"-Ji.-�iG\� o -Ji.,.....�--4-",,4'!-;t ! Larsen, ai:tnhenne Kruger, Ger- Blumenaurem 20 de AbrH 194b.
No 'I;!i.l) e no lal;. J mana Míssfeld, �usta\'O St�r" . C. Paulo de Campos Berçoli N OTo

..

I ke, 'Helena Martins, Isabel Dias .

Btít. dev� faltat.· e G9,JiIçcilves( h�.ne Kuhr, Joã;& M�' 2° .Ten�l}t>e L E�/>Tesout·eÜ.,\i,

com viagens reguÚu-es entre haja! - Santos'

t�i�fJt �@�i�� :�6 :
-- ��d. i'eª�?!:gr. HGuidon

f:li�,r€gadc C:'!17l reol �1t!:+:2.r;SG nas

�����l:f���i��l.�
"_tlRnftQUlirs f Ci9uEtUCHt

r-:

o �(\1 o�G6.:�i�LaO.
ORec,ISA'oe'UMA
l, .. <?EZA GEBj!,.!-

�.,--
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Por det�rminação do ministro pOrtação r,eUl1ill-{s:e ontem,. pela
da Faz,enda foi: constituída uma primeira vez, 1iO gabbete do Sr.
Conüssão junto á Carteira d-c Ex Oo�'iolano Gois, que expôs os

portação e Importação do Banco mlOüvos que levaram o g(werno
do Brasil para o estudo ·das il11� á instituinessa formalida,de e in

portações que mais convem ao forlnou que a CarteiTa já 'estava

BrasiL aparelhada para atend-er a esse.

Esta COl1l,issão é composta de novO serviço, adiantando que s,,�

um representante da Colord€na acham á di'sposição dos i!Üer2S�
ção da Mlobilização ECOllomica, sados, já impressos, as inscrições

D d'
um ass,istente técnloo da' Cartei� e os fOrmulários que deverão ser

e acor o com o dispDsto nos estatutos, ficam Curso! especiallzadoll 80.. m, um dn industria, unl do, co�. Pl"'ê2ilChido'5 para obter a Licen..

convocados os senhores associados da Sociedade de Coo.. nre Alimentação da!! Crían m<:'íciü, presidida pel.o Sr. Co� ça de Importação, .

perativa de Crédito de Responsabilidade Limitada "Ban. cinhas, Puericultura, mgieM riolanD Gois, diretor· úilquela I
A Comissão deverá se reunir

C'J, .Popular e .A..gricol,a ,da Vale do ItaJ·aí" 'para a ,assem-
ti'e Infantill! Clinlca Médica II Cartleira e. secretariado pOr um .p,e.l0 menos UU1Çl vez por sema-

b1 G 1
- I:!lfantil/ TuberoulQS'6 lrdan.. lt f

. ..

de'
, e,l,a era Extrao,rdl.naria que, havendo nUlllel'O' legal" I,'

a

O,i unCl'ÜnarlO a, arteJra. �1a,. í •. i '.

m e DOO!l.l(as da Péle das
tem lugar, em prImeIra convocação, ás 10 horas do dia Crianças, j e>-�--.'"3.-.-�-.--�-.-. o .----+-+-+:-.:-+�.--.-�-+
12 de maio do corrente ano, no �clificio do Teatro

.......,1'...e...,I...8...'.....
•

...1""'1.0.,,"""......e_"...0_9,,;,9_� B Laça
.....

o III
Prado do Rio, �a "t.."lenor

��rlos Gome�1 à Rua 15 de Novembro, nésta cidade, a Rapsodla

� essa �stsemODRléDiaEMBerãootrDatados 08 assuntos constantes � ,(f'..óMn �....!Iío-; W ETZ EL, ' tMlcímtr�pse a vend� nas
a segulll e D' IA: farmaclas e Drogarias.
l' Dissolução da Sociedade. ..-.-.�-..-�-§>-��.+:-�-.t:0�-�._�-.•"'"".�-..- .•- .•:-..

2· � Nomeação dos liquidantes
Bl'lmenau, 24 de abril de 1945
OSWALDO MOELLMANN

Diretor-Presidente

de

Dlum,lnau, 25 de

Abril de 1945

,E O "jORO do bicho" voltou III III !III

Depojs da. esperada queda de E' que o «logo do bicho;) tinha
Berlim, assunto obrigatorío de o sabor da liberalidade, tão ao

todas as epl1V'ers.as, já que fatos gosto de nossa gente, Era o tra, -

dessa ordem não acontecem to� ço de união entre o riao] e o pp ..

dos os dias, a volta do «jogo do bre que, democratícamente, tr'Ü�
bichos» era 'Ü assunto mais dís, cavam palpites sobre o numE.�,
cuiú:do: õntem. ro que daria no dia, como velhos

Embora Monteiro Lobato, o camaradas,
'apreciadó: escritor- paulista, cer, O rico' jogava por diletantís;
ta vez tenha verberado o prooe, mo, pelo prazer de acertar. O
dímentn de nosso povo, dízen- pobre na vaga esperanca de.
do que enquanto aqui! se abria «pegar». uma milhar, arrancan-

15 mil casas de ({jogp do bíchos do o «pé da lama), Ma-s 'todos ,jo.
e loterias p:ór.ano, 110S Esta; gavam até que ...
dos Unidos, abriam��e 15 mil O "jogo do bicho" tem seus in
,pnç{)s de petróleo, causa com convjníentes, lá isso é verdade.
que; alias, todos concordaram, Mas entre ele e outras «arapu-
nin;gu.em deixou de fazer sua <Sle.., CUSi) que surgi-ram: depois, so,
sínhas» no atraente jogO, arrís; bre as quais não convem fazer.
eando uns niqueis na borboleta, reíerencías por enquanto, nossa
quando sonhava com; a namora. gente prefere aquele.
da,;Ou na cobra, SIuando o fato Pelo menos não é obríaató;
OQornia com; à sogra,.. I rliiO:, 'l"

<

.'
o.'

�lI:.='::+j[O��.=.�.,,�j;::-.:�(+J["••0 e ® .....jJ.•.,:o·��:t�.�.I<t:.+�4!:fi+�fi

i
.

Instituto Médico Dr. CARVALHO i
�

,

" ,-I
� .

-:- Diagnósticos Clinicos � �
f!l Metabol�smo basal, - Eletrocardiografia Labora- I
5 tóno d\?! Análíse8 (sangue-iézes-urina. etc.) I
� Clínica espeCializada de Senhoras �
S -

.

�

� {per.tur�açAoes menstruais, 'esterilidade, alterações ss· !
� xuaIS, mcomodos da adolf'cência e da idade critica �
� inflamações genitais, etc,l

'

:
,.

,

'�

�, Alameda Rio Brinlco. 3 - Ijiumenau· - Teletone. 12021
$�-�.D""_,�t§�i'�-g.§LQD.�1 oD�.��':+JüI€".):;1§JO["+-.iiW0

Baoco Popular e Igrícola doi
Vale do Ilajaí
1a. Convocacão

.....

la. Convocação
De acordo com o disposto nos estatutosl ficam

convocados 08 senhores 8.ssociados da Sociedade Coopel'ati
va de Crédito de Responsabilidade Limitada., "Banco
Popular e Agricola do Vale do Itajaí", para a As&em
bléia Geral. Ordinária que, havendo numero 'legal terá
lugar, em primeira convocação, ás 14 horas do dia 12
de maio do corrente ano, nos salões do Teatro Garlos
Gomàs, à Rua 15 de novembro, nésta cidade. Néssa
Assembléia serão tratados 08 assuntos constantes da
seguinte ORDEM DO DIA:

l' - Prestação decontas da Diretoria
2- '-"-o Aprovação dos balanços e dos demais atos de

Iaua gestão.
.

-

.

Blumenau. 2.4 de abril de 194ó. ·1
OSWA�DO MOE�LMANN jDiretor·Pi'eslden te

rcrdiiE�11l "Queremos. o lim de todas as

c."��.�.:�. _

.

�:.:;�
. guerras'

,
.

AnlversãrloS Atlanta, 24 (A� P.) - ftevela- busca da paz, de uma paz (lu)
. Aniuersariam-se hoje: ram.se agora 'os trechos do ulti'-' nadoura. Maís que o fim 'daJ

A sra. Adelaide 1Vlichel.s. mó discurso de RQos'evelt - guerra, queremú.s o Hlm de todas

.d SUl, Vva. Carla Kon- que devería ser pr/D;nunpi�,d:o:tI as guerras ,_ sim - o fim deste
der, no banquete diedilcado' ao méti{)'do' brutal e deshumanó te in

O ST. Eurico Hostin. pan ame-ícanísmo e a Thomas t'eiramente inefici{�nte ele resol:'
..

O ST, Hors; Wessrop". Jíem�rso:n: Entre outras coisas, ver as dívergencías entre os go�
O ST, Gubziher Iüstarch: o díscurso póstumo contém o v1ernOS. A simples conquista .dos

O ST. Osca1' Brandâo, segumte : «HOJe já aprendemos, nossos inimigos não basta. Pre ..

tuncionario âa Cr:,�a Ho.epclc. em meio da agonía da guerra I cisamos prosseguir e fazer tudo
- A srta. Wallj;�r'ta K1:leger, que uma grande potencia tem o que estiver ao nosso alcance
Fizeram ano� ô�te.m grandes responsabjlldades. Nós, para que 5·ejam domínadas to;',

-;- .o sr. A,',n,.tomo, ,_;UlZ Ba'l os americ,a,nos, resoh,'emos, L,'1� da,s, ,a,s, "duvi,da,s, tOdos,OS receiOS,.qu�n�.
. .'

tegrar esta responsabilidade. a ígnora'uoia e a cobiça que tOl'�

-:- ,

O sr. J. H.',' ,. d� lYhl'anda,

l'
Nem tão pouco q,.ueremo,

s

aba�,' nar,am POSS1vei, semelhante h01:"I
residente em, ItaJa�. donar a nossa fume resolução IO",1'i\ '��

.

- A srta.; HelO? Laux, de- de que enquanto viverem os nos. +-.-.=;;;.-..-:9"-•.....:�-+-�-
dicaâa eecrtturarta da E.F.S, sos Hlhos e os filhos elos nossos Nf.l bar �, n� laIl
C,, e distinto elemento, de nos- Illhos, não haverá uma terceira K N OT,
sa sociedade.

". guerra mundial. 'Estamos em I não deve faltan ! ,J
_. O sr, Waldemal' Appel, �,=e-�.� r:» "" �I;......,..."..._".__.__-..-......-.-,.�---��

da sociedade Brusquense. I"
, ,., __ _ :

.

- O er. Bernardo Kirehner,
residente em Brusque,

\ ***
Nascimentos

Banco Popular e Agricola do Vaie de itajai

Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts. com aviso de 30 dias

., " "'1 60 dias
Idem ld Xl ge digs
idem iüpm 180 dias

C/Cts. Praza Fbi{) 6 mêses
Idem i(wm 12 �

Em Itajai, onde 'residia, ra- 1iIiI!IIIIDllii__lII!I!!!!;ilIIIIiIiilJ:!!illl �lIIIIIIiiDirlllll777i!1!1!111'F!IiiI!!l!!ll!l!!__l!Iml'i!I!!'.Ii!!l""'�" !!l:!!ll!!!!I!I!!Ii611iiZiml!!ISlIl!lll!i!ml
leceu a 18 do corrente a exma.1sra, I?111arieta lIforeird Kru�'ln'du"ge1', esposa do sr. Anlonw •
J(1·ueger.

'

O falecimento prematuro
de D' l'Vlm'ieta p1'ovocou Vi1)O
pezar naquela cidade, onàe
a mesma era,muito estimada

2 aio
5 O/o
4 oiõ
1) l)íO

5 H2 O/u
's 0/0

I 512 O/o
{3 (l/O

Com o nascimento de uma

graciosa menina, ocorrido
ontem na maternidade local,
acha- se' engalanado o oeniu
rosa lar do S1'. Fredolino e

Tecla de Oliveira.
***

Falecimento

Iria

OH. AffONSO BILSIII

Licença préVia de importação
A Oo)nissão de Estudos d-3 lmi

Diplorn, lJela FaClüdade
Nacional de Medicina da
Universidadt. do Brasil
MediGo Especialista. em
Doenças das Crianças

e da Péle

A historia àramatica que reune todas as miserias e

I paixões humanas! Um Elenco Sem Par Para Um filme
Que Jrá Agradar!
No Programa: Complemento nacional e Universal Jornal,

com as ultimas dõ mundo,
Platéa 2,00 - 1/2 e mil. 1,UO - Baição 1,00

(rÃ R A f ER I D-;�S11
E C Z E MAS, i�
I N f L A M A ç Ô E S 1 I�C O C E I R A 5 I !�

..�

F R I E I R AS, II
I E "'; D I t\.j i,·1 "\ S 1= T C !r:����_:�::;�, : .",.:?=__:�,�--:::"�j

o sabão

f fi

"VIRGEJ\tl ESPECIÂ�LID_ADE'J
da elA,

.

WETZEt INDUSTRIAL JOINVILLE (Mareo Registrada)

não deve faltar em casa· alguma
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