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erlim foi re�uli�a a um montão �e Ruinas'�
Londres, 26 (A. P.) �Noticías O russos cunverg.··em para o centro da

.

cidade de todas as dire- cías transmitidas pela radio doí
recentes procedentes da frente Luxemburgo que os ultímos bom
de Berlim dizem que Goebbels, ções -. Completado' 8 cerco da'Capital -- Ces,sou a resistencia no- bardetos aéreos '9 da artllharãa
M111istrô " da" Propagcunda d�

.

lista no corredor 0nlre as forças �meric�nas e russa� russa reduziram Berlim a um!. Heich, teria fug�diQ. para Norue, .' ti
..

li K UII ii
, _.,

dentes. da frente dizem que Híti,
.

...,.:.-'-.-.--.
. I vergem

de todas as direções pa� amontoado ele eSC01110XOS e ti ...ga.
__

""

. _....-' ler sofreu um acidente, achan, Londr'es,25 (A. P.) - A ra- ra i() centro ela cidade, ,jolas. À cidade 'está em chamas}
,.-",

T :�j' dr'
.

'2'� ('A'
. p' ) N' ..

,

.

do,' ;se gravemente.' f.·erido. dia do Luxemburgo; citando In, Outra mformação acrescenta Os russos continuam a Irrompel',I LNiU . .res,. D
..

; .•
'

�. otj.l .,
.

. _ ,

elas recebidas da frente índícam -.�� fOrllluçõ'és d-e MipsCOiU, informou' que as autorídades nazistas es- de todos os lad-os, travando com:!

que cessou toda a. resístericia ale '. Londres, 25 (A. p.J - Iníor; que foi completado o cerco 80. tão abandonanrlo a Capital.

.' I
bales com

,0.
s grupos ele resís-

mã; no oorredo'r existente entre. mações rad;íO'foríicas de Berlim bre Berjím, sendo que as forças tendas nazistas. Essa resísten,'
as lor-cas' russas e, nOl<f,,'..aJ1H:r(- admitem que a cidade foi cerca. moscovitas vil'tualm:ent� �n� L'Ondres, 25 (A. P.) - NoJ'O cia diminui hOra a hora. :

cana .ao 'sul de Berlfrn.
.

da pelas forças' russas. e que:
, ...

'

.' --.-.'� estas convergem para <9 centrai
'.

'.
Mloscou, ',.25

.

(A
.... p.,) "". Infor. I da cidade pelo norte, "noroeste

mações nãiQ confirma das prece, e sul.

I

Ordenada:: ii evacuação de varias
, ocupadas pelos japoneses

I Londres, 2,5. (A. P.) � Uma cuação total de varias cidades, rece, fnj: adotada em relação a
irradiação da emíssora d-e To�i inclusive 1I,e Fai!:;o�m, em vis':.; outras cidades sob a ocupaçãoquío, captada hoje aqui, informa tá das contínuos ataques aéreos

. .

.

d' I' 1
.

b] ntuoníca em diversas ilhas d
..
oque o governa pr ]upones c e a que estão sem 'o 8U metír as. 1;"". . ..'

FermílS(p, teria ordenado a ·9va... Identíca medida, ao que V,a- Pacífico.
.-----------------------------

cidades

I· .1. verdade nó; de artificios
�:�,
f:!i.

Emprê&a Força B tnzSanta Oatharjna S.A.
Racionanlento de Energia Elétrica

'-

" AVISO N- :tjIPj45.· .

A éíFORÇALUZ:> avisa. a todos Ou,tr<l:ssil'Í1, hav,erá FORÇ MO�
.os seus cansl.uhidor3s que a par� TRIZ NOTURNA das 22 ás 5

, tir das 18 horas do dia: 25\ hüras (l11adl'ugáda) em todás
(quarta�f'eira) do corrente, vigo� as Unhas. ,

rará O' s>eguinte hortári.o 'para o ILÜM'INAÇÃO: - A pal'tir . de
f,ofrnecjmeniG de fouergia ,ele.. quarta-f>eira, dia 25 do. c(jl'r(�n'_
tricca:

.

te, das 18 ás 22 horas, hav'er!li

IHaverá FORÇA MbTRIZ üO,ri�nt'9 .' �óme'nte para i��mi•
. DIURNA das 6 ás 18 horas:. naçao, nua sendo perm:I;Íllio,.
1°)-:- Quirita;"feira __:_ dia 26 do durant'é esse pel�io/dp,' o uso'

.

corrente, em: d'e quaisquer motOres elé",
a:) - Brusque (inclusive a li� tr�cos, sub pena de imsp-el1são
nha do biürta da Garcia) 'do fomecim·ento de euel'P"ia
b) ,- Int'erior (Induia!, Timl.)ó,

. pata os contraventores.
'"

Rop!eIo, Ifi:rama � Rio do SUl) OBSERvAÇÃO: - Este hO,l'ário
20) .� Sexta,.tf.ejra - dia 27 do de forneCin1ento continuará a

conent'e, iem: t;er aplicação pará os dias sub�
a) - BIumenàu

'

,

.

gequent'Bs aos acima menciona.
.b).-'- Itajat (Gaspar !'l. Itajai)' . dos, emquanto nã(). houver

3°) �>Sábado - d1á 28 do cor� aviso. em cotltrárío I fundo, 1ren�, -em;:
'.' .

.

na.'1do cnda linha um diar a1'4

ar.'.�-:.'··'·' BIU·.S.que (indusi�.e
a Ii.:.' ü�Tnadal11"'1te. Inhl'l,- dq bairrO' da Gama) .

Bl' '>, I '-I 45b)' .... , 'I t
'.

('I d
.

I T" r.
.

umenau, A (e Abl.l de •

.

' � , TI enor n ma f nn., .

'.,
.

,bó, HQ(leiP, lbirama e .Rio do "1 EMPREZA FORÇA·E 'Luz SAN_I'Sul); '. ;
.

.

.

.

.' TAC�.A�T�A�R�IN�A�S,(!.!A�.�_ _!_.�������������������������������

··I��R'SJ. 2:5' (I,.'..) -Informações' radiofônicas'de Berlim aqui chegadas dizem qUi! os russos teriam completado I
....

'.
ti oçupação daquela, Capital. Tal informação é um tanto prematura, aguardando ..se confirmação oficial"

. I�
... '... .

-

..
, .'

-----..,....--'!-,.......
.

�--__..-._- �--.�-- �-�

; o Brígadeíro Edum;do Gomes, pal�a o Presidente da República,
em 'sua prímeira entrevista ao agÜldo do mesmo modo as II1�
paíz, falou muito claro e 'de taí terventores 'nos Estados.
modo! que devem te-lo Oel11LlCOf11i Que sómente assim praticando
pr-end1iclo desde 'O sr. Getulio Vai' o governo atual teríamos eleí,
gas até o mais. precarío alfab2� ções legirlmas e livres, porque,
to, Inclusive os cégos 'através' CO!TI a JUSTIÇA governando,
seu original sistema de leitura. " não restariam receios a qualquer

OOIÍID l'egHimo candidato po� um para manjJ'estar�:sc pelo can
.

pular, ri Brígadeiro, em poucas . dídato. escolhido, testando todos
palavras paz a descoberto os 'JJa'veladi)'S na rua e em pé( _--------::
ossos do cadaver da realidade de igualdade sem o 'perigo de
brasíleíra; preveninde.nos para meios de Opressão' que por ora

. O' futuro:
.

sobrexlstem,.

Falou
.

pal<a todos entenderem-
.

Faloú muito bem' o Brígadelm
'nó e :&i alguem não o conseguío]. Eduardo Gomes, -Mostrou que ,co.

é porque, formado pera escola .nhece a situação de todos e os O araoto das aspircçõés do VtUe do atojai
ínsídlosa da ditadura, ainda pr'2� motivos. que nos intranquillçam BLUMENAU. Quinta'feira, 26 de Abril de 19�5 _ Dr. Achmes Balsini Diretor Responsavel _ Ano XXI. N. 154��fi�����dMPrae����������I-·-��-�·�··-----�---�-------- _

�;��;.arii��o:s��ph���s aI��:spf��: �.��oco��s�s ���t���;.al,es±ra ,dia'� '2.000 . aviõe� aliados'Unem-se os exercitas do oriente'saveís de mandatos de coníian, Falüu, sobretudo, antes quoe em açao •
ça ..

, .. ,.. ..

'
. 'venha á luz ela publicidadea.fu.. e do oCidentel\1,as'�{)B!'igadeiro.dis-seerrrsín tum,�ei: el-::itoral qu� sel:á a r'e� Londres,·25 (A.P.) •

• _ • .... .• •

'tes���e nãÔ temos Const�túi�ãp :���::a. sa dos prKlPosltos .do Oficiabnente se�mincia D lunçao de russo� e
_amer�can!s �erlflcou-se nas Ime ..

}e�a1 vlstoque falta a d� trinta
b

b
.

"1.. , "
� d . V 1. 'd' '1' q_'lte cerca de 1.000 bom- dRacuea de LeipZigb ". '

.
,

.

s >e '21lOr'e", '. o a e n ta.� b d' l '[;1
. A'" Pa ·',s 9'; (A P) O

COl'I"es-1
A' J'u'n"a-I()' .clos 'ex"rcjtos rus"'DSe . s'e1�.' 0" ·p··lesb:icito pJoplllar ·qu� -'. .,. ."f:· . b,o. '. . .

,,' '. ar e-u'os G a .i: orca .":18- I'r , �...,
.

_. .
- ,'"

' ...,< .' .'
' '" - . �

. . J��, que re lltam :m e�tas .�._�l:.. �

pond,ente da B. '.' B. C., citando no 'e ?mer'lcano:s n
.
.o. centro. da Ale."deveria aprova..la, sendo, pois, m�lras palavras do Bngadclro_ ?'ea no'rte-america1W, es-

tieias de Moscou eflegadas a manha tamb:em e esperada a tP�necê'ssar,i!\)
. PGr:em vigor a De f,at�, papeoe que ele. Ie�:o coltados por 500 caça8� LO�ldres, an�incia que as tropas di() i.O momento.,_Colistituição de 35 que foi a ul'-. que vat 'em nossas conClznoas! bOTnba'rdem'(ll1l dive7'Sos oopiéticas' '2 amerfcanas realiz3-i =_".c,�__-- _

tima votada pelo povo sem por .

N b Iele ter sido anulada.
.

MAlho" V I C I objeti'vos militares na Tam! a lO.peração de junção em Ei'", () ar e nQ a.D

.Que mes:n1fr, firmando",,;""e em .

V
.

. .... .'.. , Alemanha e na parte da l,enlburg, Slituada a uns 25 ks. 'Í:! K N O To.
. ..".

I t d L'
'

não deve fàItallsua pr-o'pria Constituição d'e 37, Tchecoslovaquia OC'l!tpa.
norc'es e e 131:pZlg,

__

o Sr· Getulio Vargas de'lt'e aban Igual oLt melhor que o da pelos nazistas: O ·5·r. Pe'tu"lia Varo'as lalara" hOlwe'donar 'Ü poder, 'entregancIo-o ao similar extrangeiro U., ilIU
.

. ���� p.o�el���aiç1�ll�':s��n���; . falir. C. IHIWEllER IlfiDa', onde está a" .-mprensajá goveu!'pu lúais que os 8"21s Rua 7 de Seetmbro, 100 - eX. 56 Hitler'anos de rnandatp que estipuloü
.

B !. U ME N 11 O .• RIO, 2,5 (P1'e88 pa'J>ga) -- Amanha o l!Te8ident�Paris, 25 (A. 'P,) - InfoTIllll-i Vargas dmyí urna entl'evistq, coletiva â imp1'ensa, ma'lu,•.
ÇÕ'es

.

aqui r,eoebidas dizem que .

l"Hitler teria fugido para seu l'e. {estando-se definitivamente sôbl'e a situação po ztzca

iljj-o, em' Bercht-esgarden. 'Por ou_ nacional.
'fltro la<l!O', a l"a.dIIO ele Berlim di., '-'C-i-d-a-d-e-d-a-B-.-IB-m-o-n-a-u-"-R-Illn-d-s-t-e-d-t.-,n-i-r-e-b-a·.-vulgo!tt que o 1ühl'er se acha 11 u liIu iifUí Iii UiI

ainda ali, diril;l_indoi a defesa da
.

ladoCapital.' Em virtude do racionamento
� (A P) O'

.

de energia elétrica durante o dia Estocolmo, :"3 ' .
- }i()r:{

de hoje, não haVerá trabalho em nal -'.<Ti:dningeu», segut1,do infor
nOssas oficInas e, consequeflte- mações r-ecebtWas de Herli:m', in
mente, esta folha não círculará fOrniou que Hi'tler rebaixou o..

lamanhã,
voltando a reaparecer Marechal von Rllndstedt por ter

sábado, com um numero maior de&xado os nort",�americanos cap
de paginas. I turaram a pont1e d.-e Ni-egen. . i

11. virtude e alealda.
de se retiram IlUllDdo
o crime e a traição
são premiados. u anual

semestral
avulso

Cr$ 60,00
o-e 55,00
Cr$ 0,60DE LUM

Diario ' Matutino

Cruzeiro Prefirâm a Farinha Fabricada
pelo MOINHO JOIHVILLE

MU DAS
Fruttferas e Ornamentais
Preçam catalo:g,o Nustrado

LEOPOLDO SEIDEL'
Corupá

adios e erson

J oá o ProsdDcimo &

A maravilha da industria
E' um radio ao alcance

nacional
de todos

Bela apresentação - Oliola seletividade - Som inegualavel
Façam-nos uma Visita sem Compromisso

Díst1'ibuid01'es para os Estados do Paraná e Santa Catm'ína:

100liYlLE
FILIAL

Rua 9 de Março, 126

CURITIBD
r.lATRIZ

Praça Tiradentes, 2ÜO

filhos
8UJMENIU

fiLIAL
Rua l5 de Novembro. 687

,
... :.....

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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çie",grande ti.-Ocl'nio e longa pratico no Ramo .de "Tecidos, aprenda todas as danças modernas:
· qUe já. te!1ba viajado nos Estados do Sul. Deverá viajar SwilU� ..Conga m R�uiiba .. itum§(Ds irg�i1iti[2�s� f]tc�
com cªrru"honete.

ROI).• OLPHO

: �

E

Os interressados âeoeráo apresentar-se com antecedencia
na tiua São Paulo.. 270 . Itoupaoa-Seca.

=-===<�I�riCade'�jinJias=�'=�1.'

. 8jumen�u tíd&11.
3 chaves presas a; uma

r Iornalha e.ccnômíca; -fin��as e Vern��e$ <b ��ater��1 p��tta

I'
.. corrente, eabado no centro .

�� R. �
.:

I

da ciâ..ade. 1 máquina à vapor. para lecomõvel ríe doze Hí'; .
a' �nlJ,ur�s efl'ln �e�'�!l

1 máquina para cortar fiambres, marca "DAVTON"; T;�, ... - -..... h';� � - '};c·t"'-,.

'..
-

h I' I'
"

. 11Ht.d:,:; I;';;m u!;:,Dagas r.JiH ti iUu::"o;'
Gratififca�i;e â pessoa que 1 camm no útcmatlonal de 4,5 ton., ótimo estado de tun- '-' .

... ..

·cio,....�a.me.nto,· .

.

.

'. '.
_, .......-=. M p��_i.��_i;inau. _. S����_.!�i���i111a_�_. ,

... _.entrega-las nesta redação. . - - -���.� "_ ..�-_._-�---

.�"---:�--9;_�--.�.'-+i"".,:6--«J..-4
1 �::�:�,�� 'Opel-Blltz, de 3,5 ton., Ótimn estado de

ftmGIO-, �; 1
$

t� �l Pt·· 1-
carroça nova, sem uso. com 1,4!) m, entre rodas, 2,60 m. aI vfl (1e t, ro ,es �JO

lúxiliar. dtl ESCi1iiorio e�tl'ei;ixOS, eixos d� 3", c�ap��� dei 21í2" X 1", I'?d�§ I JOÃO GOMES DA ��ÓBREGAJ Ta�eliãO do 2(1 Oficio de
Cern. pratica de ccntabilídade �r!lzevt:Ul" c.om.'. /,15 díam., d!�n..télillS. hCJO m. com. Ci11X.�O.I Notas. da C?marca de Blurnenau, Estado ue Santa Catarina, na

e eorrespcndencla, dando de si ae sarrarsmento de 1 m. altura e 3,,5 m. de cumpeímento forma da lei. etc ...
as melhores .reterencias, oferece. e instalação para 3 cavalos no coice;' fAZ saber a liCARL ·D1NOLER e a quem mais
se para trabalhar em firma '. do 1 A.Ul0mÕ�el Chevl'olet Ran;lOna, com liparelhlJ de gezcge- interessar possa que em seu cartório, no edifício do
interlor, de preíerencia industriá!' mo oflJnClOil�Uldí� .em perteítas condições:

.
foro desta cidade, se acham para serem protes-

Ca das pára O. T., na Alfaiata- 1 conJ�nto frlgo�lf1Co completo novo, sem uso; para 200 kgs. tadas por falta de pagamento e por falta de aceite e pagamento
ria PaUlista, Rua 15 de Novem- de gelo em 8 nrs. as letras de cambio seguintes: emitida por Werner &. Mertz
bro -" BLUMENAU. Vêr e tratar/na Aktiengesellschaft, na irnportancia de RM 2.355100; emitida por�

,

-, o'.
•

CO�1Pj\.NfIIA._ JENSE� � "Agr., Ind. -·e Com. Rõhlíg .&- C�ait na importancia de R.fv1 302.45/100; emitida por.,.;.;..:+::-�"_.:::"�-.--4'-:-:.�. Itoupsva CenU'sl - BlumemiU
• Dr. Hittel Q. m. h. l-f. na irnportancia de UN\ 120,00; emitida

T··
.'. ii>·'';'···��-·�-''-9-'-�--·�:<:'\Il6�-,�-"o'''-��''''''''.l>'':''''$·--··��·�-·.+.<- ...._-of> por Brause 8: Cia., na importancia de RM 179,99; Emitida por•... erreno para I Gado Holandês Rõ!1lig&Cia.,riaimpDrtanc1a de. HM9350!!OO; emitida por

. reflorestamentó I
a '. ii C -li

-

Rõhlig & Cia., na impor tancia de EM 2.246.41/100, todas fl or-

Procuro um terreno. com ou I DiSpOID.oS sempre de bezerros machos, de pura cruza dern do Banco Agricola e Comercial de Blumenau, exceção íei-

I e pura pedígrée, ' ta á primeira. Como não tenha sido encontrado o devedor, o in-sem casa, no �aio de 5 quilO- COMPANHIA JENt::EN _ Agr., Ind, e Com, timo por este editai para pagar e aceitar os mencionados titulasmetros de minha casa, que po' '-'
"

" ....

de ficar "'O� Iu ...dos da t d Itounava Central � Blurnenau ou dar as razões por que não o faz. den!l.·o do prazo legal-
<> 11 <C u:' hu es ra a

.," _ . _ . . _

-

_ . . . _ . .'

. BI'.'
.

• zo de abril
-

í 015
e·' ser de qualquer qualíd de <t-:<'JI'-��_'ª'--�-·'."-�""'+-.'!E-.ü:«}.�+..--..q,-,..-:t>:-�;=..--.-:t.--� I _. un.enm" em -

,
- a fi. de --- ,

.

'-'

f
a. ' a -

p.
. .. .. -

I . JuÃO GOMES DA NOBREGA - TabeHão

I_����ENIII de .uxiii.....úe esc�����:�;u�menoçãO d. ,.SCl'itu.II'.'�:1'�:���:�d"�' ..... _....!I �
-,' '" -- <. ��":-\����-e:s:...., l.""'®f'=:cat....

ifRl"'ão m�"()onnl .: lam li t:1 � • I 1 r I ..'\ .� ,,",i Qu .... é €i Filha do Ternoo �"y "'� .... '..u"_i, �eJ·' I a i ogra�o�J e ten lfiID ca.:!grs ..Jaj, •

[ii]P;focura-se I apres8ntavel.
Trsltar pessDalmente na COMPANHL� JENSEN l .

.�

\ Agr.• Ind. e Com. - Itoupava Centrai - Biumel1�u. ! _

........... - .��-,......."._ .-.--..:_-+:-.-,-.�..�._:_:..-. o .7�.-�-$"""'<1>-"-.-�-$".....,* t
Protüra'se um torneiro (para .C.SR_ i1 I:Ó.I��M..

� �.. O
..

1
.. _"madeiras); . ii A H Lftltil$a�'I'�U -_... H... ..

Rodenheber & Oh. Ltda. �j
.

�I d �'� .. .. !

Fabrica de Escovas e Pincéis rtlerca�O ue li�UllmgVelS I

Júinvile - Caixa Postal, ó4 B L U M 1 H I li

IPoderoso iS!.Ddliar 110 tra!ameD to da Sífilis, formula

I I .Assembléia Geral Extraordinária do notaveI sUiligrado inglês DR. FRED W. RO·-

.'

I MANO usado há mais de sessenta anos em muHos
.

I Primeiro Convocação
..... I HospitaiS e Casas de Saude do Brasil. Foi cla:5!:Jifi- -��

-�=�==��--- I .São convocados os .Senhores Acionistas da. sociedade i
cada preparado dentificó pelo juri da O!<mde Expo· I�

,Vende-se 2 chões de casa anólllma "Caga do AmerlCl'mo So A. - Mel'cIH!O de Auto-! s!ção Brasileira, distinção que nenhum similar obteve. �
sltuado� na Rua Mato Grosso, I móveis", para uma Assembleia. Geral Extl'aürdi!lãria, que'

P' o tratamento depurador-tonica mais eficaz em to-

Icontendo 15 metros de' frente deverá realizar-se na séde social, à rua 15 de

Novembro,;_
dos casos de impureza do sangue. A verdade de

por ó6 de fundos. . I no 487. desta cidade, àa nove (9) hOrás do dia dez (lO) de seus tiítmfos é filha do tempo de .s!.l�_ ci�ia,�ão. !i_Oje ,

Informações com esta Gereneia. Maio do corrente ano, afim de diseuHr e deiiberar sobre mesmo principie a usa-lo e colhere�s :s�u:; D�neflc!Os.
---

I a S€GuÍnte 1 Ufo. 30 EOj �·e,m !3LUM�NAU O�redí?sjl���
'"

Or�em do Dia.
., 'I!'i\-" _ <

_•• "�����'�!!,!J!R�rfl. ao, a rua ln de NO\cml:ilo, .e::> I 10 -- Refül'ill<l -p!1.l'cHll dos estatutos SOC,fi,iS tendo em I���""=,"",="","""'�"""""��",=,,--='"Qll.ma fcom.O',e
R

..

u

....
a BO:n

... '.' '.�.t.eflroo, V.i.B.ta os. se.gUinteé objetivos:

'.
'

.... I DA .. !t� F 'li t-� iS O· �1l1\,. R�. E '1on�e �.n?�ünou. o .Hd0:f'l' t:lUhf·.'
.'

a) - Alteracão d.o· objeto 80cial e co[!§equente

II'
� r

L "",nol1T-"'�E'" r;."!;;"!1\LU:�l<"'O DE �.MU�...
r. .. f"1i'�l;�A-'�

.

·ti 'f"'ie'lua propqe <lu'" q.ue· J. . .o�. ,.
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'lted�çãoo 40 - Sug1jsiões de interesse Social,
OBSERVACÃO: - Chama-se ao atenção' dos Snreso Acio·

nish:;s para o di8pOSto no arHgo 33 dos estatutos vigf;uteso
Blumenau, em de Abril de 1945.

JOHN. L. FRESHEL
Dil.'etor·Prssidente

KANllER
Blurnenou - S. Cato
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no curso que inaugurará dia 3 de Maio, no Clube
Nautico Amcrica, o Pl�fessor imonso L�rC�i�.
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mpilimal!n !le�il! FaC'!1luatle Hm:i�iiLltd da r\,je�ich:m da

.

Universidade th} IiE'lmiB.

Módico por concurso do Serviço r;hu:iuIld 1e DÚi3!lí,:aJ; Mr'Il!í.b,
Ex-illLemO da Sllnta Casa e do H03roÍt,ü Psiqui:\:trÍco dI) I-tio
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Ilireção de IVELASIO VIEIRA

JÉt esta -asseritado para o dio 1- de maio, o duelo entre Pretos e Brancos
, : Já esta deFinitivamente assentado que o .aauncíauo e Olímpico e amanhã irão efeetnar mais um rtgoroso treino,�€-nshciúu"ü f�uel0 entre 08 jogadores Pretos e Brancos �de desta vez contra o campeão de 44. seguindo logo apóz,

nessa .cidL!de, seja realizado no proxírno dia t: de Maio, para a concentração da Vila Novo. f1Ó deixando aquele
em homenagem a essa data que é doa trabalhadores, e em agradaveí recinto _ na hora de dar o "balle". :'
beneficio do Hospítal l'ltunicipal e de uma Sra. necessitada: 0& Brancos por sua vez acham que os Pretos nãoOs "chccolatíncs" esperam cumprlr uma brilhantel são adversanos e Dor isso não ensaiarão nenhuma vez,
ex'bíeão frente .,aOB seus rivais eoptelldOl'.es,; e .

por
.. iSSO!. Vamos, portanto, esperar o proxímo dia l' de maio,eles ontem realizaram um proveitoso ensaio contra o para vermos qual dos doís vencerá.

Irft�.f1I�R���=-=-1
�-·�-«-H-__�-H

Expediçõe§ IS> De§·�:Hl.cbo� IAgentes dos filies:;:·

I
com viagens regulares entre Itajaí --- Santos
(�ixa postai 36 - EfMdl. T���giJ'. nGM�©lt}u

rri:\JAI' - Rua Pedro Ferreira n05, 158/72
_1Et;smJJ&j;;;;;;:;;.dM_�,9W#"'*i ""'_\Ji&i'!i�"'-->7'�"�':m"." r�1�!��i;==r

�..."".-�

80cíadads BSllaficiaoora ds Madsira Moa.;1 f;ii�·'"M;n!�iD� fHIM
; Compra e Vendada Maneiras para !.udús os fins Exista Dúaiidad9 BIUB fôrfiJi � 7 d

.

S t b l' ..�"% ..,,,,j', l't1\ 'ê
AHOJE- õa ...feira ás 8,15 hs. _ HOJE·

ijua r· 8 D em u � �iHl:WH��í ����;; ���S não é fRIGO�
Sensacional e Arrebatador Espetaculo! II

fot ·AmA f\O rr (G S h')
----

I') Complemento Nacional (Esporte em Marcha) I OOu· n ti GI.OIZ
2'} Tr�Hers

.

.

..
.

.. ,..
I Recomenda-se pelo3') Príaielro Dccumeatarlo Russo Que Será -. Exhlbldo Em I Esrnerado ServiçoBiumerw,u:

... . . .

.

1. l.

"li Batalha. de Stalingrado" I Rua 15 de Novembro, 5_96�_-,--
CÚtiaS drmtescas e êl$t�;��t!: �:o�aior batalha de

.

todos
��""�"H:.:���i.:�r��:����-�.:..e ti��»é·ll'.Qi4i,w:ft�:�t�_:_"""""lf.�.Qi�f�''';'.'''Zl'��' Iostem-pos!-Odocmmnnfll'iouamodalO··Wme em que IA Capital � f uAntRnn fin]11"i" I

todos falam! ... I,'. .•. ... .

.

.

m � ..�.. �i�.� fi �.uila Unl1 !4') Gt;orga .Brent e Breada Marshall em 'I :Ui I
.' ,,�.lWJ?���lnn· IIE�Dft" I. A c.·asa. que v= to�os '_�_'. -E' ".

.a ",.t"'·'la orelerída nara. II'
.

.... i\'tl«�Auu
-

I' . URU i artigos do mais baixo i o ;eu "r;dio,"c�� e'�ttt an-
Ela 1'318 "déllioza" ... Eh,> �a constderava um génio: • Por � preço ao mais alto. �: tena o seu. radio terá UMa
isso vlvísm como cão e gato mas como se. amavam! .. � �,;1;.. P§f!\ll!de··· ""n.da.t6!ll!!!!�'-' �"'r�

�. recepção perfeita. IUma pelieula que' e um vercadetrc icocktaH de variadis- � "um >1v1!UunHai!l> 3Jllã U .� Peça hoje mesmo uma de-
slmas emoções! • ..<. � A L f A I a"" E � i� rnonstração e-n sus casa:
Mercado Negro, agradà;;:(i não somente

.

aos amantes nos � .

li I
�. :. (níormacilas: caill � sr, JOSé �

Iílrne "d.ramaOco.s";,. C-DIDO tsmbem aos �doiE filmes verda- �.' !millo!!. 4«: gIm. NowfJmiml 5G5 � c. 6�mani itI' 'l"
. .

iít Mi<wü Jü ii'" ' � �. � ,=fUi! Sao Pilubl,@ IdelralliBn,.e a egres e ma ICIÜSUS! ..
.

SI ii I�J���� ���o ._ V;} � :N �':�� I !��3>i��:'!:�!';!�!����«��� I ��-,�u��:��::":�;t:���i'.€��1

I
i--�=::7:;:::�:::1Z.a=�=:a::-Cha�.

pas de Ferro pretas' e gal-
fh1OS: Aços em Geral: vanísadas; Folhas de Flan-

dres; Arames em geral;
Aços Rápidos: Bits; Oramoos para cerca; Ferra

mentas para Lavours i
I Widías. Ferragens.

I. t�irD1ando, l\itlríins & Cla ..

ImpG�'��d{'.lres ..
, Expor�adc�'es

I {gepreseJl�i�çõe§
fi�preserdaçã9

, �nJ Df JI�EmO Carlos Ubh�atan Jatahy
fi DL'mi,�grMU - Caixa Postai. 133
� . ... ..... ..

Ena 15 de- Novembro, 828
_

- Tel., 1205
��t';:€......�����.2&E"i���.��&r R $$m:;&::&:l

�

fr",oregc:cli> ccm reei !Wtt5S0 !'rOs

rnp.o:;!;GB!iO�'lIm:S €11 iQOOS OS
SWS G,l,��S f SUAS MA!(IffSmÕEs
O)!�O SrJAn:ril5Sf.S.CATR"RRo;..
BR03QUl1i:S E tO�lJtUl'Jft.

"01';-;",,'1 TOSSeS c Br:fon()UITe$.
.;_._��..::,.....;::' =.= __."..,_�..."._=s::a. � re#""

i)<.��.�':"�!l§-�-�-�,.-�RJ�_".,_1t.
'ANJJ.NCIEM Nr�STf) nIARIa
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Âproveitem as DOIDE1�AS das a a Perna na
8'0 Dias/'de Preços Malucos e fazendas quasi de-Graça!

IIlumilnllll.26. d:- RiõEsôé1ail II gesto raro porque é. diUlo
e::.::m.�.:;':,� ;'���:.:::.:.:.:: Telegrama do General Manoel Rabelo ao Brigadeiro
Aniversarias Eduardo Gemes

Deflue hoje a data r.atali O general Manuel Rabelo diri .. , nossas esperanças de que, no

eia da sra. D. Lilti. Pe.dernei- gltu ao, brigadeiro Eduardo 00... futuro, governo "de vossa excelen

Tas Correia, da nossa melhor IDeS o seguinte telegrama: oía, o Brasil voltará aos' velhos

-lhe '0 sociedade. <iAo tomar conhecírnento da pmOêSSOS de honra e austerída,
U

.

_

.

A eteméride de hoje as- a1\i;tude de vossa excelencía dé", de que tanto. digníficaranr, a' nos;

10.0 siruüa O transcurso da data m.itjndo�se da comissão que exer- sa hislo!'Ía.
I natattcta da BTa. D. Giaco- cía no. Miterio da Aéronautica, OOt·c\<ialmente.

. mina Wolff.
.

'em' Virtude de ter aceito sua nuel Rabelo.»
Como repercutiu entre os eXlledicionarios brasileiros a '. _ . Aniuersarta se

.' hoje o candidatura ii ,presid,encJa da -___,.---------.-

. morte de Roosevelt sr. Felix Kleis, funcionaria do Republícca, afim de desíncom- .
.

1 .

Banco "Inco ,,' em' Floriano- pani:bilizar..'se pclítlcarnente e de I (iài&Áf l/&m .c(fit�
polis.. salvaguardar pior uma atírude da I
_ Oomemora hoje seu ani acordo com a tradíção na nossa 1

versario natalicio a distinta patna, a dignidade de uma cor- I
srta. !fiaria Lisele Geuaerd, poração militar, evitando, aS1 I'da sociedade brusquense. sim, prevalecer-se do prêst'iglo·,
_ Decorre nesta data o na- de um cargo pubííco em um plel

taticio do sr..João C. Carva tio el':;:,itoral, vendo a\)reS'2I1tar�)
lha,

.

comerciante nesta praça. lhe minhas felicitações e os CD.

Nascimentos. torosos aplausos ela Sociedade
Arreígos da America, ante um

oom O nascimento ante ôn- gesto que é' raro porque é d!Íg�
tem de uma robusta criança, no, não havia sido obrigado e

do sexo masculino, acha-se não. 'encontrou imitadores. Mais
engalanado o lar do S1'•.Ma, uma vez vimos confirmadas as
rio e Clotilde Soares. ot;-+-+-+-�-+-c-.""".-�-+ I
- Um�lindo garotinho veiu No bar e n� la.n Ienriquecer ôntem o »entaroso }! K N O To

_wr"'-K"'""""''''''''''''''''A'�-",,,,,'A:O;C'''-''''A._ - n.'. .

.

.

lar do casal Polidora Coelho - não deve faltall
D''''''".........._ .........-''''y-''''"..• .,.-'l'�y''''."._....... ''''••_.,z, e e,•.•�.:.U'§.'.4ijo�€..:�.;:fi...�.:.:..!t.: Teotonia Coelho.

�.. Instituto Médico Dr CARVALHO i!l.' -. Ae!la-seengalanado, �O}n
f:l .

_.1&.

..
..

' .• .

.

..
'

..
, I o nascimento de um memno,

!i . '.
. .. � ocorrido ante-ontem. o feliz

.� .

.

- Diagnósticos Clínicos --: � lar 1,0 sr, 'Henrique e Belga

; 'Metabolismo basal. - Eletrooardiogralía .

- Labora'I�· M�as�
.

..

!; tório de Análises (sangue-c-Iézes-e-urlna, etc.) .. VI.8jantes; csP
• •

I" d
.. .

. De sua utaçem ao Sul do

til ..'
nmca especta Jla a. de Senhoras ...! Estado, onde, em companhia

i (PertUrbações menstruais, csterUi.dade, alterações se. I de
..

SU� exma e�posa, esteve

'�
..

' xuai3, incômo�us. da a.�Olf4Cên�i8: e da idade critica, íe! em �oso. de rena.s, re.�o:.nout!l mflamaçoes gemt818 etc \ � ontem ao nosso fJOnVWlO o

� .

.
t

". . .. .' I sr. lt'eder'ieo Carlos Allende,
'6"

AlamelIa mo Branco. 3 .... !J!umeilau Telefona. 1202 m apreciado. .colaboradoT desta

0�.�-:t;«"a+:�4fm4).!It�lol�1.�:€'.'D�-:""..OI.YA>DS folha e f'lfJ.ura de destaque
.

.
.

. no comerclO local.

Ibrilde 1945

Esperam e Iro ano
asil como bo

-----_,

.

�-' que um novo presidente seria

Cio:m; a FEB na Italía, 24 (A. el'sHo e manifestaram a sua SUl'..

P.) ....., A .11ot�iCia da morte de Roo., presa quando souberam que, pe
sevett ecoou com ãndízlvel pe- rante a Constítuição americana,
sar no sei[o das forças expedi- o v,ioe'�presidente exercerá o mau

ÓlO'nárias brasileiras do, 5° Exer dato até a sua .�xpiração. Alguns
cHio, as quais o consideravam, pensavam que Walluoe era a,ind
como um �!i:mb.olo de democracia da o vive'�presid;ente e pratíca
e uin grande amígo do� 'Brasil. mente nenhum deles conhece o

Alguns expeditcLonári6s brasilei, nome de Truman, embora re'j
TOS mantíesréram suas' duvidas conheçam que, sendo do '-par�i
sobre S� Truman seguirá ou não tido democrátlcn, é 'ele se. pre-í
a mesma piOl,tíica para com iO sumér que olhe o Brasil como bom
Bras1L A maíoría dos soldados e amjgo, da mesma maneira com

mes�t()' dO.S.·. OHOl.·::li.s, ao .saberem I q.ll'e.· .sempre o fez 9.. preS.i,d.,ent!eda tXiJ:ste nova" estavam lulgandp Roosevelt.
. ;',

CONVITE Em visita. ao seu filho, 'sr.
José Galliani, esteve alguns
dÍfis nesta cidade, retornou,
do ontern pam Flol'ianopolis,
onde reside, o sr. Angelo Gal
liani, 'lndusl1'ial naquela
Capital.

... _;-- 1
".- 1

A Conüssão Organizadora c-ot1vida a tectos os amigos do

C�.legioSágrada familia para assistirem os festejos comemora ti
. vos de seu Cincaentenário de fundação, constantes de uma mis
sa campal demanhã e de uma sessão solene á noite.

A missa campal será ás 8 horas da manhã do dia 27 de
abril DI) páteo do Cólegió Sagrada FamHía e a sessão solene ás ......-----,.................---

7,30 no satão do mesmo Colegio. DR..DffOHSO·BllSINI.
A COMISSÃO Diplom� pela Faculdade

_��r:;-:..����-���" ..'"!':"c,,��7"::'D"';."���P"'...�II� �T· d d'Lvacwnal e Me l.cina da
Universidade do Brasil

Medico EspeCialista em
Doenças das Crianças

e da Pêlo

Banco Popular � e Agricola do Vale de (tajai

Deposito li disposição
.

Deposito PDpular
C/CtG. com !iviso de 30 dlaª

.J " ,.' 'I 60 diaB.
Idem . Iddj 9(1 dias
Idem idem 180 dias

CIOs. Prazo Fbo 6 mêses
Idem �aem 12 l!I

2 0/0
õ O/O
4: 0/0.
5 o/O

o 112 010
{) O/O

I 512 0/0
ti 010

ClilSri,s especial!zadiQI sO..

fiM A��ntâção das Crtan
oiinhas, PDlericultnra. Blglie.
ne ·lnfaotil, CUn3.ca: Médica
h',d'antil, TuberculiQse I�fan.
til e DQel.lçalll da Péle daI
Crianças.
Teia'..: 1101 II! 1099

QUUlfl uas ca

BElOS �.I}HdAjS

IlHCCílES DO

BP

Popular e Rgrícola do
Vale· do Ilajai

ueo

1 a. Convocação
De acordo com o disposto nos estatutos, ficam

uonvocad08 os senhores l::\ssociados da Sociedade de Coo ..

perativa de Cl;édito dsResponsahilidade Limitada "B,m.
C9 Popular e Agricola do Vale do Itajai" para a assem·

bleia Geral Extraordinária que, havendo numero legal,
terá lugar, em. primeira convocação, ás 10 horas do dia
12 de maio do corrente ano, lio Ii:dificio do Teatro
Carlos Gomes, à Rua 15 de Novembro, nésta cidade,
Nêssa Assembléia Berão tratados os assuntos constantes
da seguinte ORDEM DO DIA:

.

l' Dissolução da Sociedade.
2' - Nomeação dos liquidantes

Bf..lmenau, 24 de abril de 1945
OSWALDO MOELLMANN

Díretor-Presídente

1 a. Convocação
De acordo com o disposto nos 8statutosl ficam

convocados os senhores associados da Sociedade Cooperati
va de' Crédito de Responsabilidade Limitada., "Banco
Popular e Agricúla do Vale do Itajaí", pa:ra a ASbem
bléia Gel'al Ordinária que, havendo numero legal terá
lugar, em primeira con-vocaçã,o, ás 14 horas dQ dia 12
'de maio do corrente ano, nos salües do Teatro Cados
Gomes, à Rua 15 de novembro, nésta cidade. Né.s�j[\,
Assembléia serão tratados os assuntos constantes da
seguinte ORDEM DO DIA:

1"7 l' - Prestação de cor;,tas da Diretoria

! 2' - Aprovação dos balanços e dos demais atos de

j sua gestão.

I
Blumenau, 24 de abri! de 1945.

OSWALDO MOELLMANN
Diretor-Presidente.

Lovandol!<lse COI1'1' O sabão

"VIRGEIVI ESPECIÁLIDADÊ"
:(la .

elA. WETZEt INDUSTRIAL JOINVILLf (Marca Registrada)

Hoonnmísa:'SH tempo 6 dinheiro
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