
S
II resultado da .Iuta é de vital imporlancia para o Imperio Nipônico .,Capturado o

,
;LONDRES, 19 (A, P,) - A emissora de TOql.fJÍO

-�-------,----�------

anunciou que a batalha de Okinauia está atingindo o

, seu, ponto culminante e acrescenta que um O�{, outro be

líg�'ante terá que ser reohassado da ilha, Acrescentou Iainda o locutor .japones que a batalha de Okinaioa é
considerada de importancia vital para o império niponico.

GUAN, 19 (A.P.) - Prossegue encarniçada a ba
talha de Okinaica. As forças americanas. consequiram

-------�

capturar o aerodromo no centro de jlfindanâo, Enqltan-,

U
lliario Matutino

'

Ito isso, ires exercitas australianos . avançam a leste' :9���::r:,': ��,l::; ,DE BL'u'�,' E anual ' Or$. 150,00
em direção a Tarakan. ü crime e a traição , ,1""JI seme,';:;tral or,$ 35,00

são premiados., avulso Cr$ O,Bo

ais dois que se' renderam o araulo das ClspirGç6és do Vãie do U�jGí

pectiv e u ataqu iréto contra o lapão
Em operaç_ões no Pacifico poderosa frola norle-americana

fU!YA YOHM, 19 (I..'.) - I Emissora de Toquio anunciou hoie" aipõnicos sobre a, possibilid.ade de um· ataque co�t�a .as ilhas

que uma pOderosa frula americana partiu .
Gum desUdo IgnoradO metropolitanas nipôniGas po�s, acrescenta, a frota ummga está

da.s ,suas bases nas mms Marianas.> J1 . e�issora previne os muito proxima das mesmas.

lha deEm clim bat ki a
[: Jrodrumo de Miodanão

Londres, 19 (A.P.J - Dois caças minas alemães,
escoltados por navios de guerra franceses e britanícos, . , ,

P
11"-

chegaram a um porto britaníco, arvorando a bandeira Um grande exército palUDes para I�tar no a�1 ICO
da rendição. ,

�
.. Seu comlndo será entregue 3D Gal. BOf, herol de VarSOY.3, que

O'es'o'rdem e ng,I"'aça-,o' sem J LONDRES, 19 (AP.) - Se- S"'ã se acha em Londres seu pa�s, D� ,acordO �on;. oII gundo se noticia nesta capi-, ,'. que rOl noticiad-i aqtn hoje,
n bi,e,nle I tal, é bem, provave! que um gr,ande exermlo, �e sot�a,dos e, sse exerclt. • cujas Iaç�nh8E1
M I lil } _.c.-_-'--__

' poloneses que sao leais 1}0 contra os alemães no l',.led!.

, ", . ,.'
\ Vibrante man-.lestaça-o govern� refugiado, em Lcn terraneo e na Europa CentralDurante os festejos da Vito Estes agitadores felizmente, i

,

'

' dres seja transportado para constituem uni zrande trunto
ria, quando o povo blumenau- Ii�� el1Contrafa� a'!lbiente pro' de brasilidade �s senas de guerra .do paci- com que cont� o governo
ense, juntamente com suas au- preto para a aglt,a_çarJ e fi .desor,' fICO, TI? Extremo Oriente, o.n- exilado em r.oneres p'ara re-
� 'd d

'. .-1 á T!OIdüs €onhecem, entre . _

.. u

,orl a es, regozuava se com a u,em graças., açao energrca das d,e se baterao contra os .J8.- clamar () apoio d08 governo,S
d t d

"' ,
'

d 1 nós, a tra&1ção de brasílida- ' u

erro a o tacrsmo e nazismo nos,
sas auto,'fld,a es, particu

ar'l peneses. Com,' . e,s,sa medl�a bntaníco e ameriC,an,0,, ,estáeuropeus, ,quando festejava o mente do,Com,ando, dO,3'2' B. C.,
de da população. do bairro

prorrogar- se a ainda por mars sob o comando do general
b :Jh t f itc d d d d do Garcia e sabem, que, Ifn. ao e er o e armas as que provi �"�IOU une latamente

nesse sentídc, a 'Empresa 'in
um ano, pe o menos, o pro: Bor, líder da rebelião de

Nações Unidas e o excepcional para que ,S? tivessem ,cu. rso as blema que repre@entaore,varsovia,oqual,l'áchegoua'
d h da F E di f

-

d b J d d dustríal Ga:rçia vem oontrí., d h
\I

esempenr o a, orça cxpe 1- marn estaço_es, . e, rasr I a e Em gresso esses amena 'Para esta capital, onde assumirá o
,

'B 'I'
'

do ré
.

d d d Imi!ndo inínterruptamente t

oonane rasueira, e quan o re- comemoraçao a gn:1I1 e ata a seu nosto.
[ubílave-se com o advento da Vitoria. Assim agindo, as auto- com o melhor do seu eslor-

__1-'- -

p,',all," tão in te,nsamen,te almejada, ridades apOia,ram, co,
m a forQ"a a çd� Molho V I C I M U O A S

-verificaram-'S'e em nossa cidade vontade e o pensamento de to' Agora, tiv;e!11.0S mais uma
� Frut1:feras, e Ornamentais

cer·tos disturbios di�sooantes e I da nossa ordeira e disciplinada pwva de�se {'eNOl' dvico
Preçam catalogo i:lustradú

incoherentes que l:mpanaram em população. com: ü 'ientuZliasmo e a Igualou melhor que ú
LEOPOLDO SEIDEl.!

parte o brilhantismo das nossas A agitação-e a desordem - é s&nreridade dos f/estejos uH similal' extrangeiro
manifestações de alegda, preciso que se diga e repita _ rea�izados 11:0 Dia daVi�, Corupá

Verificou-se desde logo, que não encontrará jamais ambiente tÓJ:11a, e que CO:ngTegDU, nu:' fabr. C. INTWEllfR
certos elementos oportunistas, entre nós. Somos bastante con :ma fieunião patrioticar a Dj� Rua 1 �\Sr:�Otl�Oú ex. 56

. alguns de passado suspeito e cios das nossas responsabilida' fie1lO:rda e ps .p!erarios'
duvidoso, um mesmo ex-orador des produtivas tanto na guerra do presi'igi-os'0 estlib!eLeci�
do Partido Integralista que, para

I
como na paz e adversos' aos �llentÚ' que honra nosso par

evitar duvi�as, denom�naremos e<;mnitos e aos disfurbios que que �ndustrial.
de Constahhilo Setragm, do ex· vIsem subverter o estado legal. A Iesp�nta.nej:d:ad'C dos f-es
tinto nucleo do Garcia, confun- "ORDEM E PROGRESSO" são tejos e seu brilhantismo dei
diram a alegria poputar da Vi· os dizeres altivos de nossa ima' xeu a melhor das impres�
fúria' com manifestação de desa- culada e gloriosa Bandeira Nacio- siSes' nas autoridade!! ali p.r.e
gravo pessoal, tentando repre' naI e seguir com lealdade e con- sentes, elevando ainda ID.ais
salias. condenaveis contra cida' fiança o seu lema é apanagio e o altl!) prestigiú de que goza
dãos brasileiros e propriedades dever de todos os "bons brasi . a 'E:lUpresa Industrial Gar*,
particuiares.

-

leiros. cita.

BLUMBNAU o Domingo. 20 da Maio de
. 19� • Dr. AcblUas Balsini Diretor Respousavel " Ano XXI· N, 164

No bar e no 1&1
KNQ'f;

:.-_-'---j
-�-----

Cruze i ro I Prefiram a farinl18 Fabricada
I . pslo MOINHO JOINVlllE ".

aão deve faltaI!

"

Uosqul-"oliâbsúlutamente inofensivo (Jar&
1..... ,J. ipele; Eficiente proteção, coútra

'Wefzel PICA�AS DE MOSQUITOS e

outros lUsetos,

Japão dobrar os joelh
'O último e devastador ataque desfechado centra Nagaya, - Os nipônicos sentirão, agora,' o peso total das

,

Pelo Analista Militar - W. S. WEBB armas aliadas . I �meric8nüs nos assaltos ás ilhas ocupadas pelos
,

LONDRES; lá (ENS) _;_ Enquanto reildiam- , ._

.
,

',' !Japoneses,
ee ou eram inteiramente dispersados os ult'imos dendo-�� apenas d?lS aVlOes o que da uron IdeIa I A estrategia êi:liadunidense é simples. Ba
remaneSQ6ntes alem.ães, do marechal Schoel'ner da hablhdade dos Japoneses,

,
,

. ' I seia-se no cerco do. território ID-:"!tl'üpolitano e é
na Tchecoslováquia 'e naAustria,'os llorte,ame- "

.

Ao mesmo. tempo que 08 norte amerICanos evidente desde muito. tempo {) sentido esceacial
ricauos desfechavam contra os pl',ncipais cen. dsmde.m-se fi esmagar 0, Ja�ão pelo áVn não dan- IdOS avanços norte americanos nelo PacHico, de
til t 't· t' I' do maIS descanç,o aos mpoDIcils. o panorama da 1-, "

" '1., , "�' .'
'1' N.rOB .,) "

errl orlO me ropollÍano do, Japão. em luta no contiÍJente tendo a sofrer radical mo,
tlha fi �Iha,. de ar9.Ulpemgo em arqmpe ago. ,es

deva.stador ataque de Super ,F?rtalezas voador�h! diHcaçã,O com as tropa,S chinesas combatendo I �.a estra!egl8;, poremi,�o re�u1t�dlf po,�ero8o e o

conSIderado, segundo 3S notICias, como o miUS rudemente em Fooc!lO_w, Operações de grande HAND.LCA�, que Oe Estado:>
. U�ldolS possuem

severo golpe aéreo até agora desferido contra envergadura dos norte americanos estão s�ndo 8ilhre {} Japao, tremenda superIOndade navl:tl e

08 niponicoB, O ataqúe teve tambem a particl, esperadas na forma de desembarques na China, aéreiL E' esta superioridade que nunca deixo�
pação de apare"lhos que alçaram vôos de porta enquanto 8uuncia'se que os japoneses executam ,�e aumentar e_ que agOi.:� tende a tornar-se mUi·

,aviões. Cerca de 500 super fOI talezas voadoras certos movimentos interpretados como recuo 'I to maiôr em VIrtude do fun da guerra na Europa
deixaram cair sobre fi grande çidade industrial para o norte do pais.' .. é que tem permitido a efetivâ',lão daquele cerco.

de NAGQYA (�.,outros pan tos, aproximadamente Em' Okinawa fi lufa vai entrando na sua fa- I Jamai,� ceIn ereito os japnueses foram. <:!ipaze,s
duas mil toneladas de bombas, tendo partido () se final, oom os €stadunidenses dominando ,de eVitar ou re.zer Imeassar uma operaçao antl
assalto das ilhas Marianas, O noticiaria diz que quasi toda a cidade de Nnha, embora a resisten. I bia estadunid.ellse, O bom r€f:ulta.do dessa. estra·
os pilotos estadunidenses €l1!f'HiÍraram fraca da niponica'continue violenta. e obstinada. Con- ! tegia está na perfeitt1 cnordenação das tropas GEl
oposição tanto da" defezas terrestres como. dos I tudo, a prinoipal iorça dessa desesperuda opo- Marinha e da Avia ç8.0, que proporcionam-lhes
caças inimigos: O comunicado or.icia: classificou I sição já foi quebrada. tal eomo sempre vem uma cobertura apropriada, A vez do Jap:1o do
os resultados do, ataque c:ümo "excelentes" !ler. I acontecendo em todas as iniciativas dos norte brar os joelhos não tardará.

a vez s"o

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

Por motivo de mudança está liquidando seus artigos, que 50 ....

freram um ABATIMENTO de 10 a 15 por cento.

AProve,item os mêses de MAIO e JUNHO lI' lpara f�zerem suas compras na ·
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'. V;,;'nde�se três ta�s\J�itejras;
A' t.asar na ftua BôrriRetiro, 94.

Informai;'õ{i;S á<Rua De. Amadeu Lus, UI

([ ". Pre,�ura-se Nésta cidade.

'

..
,

p
...r.r�.ú.�a�.se uWa boa cosirihéi

ra. miar no '. Bar fHumenau'
'ellse;�i' .

.

. '. ,

,

'**'* "�
.

"_
:-- -

.. '{_:>'; '. - ,)

,

; Precisa-se
·�Rr:·e{!isa-se de' uma

.

CQsinhail'a
e U��,\�onfeitejra. para trabalhar

1num :mil' e pensão em Brusque .

.

Ordenado iniciai de Cr$ 200,00
mensais, com comida e quarto. \
Infonrlações nesta redação, �

,

'

...
' '., ***. JPerdeu-se

. I OSPerdeu-se um oculo de aros

',.
.

.

,

marrou. �. J�I1�eS amareladas: .

'.
Duas chapas de ferro, com as seguintes dimensões:

Or�l!ffCa-Se a p.es.soa que ° , . '-'l d h 'nO d "',,. '.
.

.

'

..

,entre.gar n....
esta

.r.ed...<1.' "ã.C...... .... '1
uma reoonc a

....
''''

.....
�m••

e

.uJamr::tr.0.
e 12 m.m de groasu

...

ra;
" '.

"

... .

.' uma reiangular, c/H.!O x 110 cm. e 12 mm. de grossura:
._.;;.:•.;".,..�+_.�-,*_.•-.-.-•.. {; '..

.

'. COMPANHIA JENSEN - Agde., Ind. e' Com .

.

'

f; d i<t Q I Itoupava Central-Blumenau

.A T EN ç
Precisa se de trabalhadores pará cons

trução de estradas no lugar Alto-Garcia,
Informações na

CASA DO AMERIOANO S. A.
Mercado de Automóveis

RUJ 15 de Nov. 487
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os

Olimplco, no Gercla e Guarani x São
...

Norte.. são os atraentes embates
Lourenço, no

de hoje.
:.......-.:��_..+:-+;�.:-:-�,t.-.o .�.- ..-.--�--i>-::.;l-�+-���·"'O 'i-·_-.;i-·-�-�k-§'·�*-.""'�--"��> c" - * '."''''''''?-i''.-4'-�.-'-.-.'-� o íl'···G- .. ;'-i1t--� .. -""'-�'''"4ó ..-�-..

x

HOJE .: Domtngo, Dia 20, ás 2 opras
o empolgante e movimentado pnlíctat com CouStilnÚ M;H:(e

e Frank Al!.)Frtt;üll -- érn

"A E M B O S c' A D A"
Mis!úioe! ACão,.muita açãu! .. Intrlgt.s! e Rumance ! ...

filo os Ingredleutés deste ernpolgante fÍ!'Hilll'.! - Uma pefi
cuia eletrtzante que excedera as mais otimlstas f�GPt'ct<Hiv<',8i
No Programa: Cnnth.1U1:iç4ü da Sl1P:�I' Serto «O O[{ANDE
�lISTERIO AEREO» e m-Is Gmn:::;!. r·..jiiCiofEi11 e OeEHlJ.ÍID

Platéa 2,00 • 1/2 e'mil. 1,00 - Bi.:Jef.t,r:1 J ,O,)

�-iI7!T�l

J
I

'!@I!iVEHU.'t I
�

<J..;<\� r�"i�

No êu 13 na laJl
KNfl'fí-

�� d'5V4 Wt.\fi

..
-

�.&r�<'l"� dtt mtlI.l�h',f "" caU31U'

�tí ��!'ÔlTg.l),�3t.,tolll;o 'I ',�dà� .as M-

��t:t� :.;In ;!!-�par�U._I;O- ;!'eã::.,,rntótio.,
�Ut 1ll..'"apia: .&rltr��� oeonehí te, ou

5�friltdoc, V;f:tfi�9;m df; :um eemeü.e

'::$.�jdu -� �ff'l� O "�a!�pF.l.Si'!l) João:
t '$ iJl:dic{f,::b p:eH' ;_.:.�tC!';

�!u"'if,. ;W 'il� recaedse

lnd!{��âo lHrS ��r!3 f:::J.��\��;;'';:.:.3.,
papde_z,,· r!:ggr�za e ia3tj.�:!�

_

P('�;I�.�í)." e,'.��1'

Slla, _ fórri'i,tua ent='n��! .!!'·�lb3t�:�.�.';:.·>:::�; tp,i'.:;
C6f;.'!0:·-'Vên�da.to de sódio. :Li;_�;ih��x;.� (��i ..

��.Ó:c:fosfft;�.Gg, ·pcpsin::., X:�OZ :1:;

;�q�:� I�;m�:u:r",,�;"�:��� .'\;.é,� ;�;l�' l
b'iicndo pBrci hCl::--,f�n,.;;
ç·Çi�;t Sf!;Jdo SUS :05":"'[:,:,,)] i::
EraIl:L(:;:::' !Et�)::::p�; t, 0::��Ú
L·:.�·:"E4';' Pü.r.)Ji::,:! ..

1
I
\

I

Blumunau

rBecfeto"Lei ti. 13

'I O Pref,,;,ito Municipal de Blnmenau, na eoníormldade
do disposto no artigo 12, Hem i, do decreto Ieí U' 1.202. de
8 de E'bril de HJ)H.

DECRETA
Art. '1. - Eica aberto por couta du urrecad8çiío do

corrente exercício o credito de Ci$ 1.214,90, (um mil, du
zpntr;s e catorze --cruZeiros e novéuta contavcs) a-Iim.se
suplementar ti dotação 1-344 Quoti!, de Iaocaznento do
ImpFcS!O sobre Industrías e Prof!,?'sõeE', d,) orçamento ví-
gelite ..

Ari. 2, - Este decreto Ieí entrará em vigor díi data da
publicação, revugadas 8S dtsposíçães em contrário.
Pre1bitura MunidIll.1i de Blumenau, em 30 de Dezem

bro de 1944.
ALFREDO CAMPOS Prefeito Municipal

Publicado '0· presente decreto.Iel nesta Secretaria 808
trinta dias· do mss de Dezembro do ano ds 1944, e

afixHrlo Di) lugar do costume.

I tiHtINO H!LüEBRAND Diretor do Expediente e Pessoal.

. getralo·l�i N. 1l
O Prefeito Municipal de Blumenau, na contormidade

do dlsnosto no art. 12, Item I, do decreto lei n. ·1.203, de
-8 de abrtl de 1939,

.

! DECRETA:
I Art. 1. - A remuneração mensal dos Intendeutes dis-

I tritais, quando exatores, será calculada á base de ô'j.l)(seis
I p;�}r cento), sobr:, ii ar�ec:,Gação..: por elo>l f\fetu�da nu um-

I·.�.
.ito �os re8pe�tIV!)S di!). trítos, m�o.· p:ld.Bnd.?�.fl I.ll.eSillr>."" se.

r

,mferlOl' a Cr$ :)00,00, nem SUj)fH'W t� Cr$ I:lO,OO.
.

Al't. 2. - O pagamento da remuneração, {'t que s e

[retere o artigo anteríor, será feito por ocasião da presta
ção de contas do respectivo Intendente.

Art. 30 - Este decreto-let entrará em vigor uo dia I
de Janeíro de 1945, revogadas as dísposlções em cenuarto

I. Prefeitura Muulcípal de Blumenau, em 30 de De2.!3m-

I' bro de J944.
ALF;;EDO GA[víPOS - PrefeitD iVí.uniclpal

Publicado (1 presente Deci'ettl�lei nesta S3el'etMÍtt
aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de J944, e

afixado fifi lagar do costume.
BRUNO HILDEBRAND - Diretor do Expadí€mte e Pessoal.

,

! �'; V<i>�;;\?j""-'!,;f;!€,<l'.�.-jiI"'��"",, f"" 'í".i'{'5f;.!f)Ü�y:'�.$"�;i!"'��+'->1'>\'i!\",� ....4"i-e",,cr."'''''4;'(';
I t· ExuortarloI'd ne MadeIras g, A. .!� �! ,i. �

I i Sf�cli pf!rJi4i�ne�íe dtl: ;
�, Madeiras de construção em ge- ,a
i ral, Forros, Soalhos, fv10ldüras ;
f etc. 1
. �

-:, r eíeioâ-l!.e i33 7 .�
.� B i,. � M fi f<� A U .. §®�t� C�tar��à $

$;;.,. '* 4:ot�.., .. \lê" � •.� 'l!-<t ;t.,;.*.\\, �mo lfj (> �*,;fó�>6;<$Jo�"':�iH"�,r.,"'!!>''ll-'''''''$'.��

�,.-·-l
� q".�
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"Meu Delis, que/foi que a Guerra nos ·Ir Ixe.!"
Rão loi encontrado o cadaver de Hitler em seu Q.G.... I dramática mensagem deixado num teletipo

�GOU, 19 (De Eddy Gilmo:" escada circular .(os elevadores 110sa para o. vosso Exercito Ver'l oou provado que o eletricista que grades, espalhada ao longo das

re, da ASE!OiOiatí;d Press) - A não funcionavam), Q correspon- melho». Polevoy doeclara que fi'... mantinha em ação os geradores estradas, Tudo estava coberto de
_ I�leza subtsrranea "que servia dente encontrou unííonnes, fou . subterraneos 'era o autor da uma poeíra cinza e amarela e éra
de. ,�artel�neiar aQ�a}2mã'es pas de baix,o. e r,etratos autogra- r:;.·�C····I··D·····I···.D··�;;cE�� ... "'·S"'''':.O·�C····1··a�I·�.·.;;.i frase. mu.i!to difícil descobrir os edifiM

�e a Cliance.tati.Ja do. N,!"kh, na Un fados de Hítler : esoalhados so-
r í

Nas vjzínhançae do Quar1\c:I., cios ou os pontos de fogo;.
ter den Liil.rlen, nã;o continha I() bre uma ,cama não desfeita, na. C:'\.'�':�"-:.!-":':

.

. :!."'!.••••;.':,!�•.:.: General: .-.- ..-.-�-.-.�..JI_:§-.«
,cadav�. d'e Híitier.. sala do N:I'egrafo, onde o radío- Aniversarios (Havia muitas casamatas oe to"
TeI.egrall1as para o «Pravda», operador ficara, enquanto os ou.- cas de Iebü por trás de altas Telegramas Relidos

do seuccrrespondente Boris Po- tios fugiam. A maquina doe teleti D, Frida Balsini .-.-.�.-.-.-.-.-.-41

13\.·OY, àã,o a prtmeira descrição, p,(} estava intacta: e .a sua ulüma A data de hoje assinala o Na agencia local dos Correios
. pidr uma testemunaa de vêsta, mensagem dizia: transcurso de mais um ani Venlta buscar suas l'hales e Tetegraíos acham Se retidos

�ss:e .e:a:a:r-tel1G�bJeral, localiza· «Sou o ultimo homem. Meu uersorio nataueto da exma. Foi entregue á esta redação telegramas endereçados ás se-'

·'qo na aidcia d�e Zossen, 33 qui; Deus, que fo.i que a guerra nos
S1'a. D Priâa Balsini, espôsa· um molho de chaves encontrado. guintes pessas e firmas.: ,

.

lJOmetrji:JS ao sul do centro de tro,'uxe! Os rUSSfiS 'estão literal�)
do sr. Oonrado Balsini e geni no bairro do Garcia, que aqui Tacos} Espulas, Gráfica, Jose

B'erM\nl: mente ás nossas portas. Estou: tora dosDiretores desta folha. se acha à disposição do. se UI' Mordigo, Camilo Guerra, Espu-
cortando 'os nOS)). '

Dotada de raros dotes es legitimo dono. Ias Bruns,
{iHj!Vii:a 24 casas de concreto piri.tuais, a virtuosa aniuer-

p�ntâdas de. va.rias, cores e ca, O râd.íiO.ttoelegrafista, ao ver sarianie soube grangear um
muíladas entre pinhdros artifí-, chegar os russos, nem mesmo te rasto circulo' de amizades
'Ga�s. Passageus 'de 'ç-OilCr'eto, co- ve animo de quebrar; a maquina. nesta praça, que, certamentebertas de grama, Hgavam as ca- Pendurados da parede estavam, tes�emunhará. seu apreço e.
sas._Uma gradeCí®l corrente 'ele aliás, pedaços de papel com es:', estima cumprimentando-o pe
trIta de alta tensão guardava tas frases em: russo (mujto mau la passagem da grata efe
esse esoon.derijo, Gt'lJS intrusos.» russo): «Soldados, não quebrem méruie.

, SlOll' a terra, no fim 'de uma I 'este aparelho. E' uma presa va..: Assocumâo.se. a essas ho I.��.-.-.-'...-.-.-()_.:. o "'-"-lIO-.��-.-._.'-.-4I· menaçens, "Cidade di? Blume,\
r I D D E

nau" felicitoa. efusivam.ente.!"

.

'.'
'

.. A
.

�

.

.

Blume03U•. 20 de ;re���:�lhen����:i��tedU:�_
douras venturas.

Willi Sievert
Ainda nesta data comemo

�������������������������� ra a passagem de mais um

aniversario natalicio o sr.
Wilti Sieuert; figura de des
taque em nossos meios comer.
cial e social.
O distinto aniversariante,

que por seu carater nobre e

generoso goza de gerais sim
gatia e aprêço receberá, por
certo, nesta data, numerosas
homenagens, ás quais pra
setrosamente nos associamos
apresentando-lhe efusivos

Estão Oonvídados todos os remadores antigos e cumprimentos.
Menino Heínz Schwarz 'C

A.

ESPORTIVInovos deste Clube para a reunião de COD fraternisação Festeja hoje mais um ano
. ronlca

.

...
.

.

que se realizará no peoximo domingo, dia 20 do cor- de feliz eeistencia o inteligen-
_ rente, ás 9 horas.

.

te menino lleinz, estimado Empolganle a fodada de huje á tarde'.

.Blurnenau, 15 de Maio de 1945 filho do sr. Prof. Lui� Schwarz. O campeonato da LBD terá curso na tarde de hoje,
A DIREÇÃ.O ESPORTIVA Nasc.'m*e*n*t·o·s· com a concretização de mais uma empolgante rodada, dl3s-

o:�c;:.�.�r.o�.�.�.��:;-.:�;��.Q'••'u"'� tinBda a agradar aos afíciorrados do nosso luteboI.
Com o nascimento ante- Essa jornada compõe·se de duas pelejas.

ôntem. na maternidade local.
.

SÃO LOURENCO X GUARANI
de um robusto garotinho, O campo do outro lado do rio, em HoupavB.SeC/:l. se

acha-se em festas o lar do rá teatro da primeira peleja de8te eertam�, aliás a melhor
sr. Udo e Sedronia Schmidt, da rodada. E' que numa luta que será disputada palmo á'
desta cidade. palmo e que agradara toüllmente, ba.ter-se �o as iOrmid6�
Casamentos veis equipes do São Lourenço e do Guaram. .

'.
.

I Dado a importancia dessa pugna é o decorrer que de·

ComI a srta..Paul'! GroBs Ia se esperat por certo uma grande assisiencia acorrerá

contr.a�u nupmas on

..

tem o I ao C!l.mpo
do GUBfa.Ui, lecal dessa 1. ide. .:

..

'

sr. Alf�ed Z'tnl�hahn, . OUMPICO X AIM JRE
Rel!hzou: se ontem o anlace I No suburbio do Garch teremos o Ilão menos interes

matrzmomal da srta. Her.ta santa choque entre o VIce-líder, Olimpico e o Aimore, cu
H_!lscher com o sr. Ludovzco ja camplUlha neste certame pode ser ·texad& de .bôa. E'
Lmdner.

... um cotejo muito p�ometedor, dada a excelente forma do
Com a srta. La1.l1'a Raulen. Olimpico e do extrao:rdinario entusÍas.:rw dos. rapazes do

F·
..
es'.·I·a dI.' DI·v·.-no E.s.p·l·ri'lo··. Santo be!'g casl!��se ontem o sr. clube do' sr. Gurtavo Maas, que lutando em sens . domínios

Rwardo Gzeland.
.

. .... I e com o incenti'�o tie sua torcida, disputará por certo uma

Bodas de Prata interessante partIda. '.
.

.

F�sfeja hoje seu 25' an_iver-I . Agu8rd�mos: assim, que um gtan�e pubHc� ar!u� ao

sarlO de. casamento o d'lStin., campo do Almo.te e que. um.bom preho se efec,ue alI. .

casal Mario' Melo . Santa •. Ir'
-

GUi.rtla1.'ães Melo, da alta'Espiando a.m· esocwdade local.

I'
. iii II' g

po.r esse auspicioso motivo . (Sob' o alto. patrocinio d' "A Capital")
"C�dade de BlU1n�nau," Bum . .

. Mano' laRgo .

.

p1'Zmenta o benqwsto par. I .

O que s.e. 12BS�O'U domingo, duran
.. t.e o jogo PalmeiN:.s

V·
. x Almore, fOi, (levaraS, lamentaveI. ..

laJantes O povo da torcida e, o que é mais, 08 j.Jfoprios clubes,
FEDERICO O. ALLENDE' como todos nós saht'IDos. vivem reclamando· contra a falta
De sua viagem ao Súl' do de bons juizes. Pois, bem. Reclamam contra li falta de

Estado, onde se achava em gõ bons juizes s, triste contl'adiQ&'o, quando 8pareceu um bom,
50 de férias, regressou ôntem dizem lhe toda fi sorte de deSaLOl'OS uns e retiram· se de
á nossa cidade o sr. federico campo outros!
Carlos Allende, figura de pro- Sim, meus amigos, domingo passado o Aimoré retirou
jeção em nossos meios social se do campo porque o juiz Peraeetava apitando bemPorque
e comercial. Bstava apitando pela f8gra' . .

.

Cumprimentamos ao prezado Eu não sei.. mas, 8 jul�ar pelo sucedido, bomjuiz pa·
amigo e colaborador pelo feliz 1'a certa gente deve ob�deCt}r a SE'guiute regra.-- Não übe'
rétorno ao nossa convívio. decer 8. Regra! ! !

••E h § til!' S

de Blulraetl8U Maio de t945

Rua 15 de Novembro,
B L U M E N.À U

687

I Pneus Bicicletaspara

ORI
Cr$ 55,00 cada

Reldiçãl em massa de submarinos
OSLO, 19 (A.P .

...._ Todos os submarinos germa
níooa que tinham sua base em Bergen e que compa
nlram um total de trinta e sete, entregaram-se ás forças
aliadas. Quatro. deles estão bastante danificados.

João Prosdocimo &Fílbos

"';_+-+-_+"-+,-+:",,,,,+-+-+.-+ 0 •.-..- ..- ..- ..- ..=.-......:.:-1-.

Club Náutico América
Convite aos Remadores

lJau·ee P8Jubtr ê Agricola do. Vale de Itajai
Deposito à disposiçao
D,eposito Popular
C/ets. com aviso de 30 dias

." ., .1" 60 dias
ldem íd �ll Qf\ dias
Idem Idem ISO d;as

c/ets. Prazo F!:lJO 6 mêses
Idem iaem 12 :t

2 0/0
5 0/0
.. O/o
5 0/0

[) 1}2 0/0
6 %.

I 512 O/O
I} O/o

R e a I i z a r· s e h o j e lruco'res e demais bebidas finas.
na �reia 'Ma1lrJ.".; local, a tradf,./ Chama...s'e a atenção dos aman

cii(}nal Nsia en; honra d'o Divino toes de bons filmes para a ,ses:.. ,'
Esp1!J:'ito Santo, que pro:m.ete, es- sõel dnem.atográfkas no Coijé�
te ano, revesti<r'.<Se de grande g;iO Santo Antonio, na noite
Ie:lriilld,:, ! de hoje com inicio
As resmvidades 'estãiO assim; ás 20 horas; 'em. que será levada

P1"�amádas: A's \3 horas, nlissa á tela i() f,iIme O MILAGRE DAS
solene tI,os Í!estei;riOs. Após essa R0SAS ou A Vida de Santa Te'�.
oerimfônia dat-'$e:,�o inÍóo aos fes rezJonha.

tej.ios populares, na praça d� MP. Integi'am a Comissão dos Fes

trm, w;nstantas de c&l'l"ooeI de toei'Io,s as seguintes pessoas: D.
cavaItinhos, jogo de bola, eSJ'lll Sarrnta Pederneiras, D. Elsa Bor.,

. gardiínha e i(}utras distrações. ba Puetter, Dr. Fre,iías Melro, Sr.

Haverá. llÔ local um.: Bem ..

sorniJ j A1Ir.edo, Ca.mpos e P. Fnei Joa�
do bufê, CQ� churrasoo, cerveja, quim Orth, Vigwio.
..--..-�- ...�+.-.-._�..- .. ·o-..- ..-.-+=.�-.+:-.-:."""'·.:

19ua lIe Colonia
.EIIEl

Prado do Rio) La. Menor
e Rapsodia

enconfra-se ã venda nas
farmacias e Drogarias.

&

Lavando-se com o sabão

·'VIRGElVl ESPE;CIALIDADEH
sr..eÁ��rRc{�

'" .

.

ESPEClál!DADf

.s.·.,•••sM"I.·jv.·'-_:li".'i·"•••-

RE�rn.I..!Pgka J.'2Bm.rnB..·&7�TI.7..��e.��e���r'� tsm..���!F?����EaEB?��..��em�EE�mm�����

da Cllt \VETZE� INDUSTRIAL JOINVILLE

eOOnOIDlS&»SB tempo B dinheiro

(Man.:1i Registraua)
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