
Moate de CGDeNto raaado sobre o rio ltafal-A.ss na a e
\ .._ 1 ...... "".��:� c 1·:.

o Presld_te da RepubUca aulDou na palta da vlaçlo, decreto ',aprövando o proJéto e orçamento para a constru§iO
da ponte de co!!creto armado lebre o rio ItaJaí..Alsú, em frente á cidade de Blamenau, na eltrada de ferro de Santa Catari..
na, a Imporancla de 2.287:6S8$OOO.
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Companhia TelefónícaGatarinense
A instalação da rêde
,suJJterrânea urbana Caixa 12 -.- Tel. cCorpovo» Redator; JoãC\ CrespcJDíreter-prcprtetaric . HONORATO TOMELIN
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- s. catarina -Jaraguá ,,,. Sabado, 29 de Novembro de 1141

Londres, 27 (Reuters) -
Noticia procedentes deMos·
cou disem que não esmo,

receu durante o dia de ho
je o desesperado ataque
centra a capital soviética
Moscou confessa que au
mentou a gravidade da si
tuação, No setor de Volo
kolensk nas ultimas 24 ho
ras a situação tornou-se
ameaçadora. Tambem em

Deverá ter legar amanhã, de. que, as.sim �rocedendo" DOIS NOTICIARIOS Tula as condições não
em uma das salas do Co- vejam subir mais depressa I são melhores. Entretanto
légío «São Luiz», a' reunião o fundo de reserva que es-. em Iingua pOrlll!!uka em todos os setores os
dos Congregados Marianos, tdaabseloecberl'aaSm. pa:ra o inicio

Estação: D J P _ BfRLlU déíensores russos batem se HF.LSINKI, 27 (Transe-relativa ao,mês de novem com a tenacidade costumeira cean - ag. alemã) - Obro. E'
-

preciso que
.

não es-
Onda 25,31 m _ 11855 K'e4os Em outros setores, como diário 'Helsinki SanomahE' de louvar o empenho mereçam- nessa campanha .0 Lago Yelmen e a bacia critica acerbamante a nota

que vem demonstrando os de dar a jaraguá um salão Hora: 20 a 20,15 de Dontz, os russos man· que o governo soviéticoCongregados, no sentido em que ás nossas fa-nillas
e 22 a 22,15 tem a ofensiva. .

de construir um salão pa sejam proporcionadas íes- dirígfu aos diversos paises
ra sua séde. e onde serão tas e reuniões, n'um ambien HORA LOCA ROMA 21 (T

sobre o tratamenio que 08
, ransocean prisioneiros soviéticos re-realizadas festas, de cara te de cordialidade e, so- - agência alemã) - O

ter moral e cristão. bretudo de franca moral Doia aotícíarros de ultima
comunicado ne guerra ita cebem das tropas alemãs

O <Salão Paroquia" se- cristã. hors, diariamente liano de hoje noticia que
e fílandesa. eConhece se

rá assim de pura iniciativa -aiírdia cãnlinua em
.. poder doutras frentes da Europa

dos Congregados e Pia U-
-

... (jas JroDas italianas. ' como a Alemélnha trata os
nião da.s Filhl.a,s, _de �a.ria, j'·-O·U·V"id-O-S---N-a-ri-z---O-a-rg-a-nt-a-,..

...O-Ih-o-S--IIIIIID-o-re·s...d-e-ca�beça rebeldes prisioneiros. Nenhum ad·
para cUJa rea Isaçao nao se CLINICA ESPECIALISADA ROMA. 27 lTransocean veis9rio da Alemanha teve
ria demais esperar um au

Dr") SADALLA AMIN' - agência alêmã) -_ ° motivos para fazer abser-xilío não só do Municipio.�. " comunicado de guerra d� vações á respeito. Que os
como mesmo do Estado. Consultório: -, Rua 15 de Novembro, 742 hOje o alt_o comando itali· bolchevistas apresentem seTrata,se de uma obra de (ao lado da Farmácia Orion) - BLUMENAU.

t'
.

f--_... ano no ICla que oram re· como drfensores do direi-vulto, dispendiosa, mas que chassadas novas tentativas to internacional e tão maiElapresentará muito para o I ' de rompimento do cerco obliouro quando se con-desenvolvimento social e

M' t d B 1 V' da nuarnicão de Tobruk.
I d

..

On
.

n ao f1 u ca-o laua
15 hece o tratamento que OB

m�aass�:��J:��g:sae;:�� Onüillo.· . 'I • ,

.

comissários soviético dãó

que será dificH a campa-
"

aos civis. Lendo se a no·

nha, iniciada pelos Con- Nota da Presldea.. ta soviética lem se a im'
gregados, sem um auxilio O monumento de gratidão da alma catarinense ao pre�ão de qne Molotof
compensador, uma vez que saudoso dr. Bulcão Viana, que está, pode-se' assim cia da �ColDtlslo empregou- como báse pa
as mensalidades são mini- dizer, ao seu ponto culminante, poís a comissão já ra redigir o, documento
mas. _ dispõe de recursos necessarios para a encomenda do de Tabelamento diplomativo a lista das

E aqui vai tambem o monumento. proprias crueldades sovié-
nosso alvitre aos 'Congre- Sem pretendermos fazer valer qualquer direito, pe- O Presidente da cornis- ticas·.
gados para que elevem as diriamos licença para sugerir que a encomenda desse são de tabelamento avisa
mensalidades, no sentido monumento-simbolo fôsse entregue a um escultor ca-

ao publico que tendo che- MILÃO, 21 fTransoce�tt
tarinense ou, então, que residisse em nosso Estado. gado ao seu conhecimento ag. alemã) - O ministroLii. •

------.----

Não se verá nísto senão o intuito real que nôs faz es
que certos comerciante não de Estado Farinaci propõe

TípOlrafo· crever esta nota: - dar tudo ao que é nosso. Têmos vêm cumprindo os preços no «Regime Fasc;sta», que
preciza se 4m, com urgen quem com vantagem se encarregue do trabalho. da respetiva tabela, e sen os jornalistas norte ameri-
cia, nas oficínas gráficas E, de preferencia, executado por um escultor ca- do necessario coibir esta canos e ingleses aprisiona·
deste jornal. tarinense, teria o trabalho duplo valor para nós, do transgressão da lei, que o dos ao sul de Sidi RezeghEstado. ajude a fazeI os cumprir, sejam postos em liberdade

Ha tambem, em terras catarinenses, artistas como exigindo uma nota de com· e reenviados ás suas pãFritz Alt que, residindo ha muitos anos no Estado, pra afim de entregar ao trias. Acrecenta que essestem credenciais para se encarregar de um monumento Presidente da comissão pa' jornalistas seriam os mel-
como esse que ,se projéta. Fritz Alt, é o autor da d'd f' IC h t d

ra os eVI os InS. hores propagandistas do es-herma do Duque de axias, que se ac a no pa eo o

quartel do 13. B. C.; e do busto do dr. Nereu Ramos, pirito combativo das po·
e' recentemente, da berma do Coronel Emitio jourdan, Lenha picada tencias do eixo da segu'
inaugurada nesta cidade. rança que estas teem no

Deixamos aqui este nosso alvitre que, pedimos fornece a ,domicilio triunfo finaL. A unica coi-

licença para apresentar a ilustre Comissão encarreg�- I sa nessesána, seria um.
da do monumento, - unicamente levados pelo desejO laDssen &ela .

garantia para que essas

de dar tudo ao que é nosso. ., pessoas regressemaos sC!us
Pedidos pelo telepho- I paises e não fossem an

ne n. 53, ou na Casa I dadas noscampos de �o�·
M & F' h centração por constdl!!-
ay ISC er.

'rem um perigo para a o-
---

, pinião pública dos mesmos.

Ano XXIII
Na proldana semana tedo inicio os

, ,trabalbos
.

Conforme gentilmente Iô- tão perfeitamente de acôr
mos informados em pales- do com o serviço obser
tra

'

com o Coronel Juan vado da Estação,um ritmo
Ganzo Fernandes, 'operoso crescente, desde sua insta-
diretor-presidente da Com- lação até hoje. _

panhia Telefónica Catari- Agradecemos ao sr.: Co'-
nense vai ser um fato a ronel juan Oanzo Fernan
instal�ção da rêde -telefóni-. des a gentileza dos infor
ca subterrânea em nossa (mes que nôs concedeu e

cidade, pol," óra no trechc que nôs apressamos em

entre a estação' e a Pre- traser ao conhecimento dos
feitura Municipal, cujos leitores.

.

o trabalhos terão inicio na
,

proxima semana. 1**'" Para dar Ci CéSM o que
Essa atenção da concei- é de Cesar, "A Noticia-

tuada Empresa para jara Iez muito bem abrindo
gt:á, não refléte apenas o coluna!'. em revide, ás
seu interesse em melhorar sincadas de ums repor-
o serviço, mas coopera, de tagem feita ás pressas por
forma sensível, para o pro- um tios <aasociedos- do
gresso local. �

.

Sr. Assis Chateaubriand
E [ustamênte, dessa a Estamos cem os nos

tenção e desse interesse, é I sos colegas de [olnville.
de esperar talvez para um Ha, no entanto, um pon- •

futuro breve, a instalação to que não é pcsvivel es-
em toda zona, urbana da conder. Quem teria for
rêde subterrânea o que vi- necido ao reporte visjan
ria afastar perigos e traser te o s informes descabi-
vantagens que o tempo se dos, aleivosos, que Vt io
incumbirá de mostrar. Sou- depois alinhar em co

6emos tambem que a rêde mentades baratos. com-

geral será melhorada, subs- provarités' da passagem
tituidos muitos postes, e a por terras catarlnenses?
Estação passarã por uma Claro que � função
reforma. ,do jornalista (com J.
Dildo o serviço dia rio da maisculo) é informar, pre

Estação, que sem duvida vinir sobre aquilo, po
tende a aumentar com o. rem, que constitue. an-
desenvolvimento do meio tes de tudo, verdade in
comercial e industrial, os conteste.
melhoramentos que vão ser O contrario, é levian-
feitos aqui pela Companhia dade de hca: Pois
Telefónica Catarinense es- nem a Justiça do Estado

foi poupada!
, Amanhã, o que irêmos
vêr em letra de forma s:í
,os planos de mais um

da corrente assisina sur

tirem efeito entre nós!
'Nem para o Bispo po

deremos apelar.

, .

Soldados alemães tomando refresco, numa cidade' inimiga,
aoora em poder alemão.

"Salão
É precise que todos auxiliem essa touvavel iniciativa dos Congrega ..

dos Marianos e dá Pia União elas Filhas de Maria

"Correio doPovo"
Por estar sendo prepara

da uma edição com maior
numero de paginas, para
o dia 13 de dezembro, es
ta folha: não circulará no

proximo sabado, dia 6.

�
.A cura da cOIJue..

,bIChe
Rio - Um avião da F.

A. B. levou hoje nove

crianças atacadas de coque·
luche para um vôo a gran
de anura, afim de tentar,
de�se mode, a sua cura.

Esse moderno processo
terapeutico vem dando bons
resultados,

.

O vôo durou duas ho
ras e t9 minutos, a uma

altura de 3 200 metros.

Rocha Loures
Exclusivamente para molestiaB de olhos, ouvidos,

naris e garganta.
Dispõe de aparelhos os Riais modernos para exame de

sua espeCialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. JOINVILLE

Parece anedota!
Em 'sua excursão pelo nosso Estado. percorren

dó de auto o vale do Itajaí, rumo de Blumenau a
,

Joinville. o i1u'st:e jornalista snr. Caio JUlio Cesar
Vieira, teve ensejo de «admirar as verdejántes campi
nas e as soberbas coli nas, as lindas vivfJ'ltdas gô"
ticas (o grifo é nosso) das estancbs que se espe
Ihàm 'pelas ma:'gens, e I) rio caudaloso serpeando,
quasi ao nivel da terra, ás vezes rodeando ilhotas
romantiaas e pedras redondas e claras, onde repou
sam ao sól grandes tartarugas, o pescoço estioado
para cima, olhando o céu».

Isto é uma pequena citação da reportagem po
blicada recentemente em ·0 JOl'oal"" dos «Diarios
Associados·, e assinada pelo snr. Caio Julio Cesar
\(ieira. .

A Radio M:>.yrinck Veiga, do Rio, lançou ha pau
co tempo um programa em que certas frases são a

presentadas á 8ssistencia para que de:.cubra os «ga
tO�lt propositalmentt! nelas introduzidos.

'Era o caso de se apresentar a todo mundo que
já ftz esse per.cmso, a citação aeima transcrita para
que aponte 0& egatos' que n�la se encontram.

- Quem já viu. em to'jo' o vale do ltajai, vi
vendas góticas ?

.
- Em que ilheta ou pedra do mesmo rio, já

foram vistas, repousandO aQ sól, tartarugas, o pes
coço (sticado para cima, olhando o céu?

Que .prodigios9 jogo de imaginação. Te.ria o ,re·

porter confundido �s margens e ilhotas d'o Itajöí com
aii do Amazonas?

Interéssante. n'ão� ach8m ? '

E são assim, falhas de sensO'e impertinentes,' as
observações do ilustre colega dos «Diarios Associa
dOS-, 'em sua famosa reporbgem a respeito dQ nos'

so. Estado.
�ão é i)l.·eciso dizer mais Até parece anedota

Parece, mas não é

Sociedade de Ati"
radores

,

No proximo numero da
remos det3lhada noticiadas
festividades levadas a efei
to noe; dias 22 e 23 pelas
Sociedades de Atiradores e

Tiro de Guerra 406. A fal
ta de espaço nos impede
de faze 10 nesta edição.

A partir de

VENDAS A LONOO PRAZO

laias - Re/ogios - Faqueiros - Porcela11!llS - Cristais

Optica - Bi;oterias.

Rischbieter. & Qestwicki
RELOJOARIA E OURIVeSARIA

BlumeRau c.

N.

ITelegralDasdaguerra
II QUARTElOENERALDOFUEHRER. 27 (Transoce
an - agencia alemã) - O
alto' comando, alemão co

munica: cNo setor central
e setentrional ouve novos

progressos, A5 tentativas

'de ataque soviético ao nor

te de Rortov e perto de
Rostov rechaasaram se ê

fracassaram com perdas
para Q inimigo. Na frente
do cerco de Leningrado
frasassararn igualmente va

rios intentos de rutura so

viéticos».

ZURICH, 21 (United
Press) - O jornal <Natí
anal Zeitung· comenta ho
je a influencia eventual da
América do Sul na guerra,
a propósito da colaboração
do Brasil no acordo para
defesa das minas de bau
xita da· Guiana Holande
S8, O jornal, citado a de
elaração do, ministro Os,,
valdo Aranha,' sobre o a

poio do Brasil á poHtioà
dos Estados Unidos; de
clara que a solidarieda
de pan-americana e a po
litica de bôa vizinhança
parecem capazes na mais
larga repercussão tanto no

tempo ,de paz como na
guerra.

Toqu'io, 27 (Agencia Na·
cional) C A imprevista
conterencíe entre o ímpe
rador Hirohito e o Primei
ro Ministro General' Tojo
e conciderada como um
iminente rompimento entre
o Japão (I os Estados U
nidos.
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requer. .

.�

.

3�385 Gutlberme HnS8 - Requer traust
imp. sua carroça para " se. Erwlno Krueger,'-
r,r�n,fit.l�.'l 8�. liJ... I..., � .

.

. ..'
.

,

.� 3.386 - will i PIJtsch � Requer He. coúätr.
n�.aeSO!él,� sepult S/.�8p'OfUi. AlvlU8 Patsch. D3ta
Mte!ke - Co!:.!o requer. . .

i
. 3387 .

- Antonio, Ge�sel -- Rf'quf"l" bl!i.JC. 11 lmp,flf"·Cr.,tí nsrtteule r - D� sé fi baJX8 selícttaua.
3'388 -F:. fil icd. d!� Fumes ·(knterratiú" Ltda.

- Requer tra.nsr. 'para seu :nilm-.'- imp .. 'il/ r.'ibtkll
de charutos 8.r.quiridfi cig R'êiuü!dü Bu+ske -� Fa
ça se 6. trl1(iI-,f�renciß soHc1ta,d8, '

- .R�quer líc. (�on1str
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Arse:niato, Vamdato.,

Fôstoroe, "Cálcio etc.
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tO8 .atogell' do' '�J.llllmel �'i
AUGMENTA AS FO.RÇAS qEFENSIVAS DO�
ORGA�ISMO CÖNTR� AS ,DOENÇA$ DAS:

,

'CRIANças E DOS ADULTOS"_"_'" ."1
, ,;,'!i .... \ .'.\-l-_'o,lj{.... _...-.l.IiíiiaII��., ....

_
.. ", •. ,�',.. ._,J

Corretores de &_eluros em

ORGANIw("MO r.rGÖ
:m&lKA'LCln,ADO·

Internacional de Seguros;/ Mutua Catarinense,

Albingia, ��acional, Segurança Industriaí, �O,go,
Maritimes, Terrestres, Vidros, Automoveis, A-

cidentes pessoais
ACIDENTES DO TRABALHO'

LIQUIDAÇÃO IMEDIATA DE TODOS OS
SINISTROS.

Comissários de'avarias de diversas Companhias
IRlerma ies: avenida Get.lio Varuas, 184 ltelefo 53)

.. . . �
. .

RESULTADOS �.uRPREENDrNTE's, COM POUCOS VIDRos.

NAS ANEMIAS, DOENÇAS DO PE/Ja, FRAQUEZA,
fALT�' DE MEMÓII1I1,' .GRAVlDEZ, DESCAlCIFICAÇAo�
(AfIISA ço /- GE�AL. CRESCIMENTO,

.t;
,

\

.L

I

í

EXIJAM O SABÃO

WETZEL (Marca regjstrad�.) ;

. :'�'IDEAL ,pARA COSINHA, LAVANpijl,UAs\E' LAVApElR.{\t

': .
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