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Dornel, 'anunciou hoje que- o

demissão, em favôr do Snr.
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45 milluto� de Entram em Cher o Distribuição de
desfile aéreo Sementesj' Londres, 20 (Assi()dated Press) � .'I3'�o: P-aülú,'20 (4. N�):_ AI1!,!C"', netraram nos suburblos 'l:Ie Cher'.. ®.�--.·,H+.:••••

-

••:••••••-.�0 o®.-:-+:e>+:ifI>.,.��'$·-·<;.�.H4'._..�0 -S. Paulo, 20 (A. N_) .� A &e;J'- A aviação britanica bombas- eta-se que as tropas russas P'�- kassy. �

"._! WIÂRGHA no' S'Jo E.R.. 'un_,. ITO cretaría da AQ'ricultura, já dístrí-t;;\+.+.�••�.�.'••.••�.-"-:-••••-.0 oe•••••
-

...�...-+_..-.:._:_•• :+�....:e .
=-'deíou hontem a noite pezada- !;;I

buiu aos agricultores do Estado,mente o territorío do Reich. Missão �ilitar Brasileira 784 mil sacos de sementes da aldGrandes' formações de bombar- :f,i. G. 'Aliado em Argel, 19 -- rurada uma aldeia; godã;ü, representando a avultadadeíros pesados britanícos, atra- São Paulo, 20 (A. N:) o� 'A< "solveu festejar a criação ela lns- As forças 'do 8° Exercito infll- Na frente do 5° Exercito nor- quantia de vinte e tres mílhões
wessaram a costa, ao anoitecer missão milhar 'do Brasil, junto trução no exercito paraguaio, giram pesadas perdas aos a12- te-americano reinou grande ati- e quinhentos qullos de algúdao'ide honrem 13111 direção ida Fran- ao Governo do Paraguai, chefia- promovendo uma série de exer- mães. Num dos setores teve lu- vidade. Continua. porém, pessí- ocupando a adea de 600 it_:!il alça. o. 'desfíle durou 45 inínutos. ela 'pele MajlOl; Ladárío Teles, re- cicio militares. gal' forte luta, tendo sido cap- mo o tempo em todas as frentes. queíres de terra, :;...�-.��--+,-'-�-.-.•-.- ..-.-'+�-.-_.->.-.).:.-+-+-.-.-:.-+�+-+-.-+-+-�-�+.-'-�.)�·-.-.-:.-.-+-._-'-'+-�-.-�-..,-.-�:�O&:"'-����.:-.-..-.""'._$i-:.:�-1,>-�-.--,+-.=-.

Poderosa esquadra brí- Pelai,! qDeri� u!Dil nova À Cidade níversítarfa
tanica no Pacifico lei CODsútuC:lOoal de São Paulo
-----' unidades menores. Foi o que In- Londres, 20 (S. E.) --- Anun- proposíto o correspondente do Silo Paule, 20 (A. N,) :.:_ O Go:.. mente as obras' 'da Gidad's 'UHí;,kova Ynrk, 20 (Assgciated Iormou a emíssora de Tokío. AO' da a United Press que ainda as «Daily Telegrafe, reproduzindo vemo do Estado, iniciará breve- versítaria, em terreno do Butan..Press) - A Gran Bretanha con- que 'parece a esquadra brltanica noticias da renuncia de Petain um despacho, diz que o nrinis- �.++�+��.�_.+•••-.++•••:?I>e tan, devendo o natavel emprecentrou uma poderosa frota de deverá unir-se as forças navais não tenham sido confirmadas, tro do trabalho Snr. Iiegardelle Lu.til. fa�J�

. nnssp'. do �íun�1 e.nd..íl.!le...
·

11�.,{).1)C.upa.. l'.a,_ 8:ea...rl.'e 1,00combate: no Oceano Pacifica in- norte-amerícana para iniciar as adiantam os despachos a jesta .ca:'"' r-e��lDcjou, segundo noticias, fo- ti fi ijijio . t"U ... ü �uilm
_ <-teg1'i1da. po

..

1' quatro ou cinco en-
.. o.pe.ra.. ções .. el.TI grande escala, ''tal' ue o .,Chere do (inv�m�;- J,'

'

r�reS03 vaào5 amigos inti,- Estocolmo, 20 (Associated c11quenes, dosqual", 3.. 'ClltãO l'e"'

:'l.'t��O�;,�iJ.O:J::;:��:; I ':'o�';:mJrO)1ruf"" 'posiç<lcll W· ··����::::"t;f��a:ii�t4.re .. .:. ;��:e�,:���:;��,,;,; �Z::;':.) �m·:rt::.;.,q:'�:t�"�:::.1 :�";�V!t�íf.;����!.'®•••_._.:.ov �.._.�® o0•••:t' +..:...::.+:.� -.-.-.��••-Gl seq11encia d-os esf,or(úS que 'l.ll� pOd:do pronudllCIa_l dlSCurSI) que do travada violent11 batalha pe� I foi aprõvado pelo SJ,lr. Int�'J!f�AS TROPAS ALEM S ACABAM timamente vinha realizando pad
havJa prepara ,-O; ao mesmo tem- ln poss'e de Gmuel. vento!' Federai. Fernando C�}sta,.

po que lhe sohCltavam que h�SS!2 e.+���.�«j>�4P.4O'40$�.lI••��e oe.��••���%��f#>0<�*<l'''''!If��_.;;eD·'e' IN\'ADIR A' ILHA 'DE SAM'O·5 ra imprimir um cunho d�mocro.. ··t· d"d 1 'i
-'. .. V···.'·
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:.cm ou 1'0 r� 19l Ó pelÜS aen1iI�.�S

f'P:REO-. IlE..
TAJ' i9i1!>C�!'il�!)jI'!!l>_ l!5!l,," s�_lico na sua poUtic.a de colabora- .

,
.

Y FI!! '!&ih" �n!l <GIl: !f(l;lllY!·· d' 90 (A' 'N)
,

A'� R" I
.

1 ã--'" d" 'e a policia: ser nnpoijente para'. ",,:i:_Ib'!!l> i"J.-�.��'''''!l!!!"
. L'on res, ,-,' .

. '.' - .

ar mar que os a em es mva lrami ção com os alemães, ,esforç,Qs es- manter a ordem; é provavel que _ S !l!!Il!I!!�a !J�ya """0Ilõdio de Marrocos acaba "de inl'or� a ilha d� Samos no Mar Egeu, tes que culminaram mm -�uma
as autoridades nazistas de ocu"

-

.,

da pelo�..JI!.••�+l!._t:�._._._._._._._+_.�.�O 0*-.....+_.�.._+_+_._+c._._.=.=t..+�._._t..+=..e t�ntativa de promulgação duma. pação, �stejal1r despostas. a _to\_. MOiNHO JOINVILL!;
V-l"olónta lu·ta nos subu·rbl·os· de

nova lei constitucional, discurso
mar as redeas do gov,ernú. Si {)S f:)1}-�4.-.-+·.$-.·�-+�.-<t-e.�.:+•.••••:.!0 O®••••�<)���.���-�...��-+'+�!f@\.r que se lhe não foi permitido pro- alemâes entram an choqUe abel'- Um d t V t@CI k

l1undar. Segundo jnformações o to com o Môrechal Petain .é ator o eu re e a u:ano e asler assy Marechal Petain encontra.se nu- possivel que Laval 'Passe a' eles· I t
o!O � d 113 ;a,!

, Moscou, 20 (Associated Press) talha que 'decedirá a solie -de ma r.esidencia vigiado pelas ale- l1'evolvel' abertamente um pape)! au Oflua es filemas:__ Forças 'de paraquedistas, gu,er Cherkassy, de importancia de�. mães, estando imp�dido de de (Gauletier:.) pondO'-s�

aSSi.11111
N(lva Yil:ll'k, 20 (Assoclat�cl ridades alemães para que se·rnhe�ros, e "tropas motorizadas dsisa, para o 'desfecho da qualquer comunicação com os um ponto final na chamada «PO," Press) -- Foi assinado um acol'" :Iam tl'fi!1sportéulas para a Santasovieticas encontram'�s-e nos su- luta na curva do Dni'epero seus ministros colaboradores. A lítica doe colab-oração;).

.

do \'n\'re ü Vaticalno ,e as auto� Sé íodlOs os objetos ds arte p�l'-barbios de Cherkassy, a ntei9 0��••:<t._._.�+_...._........4i+.Gloe._._.,••_.B_._:.::..ü..:....._._._..._.���eo®.��-•••••-.-•• t••�.-.�...�.. (!) úGj$o&H'••�·.�+���.�(>'Í'>•••$0 t�ncentes a igreja e que se el1.i

�J!�:.::;���;��'!U; itu I :�j??�;z;::!���::!'����tãü 'BU1p:enhados em violenta ba-
I emissora de Berlim.

c

@• ._•••�•••:._•••••:......�••0 Londres, (B". N,] S'" para (<Ci", Os russos ocuparam um vasto, I flancos. O inimigo anuncia haver Na RUSS.ia Cê.DI.ra! e Setentrio� l·!®�.�-.<t>$•.•>$-l?f;JI�$�_�,*,����e
O.� Rosco_·s· atra- dade, de Blu:menaiw» - Apesar semi-circulo a oeste do Dnieper, detido os ataquBs russ()s parti- nal, as condiçõ(�s atl110stericas . it E? ' '" d

G
\.:I., 'de violentos combates estarem; com '90 milhas de diamiCtrp, ào I dos do istl1l\.O d:e Per,e{{op, mas te _tornam francamente hiternaís�! 1'" �spanUa " a

ve's'ca'm' o -D'n:eper sendo travados em div-erms seto.� 'longo do 'rio, rendo KIev 'como: adnüte a existel1cla de'umabre- s._eg.undo
..
s,e..diZ!.;�o.\s.r.',us._�.o.s j� es_;�-I -

'ª.Xt_.�ti.i.,�aç�tu:!o
. '..., lU .

res 'cLá' frente russai, o lde Kiev centro e tendo uma periferia cha entre suas p.osições a nnrdoes- -

_. M.. _� �.
� ]i_gL", lh"'gIU' no (A
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d TE, h S d
tao se ..ltlhsal1uu t_k ",,--1[S cqu_.,,'mOSCOU, ?; J. _. SSOClate ress continua a 'sier o centro para Ou- quasi uas �zes mroori q'U.e -'o: te e l--.Jerc •

.

�gun o pareç.�,,

.

pamentos de i nv-el'l1o. A cam�- As tropas 'russas, avançan;� d;e convel'm>m todas as atenções, rio Esse «bolsão>>, aliás, vu.i s� os .russos estab.elec.-::ram firme- Wa8hing. t011, 20 (A_sgociátedb-

panha de inverno d·esL, ano se
_

do impetuosaI1'lente para a cap- . Os aJ.emães descrevem a batalha ampliando continuam;ente, amaa- mente as duas cabeças de ponte . abre em circunstancias muito -Prese) - Os Estados U:�l1dl(}s'-lura de Cherkassy,. .atravessa� de unla maneira. que agora. vem çando envolver Kproste.,n, Zhito� de un>i Ia.'do e Ue flutro. daquela aceitaram a explicacão l_to O'O,f_';-. -
. .. mais favoravcis qu" as campa.. . Sindo na manhã de hojie ,em mas- lhes tornando familiar: como d� mil' e Berdiehev, A expansão', cidade e estão recebendo refm'" nhas dos dois invernos ani.>e. vexn() espanhol de que a :mem;a"sa, o Rio Dniep;er, a menás de ataques -constantes pm forças contudo, se faz de man;eira bas'- ços, organizando uma solida ba- g-em de felicitações enviada ao64 quilometri{)s da extremidade muito superiores l1umericamen", Itante simetrica, avançolliudo a in� se para completa invasão id:a riores e, se naquelas foram! ob"! g'ô\�rr� H!ir1!1o ôrmmisa':{)s 1}'!:,"meridional do

. Bolsão de Ki'8Vo te. A (leste da cidade, :- dizem jantaria a retaguada das forças Crimeia. Um dos. poucôs obsta- tidos tão grand€s triunfo;;;, é na· los japonezes não tratou�3e doEsse formidavel golpe· co;üra <eles - estão �mlo travadJos vio.- blindadas, consolidando cuidado,. cuIas com que ainda· teem 'de tur�l q�e se 'esp�T� _este ah? mna l'econ.hBc.iment,) di} :mesmo pele.flanco aI'emIío,. 'pod,erá desviar lentes combates de carater 'defen... samente todo () territorio :ocupa:· lutar é .() mau t-l'mp,o reinante sene alnda maIS lmpr2S�1O\1an� I Espanha. Estas il1fol'maç-õe� f'OIJas forças .alemãs que .contra-ata-I sivo), dando a entender, assim, .. do. atualmente, que prejudica os. te da vitorias, qu;::, sem� duvida. ram traosmitidas oflcía.Ime!1te p�"cam na ar-ea· de Z

..
hit.omir 'e Rog:_ , que o sucesso dêS.sa defesa não Ao mesmo. tempiC5,. na.. Criméia transportes através d::> estreito culminará com a expulsão dos }10 Departamento do§ E\liadosto\'o : _

-

I I é muito certo. a luta: recrudesce em mn:bo�_ os de Kerch. invassores do solo russo. Unido:;. :
�._._<!>_�__+_._._.:...:...o..-.-+-.-+-+-+:�.:,;-.-.:-.-+-.-.-+-,,- ...-.--+-+-+-.-,�:�O"':.-.•---:.-�-.-_.-��:+...,;._ .. -:.--'Il>-�-.:$:-�--t�,,��:-�-.�.-�-'*.��.�-$�.-<0�>-(!>�-�-1}�<$�_��No en�e}:ra:mentp :�est-e certa-
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'I
roCt' s� reduzir II ci1'lza$,:� ••.�,e de Cl'llSmO l:efenmlO.-nos ao.. .

�

. O"n. resso -e...

. I I � E
..
la - na vetusta e í:b�!llg"U,M'dlSCUl'SO pro:n1mcmdo p;elo sr, '. .

.

.

.

.

.

tâfla Europa, march:al'ão nmflúsDr. LUiz Navarro Stotz- filhos escritores e po:étas, f-oi. p'elos lusos, a lingua (,em 'qU'Cl boa, sempre 110 sentido de çnfll� mudam, crescem, avolmnan � I soldados, guerreiros intrépidosNeste nUmero transcr,eviemo� sempre horteado por um senti; Campies chol'-Ou no exílio amar..! tE.'ce-'la e 'V'ellera-1a. T0d\al. a 'na- sem211tes de ontem, fro'ndosos que defendeln a hO:1ra da Patl'iatr,echos deste ünpol-tante· dis;- m'ento profundú da terra brasi':': go, o genio sem. ventura :e () cionalização atual de ensino, troncos de amanhã -- cumpre - aqui no nov"Q e Bolido Bl'aÇ'curso que çalou nos p11esentes. leira. amor sem brilho). das artes e 'dos despo.ntüs, é so... aos que .andam plasmando I) su- sii, nossa juventude, exercito de
que ocOf11eram 'ao encerrçunento E nas realizações da inteHgen- «(A historia de nossa literatura: - prado pois, pelO mesmo vento bel' nás escolas, dissecar as alfi pequeninos heróis, ch;sfilará C"l�da '$emana ida Patriw>; da, aponta,;nos B-ento T,eL'{eira há d'e 'ser a 'da forma extrínseca de- uma cultura tão nobr"'mente minhas de hoje, pBn-etral'�lhes o sua graça pL'ias, via:; p-nblk3S ...Senhores:

'.
Pinto ----' o autor da PI:osopopéia; do p·ensamento, do caracteristih traçada. animo, emb,"belas d<1 vigorosa Lá - nos cam'p6� :de batalha

..
A perfuntória �intese q�e pr{)� num sentido simplesmente des- LO peculiar que têm os brasile�� Conspicuús patriota.:;: seiva de brasilidade que na lu- - os pais lutarão p'2ia homaCID'O fazer 'das teses' que me fo- critivo, -Pedro Lopes já mais lu� ros em se exprimIr. Nesta noite amorav,el, temos ia contra o furor das t01111'!'11tas, dos filbos; --- aqui nos lares sa;"ram cQnf!adas niBste cel'tar,ne,. não mano, Gonçalves Dias e Castrõ Não cabe aqui, nos delicados mesclado nossüs sonhos C-Olll os dos cataclísnns, i<l-S alhnentB de grados, os filhos levantarão pl'é�11m permIte que :entre !emmmores Ah'€s no dealbar do indiànismo- momentos, que vassa generosa d:ellneamentos da Pátria 'de !Ailla- fé >lO !E:n.ergia, de força e amorl c-es- ardentes aos pais.'d:etalhessobl'e o vasto e êopio'- e rematando com a táse-dn cOr atençãO' me 'empresta que meu riM, todos sabemos, é quedar O culto ú criança, há de Sê!'

E um dia, ao f�liz conllbio daso (jamp{) sociaL do Brasil, cuja nhecünento da terra e do homem cavaco vá vos falar 'das novélas nesse pensamento na cÔrltem� laual ao culto do soldado' (1:0'.. '. " .
-

f
-

'" 1110cidaclie oom O' suave topôr d-�c.0.11.cretiz.a.ça..

�
..

O
... nw,·.d.em.a é eIta,. e.m.• q'ue no.üt.ificam Euclides da,' remanescas de Macedo, nem das

I plação J'e.v€rente da Juvéntude. Brasil!. _ ,_
....

_ nOsso clima tropical, aos ÓSCUr-meg.av?lmente, estribada em nos-' Cunha ,e Nina Rodrigu-es. paginas olímpicas e escort1eitas Ser jovem -_ é estar por dêS- Ambos sao herorsmp [ O sol-
1 � fI

.

t � 1'" ,. "''' .1-U �,.j 'd'" li. I I
'

..

'. .'
.

'. .....

I
. l -' _. o", ameJan ·e", (" Â1D�Su 5{L .-esa

..
nlufl Ia �u. ura �

. Eküv.a.ment,e� e na .11lstorI.a. de. d'e Rui. fiar-:se todO' um tesário da vicia dae O -

11<e1.:QlSmO h.as .ar111as, -. 't ,,' .,,', d, -lO d··. � .•'.,
-

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

.'

d
'.

I' ..

'1
ao ex a�mm�nLO as In _ii" cal.t-.

O fulguraI�te professo i' F!er- nossa meratura qU2 hêmos .en>- Bastante Sêrá qu� se diga, U!1l� - é. ser os'cuIai o p,e]oos primeI- a cl'lança lerQlS1l10 no enCal1t'a-
biant-es de nossa Natureza, l'elJe�l-:ando de .A;�Y'�do; em: reoente c?�t�:ado�iQ 'fund�ento. �tô noss.� camente .que ,todo essi� acer,:o, ros mati�s 'da luta e' dot raba. mento,.. .'. ',',., berá éla, a JUVENTUDE ERA;.,hyro. PJl.bhcadu soppe a Cultura clvlhzaçao ,p,ropna. Altas,. na�l� es�e patl'lmOhl-O de letras na?lo.- lho..

,
.' ... '._

E ? culLo aos. dOI; gra!lde:> SILEIRA, a volta vit-orio�:" Chi-BrasIlelra, dem'onstt'a-nos,na �lo- teratura naCiOnal o termo 'rol\'" nals, foram soprados das 'leras ClUllpre, aSSIm, galhardo dever

I
exel'crtos do Bras.ll, ha de ser a

f" ld�d "quoenCiá de sl.1aspagina;s' de

aro,
mação não significa .0 mesmo' ardentes dos coraçÕes de nos.. aos que imbut-em. as ideia:s' nOs mais l1obl'e finalIdade de t(.)�os

11 JbSOS SO L �t, o:;.

ti.Ma, .._.qtle {} s.ell
..

t�do .•..?a. �nidade que ·.n.ü.s o.utra.S....
lite

.. raturas." P.OlJo> sos tradll�ores do PCI:SU.-1l1. ent,-o..1 P:.q.u.,en1n03 seres !.dé,�e.. i� ,..
8 pl'in- lOS. patriotas _ 11i'.stes ?ias eUl ql.W Béio resumo de nmsa UNrDA-cuftural do Bras!l, éttrawz S-el,lS que ja estàvo forma.da c fixada, humano a terra aGelh:edol'a Ie' Cl{HO, q'u'e aos poucos .'Se trans- �\bl'asaclo O!!!und9 "parece que� DF: PATRlOTtCA!
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informações em Geral

A freguezia manda

O Armezem 130'11 Retiro cumpre

ARMAlEM o
Ferdínando R. R. Curt Dopheide

BLUMENAU a Rua Floriano Peixeto, 94 - Tel. H48

APERITIVO
.

.�
f'-1 ELHOR
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RIO, 16-:-,Comunicam'nos da
Coordenação da Mobiiizacão
Economlca, por intermédio

.

da
Agencia Nacional:

... "'" I'A comissão fiscalizadora e

da nova LeílAs instituições de ;:ze��t��fCOdOqU�,o���n�oSid�e:���
.

ídenci
fada a faculdade de lransferen-

Anôní a prevI encla em da da quota de tecidos pepu-
.

.

...
.

m S f d
· • lares e não tendo sido conce- .

ace .

O encarecI .. dida,. pela Comissão qualquer
RIO, 16 - Em declarações à da lntelígencia e da astucia. Um ment d 6d autorizaeão nesse sentido, 10-,

. imprensa, a propósito da nova dos meios frequentemente em-
O a VI a dos os comerciantes

varejistas'llei das. sociêdades anonimas, pregados é a formação de uma ..

que negociam com tecidos de
baixada pelo g<;)Vemo, deterrni- sociedadé. anonima; é um pro" RIO,. 16 -:- O J?epartamenta I algodão, de qualquer categoria, . .., 4 -

nando.o recolhimento em banco cesso mais limpo, mais distinto de Previdencia SOCIal, de acon- sao. obrigados a possurr tecidos
.

No proxlt�o dia 2,5. deste rnes, em comemoração ao dlH

das _ importancias recebidas dos e até mesmo mais elegante e d? com determinação do pre- populares em seus estabeleci de Santa C�torma, sera .ma;lgmada durante a tarde, por S' 11?;,

subscritores e cujo levantamen- de que famosos estelionatários sidente do C. N. T" vai. reali- ment?s,. em l�gRr bem �is!ve! Dr. Nereu Ramos, a primeira Exposição Oficial de Orquídeas
to não poderá seríeíto antes da e falsários se teern utilizado zar os estudos necessarios á do publtco. Nestas condições, em Blumenau.

constituição definitiva da socíe- para se impor à sociedade com� adoção de uma melhoria de re- os infratores ficarão sujeitos ás
..

Será um acontecimento notavel, tendo-se em consideração
dade, e do arquivamento e pu- cid�dãos respeitáveis, até que a mun�raç�o. p!ra os funci?nari�s s�nções previst�s pelo�", artigo q ue o momê:1to.orquid6fi!o: de B!�'!Ie!1au é relatirnents recente,

blícação dos seus aios constítu- patifaria seja descoberta. das Instituições de previdencia 6 do decreto- lei rr 4, (00, ue e, logo na pnrnetra exposiçao, o Circulo de Orquldólilos de

tlvos, o sr. Astclpho de Rézen-
..

O decreto evita que as quan- social=htsfitutos e caixas-ob'! 26 de setembro de 1 �)42'1. Blumenau, será, honra.do com a presença do nosso ínlervenior:
de disse que, "�m outros tem' tias provenientes dos subscrito- servadas as peculiaridades de

.
.. > • Os nossos orquicultores _esW.� bastante entusiasmados c

pos', quem querra apoderar-se do res caiam, desde logo, nas mãos cada uma delas, hem corno as Resposta do DAS e de se esperar que a exposrçao alc�ncc c.o�pleto exilo, país as

a!hêIO usava, em regra, de meios t dos planeiadõres das socieda- suas pos-pequenos beneficia" P a' consulta p:ssoa� que se colocaram a frente da orgamzação do certamcm

vlole,nt<;?s; Mo?ernamel1te. a vio- des; só depois destas legalmen- dos. �

••

I SO .. na.o �e!::carão naturalmente de empregar o máximo esforço, Os

lencía rol caindo em desuso, te constituídas é que eles a po- Também vão ser 'realizados, bre estabilldade de pnncipars membros do ç. 9· B. que trabalham para que o Dr.

porque pode-se chegar ao mes- derão recolher à caixa da soele- pelo aludido Departamento, es- f .

..... Nereu Ramos leve uma boa impressão, são os Snrs. Othelo Er-

mo resultado com o êmprego dade". . tudos sobre a possibilidade de unc�onano neste Lorgus. RaH 0108S, Acarrv Guimarães, Felix Steinbach

___

.�
. ',_ ...• �

••
� -' � __ . _ . _ melhoria das aposentadorias e R' 1 Acrizio M�rei�a da Costa, Afonso Farinhas, Paulo TassoRa��s:

Jil4.•��.� ff4i:rf:�_�I.Iti���_�e oe++j>,+-�••_+.4'•.•�.•��++�.++e pensões concedidas peras rete- urn�l)�ogsuHa��o;r�SP��\�b� Gustavo BIE�glt!g. Alfredo Kaestner, Raul Chatagnier, Wi!ly Man·

I
.

.,
.

'.. .. -.. ridas instituições, medida que Iidade de Iunclonár!c, em Ia- tau, Henrique Schmidt, Hans Baumgarten e muitos outros,

P .••RM·'A·l'1 ii � PURrJUMARIA deverá abranger, principalmente ce do decreto-Ieí D. 4,693 de
Os premias são ínumeros e foram oferecidos pela Preíeítu-

. n.

E... ·L···. LlJ.·.If\N....GLEDt L®.,I··.·. .

os pequenos beneficios. 19-13, que suspendeo a vj. �a:r:��!��\ ��St�o��rgos, Felix Steinbach, Ralf Gross, Hans

. � elA Aliás, a elevação dos pro- ,gencia �.o artigo 1.91., .do Es f t
.

I
..

.

.. t t .. F'
ar-se·ão represen ar na exposIção, segundo esiamos infor'

DI 1� d N __ 1Io.. ventos das peq.uenas tlPosenta-1
ta

li.' o -,os uncwna1'lOS, o d d
. .

l'.

RUa .�. e oveiHVro, 588 dorias e pensões e a fixacãtl D1SP declal'o�: . . ma.
os um os l1!ais antigos co eC!O!1adores do .Eslado,. Snr. Ar�

.

de limites minimos para ess"es A s,uspensao da vIgencla
thur Lorgus, aSSIm como os Snrs. Leopoldo Seldel. de i-iansa,

Maior deposito de:. tI t I) d .--." Armando Carneiro, de Brusque li! vaíios orqllidôfilas do Vale
. per· f· u m· a· r I" S'·. s.

beneficius veem sendo há tem- .

o �� .ígO i 1 o �,li. nã? do najaí.
_ pOS obj'éto de estudo, em V"IS- l�P!l.cou. a flua,pensa0 da Vl- 1\.... • - ,

í i
� ,t d

r. r..xposl(,\ao tera ugar (OS salões do Club� Naulico
� da necessid,ade de uma me" g�ncm tiO ar IgO 16 o mes- America, t1rentilmente cedido f}üf sua direloria.
d da t d t d mo E. F. e muito menos 8

5

!
•

a respe��,. efl 1'0 �s sua l'evo a -o A "i '.,
A c0l1!issão organizadora recebeu inleiro apoio do nosso

�roP:lasn�osslbl�dad:S �twus positivo �e;:a' ul�Í�� dâv��� dígn0 Prefel!o, pr. Afotlso. �abe, que coloc_ou tI disposição ela
os m� i utos., �gora eHl �e entender anen.

.UI" me.sma camm,hoes e matenal:;;. para a organlsação, empresfando

I t�ri1a a�nda �als oportu�a, nao bora COnnl'matoS, Deãoqu� emá, toClo seu apoiO morai e matenal., de forma que não poder ha·

I
so e�n ace o encareCImento J

. p., .'
g zar.. ver obstaculos que não sejam vencidos.

,da v.lda como tamb�m do au' ,0
d

UIlmonano, .como resto t_::- A postos pois orquidófiios de Blumenau!
memo geral de salanos e ven-

os os abrangIdoS pelo artl·

Cimentos coneedido aos fraba- go 191. GH'-.-<ê'••���H,-'-".�;)�of.-+:•••�·�l>0 {i(!r.:+-��V-�-�����+·��-+-��:4!H��®
lhadores. ao

..
funcionalismo e "Acumulando agua entre as � E t d d· �� d

'

S I 0
ás classes !,t11hfares e. em vias �uaa folhas os qrav�tás (brome-:: xpor a ora . e a °lr'R � ü �

de co�ce��;ao. aC?s_servidores das l.aceas) tornam-3e fac,?"" de �os- .;
.

- ._ lI.1 LI e UI !
propn2s mstitmçoes de seguro quitos•.Arr.��q.ue-os SIS.temqhca-I ., Si li

�

.

I
_.. :mente, aUJaha�do Cf campanha I � , n� ner·��m�i'nf�.,f,Q de "" .�sacia.

.

...

contra a malana em Blu.menau" �
� U� j:9 ...

!\1UUJl!i..I!!.�.I)l.l!!l'iI..P U· "" >;,

I e��.,§Jf_.:._:����+!itt::�*"c�.eó®••:'.+�f.���f.�••��·.�."'.=.'�.1i�@ : Madeiras de con�tru('.. a- n. ��,'''i. rlo!V�1 �
I

..

� �
.;;I

1
'd' � I, ::1...,.0, �

I
� Forros, Soaihos� Molduras, etc. :�

Radlos e Valvulas RCA: T 1 ge '!ii "'" � "'{f �
" I c: T () R � e eEone 113�! �

t!lS melhores pelos preçog menores
0 li L U M i r:i A lU '" §�lHfit� (�ti'lrfiil1n� �

CASA DO AMERICANO S/A IO�.+.,+����.+-��+_:,�:._:$>_'H��.eue��H'-�:O:+�.q�;.)I:�·�Ill�'t>'$-�'!f���®
_

_ _ �erc
..dO de AU1'OMOVEIII I. r o r: _I ca I I

e�.§i_.I•••�.:�'I!.!tD��®O®�-�s["�-=4i.�.����.��<l'�����® An!versarlo� JTi:;:el'<uJJ a:uos onte.lH

T" ..

'

- :] SIU'. I-len·i'ique Fieira pr.on-

1II!II!iIIIIII!!imIll!!l!ilillI!iR!I'8iIl!l!ll!!l!1iilim!S!Ii!ll!õiil'im�!!!llitIiI!ill!!!ll�li!i!ll!IlIi!!!Ii!l!_���!lll!ll.
'

� lJ.z.üm anos hO',e : dona em (}aHlJw·.
.. ,�..� f 4.,. -

Dr .. Arminio Tavares I'
� (I Menino :Valdil'.João, f'i{ho .

• .

,

Assistente do Prof. D�uid S�FiSO!l'll
do Snr. Francl8co I(lttzke;

.

FaieCHT\entos
E nc. 'ar t d d �.,.

- Li [inJ'ta. Carmen Kro.tedr· . . . .

Sl;'vCl IS a em oenças os olho", ouvIdos, narIZ e garganta. A .1' D Cl _ ,�.. .... , - Palecel{, (jUJnta letra ulíww
C!onsultorío mocl t

. .

1d·
- .., a . aro. 1 arnlJlona" . .

v •.

e.rname.n
B ms�a a o em

.can!.Crer pennallC.llttl I
A. '. •

l··· "P·Z·1.
-

1 S" ne

..
8tc., cEda.de,. a -'na. D. C.NstlalUtlleHta CIdade á

- .t:I. memna .J'l''Sj ;t {ia co 121" L' l IT'
. -

7 1

Rua 15 lia Novembro, 1393 . {defronte ao Hot"l Cru>'(�h'OI José Fieira:.
'

(' 'ppe.
n' uel'!7fS; com fi. tr{aae oe

_.
� '<_._'. rl- (.ilW8,

Operaeoes nos Hospita.ss '. ,.
; .

••141 1!\1I1!!&L MO' &Mi fri55!i!#$!óiii@fi.....,Q .�i;::z:;;U;;;;;MMii< G�••��� ..��,.-+���-$o��::-�+=�����=.:+e '-{;';;
----,,--

finalidade
das SOCi

{Ariigós pa.pa p1'6liJentss)
Especialidades fal'maceuticas Drogas e

l�l'odutos ChÍluie..us

I-I01VIEOP_ATIA.
F O N E,. 1201

Entrega l'apida aJ dOlnicilio
r

....J .. _ ·I�st�� "c!:��!��s�:,m�t��ica
Orgãos· e Harmonias "Bohn"

Pianos "Essenfelder"
Harmoni€fts u Pianadas" Bandooeolls

Instrnmemos para Banda.e Jazz-banei, marca
�6Weriln .. Cordas, Palhetas e outras

�nwjezas musicaes..

Peçam Catalogas e Listas de Pr€ços ao

REPRESENTliNTB:
Paulo Koqs i!i! Caixa Postal, 39 � São Bento

L. S. Francisco - Santa Catarina

Este tambem se baba por uma

eolherinha do PUDIM. MEDEIROS

fI' CU ETA
Sempre f�i e continúa a ser

O Melhor

,I Devem ser postos ern ln- 11· E·
'�

'"
..

gares .hem visíveis os te-] Ia· xposlçaocidos populares
de Orquídeas Bm BlumanauDomin90

21 de

Novemb-ro
de 1943

Podel'ií. ser dispensado D. flqHpíinuria NL 'fnmeHn - l:],n
• Jai'agurr, onde residia) lidece!!- o·n.

seu.1 aVISO lH'évio () em- -

1 A r 11'tem a 8el1/tal'a c, .f1pú.lI1al'ia .tl-l0·'

pregado qn.€. cmup:ueeer sei' Tamelin, espow!. do Sm', An

alcoolizado ao trabalho tania Tomeiin e genitoiíl do JOi'.

RiO 16 -

•

5' T t d·· nalisic{. Banam. to Tomelin, .diretor-L , 1-\ a ... !.1t1 a e .. '

1 f
.

Conroiliae'n e J
.

t' d � pl'ojll'lelano ce nossa COH, ram
1_

•

< �a'- •
mgamen O as· "'A ]I.'aci)9".

ta capItal, ao Julgar um pr0- J�" "'1: .. !. f -. " . .'>

cesso, decidi" u "na-o t j.
..

... f
..

(!2?UvUr eflIU,(�dl! o., n08ê!O.�

... ;.

...
,
q : �.m i)(!zatlles.

alrelto a mderue:açao, por Ci!5-
I

pensa ,sem aviso prêvio� o em-l ®�-��-.ft�"'-��'-.-.f�����:t,'�·->-�'(ê:4'0
pregaCIo que CClmparece ao lo· �

•

cal de trabalho alcoolizado". Petsun recebeu u�
_

.

.....-.----------------------- ------ tl1a cornissão da
Normandia

I
"'"

'-�I
AUtO E I I

Blumenau - 5í8.. Cidârina ITintas e v.e�nizes - Materiaes
para pmluras em oeral i

0/ &iljê&...,&:biS!it!ZIlL&;;:a;;;z:;;s;::�Z2iU,fu§ 4· ,. íi#?�""

I

I Londr-es, 20 (Assüciated Pres-s)
I
.\--- A radio de Vichi, pela primei"
Ira. vêS Desta SêmaníJ, fala em Pe�

. tain, diZendo 'que o Marechal re-'

cebeU em alldienc.i�! uma comis
são da Nürmandia. Prov,welL
mente este com-entafiv -"é (;'ara
desmentir a noticia dt1 l'êntmc'fa

! de Petain.

o sabão
, •

E
*

liIr m I
CIA. WETIEL INDUSTRIAL JOINVlllE

consena o tecido da roupa porque' lava facilmênte H com ra(Jidel

(Marca Registrada)
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