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emEstiveram
1ISBOÁ, lO (Asso 'cd ess) ... Anuncia-se oficialmente Ique os 5nrs. thurchiJI� Roo�evelt e thiang- ai-Cbek, esjiveram i

L_=:�_�_�������,�I
�;�._;:;:::;; !;�a�:: :::::.:.��;;:I
na desordem 'U'lda se conati!'ol!

IGETULIO VARGAS

LE
o ARAUTO DAS ASPIRAÇ6ES DO VALE DO BTA�AI!

BLUMENAU Dr. AcbiUes Ba!sini -, Diretor Responsável Iii
---- -II!II!I- iIIoIo .�;s..·rrn;. 4·& I�W:������_J

Quarta-feiras 1- de Dezembro de 1943 �I NUMERO 50
\Jr.-" ...,A.2 a

ANO XX

�:��::;;::�Iforam Hompi�as as lin�as le ãs' na Italia!;:�!;::'���
Pr-ess) - Anuncia-se que bom- Argel, 30 (Assocíated Press) - Avançando de Veuaírc, Q 50

"'!.>;J ;;:-�� ....,.._--�
•
CI, G, Alindo, AI'gel, r)f) (As- chefe do serviço de Abastecímen-

bardeadoros «Mítchl!» norte-ame- - Informa o Quartel General Exercito capturou a ddaÜe de Londres, 30 (Assoctated Press) socíated Press] As tropas do tos, CmL Amaral Peixoto, baí-

ricanos, atacaram intensamente Aliado, que o 8° Exercito brita- Castelnovo. � Noticias de fontes do eixo General Montgomery, estão bom- XOl.!. uma portaria proibindo a

a (�dade d.e.'. ser�veio. '., !.1� YllgOS;-llliÓ() rol1lpe.u as. pl'�ncipa�s Ji.-. �_., f "

1
aqui ouvidas, dizem que o gene.. barrleandn intensamente, par venda de carne verde, as SegUl.1!-

Iavia, onde fal assassínado o . nhas de defeza alemãs de mver- Q, G. Aliado, no Norte 'da ral Mark Clark comandante do terra e ar, a parte ortental da das e quintas feiras, nos Esta-
arquiduque Ferdínandn, no ano

I
no na .Italia.

.

Aíríca, Argel, 3i) (Associated 5° Exercítn, está prestes a des- linha de Inverno do General VO';) dos de São Paulo, Minas Gerais,
de 1914. fato que prOVQCO'Ll a i

:
..
---- Press) - Revela-se ohcíalmente, fechar um golpe poderoso, sin- Rommel, na Iralia Centrai. avarf- Espírito Santo, Ria de Janeíro

primeira guerra mundial.
. Argel, 30 (Assocíated Press): que aviões "Mosquitos) tornaram cronisando com a atual ofenr (ando constantemente, e Distrtto Federal,

a atacar, na noite de hontem, síva do general Montgomery, con- =a_ __....E""""'='"""'_�_"_.,,.�

a area da. Alemanha ocidental, tra a linha al{'urp: de inverno,
A BulgGPia quep a Paz com

a Ruasta
-_------

A Alemanha fez sondagens de Paz
mão como dos aliados, os nazis
tas estiveram fazendo sonda

gens em carater definitivo, pa
ra a obtenção dos termos do ar

mistício,

São Paulo, :10 (A, N.) �_. Realí- I nístro britantro \X/inston Chur'...
za-se amanhã na cidade klf I chil], pela passagem de seu imb
Campinas, neste estado, uma ex- versa rio, devendo falar o P{H:�t�
pressiva homenagem ao 10 mi- Guilherme d�� Almeida.

Zudch, 31..1 (Associated Press)
Anuncia-se nos círculos

díplomaticos que a despeito dos
-desmentídos tanto do lado ale-

Londres. 30 (Associated Press) I cessasse, imediatamente, o envto
- A B. B� Q, infornta que \lar-· de tropas bulgaras para a-frente
rios altos �f�ciais do exercíto I russa 1\ q�e ma�ltiy.esse a paz
bnígaro, exigrranr que o governo CÜID a União Sovjetíca.

Homenae;em prestada a.

Churchill em Campinas

,-"
..._

V--t·�..a;-d·'�"·'.'T
a

•. '1·-· ..•2··� ..
Á - O desenrolaI} da c panh� na RussÍa}-

sremen a �,ca· a pe a ." a.ves Moscou, 30 (Assocíatéd Press] r�:;ôs colunas russas, Nos meios

Poderosas forças sovíetícas já b:�(ní lnfermados sovíerícos acre

se·· encontram' a oito quilómetros dita-se provavelmente que os

ao neste de Cherkassy que está russos lancem um assalto defi

parcíalmente cercada pelo nor- nitil.lo para a ocupação de

te tl nordeste. A emIssora·� Zhlobín dentro dos prcximos
Moscou revelou que Os ataques dias, Outros despachos sovieti- EstaráO iminentes im.. p_or'defetuados pelos russos coatra WS acrescentam que os soldados i � . j

Cherkassy está sê aproximando do G,pneral Rokossovsky. come- .

rapidamente d€. seu porto Gl1f-: çaral11 a :envolVer as importan:- tante�' aCOn1eCIQme>V9;1·tos
\:

tnÍnanre. Acredrta�se nos crrcU4 tês 1o'calÍdades {te Mozer e Kat.- .' �i . .' . '. j, U

, r 1 '"Ir; (II '

t d C ) • . los bé1t h1forniados qu" os M.IS� m{l.kOvlChvs s,Hüada no norte dos I 3'( (5 E \ '\ I
•

....'_, .'n�' ""nnil e ress, trategico. ,,�. 'I ,-', -

.

. '.<;.. Lonc res, j.�, •·
.• 1

- hlJ un�
f'- ,_""VHUl",,,,", vv \.n."c-__.,...._ - - --# .0,.. n 50 poderão capturi4r Cherkass"" r.mntan.os de TrinP[.
__. Lewis Hawkins -� Os p"'atrio- A rn->[ la de Sâfi1'US desviouaS. ..,

.

a J.. ;f Se ... - I ci.El a. United, que €n1 todos os

!,;:-
{
..'. . , dentro de mUlto pouco tempo, .

1
tas yugoslavos estão submetendo atençao, pelo, mel10S t�mporana:- Outros despachos sovieticos Moscou, tiO (Assocíated Press)
(}s atemih�s a uma hita. intensa, m!í'ilte, das llhas do Egell qu'e ..,. '. f' .. c. !.

.

.

d b
para a· consérv;ação do -maltll' g,Uarda:rt:l. ii. 'parte sule

..

ste 'd
..

os Bat� I anunciam. que _

oram el,lehtu�{das
_.- Despachos da frente .c

. ata-

) t d·
-

··t i. 1· n p. . ·t-, I d
.

'p" l'bI'I:- novas p:enetraçoes nas, m, as, e lha infol1uam, que dois braços
'pi r o e mvasao, po HnG1<3 men." �an�, or OUIO a �', umU. �,' '",\ k{)pol,

a sudoeste de D!Heperp.e.- do ext:írcito do General R'OKO':;:"-
r�}}o stp. da Y�go�lâvia.. ",,; Laçaode !';fase,ou aflm:�. qu-.. ele. . dêfeza nazistas na zona de Nii.. sovsky, convergem esmagad,ora
,,'. ti gal, Mihôllov!ch !!'lllr:m'a ment1)s :,>i:gos!,avos �SlilO desen,,,. t 'ovsk e a üesté 'de K!ivl)i-Ro.�. mente sobre Zhlobin, [.rondo em
"aclwr-se coro o controle da volvendo mterisas atwidad.es em

r '"

pwigo il11'inen�e .ele cel"cot ;e àni.-
i maior parte do Monte.negro e de Londres, para convencer os alia� MBsC01i,· 30' ('Associaté.d Press) (luilamento, cerca 'de 250 mi;!.
toda a ,area 'da. costa ele Kotor. dos 'd>e ·qfu,e. a íHu;ngria é. rea:lmen� .

d d'
_ Os exerdtôs sovktlws che:- soldados. al-emães. Tu o in lei!, !

O g;eneral Mihailovich procl"..,,· le unI pais ocupado e está só ti '

I d
gara:ml fi :um ppnto s-Jtuadó a me- f[ne a ll1aHJf: parte : .essa grau e

mou a sua conquista, enqúanto espera da libertação.
nOs de 19 qu,ilometros de Zhlo.. Wrça naZista s�ra destrol;ada,

qu'Ü o grupo rival de patriotas,
5 f' tÁ d bJn que está send9 atacada, -ao I qttando os r�ssos ocuparetn Zhlo

com,andado plelo gal, Tito, aHr- O ia es Q sên o .

tua qu� ;�bteve recentes sucessos '.

d
ln>esmo tempo, por tres pod�. bin',____.;_,_· , I

i:vi���a sietent.rionàt "da YHgos� t EstOC:�õ�c3_wa (��ijCia�éct. A aber·tur'ia·da�egl"lnda fren te Io comunicado dos patriotas' Press) - 'Já foram 1',etIradas de.1:1. ,;....
.

C .F.,J. IA ". ' .. _J
·de Tito omitiu (.:n�l,tU.do..."a.�.. U.h... <l..�.'.·'l �?fia,. cap�ía.l .BU!garia, n.��iS ,de -._--...... LUra da segunda frente seria ii

{clo norte do Adnancp que garan� 2::1 mIl pessoas que deV'elao ser Lnl1dl'es, 30 (Assoc.iated Piessl conseqiiêllcia dos entendimlelltos

relI� a :entrada em Fínme, ó <lue 1 localisaclas em outras regJõ.es. - Algumas fontes llutorizadas angIo-sttvtetico-norte americanos

Í!ldka que ''),8 alemã.es talvez te-I tmlgáras, As auto�idades preten- de Londres afinn:am que, a se,. para o imedíat(j' esmagamento
Ilham sido íbalrnente bem suce- dt�m aCêlera.r .u f�vacuação de s.o- gunda frente será aberta .em De- da Alema,nha nazista. Ao que

didôs em &el1S esfotçus para cap- fia, poh; receiam que sêlani e1(:',- z{�tnbro do COl'J.'entc anO;, ou rIO parece antes do ini'cio da ofe!l:�

tmar aq'uelas posições tão 'im; tundos outros ataques aereiis lll.eZ de Janeirâ do proximo imo, siva coordenada de Leste para

portantes do pmito de vis�a es� aliados a q:ualqu,er moi:llento. 1 no mais tardàl�__ \' D O�ste, Stalin. Roosevelt 'f!

,. ..... •..." .••• , 'I .._-. I Chürchill farão um grande ape�
.

b d" d ':\Vaslúngton, 30 (AssocÍat.J lo aO povo alem?',p para se re�

Vitimas do bom' ar. elO e
!}rless) _ Dentro de proxhnos voltm' e esmagar os S€Us 'êheff�s I

Frankfort dias bav.erá a ahel'tura da se:- nazistas, Apõz esse alIcIo seria.,
.. -

1 d d 1 ------,-.---- clara-se uutorizadamentc t�m

00.as',' em Frankfort sobre () Re- gunda frente contra Hitler, pe- dest'lêG la o .0 tremen {} go Pi)
. .

d 'd" d f 1 "ia (A5·'O�1·a' < (' Dr ,�,,) .L,oo.drf!:' .. que sómen(f; será acej,·
L·.1 "0 tA .• d P)

. . 1 lt' l"s forças an!!lo-norte-,america' dos aliados que eo na e uma A(m( res, i' .' li v ( H� !. f l L'L

Otlf.lfeS, .:l ssoCla,e·. ress DO, em conseq'uencla co li Imo v -

d -.·A I).Wp·1DSit,j do;; rU!lliweS eLo ta il rendi(�l} jncondicional dos
_ Anuncia�se de E5toc9��O, que ataq;nc da RAF q:mtrá essa ci- nas, Segundo consta nos cir�' vez {lOI' todas, a sorte

.

a guer�
I I utemáps,

m'orreiam cerca dy<;��;�i;l/pt}Sd. dade, cuIas bem informados a ab.er,- 1'1'1. e o filn 'do nazismo, p_az pleiteada Ilelos a 'el11à�2f'_·,_(_,��__..._�--------.--
o

,Ívâ··de rpediaçã do Papa entre os
..

li d s e a lemanh
'. . .

10 nl""lOS d.ua·s. 'J.'·ze'" po" 'dl'a, ! Ij'.ni J-"Iroôon"".':sc, jIOSS1Vdme!lifê, favor ou tontra o Eixi(;.
Beina.� 30 (Associcited Press) Nãp . foi. possiv€L obter oon- cas e qu�, há [lOUCos I� 'dlas,�. c. h...., _ -. .. o' -- ,....

. I 1 l' 1 N h'
.

]'untanl>f'l1tp.: C.OUl o",� seus ass.iS.' com (1S ass't'l'tiV:1S do di Fa�· O despac 10 (O "_Julher 1 ac .. ,�

'-- Um
.. !.·.'despacho do correspórf". firmação dos cirt'l.·lioà diplnlna- nvist(nrrse com os represent.an- ,

{' h' d'
' .

;,.. t·
'

. ,

. t.e.nt'es D"'lne111'.r·o 'fa· 1'('.'1·.'01' e 0.1'0:.. Cl··O!), {.)J·'"
..
ão oficial do Dut�, ren1j rir. teD> IZ'la m?LS que 'J,ll 1'0;; .. n·"e do' J'O'J'nal «(Basler ·N·"'cw· ··tl'C·QS ec.l::'siastim.s ·

..daqui.,· mas.. a '1€8 alemão, 'norteramel'lcano e u v l b' d
- " t... '.' , :.. .... .

. .. .. .u. M," - '<"
.

\'allnl' ln1.on·ti·111' M',l?>.ü de que a dill10macin eb ponto ':?m iSCUS8é1.0 no. vl'i IcrUl,o.

"")l1fôrma· que, ISi:g:undci notiCia não é, em geral, enca:. ingles junto a Sa:nta Sé. .!Yi'., _ F '''l'�':'I'' favol'pcia o g,:)V2fllO de é (> das r,'lações com. a RUSSHt
·"1

..

4' 1"_ ·d Ital'" ad com cnptl'CI''''lUO O COrr'f;S '.
.' Segundo nutras JI1formaco'es., "iI, ',.u ,. �

-

.. - ..

I
. ,. V'� . .'

os .çttO� .qa.OlvOS a
..

' 1«,. r a·.' '-' - .

'.

.�.�
Outros despaCh.os .dJZ,.e::m. que -.:t' .. 1 d

v

1 P '1> '" BadoO'\io que o p.apa nao .tIH.ha e. a Tutq.Ul.a,
O

".
<\Üí.an

..

o mantem
(.l P�\pa.�stá empreendendo· uma' pondellte dizia, contndO', que I;>

o Papa mantev.e ontenr, prD\..
as ,: IVie a es ({) l�lPa .dre acLOw s·imp:tia' jJ:f'la Al2manha e üe.. ulH nundõ na Turquia. mas não

tentativâ 11i!. 'lnediaçã-o entre Os Papa está d.efinidamente enta:,
lon.aadas conver�çõ.ês com' ato n�l�-�e i�,Dnt o pem( o .�; n�- �.'ía rlecídir �se a sua atitude é a , um n=pr;;E611tante diplomatico.

aliados e a Al�manha, . b{)landú discussôes . dipJon�a1'\L..ô ." ,
.

çues Oi' .tgerantes no sentlüo oe . .
.

��:���;.:�-,.-.y.���:-:;-�::��.;:;-;m;(lI,,-::'� "';:��;;.....�:;: \gun� dos nlCllS l�t.lnlQ� de seus ;IU�- 'O Pontificado seja renlovi..
. '. .. .. .'

colaboradores, aVlp�an�o�s� com
do mais para o nlOrlf!f{ª Euro"" ��:.:�.)1:'t���.fi.t:"'''.�':++Ji+.<>Gl ®.it!l>�_._•.�.+ ..+$+•.ft+qu:••_++_l'.®

V",I;IO�...$1t um Hotel, situado no oentro des' o cardea� M,archettl,. vI�ar:o ge...
pa \'; 'd,a·,qUé aatitud-e âa igreja

ta cidad.e, comI 20 quarto� mobUlados, mo�i(lo prê1;o ral do dIStf::,O deB!t?l� .,; .c��: I .seja fixada com re�peílo a nl1-
.

"p... "".. E,
i"\. '.L..E

"refif�m a ��.
do aluguel. IotormaçÕJI:·· o sr. OUo \'V!1le, Calxa o cardeal Plvtro_ 1011 1" pIe e;j;'

Vª. Úf.ganização fasClsta de M.UIl� ,
n Ui rinha f�bri(�"

Postai, 98 ou com o. egfried Cúrias Wahle, Rua

I·
to da Congregaçuo da Fe, súlini. da pelo15 de Novembre. 9�2J/��J$'t8. \. Nos ultimos dias, {} Papa tem O int.t1resst: ..

da jg
..

re.Ja 'j\ie.';ll, -te;:'j <<<<> �OlllN.UA IIAiNvtLL! _�,

" -. '. 'r' -,', ;. b' ! . -1. I l'k 0'1' lA I)e� 1.1. .1.al' UnU\ a.mtlldl\ sobre (t!5,.&.,· ri IJliV1"� *"'"
;..IIO.� .. &•••v•••• "<t""._."'"�".4.�It�.$_..�,.,,.""tf.Jo..,",.� �f!;!I,, •.1!;.T�_,.••• f,_�'.9H- •••• " .. e"' •• lt ••• a.� r '4'.�OO.". rece t( ,o o cali ca. ll:;, 101 \r __. __

..!t_. 'o. _. ,-
••

-""""""",�-�,,\��--�-......._-..._..,.
.

.

c

Londres, 30 (Assocíated Press) I
deras» norte..americanas, ataca

_.- Anuneía-se oficialmente que ram homem a.cidade de Bremen
formações de «Fortalezas Voa- pela segunda ,'ez em quatro días,

ibentropp
Zurích, 30 (Assocíated Press)

- Anuncia-se que o Snr. Von
Rlbeutropp, acaba de pedir de-

de itiu E� se
missão das funções de ministro
do Exterior da Alemanha, E' (J

que informa o jornal «La Suisse-.

'Iito e Mihailovich com ..

batem Os nazIs

�..:' ; .y-._ ,r:.-

Nos l)i€>ios cientificos d..,
Estados refletiu com grande
satisfação a 'noticia de que ;)

dr. Cesar Avila, medico d1r.[;
tOI' do Hospital Mignd Cuu

to, de Hamonia, hav.ia sido
classificado em primeiro lu�

gar no concurso [1,:11'<1. pw
fessor catedratico de Clinica
lnfantH lê Ortopedica da Fa
euld:ade de M'edídna de Por
to Alegre.
Como médioi barriga ver

de, de reconhecidos merito3
{�rn sua profissão, () dr, Ce
sal' Av ii? , a quem felicita

mos, viu assim, graças ao

S€ll saber, esfonjo c pase
v€rança, realizado l:íeu gran
de ideal de ltx.ionar, como

Professor, numa cat'edra

prestigiosa do ensino medi�
co brasileiro.

llYeios diploUlUlic-os aUado ':e
neutro estão circulando nmwTpS
insistentes sohre os acontecim2n�
tos tran5cedel11ais que deverão

ocorrer bn�vem�ônte, Acredita-se
em Londras qlll� esses rumores

vem reforçando as notici3s não

I COnfíl'n.lüdiiS
sobre u

conbrendfl.,entre Churc!üll, Ho(mevdt e Sta
lin, para decidir a UWnli1 'Ütr.pa

I da J llta m.Hitar das nações uni"
das contra a Alemanha nazista,'·

Nos mesmos circulos insiste-se
em' q'Uf� nesses acontecímk3ntos

, estará ÍllCluida, certamente, !li

entrada da Turquia na guerJ�a!
ao lado das nações unidas,

Além disso teni·se como cer

to o envio de 1ml éomiite ao pu·
V;(J alemão para àenubar Hitler

'e novas operações militare;,; em

diversas partes da El!flJ1H>, �n"

tre ás quais está .índuido a abe!'"'

tara da: segunda frente.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



FAZENDA5:·- SEDAS; as últimas novidades
MIRAS em modernos padrões, desde c artt�o barato até, a
mais tina qualidade.':· LINHOS. Caruée - AVIAMENTOS em

geral. Um belo sorttmente em CORTINAS tinas. - NOIVOS

en,C,ontl'arãO aqui todos artigos para 08 seu� enxovais, Ipelos menores preços!·· ,

,

'

, TERNOS FEITOS;, líndo .e riquíssimo sortimento, por pre-
ços s.em ecncurrencle 1

'

_

"

mu.pi:ltlS; elegantes e medernos, das melhores fábricas
no pais. Nova remessa em tipo Americano. Chap-éus de lã
ainda ã venda por preços mais baratos do qUB o atual das
Iàbrteas. CAPACETES tropicaís; para homNls, WJ,OO, para
crianç.as 29.00.

'

'

'.
>CAMISAS de tricpline, bô� qualidade, ainda á 28,50. -

Blusas aviauer de seda e ,gabardine:
.

GRAVA'i'AS finas em lindos fi moderníssimos padrões,
dem1U'�� Yankee; a marca que realça o bom gesto e a Ielegancia.Americana.-Exclusivid,ade desta C8.lHL !

f�"".,,","'li!!''''!'''.��'''''''�JCAPAS de borracha em côres lisas e IHttt2zias, pai ase-! fE1' 1if fi:11Ji'I''''''
1;.,'" --�

h
'

O' "" b h d 1, ri' I'" f,l'! •
íI'í'l �''''il''' 11,1 �gJ :l �fi oras. , apas ae errao a e e ganartnne com nuas laC8S, I fJ i;:Í_,§ ,dJJ" �,; � l'� 'l!JY

para hOll:WDS.
,

"
,

" I'As. ummaE,' :�.rfyid€1de,'S em, SOJ:..iBR,�,INHAS" de seda em

I � !!hUl1íeftaU Sl!a. (:a�arhu)
cores Iísas e tmiõoae courô.-BDls8.s. .

-

T' M
.

Artigos finps em JOGOS de cintos e súspeusorios. I intas e vernizes - ateriaes

.'

COInpleto SOl,'?i1llento em ARMARINHOS (nu gOraL) para pinturas em geral ; tE ITELouças fi ARTI�S . para P�'esentes T�Il'!t.Jl}� �m '�;����ft�HJ nrprft í.'1f�'i�it�� ''''liIó1'i',_

rUI(05:-o mais, completo sorümeutn no Et3táur: em 11 nh�iIl �iH m�t��2i�}i:2� tfChtl §h �����TJ I
- ......

A"'�'T-'Ev jmusices nacionais, .iafGr�ame·ric5J;lafj e estrangeiras. O(an� �_,��,,,,�;,,-,,,,,,�����,� 11 "i
de stock em musieas elassteas, das mais celebres ubras,f'j����D�mu�_��������������mm;iil J Q--U--e"'--a""'J

....

O--.....,.....,..,,_
.....

,

.",., ,_ - Sempre Nov!,lade +: - "I II'
,

�.

\nTROI.A�3ú}rtaH8 de,fino acal:)l.uneüto.-�.gulbas e cerdas.! ..............: ,

.

'l'i1!;�R�mStt.'lS (Plk-Up) da marca VItor e Odeon. !

.BRn���giQC5: CDmo em' eaéa Ç,rwj um ríq'lÍSt:iÍIllú I

sO."rumén"tü ,p,:ni, b,i'iliqued�s Iiiws, . bÓIas de borr,'acha, biCi.t
1

cJêtas e enkHes pnra arvore de nataL"
'

"; "As ,malJ lindas BONECAS, hêbês com vóz,,:,: ,,vlhOs mo, I
VeIS,,6 cabew,8. .

'.

!

DE

Serio!ilateliBta deseja
comprar eolecões

(albuns) de selos postaes
Ofertas sob P.F.98 a

.redação desta folha.

Locomoveis, Motores El·é·
trlcos e ,Máquinas em geral
de qualquer [orça e tipos pa.
ea todos 08 fins iJdustrif;iS.
Inform8çõ8s: Representações
WiBe, Caíxa postal, 98, Bíu
mesu.

�---

',G>.+.�
...

,

•••• :�......

+.��
..@

I"Arrancar e destruir gra
vatás é concorrer para o!

d,esaparecimento da ma - 'jIana em Blumenau",
,

A freguezia manda

o Armazém mCHn Retiro cumpre

ievertl--- --r"Ô�2�!�!�1'êHT-
_'_C_MM,

_

'

"I' Diplomado pela Aeadem,ia,< de

comerei,O elo Rio de Janeiro.
Com longa pratica proííeíonal, .

Roo 15 de Novembro, 1526 Blumenau, A C E I T A - Escritas Avulsas, Ba!imt:lis e Orgi!l1isaçõlls Cmllerciuis;
% ..- ."._---�-�--- �_Il Rua 15 de Novembro fio 1464 - Pene. lfJ.50 _. Nesta Cidane

/' C2 ) dos' mil e um artigos diferantes!
---= ==--n__.......M"'__-=���-,=--�,..,----

L/r::/�da onde V. 8. encontrlllá tudo o qR8 ',I I �
. i

-�NEGE8SITÂRi tO<

-:: CASE-I

lIt

ISO

os melhores pelos preços msncrea

CASA DO AMERICANO S/A.

1'�i��B��������

ISubscrever Bonus de Guerra é
IJ dar armas ao Brasil
f

I �.:.�....�t>j!ll�••�•.•:.:••�:...�+.® ol?).f·..i>*�·.�$«\,+.·�.'••:.:••41(E)
'

.. Ji._ ._ -;z_ _ '.�. 'l!;����i'

I n-. i\:rminio Tavares IA.5$i$l!�;m1t� dg, P;r<:;?f. K)et'o'id 5!l:flrez@n

I
Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz c garganta.
Consultoria modernamente in8�ala�lo !llll caracter

PeI,.manentc Inesta cidade a

Rua 15 i1e Novambro. 1393 . (defronte ao Hotel Cruzeiro)
Operações nos HospHO:êS

��.lli�Ji��ltiiJj:b@m&4ilk@f6@m�,)

e: SSeCPE;V!l

Catarina

Empresa Auto Viação Catarinense �/A= $","'fabMJ!i!'!.*!USSri!fuO'. zxw nu;:;..,.. "C;Q!il}RI.!!!!);W:ft I...."""'W_==__, =--�__

Cargas, passageries e

Serviço diario entre

Encomendas

.. T b
"'"

f1
O!I

Laguna - lu�arao - lorlanopOe
Blumenau .. Jara ..

n

"t"bl-AUri I a

11" Il
e ..

ilS '" �aJaJ'"
[oinvile

Esta <:llüpresa. dispõe de couforbavais autos oni-
1

' , r .

Ious, e poue orerecer aos srs, passageucs P e110 C{JJl�

forte e segurança
AGENCIA EM TODOS OS LUGARES

MENOIONADOS

"

gua ...

Blumenau-SantaI

� !
:: .. 1:_, ,.

�lem' 'D Y6 8'''''''10 J ,"e .,..." ("d''1 t� n lj � �. � FP"_ t eL.l'. Ilr'J�ildBg §'� �'1 �'<F�

"llIl���_»���������I,1 :�·--�l-li!;; I
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L,
Bruce Cabot 8"

Constance Bennett
,. 4.m·"'-'�

ILI
! I

I

,-,,�, ," �
.

�' ..

HOJE e ijuarta�f8ira
."ra âí Zã :ii;: ;;;:,:.;;:3' • i:;;

.' .'
,"

��,"'*�&;�9#6fi?';�f?i44MbE��

-�---".-.,__,c-,�.���.-'__"--__� ----.--;..---__.,,--�- ...--.- . ..,..----.------.-.�---:---'----.-.-.-----' .. _�-----,-----._-_._,�-

Redtdores: LOPES DE OUVfHtA e j. BORBA

O'

.4.;'.

if�cola Militar:
Acha-se a�"!el'la a maírí(tula nara as C:andíÕ.;flDS dVls à Es-

cola ];iIHitár do Realengo•. no ano de 1'9.44,.
.

..

:

O prazo para ajnscriç�o (;nCerrar�se li a lO de d�zembro .

do cürretile ano, ..
,.

.' .:
'.

.. .'
.

'.
s» Instruções ;efeye.flh�s a essa IJlatricu!a fUfOm lJ;ublieadàs

pt< Di8!ióOficial" da Unlãe. t'7f!1 iS �e se4!mbro de 19;43"
h�1 o em ,porfaria do 'sr, Mfnititro da. Gltet.!:tI1 l'ÍoV n. 2.'789,
de í tlóvembro.fluente.· '. .

1®4'�""�"Í':���"�t�f.ltt$�*-:f...�.:J.:$O e:tH,:t_",+:t.�+."r'f.c.�_i'_•••_.j..te

AbonamentÓ',..de.' assinaturas' e anuncias'
.

" : " ',' ,

"

; .:- � .

- .

Está: encarr�ga4() de
'

obter. asainat:!1l�as e. anuo

cics em todas Pr,<l:<;QS, dq Estadô, em Dome demia tulha,
o sr, Otto 'Ville. 'Pe?tiillo.!3�. )?OISI que lhe seja, di�p�ns�·
da bõa acolhida de 'S:QU11)}'e.

20
33
31
34
48
61
62-
71

24
27
2S
2S
28
45
34
62

Bt:lpartamento de Encomendas, reeem inaugura
de, e.ncal'rega �e dQ comprar, na Capital Federai, to,
de); e íl!}alll!Ier artigo que necessttar para SEU. LAR i
'SEU NEflOClO • SUA INDUSTRIA· SUA FP,.ZBNDA. II Rua 15 de Nóvembro. 596

.
Daado o sapate a6 chapéu, livros, mãqulnas, ll..

.
_

gticel$, remédios, objetos de adorno, tudo enfim que '!®�<}'f�.;.�ti'i'+� ..��-•• t'.<>+$.� o �.�;t>]!'.:..��.���:n.lf<t":i'..t..'f.!t.�®
seja, um ou necessârfo, mediante fi remuneração de I1(iõjo SObre o "aluI' da compra

"I Brasileiro:1 Pense Nisto:
Despesas devídameme eomprovndas.

'I' que todo pais Pl'C'C'-sü de recur- sõés (coisa i\Ó fl)OiõsíV'�1 êln! eas.dCOl'tPÂ,Nf�1f - Rua Siqueira Campos, 38 � 3sbradfi ses extraordínàríns para fazer I de grand€s sUbscnçÔ\;i$ de Bónus
RIO DE JANEiRO I fat.'f! ás despesas (idraOl'dinárias ds Guelra), o crú:-eil'o cresceril

Iuíermações
.

em Sa�{a Catarina com Banco In- I de guerra;
.'

de valor ,em', N)I�ç�o ,ao .Ouro�
d,ú;;,lria fi Comércío de Sallta Catarioa S/A, li que, �iira atender li tius des- e o Brasil ficará mars r�co, ai?

.

"

II p�s, e natural que os Gover- passo que se empobrecera se as
-- 'Im _l:3l&!iiil1l<.\ii�or�� I nes l'BCorr.am a impostos n�::}VPS emiss.õ.es forem necessàrías.

I·r;:�'!!.·.�.
����-�

..
;!'l..

j1!2�,:!'���",,��.�.�.�

••.�.�""'�.=��' I ou agravem os antigos; «Bra,sHeiro, pense nisto: que
.

.'

A P E' iI!)" I T I V O I que o Governo Federal. ao empresta a bom juro quem com-
.

. '.'

.

n j
.

�.�.
i Inves da reclamar dos brasilei- pra Obrígaç15es de Guerra e, âo
j ros novos Impestes, se limitou mesmo tampo, enriquece por.

.11 O M e L H.O R I���;i��eh�·:�i:::e:: ?:'::�!�d:;:�:=rC:�l!
I

.. "

f.":· ". '" .J
.

f
' obl'igs;tção de guerra. pois e'Q'l)o Crescendo o. valor do cruzeiro.i no ar e no "ar Mao \.lIevê 'altar presta ao excelente lUfQ de 6oNe. nãO crescerá ocusto da'vida,ll'1ae;

forMcendo recursos ao Erürip, sua casa, seus .mevéís, tudo,
ajuda o Tesouro Nacional a não BrasUeiro, que voee P'ossu� va�
faze!

.

llfi)vas e�!ssões de papel Ierá mais.
moeda;' «Cómpre hoje Ohl'igaç�s rl�
que, sendo �iií;ldM t:)0vas emís Guerra f»

AMADOR (o. Scholz)

PABRiCANT�:

IIad, Com. e Seguros· i(NOT S/A.
'f�l�gl'.: I(�T - Caixa 34 ITAjAÍ.. .'

''''':;;;:'!�
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I
Dezembro ,','

,

;','
'

de 1943 ',A, inauguração do predio da rundosnara auxiliar a cmpreí',/, Rec,> e,,'pção llL,':\'
re::;ideueia

,

escola municipal "Qúmtino Bo- fada municipal. Obra modelar, .�. _ T

'" caíuva", em Testo Salto, repte- otimamente mobiliada, com sa- do Sr. Joao Karsteu
sentou um magnifico exemplo la de aujas bem ventilada e i,

<' .. _�_.��

da cooperação particular à ini- Iumlnada, representa o que ha
cíatíva publica. Construindo es- de mais moderno no Estado.
ta escola modelo, de acordo Como escola municipal cremos Teve a mais simpática reper
com proieto-pàdrão do Depar- que é a mais perfeita existente cussão, a esolendida recepção
tamento das Municipalidades, atualmente. realizada ao Exmo. Snr. Dr.

;;ecção de Engenharia, a Pre- O ato inaugural, que teve a Nereu Ramos e á sua comití
Na sua, ,Visi,ta, a B, lumenau, on.[ prod,uçãObelica, foi S. Excia.1 tervantor Federa,l. na, ,ocasião, 0,. feitura Municipal. demonstrou presença do Exmo. Sr. Dr. Ne· va na residencia do prestigioso

de foi recebido com magnificas saudado pelo Snr, General 00- Snr. Dr. Freitas Melro, distinto
seu glande interesse em datar reu Ramos e sua distinta comi- industrial João Karsten. Em.me-

provas de simpatia, o Exrno. mes Carneiro, ilustre militar in- causídico em nosso melo,
nossas escolas 'com edifícios tiva, foi assinalado por otima ia de aprazível conversação ío-

Snr. Interventor federal no Es- te rventor, que com grande ti' -----

saudáveis e apropriados ao en- festa escolar e grande campa' rarn oferecidos ,a03 presentes
Estado teve ocasião de visitar fia. administra e fiscaliza a'rnag- , T I f I 1 sino, com real beneficio para os recirnento de populares. falou coektails, finos sandwíchs e t.lo

e, observar varias dos. nossos niííca produção da Eletro Aço, No ,lO.rto . IOl'�s[,a l a
alunos e mestres. Ressalta, en- nesta ocasião o Snr. Dr. Aíon- ma laça de champanhe. Muito

estabelecimentos industriais em justo orgulho da nossa indus- CHt. HCl'lng tretanto, a esplendida coopera- 50 Balsiní, que realçou a obra concorreram para esta recepção,
pleno funcionamento. iria. O Exrno. Soro Dr. Nereu ção dos habitantes de T,esto m�gnifica que vem s�d� Te' O. ,�r. e s.ra. Wai�er Karstem,

Destas visitas levou S. Excía. Ramos teve palavras de adrni- Outra visita do Snr. Inlerven- Salto, particularmente os Snrs. alizada no Estado em prol da distintos filho e nora do .sm.
a melhor das impressões; ,co- ração e agradecimento pelo que tor Federal foi a realizada no

João Karsten e Bernardo Schei- iníancia e da juventude catari'l João Karsten, que lião mediram
lhendo "in loco" a impressão vira. Aos presentes foi ofereci' horto florestal da Cia. Hering. demantel, que promoveram a nenses pelo governo do Exrno. �tel1\ôes �ara da: ao ato a ma-
do grande 'esforço que vimos da) logo após, uma taça de Observou S. Excia., ali. a pre- campanha de arrecadação de Snr, Interventor federal. lar simpatia possível-
fazendo em pról

,

do engrande- champanhe. vidente ação dos dirigentes da
<:):f!+-._'Mf._�_._�._.,._._+_�_+-._-t.��_.�o 0*.I.a._._._••.•.•.H',•.•.•.t.•.• _••_••eo GH:t>.<t-�@> ..�....+:..�.:.(i._•.•I._.��e

cimento industrial de Santa Ca- ....._ Indústria Textil Oía. Hering, os

tarina. :---1" -, it quais desde na anos vem plan- Mart"a C€llSeste es 'Fil rn de ano nas EscolasNa Fabnca, (e h�u as tando pinheiros eeucaliptus nos '

'

",i
,

... v
""'" Nesta industriá única na Amé- terrenos adjacentes á grande fa· treiará hoje norica e que admirou a tod.o�J briea de iíação, q�e honr_a nos: li.

S. Excia. teve a melhor das rrn- 80 Estado. Sua impressao fOI "Carlos Gomes"Neste estabelecimento indus- pressões, manifestando-a. em ca'j das melno,res, n�o.. e�condei1�O
írialde vulto, que vem concor- rín�osas palavras. de est�mulo e aplausos a .esta 1�lcla.hva pratica Realiza-se hoje, or1' teatro Realizaram-se hoje ás 10 ho- I Canto do Hino Nacional pelos
réndo intensivamente para a de íncenüvo Saudou o onr. In- de grande rmportancia atual. "Carlos Gomes" o cõrícerto de

ras, no G. E. Luiz Delfino» as presentesl
,

"

t:-. arte da prestigiosa soprano Ma- solenidades da festa de encelfi ***- ,,,_

0�....�oI['.�+�+��....I.I+:.-.��t+00®:.=+��.JI.::-'O,=.�.-::.=.�.-.�.�.-.®O@���,·�··-·I•••�.:.'jl.-.J!"' •• '\Ol#
C I tria e es e. ramento do ano letivo, comemo- Na cerímomía da colação de

Esta renomada interprete da
ração do 300 aniversario do, grau dos complementaristas de

arte nacional, cuja atuação vem
grupo e colação de' grau dos. 1�)43 usou da palavra o orado!'

cercada por uma aureola de
complementarlstas de 1943, da turma, Ingo Kostetzer que

numerosos sucessos, está sendo Compareceram a estes íeste- proferiu magnificas palavras, A
ancioaamente aguardada peja jos, que tiveram brilhante suf- paranlnía da turma, Snrta, P,rof!.
nossa população. Segundo in-

cesso, os Snrs, Teu, CeI.) AdeH Ignez Maria da V-eiga, disCUl1�
formes apurados entre os que mar Vilela dos Sailtos, Cmt. do. sou igualmente, arrancando in
a conhecem, é desusado o in- 3:3 B. C., elr. Afonso Rabe, Pr2\- tensos apl::1Usos de s'eus pamr
teresse que seu concerto eslá feito Municipal, dr. Oscar Ueif-, ninfados e dos pr;esentes.
despertando em Blumenau, ,fa- tão, Juiz de Direito ela Comarca, OS COMPLEMENTARISTOS DE

.,.....---.....................--............- zendo prever uma seleta e nu'
outras autoridades e grande as- 1943'

merosa assistencia hoje á noite 'sistenda popular. Foram os s,eguintes os W!11(-.
".Acumulando agua entre as no Carlos Gomes. plelllontaristas que recel:reranr

suas folhas os gl'avatás (hrome- Lá estaremos, igualmente, pa- :·�:�'-!·�'i:
seus '-'diplol�as; Ema B. Radtke,liac.ea:s) tornam-se fóco.s de m.os- ra aprpcl'ar sua interpretac,ão, pa- .

G' H
'

",_ t.
- Para estas solenidades foi ar' Brigita linther, ermengarda

I
qUItoS. nLr��que-os SUl em<'h!Ca-

ra a qual l"á prevemos ínvulgarmente, auxdmndo a campanha .

-

ganisado O programa seguinte: Piotrowsky, Paula E. Zechner,
Este tambem se baba por uma conira a malaria em Blumenau" sucesso. to-Homenagem á Bandei. Tita Schmidt, Jurema Xavier,
'II...

. L. ...I PUDIM MEDE1R'OS r..-. -

t::.
'

...... ra Nacional. 2-Comemoracão Maria Pereira, João Brückhe.i-'CO nerrnna uO, . I
,

�.����I,O.+.+�.I.�.�.:.�•••�o @.....t:._.+.=�t••:�O:+.:•• +JH..., ..

•tl1__�ln 1tt!Ii jlfiilft_!!It_!_IlIP_Ili"IIIW!!1ii' 11... do 30.0 aniversario do Grupo mer; Herb>ért Bernai, NelsonW P
Escolar. 3-"'-Efltréga dos cedi LUiz Margarida, Nelson JuBo
fita.dos de conclusão do Curso lVIf4'ller, Benigno de Oliveira, Sfl�
Primaria, IV-Homenagem aos vio de Oliveira, Ireneu Butzk,e; ;�/

alunos mais dist,iutos do ano· 1 Vitor Garbe, Felix Lucas, Guido
V - Colação de grau dos com- Magnani, Ralf Busse, Katwalu
plementarbtas de 1943. VI- Rnedel e Ingo Kostetzer. I

, 1

®..�..�.:.+:.+...:.�...�....-.=+:....:.0 O@.-.I".§i�!f:<f.�-:.�.�.�+�'.5;�>(.:.��e

publica encontra
particular

.de tra
guerra

ai

Colaç'ão de grau dos complemeutnristas
do G, E. "I..tulz Delfiuo"

Na Eletro Aço

Consumidor
Exija

1

Manteiga fRIGÔR
Exista 'ualidads que fôr
'Aas não é fRIGÔR

A Fabrica de Produtos Químicos A
"BRASITEX SQ A."

iliares

fARMACIA E PERfUM·ARIA
ELLINGER ®. elA ..

Rua 15 de Novembro, 588
Maior deposito de::

Perfumarias
(Artigós paJ'3 presentes)

Especialidades fannaceuticas Drogas e

Produtos Chinlicos

HO:ThfEOPATI.il.

fALECI ENT
Francisco Haeite e fcunüüt: TVolf Hoelte e fa

mília, Claus Hohan,n e família (ausentes) e D1'.
Hermes de Barros Lima e f'wnilia (ausentes) co-

1n'L{,nicrun ds pessoas de suas pelaçõés' o falecúnento
de sua 1/'u7e, sogra e avó

Adelaide Hoette

1201

OC01Tido, depois de prolongada enfennülade, no

dia 21 de NovemhN) p{passado na cidade de Por
.

to Alegre,
Entrega rapida a d01nieilio

W,M��Y�R=��ffl���_.Ujsn�����__Em�mm�. ��,
iI����������.����������Bm����1

r nic
I
..

Aniversarias

Hão deixe de Visrtar
a grande Exposição

DE

, BR.IN(lUEDOS

Artigos pa� Presentes
NA

Rua 15
deNov.
533

Faleciméntos
I Com apenas '1 mese8 de id(ul(!

I f'aleceg
no dia 29 de novemóro o

menino Onwides filho do Sn i',
I Pedro CaJ'valho.

"
Lavando-se com o sabão
e

I
•

I li
elA. WETZH INDUSTRIAL JOnfYiHf

poupa-se, tempo, dinheiro e 3boncimentos

(Marca Registrada)
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