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Londres, 9 (A. 'P.) _. Informa-se de Sofia que.

a fronteira da Turquia. Esta
os alemães proclamaram
noticia ,é confirmada cela

.

E:m primeiro lugar, fi ordem, porque

na desordem nada se constll"ol!
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BLUMENAU Sexta-feira, 10 de Dezembro de 1943 III Dr. AchiUes Balsín] 58II! ANO XX NUMERO
_* ,......,

�eunião para ser A guerra de Der... o ,5 ..0 e o 8 ..0 Exer ... Nota ingieza sobre

iscuiida a situação vos na Hungria
Cito sobre Roma a lugo-Slavia A fabrica de trato· O Eixo cala-se Sô-
Q, G. Aliado .no Norte da Afri- Lonrlr:.-s, 9 (Associatt'd Press) I • St I" "d· b 'f

·

, ca,1) (Associated press) - Tanto - Acredita-se qu� será cxpedid:l Ires'oe Ui, a Hlgi a o re a coo erenCla
','

Est;�:OI�no, . 9 (Assodated:O 80 Gomo ;0 50"�Exel:cit�s àvan-

1.1.�.1a.... (.Ie?lar�çã.
o
..�ofi�ial defin�n-II Londrês, 9. (AS.S..O.c,.Í.ate.d Pncss) Zurich, � (Associu.ted Pr211s)

Press'l _: A guerra ele nervos es- çam SütJ1'e a capItal Itahana pa- d,) a atttuda bnwmca, em face - A grande fabnca de tratmes A DNB. mforma: '::0 corres-

t.<1.'
.

tira.ndo. D, 50.'1.10. d,os .PO. Il.. tiCOS' �.:�le."'lan:e.l:.t,�, \:encendo
tO

..

da a re- rl.0s ll{lVOS aconte�imentos poU- Stalingradcl, qUê� foi destruido, du pondente diplomatioo da aglCl1-

hungaros. E enexpllca\'.el an{Je- •.lstcncla Inllmga, llCUS na YugoslavIa. ' rant� ;) assalto alemão, está 110- da 11Oti'cinsa DNB, declarou· que
ver a gU'0rra nas fronteiras da -- \'umente produzindo tanques, nenhuma reação. a conferencIa;
Hungria, e ainda hoje o Parla-

O
"

-d t d S
segundo revela o corn:sp0l1(kll- do Cairo, ainda se n:-gistrou nos

mento foi inesperadame�lte con- . Inc·I . en· e ... e ar.ago'ç.a te em Moscml do '!News Chro�
I
circulas politiCDs compet�ntes d(l)

vacada para mna sessao espe-
"

njch�>.' ! EixOi'>. 1 U
daI. Recorda-se<que ha hem j){JU-

•
. �""","""==L",,,�

co foram m{lbtHzados 110VOS COI1� Londres,:9· (Associated Pr2ss) reciam na tela os srs. Roosevelt
- Henry W. 'Bagley - Acredi- e Churchill, e sairam depo;is pa
ta-se qUê \() ·incidénte ocorr'i,d\o, .la. as ruas 'em demonstraçõ-es
em Saragoça, em ique foi 'desfei. anti-dcmacraticas. Noticias da
t'2ado o oonsuI britanico daque- Espanha dIzem qUe n Falangelles
la cidad,e por um: grupo 'de ia:.. tá· procurando provocar movi

langistas, constitue parte· de um mentos internos ele carater mo

IJlano nazi-falangista para fazer narquista ou republicano, afim:
com que a Espanha abandone a �e ?r�ar uma situa?�o capaz de I
sua atual politica de neutrálida� Justlhcar uma politIca comple
de simpatica com a Alemanha' 'e tamente favoravel a Alemanha,
passe decisivamente para o cam:- como ;unico meio de salvar o �_�,"'=��__��=����==��=�0=e'===�_--

Po nazista. Depois ide ouv�r.eID', paiz da democ.raeia, e permitir:
- �..-....-.-..-.�-.....��..-...-..-...-�_...-..-,:�7F...._,...�-.�,��

durante dois anos, .frenleticos dis ao ,<icaudilIo) Franco 111311ter-se �S"··············
.. ···,···················,· .. - .. ""· .. · .. ··

�
����c cur�9s·anti-aliados de 'Franco, as� no p()der. f:-: �

.�

�O·n··.. (1·.··ul.tar 'sim como -executarem numerosas ,Acreditam tambem os úlJs·erva- {f··�.::t.i0®2 ���
.. �.S· O.UI!°S � !.':..�!,; I) medirlas de carater fascista, os dores .que os falangistas esfor- � uM II '!fi jfala.ngis.tas. não. . se mostram em

ça,r-se-ão para "lue os alemã'es f: . ;
condiçõ.es de seguir fac,iimente a '.

1('. & R�
, �. .

. poss
..
aro

. .".',u.. sar as ba.ses fiere.as es- l: _ ·�e,:.... lU1.:11 ., ?úelZi{er --- :,1póIttica de «neutm],idade>'
-

de I
- UH" \

seus lider,es, ado. tada.l1os ultim,.os panholl1s ,do Medltel'l'aneo e ,do. r= =j
Atlantico, afim 'de d,ificultar O

f (: Rua 15 de Novembro, 667 - Fone, 1.076 :
templOs. i: " desemba.rque aliado na França. (f! ;jA 'mensagem para,Q governo

• '-_ CAIXA POsrt'\L, stj •

,faníoche das Filip.inas teria si- Entretanto, a politica oficial per- � F, N A.. U_ �
do, 'segundo certas font<=s, assí.; l11íte aos ]\ornais a pubUcação �:

- B L U M u J,
.

:J
nada 'por .um·dos ajudalltéfas� �1'D8comunicados, de guer�a in- t� �..,. �.<JQ1l�n

..
,�.e'� n�'If,a N·�-Ial ;�

cistáse enviada em nome do ge-. gles e norte-amcncano, aSSllllCO-

}: �m �,,_,,'ui!.lJJ. <:J rUlii, �D!. :l
nera! Jordana. Apesar "de ",pre-

mo deixa qUe o povo ouça certas � fI
tender 'manter uma politica. de estações de radio inglesas e npr- : Louças e Porcelanas

:i·1 eSIT.'.Í.ta p.,.eut.rU.I.idade Jordana 'ás
..

- t�-amerícanas, Pás altos Ill)lita:" h . ;
l ilHar"llios para café, chã, cafézinho e jantar. naCÍlltuilS e esiran!Jei!.'llS •

sumiu a responsabilidade da res esp/ii1hois, pertos.:grupos"são .{(�.":
)1.1' ':Venda avulsa lie PI'C)iIilS. �i'aV&SSas etc� de .todos as Ufjflíl. .:":.�mensagem. Os alemães 'e fapon!2- .mOJlal'qulcos H desejam que Fran

ses gustariaín de ver Jordana cO ç.ontinue muna. ditadura res- lUtTIGOS de: Aluminio. Esmo:H<::.dós. F�'l,'l). Vidro ETC;
afastado (h:) seu cargo. guaTdada por um l'ei;.outros;en- �: flt,firifRi'n:}o� COl\\PLETOS iIH.á.·.·poUc..üs.d.. ias, grujw..

s. dê!. fa.- t> t·t 't \' t t; . fl.� J LAIi\ UI ...
....

.

.

:
..

re an,.·.o.. '.J1.'...o,.s., ralU-se (. lSpOS os.a . •

langistas �P.ro. \.'Qcararn vaias e ,!l.1''Í. - b d
.'

�.�::�'
••-!.: .

' . " � «o e l't!ll ..a e absoluto respei- e venda avulsa .dós artig.os da Wolffmetal
.tarias nos dnemas quando apa- tOf." ao «caudilho»).

g �� !9J,"';!� �<éb :--:�i.iA. Cosinha ......a •.�.i
( r"!t�!I.ll(h..ZaS fl.#[,'l' u, 1
: n

,5: !'j

ll� - .

�A·Tu.rqu,i
llnt�nso movlrnen Reduzidos ás suas I 0, Presidente
to de

.

tropas: na proporções os
I Inonu conferen- Os holandezes

fronteira T'urca ultimes aconteci- clara co.":' Chefes concordam, com os

_ L��{lr��fo�n�tg:�ci����e����:� r Londr.ês���!2i��d Press,
.

Politicas planos ai lados
de Sofia dizem que reina intensa - As declarações do mínlstro Ancara, 9 (Assocíated Prass)

.

.. atividade de tropas na fronteira do Exterior da Turquia reduzi-
-- Espera-se que o Presidente,

ela Turquia, de ambos Os lados. ram as suas propoçõas pelo me- Inonu, realizará uma conferen-
M d d

. da com membros do Gabinete,cdi as e emergsncía foram nos aparentemente os aconteci-
tomadas. reinando mtênso ner- mentes destes ultimes dias. chefes 'de Partidos. e talvezul

vosísmo, ,

.,

i Além de acabar com as conjetu- tas patentes militares. Esses In-

ras ele que era imen3ntie',à .en- foÍ,rm:es se baseiam, sobre a [con
tradu da Turquia na guerra" õ ÍerenCÍa ria cidade do CaíruPro

Foram amistosas chanceler turco, deixou em ela- vavelmente só depois dissü:" é
.

.

- l'{) que Churchill e Roosevelt não que será publicada uma notaoíl-
as conversaçoes convenceram TJsgovernantes tur- cíal a respetto daquela reunião.

com OS aliados CDS de que a beligerancia total
_

,

I desse paíz seria no atual tran- ,

Ankara, 9(Assodated Pl'2SS) -r-r- Se de grande auxilia para. os E certa a entrada
Div�rS()sj,Ornalll;t�s proGur�r�:m I alíados. 'Disse .q�le o presidente
OUVIr as unpressoes da Ml}1IS- turco e SeU Ministro do Exte'" da Turquia na
tro do Exterior da Turquia so- rior ,fizeram sentir que antes'de
bre as conversações mantidas tomar Jlmá decísão defensiva. u Gue rra
<;q(�.:os grandes chefies. aliados. Turquia prefer,ia aguardar

.

üS

Dt:

..

'cldW.1:.1 0... '.·. N.'Ii. l1'l.·.stl.t{J: n 11ot.iJic;,t. a[ollii�dluelüus ,mitita't'i;s no sul

'I Lundres, '!}, (As:';üdirted . Press)
ext:el'Íor da Turquia wntinua da Russia e na repercussão nos

_ Fontes autorizadas afirmam
i!'fiJlteravel. VoltamQs satísfeitüs paizes aliados na qual não resta ,

.

COmi {} q�e a.li .•o.c(j.rre._.u.. '_N�.ssas duvi(�as no intere�se ele qUê as' que a !entrada (.la Turquia IH."conversaçoes foram tao, mtmms relaçoes da TurqUia -e as tres gu.erra é certa, acrescentando-sle
e tão amistosas com os 'Estados grandes potenGÍ3.s aliadas foram

.
.

.
'

lJllidos e 00111. a R.usS.í.a cOlúó-"io sensivelmente r,�fm�adas H,a 1'e-·' c:wc ta.! passo
e

ape.'j1as
uma

.qu.esião com. a Inglaterra, , oente cOIJf.erenC!él mternacIOnal, tao de tem'po.
.

,

m face da u r

Londres, n (Associated Pr2SS)
- As autoridades govcrnamen-

ta�s hOlandesa.
s

c.oncordar.a.n� in-,teiramente com o plano de: ex-

pulsar o Japão IDOS terrítorios ho
Iandoses ocupados. Expressando I

"um acordo. total com as finafida
des expostas no comunicado do.
Catre», a declaração elo Q.-''G,
holandes diz que, 'em: virtude dos
atos de agressão e usurpacão do

Japão, seria legitimo estipular a

devolução Ii China dos terrjto
dos que lhe forrou usurpados; ii:"
lo 'Japão, bem C{l11l0 aê::expulsãG
dos jap'oneses dos territorlos ho
landeses reoentemente ocupados
pelos ':niponicos, como as Indias
'Holandesas, 'iE' hem sabido que
a HDlanda finnem<"utc r()�Qkeu"
se a perseverar e continuar, jun
to com 'as 'outras nações 'unidas,
na guerra contra D Japão, em S(�

rias e prolongadas operações que
fúl'\€m neoDssarias para conse

guir a rcmd:ição jncondidonal do
Japão�'.

LC)lldres, {) (As$o(iated Pr�S3)
- O Sim. Clêmel1'f Attle, finun�

ou hoj.e que. a Camara dos :Co-
uns, realizará delJtro em brev!e
n� sessão exfraordinar:ia, âe

�l�Q. Sêr. diescutida: a sItuacão
i ��erra e a politica extel:ila.
lseVera-se lambem, que o,
lr. �.cI1Urchm, estará. pf\es'ente
�endo uma ·exposição sobr'ç a
oferenda do Cairo.' ,

tingentes para o exercito hUl1-
garo e fiUe a evacuaçãp' das
crIanças de Budapest continuam,
As reGentes ofensivas verbais
entre os politicas rumenos e hUll

garos deixa pat'cnte que tuelo gi
ra para tirar a tranquilidade que
se sentia na Hungr�a e sacrifi
cando a da Rumania.

ocupação
.'foscou, 9 (As·sociated

..
Press)

E' imimmiJe a ocupação total
ZI11úlenka. EI' iO/qlie reViela
"i{jespacho fr4:itit.e.. sul·· {lê
alha,

-

ompre
seu

lsents
,de
rãtal

;�{:'�. par:fir·
d�·•.... · •.tr$
10,00

meDs�is
,nossa

firma
�...

�em
::,::��_.-M""b:eai:""-·!IÓ·_"""""''''''''''

lojoaria, )_.-

TERIA SIDO CACADOS
,

'os TrrULOS DO REI VITOR?
.Q" G, Aliado em Argel, \1 (As- e imperador da Abissínia POd3-

socíated Press) -' Informações ria cancelá-los, no sentãrlo téc

procedentes da Italia dizem que 'nico e legal. Contudo, não exis
carece de conrirmaçâo oficial a ; te presentemente nenhum par
noticia segundo a qual o gover- lamento italiano, A fonte em:
no do general Badoglío, reoen-. apreço acentuou também qU3 to

-temente, cancelou os títulos de da a legislação fascista deverá
rei da Italia 2 imperador ida ser anulada par um orgão legal,
Abisslnla de Vítor Emanuel, Uma

I
embora não exista tambanu

fonte aliada assinalou que Vitor nenhum orgão desta natureza.
Emanuel teve os seus títulos mm Nã::1 obstante, disse a personali
lados por <ef'2itD do armistício, dade (aliada, as leis destrutivas
no que diz rspelro ao USD .prati- dos fascistas não serão postas

co. dos TI

...
resmas

..

, 111;:\5. qut..
:� sórnen-

i
em pratica pela comissão aliada

te o parlamento que lhe conce- que controla <I parte da Italia
deu os títulos de' rei da Alhania reconquistada.

60 mil judeus pre- Ocupado o contra-
aos na ltollo forte Mante Magiri

Zurích, B (Associated Prese) "_ Argel, n (Associated Press) -

- Informações da fronteira íta- - Segundo anuncia a Radio
Ilana, adiantam que 60 mi! [u- Francez, as tropas aliadas que
deus foram presos na Italia S2- ocuparam 1) contraforte de Mon
tentrkmaI, tendo sido seus bens t'c: Maggir,i, praticamente já es

confiscados pelas autoridades tão dominand,1) o vaI'� de Cari':
alemãs de ocupaçã.o. ghmu,

Inquebrantavel u setor Russo de Kiew
Moscou, }) (AssoC'Íated P1"23S)

-- 'Nenhum ponto. do SetüJ" de
Kiev foi quebrado. Em ponto al

gun os alemães conSeguiram ir
romper atravez da frente, apie-

zar de tados -os esforços. Afit'
mam de Mascou, que as tropas
aJ.emãs p�rdé'ram nos 'ultimas eH

contrQS 500 :mOrtos e 200. tan

ques.

Desastre na E. de F. Central do Brasil
Sãü Pal�r(), 9 (A N.) :_-Tl'es I

carros de passageiros rb rap:i-'!
elo mineiro, qUe destinav:1-!'B .�í) I
ao Rio, tOl1lbarU.!11 pl'Oximo á

eS-ltação de Eduardo Ribeiro, mor
rendo {'ln consequência a pass'i-

geiros e ficando feridos 19, que
foram recolhidos ao Hospital ela
Santa Casa, de Barra do Pirahi.
As vitimas em sua maioria 'Eu:am:

emigrantes do in!eri'Or dos Estil
clDS' de Minas Gerais r:; ,dci'J3a.ia,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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!Olerta ®_.. : • o U fi" fi , ,> ur �
AnMncios nesta Sec.�ão Cr$ 0,40 á linha - Minimo 5,00 i�
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Procure o
,.

I
I

'.' . .' IIDes0ja Coruprar ou veu-I.
Predio à lIenda tE

f O t O A M A D O R (G. Scholij' e
.'

.. '.:p r.··ec.15a-s.e '. f. de.r. �faq.n.ir.,as, l\Jo
..

to
..
res

.......• A.ce
...
I.·laID.s.e p.r.oPGs�a� pará m Rua 15 de Novembro, 596 .�

.

',,' ".
"

l' t' . 1,' � y

.

. ..• a ve�da,. sob demollção, dow" fÃ

•... .

! OI,. OU 10 o ..jeto 1.0' o OU, prediO sito á Run 15 de No iTJ B

p.B.A�ICA.NTE ",DE ESçmTOnm
-

f! ns:',;do'? p
..
�;oc.}.1.re. [L !irn.Ja;}v.embro, N... ó�3,. esquína da ®':�ot:+"••·.·.++.�-..

·

... "9�® O �•••:....:.i+.�••••:••••"'.:+€
.

Praeísa se ae um Jovem, de Iuterme.Iiavia A. 11 . .A.l:"íRua Bom Retiro, nesta Cidade,
'.' bom comportamento e boa ',.'- R" n·, 1,,' �), I Demais Informações e es- Serviço Nacional de' Aprenescola para praticante em um

'\ ,.:s,
n Ud: .a. CO( c ;:0, oo elareclmentos serão presta. .

. '.'
..

.

escrltorío.
. ] lo rranopolis dos aoe interessados DO es-

d" I d t· I
.

O interessado deverá dfri· érítorie da. Mutua Catarínen- Izagem. nus rI a
'gtr-se, por' carta manuscrita se de Seguros, á Ru� 15 de
á redação desta 1011111. sob o 'Serio filatelista deseja Novembro, 714. 3vl (5 E N A I)
endereço "Praticant.e1".' in·jj· .

----

E d .- t !.lt. Id 'd d
.

d
. comprar coleções Vende-se urna motocícleta .uiA

.
•

. ..

tura: Clin o flua 1 a e, grau' e lOS' (álbuns) de selos postaes (
SSlna uras trução e e)1der�ço> .

e uma bicicleta' de' quadro Aos Estabeleounentos Industriais, de 'I'ranspurte».L.<\nlüiJ. Cr$ 60,00 Ofertas sob P F 98 a baixo (tipo medío) Iníorma :'1 ('1
•

,

PrecJ·s.<> -."'e.. com.•

-

urgenets redação dest� folha. r>.·G�CS 'na" O.�I·cI· ....a
: ·llllro.clla.luI·c·a· Corunnicnções e Pesca do Estado de Sta. A\tal'llUSmuéstralCr$ 35,00 ... o \J Y 1 LI m",

Pí l'.

um .. oficial de barbetro, na ..� de Guilherme Bracke. Rua De ordem do Snr. Eng. Ivo A. CaudufÚ' reco I, Dele
ColO.DiaI Cr$ 20,00 Barbsarta weroér em Itoupa- Bom Retiro. 3vl gado Regional do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA

"Numeros vaBeoa.. ."

._uoo u_... - --'=. OEM INDUSTRIAL (SENAO. aviso a todos os estabeleci
. ."

I" �II I Vende se uma Vitrola·ar· meatos industriais, de transporte, comunicaçõM. e peseiAnl1so 01'$ 0,30
".

'C········
. ..� Vende-se l marto fabrieação sulssa, CO'l!.1 sediado-s neste Estado, que até o dia 31 de dezembro, dI

A trazado Cr$ 0,50 . Om p ra -se. •.
3 molas e maís 35 discos. corrente ano, este Serviço receberá podidos para a orga

-'- Colaborações recebidas não �_;'__. '=c_.__w__=--:
Preço: 1.200,00. InT. O. Wille, f����fr�a�e cursos extraordinários pará empregados ns

serão devolvidas efíca 'sua pu-
.

GOmpramDS .lHotOl'êS eIé- A T EN ç Ã O Q1mFBffiffiffimrnffi>-l1ffiffimm� Os pedidos poderão ser feitos por um ou mais �8tablicaçãqa criterio da .. direção. táco s.''. nsados,de 2,:',9{) V" V.·.eude-sH umà casa.de ma-. "_A.V'ranc"'r e destruO'l'r gra-
belecimentos da mesma localidade e podem se referIr (

1 t 1 () t d d d
� a qualquer das seguintes modalidaoE's:

em ,J01ll es a( o. . Ter ,as .

erra com poço, me m _0 . o'
vat"'s é con� Curs()s de C'·Jntr·nllaçf.i.o (Fo!'ma.;ão :t\"'onolécníc8)

--' "CidaçIe de Blumenaú" não ( n '., .• },' .

�.
terreno 50:x33 metros, na rua·.

i:i
•

-..:;orrer pa,ra o .. - - ". l.

se responsabiliza por éonceitos .,..
L ,:,on.lp;...(.:.'

Ind. v\ dHfl.
Amazonas.pr{)�imn .8? Q. <la.. r ... ! d.esapare.cnn.ento da ma- Cursos do Aperfeiçoamento

emitjd
..ós·.· e

..

ni.arl..ig·eH.. ass. ina.dos. S,,,lWlldlJ S/�t\· tBl. PropnetarlO I.Ulz Pabl. lana �m Blumenau". Cursos de Especialização
, Os estllheleeimentos interessados, deverão dirigir-SI

..

. .. ' .. . .'.' .

. ..

'. . .
'

, _ ". '.' .

..
.

.

ao SEN ��I, Caixa Postal D. 164, Florianopolis, especHicand(mmmm�'ffiE(1ffiffitB�}[�8xa:�mm�fRl:flffiffiEBffiffim�' (\H·+"tH"'H.+•.O.•H."�O ®�"Hif.."U·"'+'<H��.*$...+0 o curso que lhes convêm e indicando o nome 8 endereçt
� 911"

$.

··t
.'

dos empregados que irão frequentar as autas.

U·asa II Y- Icver
tem �gf���e��S�:�t?;e:�:ã�s!:I�t�i��s�ã���e;�l�i:!eQÜX�
QUER LOCALIDADE DO ESTADO DE. SANTA CATARINA

(ASS.) BELISARID .RAMOS
Auxiliar Técnico - Zona de Florianopoii!

-:

(II DA·.PE
i)�'DtU�fNAU
EXp·EDIEN··.T·E

. .' ...
-

.

-�. -

ra:

.....
.

....nlAcbilles Balsini
'.

"

..

'. Diretor�Respon8avel
" .' Dr. AUonso Balsini
. ..... Diretcr-Prcpríetario

-i;uiiherme H.· A. v. HohendnrU
Gerente

OfiCiB1ft Propl'ia
Rua: 4 de Fevereiro, T

tXétt&Wl,

Rua .1;; de Novembro, 1526 Blumeaau

, ../'rp
.

dos
.

mil e··um artigus diferentes
,,-/\i;! 'b�1a unGe V. S: ennontrará tudu fi que

--NB.URgSITAR!-··-- !
IFAZEHDAS:..- SEDAS; as última!) novidade's - CASE-

. I
MJR,Á:S' em modernos padrões, desde Q artigo barato até a MI@ &mfllil'W!l!!!fH 'ií!iMli&' '1l:1i1lll!tlillâIiU���!

.

mais iiua qualidade.'-'-UNHOS, CaroAs .-::'. AVIAMENTOS em S·O·C·IO'e·d'a''de ·n·'eH'ef.I·GI'ado:"a d'B' Ma'del"ra' Ltdal I
�eraL Um. belo sortimen1ó em CORTINAS finas. - NOIVOS !'�ncontl'arão aqui todos artigos para os seus enxovais, ..

.

,

pelos menores preços! . ".
. C V d d i\� d

.

·t
1 f' I

. TERNOS Y:EITOS; lindo e riquissímo sortimento, por pre-
.

ompra e en a . 61l�a 9lras para. nuns os lllS. 1CQS sem 'concurrencia! D
.

1 d S t b T I f 1248. CHAP;:.US; elegantes e mode:rios, daí' meHlOres fábricas nUa ••. e e em fO ';- BLUMENAU - e e une, :
eo país� Nova l'emessa em .. típo Americano. Chapéus de lã����D1S
ainda á venda por preços Ii.1ilÍsbaratos do que o atual das

Indu'.si'r.lla e ...
·

...·.·. Com"R' r.cl"o· Der'mau' "1' .. ···W(.·..·'8·eoe ftu'!i>.. AIfAbricas. ÇAPACETES tropicais; para hOIDRns, 38,00, pará Ii"'!. !tIcrianças 29,00.. . '. .'

CAMISAS de triyoIíne, bôa qualidade, ain<la á 28,51). ::- Assemble' ia Geral Extrard'·I"na'riaBlUsas aviador de seda .6 gabardine. .

GRAV:A_TAS Iinas em Íindos e modernissimos padrões, Aviso de Convocacão
de marca Yánkee; a tnarca que. realça. o bom gosto e a �ão convidados (IS SIH8. acionistal'l da indústria e CO,
elegan.cia Americana.-Exclu;;tvida.de desta.ca�a. .'. >!.'

.
mércio Hermann Weege S/A. Com sede em Rio do Testo,

c�p� tl� .bQrraCna,e.ffi .cores hsas � fa,ntazlas, pal�. se· inuuicipio d� Blumenau, para comparecerem á A1Jsembléia

n.·.h.or�.$,. C.'�8:p'.a..
S .1

.... e.borra.e:na- e de gab.ardme cQm duas ��ces'.·I.Geral E.x.·.tra.ordiuária a 8.e..
· realizar em sua sede �ocial emparR'. 'ti��e�s. ..,

. .
.

_ '. .'
". 22 àe Dezembro do ano corrente, as 16 noras, afIm de de·

'"
As.· ultImas novldad,j;}s em.. SOMBRINHAS de seda em liMreroill sôhre a b6<;ruinte m.'dem do dia:

cores U�8S e _cabo de couro��BQlB�s. '..
. . '.

l' Alteração dos Estatutos sociais em seu Art. Õ. capi·
ArtIgos fmo's em JOGOS de cmtos e suspensofws.

..

tufo H.
.
.'.

Completo sOl'tIimmto em: ARMARINHOS em .geral. 2' Assuntos de· interesse social.

L·
'

..
- .�TIG····OS· ....... Ia � ... s,'., Rio do TI2!�to: 10 de '!ezembro d� 1943.
ouças e MII'\\ ii .' parp ...-re_ enl!.es

. HERMAN� W EEOE. DIretor Presslàente.
DI5(05:-0 mais cumpleto sortimento DO Estado em �•• "��•••••��oo�•.!>4>....�o0+ ••U'+."H>tt••+4!H••••e

�.u81.·�.IlSn.·.aC1.·0nai�, inter�(l.�ericanas.. e .estr.an..

geiras
.. or.an-

.

AV.iS·'0'" ;m'·p·o·[·tanín.· nn� .SW1rsde·stvck.em mUHICI1S classlCas, das maIS celebres obras. a I .

1..' ' t; aU&3 lU fi
/ .' •... ...••. .'

- - Sempre Novidade - ......
'

.'

.

. '. .

VI'I'.RO�A.s... p.O.·.. l'.ta.. tis.·._def. ino. acabamento.-A.g..U.lbas e. c. 0.rdas: C' '0'·'n' t·0.·····b··
.

; I; tQtE'>''. TllD�-DIgCCS (Pik-Up; . da marca Vitor- e Odeon.· .

'. . .... .mB _ � •

8RINQUEDOS: Coinó �m' cada ano, um: ríql!�ssimo De acordo com o artigo 39, do. Decreto·Lei n. 41,78,sortíiJlêntb em brinquedos finos, bolas de borrachii,' '9ici· de março de 1942, os Peritos Contadores, C<_ll�tadol'es, G'ual.'�cIMas. e enfeites para arvore' de natal.
..

da.livros e ProvisioDados que deixarem de envÍa:r:. (IS seus
.� As mais Jhidas B.ONECAS, hêbês com vóz, olhos mo- títulos à Divisão do Ensino Comercial até 31 õo;correliteveis e cabelos.' mês, para apostila e obtenção de numero de ordem' do' re..

'.
.

VA'REJO E A.TACADO gÍstrp, terão as vantagens a.sseguradas peles mencionados
>". Servir a nossa distin1a ê numerosa ttegue- títulos c�s�ados. 3_ partir_ de 10 de J,ltieiro _proxi��..

zia com foda a seriedc:rde e passiveI prea-. SoliCItem ultormaçoes, bem compromISSO, a:'> Empresa
t�za. com mercador�s hem.escolhida_s po� Pre.cos O

_ Intermediaria", de M. L. Araujo, estabelecida à praça 15 de
oUIi

..
N
..

TO
..
MAiS BARA

..
I0 PU.SS.1..

V.EL C

•.
onjl1.l.ua, senco a di-' novem.Dro, 23 _ 10 aodar _ sa.la 4. _ Caíx[/, Postal, 195 _

,<
VlSa e o orgulho da CASA, WILLY SIEVERT� Telefone, 771 _ FLORIANOPOLIS.

.

ARMAZEM BOM RE'flRO

Um desejo manifestado

Um pedido executado

Ferdinando R. R. Curi Dopheide
BLUMENAU - Rua Floriano Peixoto, 94 - Tel. 1-148

rmi = O-A ii -&&k

� �������������������.• I!
Dr. Rubens Wallbach

- Médico -

Comunica que mudou :ma fesidencia e consultório para ii IlUt1
Bom Retiro. 21. - Fone, 1258,

DEFHONTE DO HOSPiTAL SANTA IZABEL
- &

,_' LEITE
MANTEIGA
QUEIJO

r fissional
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r S.' 111
.. t.·8· r,e··s·ses·. J.·a· l··a.·v·o····U·. r.·a III r=::-:-=;,;;�-;;:;�-;;���:;;;;�-;;�;;�=-;;=I,

I ,'ir<lm sabemos �!! são Muitos probleffiaB,�orem, tralízar os pr· dutos nos I �p�·'�b····!���:;":':'�·:_:'L::'�:;':��·:'-O·��'::";":���:':':';�h·!�:::"::�:';::;�: '''''do;.;.!;.:;::;.::..�;,_��:;�fIIl
�urt.$g os interesses da la- dependem do próprio agri- 1l�eJ·c:adq8 cons�:mjdores el a f1caçao caser- I nO\ro orar10 O cometf>lclo
·vburí}'., a maioria. deles de- cultor, o qual pode re801· �18tr:bUl-los �lretament�, ra de Gengibirrs,'p�nd(fndo dos poderes pu- ve-Ios sozinho, sem o au- Isto e, sem a mterferenc!a'" ��!1, i CJ!i e a colon!a

f bl:.ico$, Boas estradas, tran- xilío dos poderes públicos. de terceiros, S:',
·- ........

nilã _

I . ,.. ... I' '·1 ·ll� t··· .... O d d '1·
ocsm.se Dum 1)' o 150 gea Recel 'luas .ar

.e I na c
.. _ -

c d81tav81S pe 08 veicu 09 co-r.a.s a nesse caso a CODSul- po er os azricu tores I
. d 'd . (/'b 1

lo De , v las 1 PC a- o H81ao () 'aso a co-

:/ ., ,
..
..

I
-' :1 � � •

• ••

<r
o. mas e flHZ o g'e-f]t>l fll, .0 -.»: d �

. ...
.

. J � D�.·, - 1}qmalS mesmo nos tempos tuição ue cooperativas B:- e. muito glande hoje em: gramas de casca e 5 gramas maçoes os �]USfiUg assinan on:a., ul0111, n,ao iouve

tln.uvosos, é um. requisito. gricolas, assunto. de palpl' dia para que Dão possam de cravo da In�ia. .

I tos d&. c�loDla sobre.o no- mero de harmonizar o ho-

d.B.:..... . .I.....
irímeira ueceBsidad.e tanta in teresse B

atualida'j organiz�r sua cooperativa.
.

Passa �e,_o .po o t�tl�O r:i;.�; ! v� horário do. cOmerel? em
I ra.l'iO o qual foi a.poiado• fim de que possam chegar de. Reunindo certo numero

um garrdh') ou ��t ru, 3.01'<",.11, Blumenau. Samcto . o trem I pelo próprio comercio in-
'.� ...

.

.

...
'd f. f'

. J d d ··.1 1· . eentando-lhe 10 litros de [laua' 1 r l' . J ilt I
-

L
"

Fl1 centros. consumi ores,
.

.ti. ínalida e a coopar_a. ue 10rne?S, numa assoeíação e 50 gramas de acido tarl�I'i-1 as.. o l_oras, _. (t� "" J�, e a'l teressado.\ii regularIdade, os pro- tiva ou mesmo assocraçao cooperativista pequenas se- co. Agíte.sc bem n liquido I brindo \.) comercio as 1 {

J�;os da lavoura. agrícola, deve ser a de e611- rão as despesas em compa- sdicícnando lhe. 2 quHo� de 11,101'a8, pouco tempo restará, Resta, portanto, aos vi-

ração com os mag;o'nific08 assuar m:lscavm�o. _ Delxa-I a tarde, para os colonos sitantes da, colonía, realiza-
::tUL""'M"i'I&"'i&""i����� resultados que colhe�ão ime-l· se f.erm?ntar,

()
, hq�l(l(}, que I fazerem.j suas compras, rem suas compras logo

Dr" A't"'minio' 'l'''�vares diatameu.t0. E o beneficio :mo tegr��Iarf�><,d)fOartee�n(J�UarbraO' !�I.daOs Pr().�u]'amos ouvir n088&S ap.ós a chegad.a do trem,
Assil1ó'tSlI'l\i:e do Plí:"of. D8:Ii\fid5aascn. .... <->, - 00 '" t J. t . d I 1 d dS8.ra também elo homem da cujas rolhas devem ser fixa. au 01'10<1 os 8.0 ore este caso, a moçan n mais tar 8, a,ospeclaílsta em doenças dQS olhos,- ouvidos, nariz e g·arg�u1ta. \. rd f ! 1

• nsultorío modernamente instalado em caracear permanente
CIdade qUé tanto depende, das por barbante forte ou ar .

.1
. �ec 1,' a 01 tomada em envez de a rnoçarem mais

.
nesta cidade li ne.sta hora, da

.

vida inten- rllm� sendO." C{I.r:8erV8.fil.W� do obdIenCla a um decreto do I cedo e fa�erem a.s compras
ua 15 l!e r�rn1e:irdirll. uma· {defronte ao Hotel Cruzdrm sa

.

ardaa e laboriús 1. pé, G.u�IlBte JO dJas, quandO. a.l' governo, sendo diE\cutido, depois,
OpGiraçõea nos Hospita$s '1 .

.. a (: a gengJtm'll estará boa para
.

ôllÍ"",,"S II '·"ô'&i!?l!!M9 "�U'12ZGS2L :;:;:??;��- co onJa, o consumo.

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

l'i

dO r ":'-+-.-+-+,-�-.�+-+-.-+--.-+-+-�*r v I S

;� C f, AUTO-VIAÇ10 TAIOENSE :.:
Ale ... :I::a��:��· .?.::r:.la�!:t;��:.::�:�! toda

I I Gt\RANTIMOS o SER\/ICO
+ • !

'

� Do dia 15 (quinze) de DeZ1:\DJ1H'o, l EWALDO li .. MUEL·LER
j ��ntJ·.UJt(�, até 15 (l;: ,J,w'Jil'u du I I; Rua 15 de �1{JYBmbro, 1301 - BLUMENAU - �ta, GATARíNA
! pi'oximo alIO) f:u'{'rnns as �(:,_guii!-

4>

11 mi."""", .�._.

Telefone t. 249

I ,;,ú.� "l'"0'fPl"
'_

<00
-� ,._._l_''f._.,_, _; -"-UM _.}.ü"t I

t SAUDAS DE 'flUI) SAmAS DR R. DO SUL i I'CdS� Segunda-feira 'lerç�·íelra .;lo Ufl"OSO processo e et �;;[���r�a ::r,�:�f6!ra ti' ..
.

�

i NB, - As saídas de 1'lIió serão ás + Parü garanUr boa germira· gcrminúID, como tambem ()

�
8 horas da ma.I:!hã, ás de Rio do Sul l ção e apressar o d€seuvol vi- vaso assegurar sobre as pl.an·

� ás I I horas. ! l�ento das plantinhas, é muHc tinhas ,recem-brotadas uma

I
JOÃO MAHOFER i interessante o processo em atmosicra 3bsolutamente trao·

� .!l' que a sementeira é coberta qUHíl, sem vento, inseto8 da·
.......<t-•._- •.•-.--+_."-+---+-'�-.-�-+---í'- .,"� �$<'" por um simples vaso de bar� ninhos ou mudanças bruscas

. 1'0 invertido. de temper'a.tura, que lhes é

CO :11 Cüm esta cobertura as se- muito um e permite um des·
mentes não somente Eão cano envolvimento seguro e nlllito

I í5ervadag na sombrf;, enquanto i capidu.

ARAUTO DAS

mrecos, mesmo por ou em qualquer parte do ce!'

láticos, não podem, cado a, pnrisso e para -evitar
. .uJ. gente pensa, Sl�r a perda dOr! ovos, elas devem
i ao abandono. dore ser conservadas fechadas no
oh as árvores ou sob abrigo até ag dez horas da

I''lobertas de supé, manhã, quando todas e1ns já
J!!.(1enté pcrque passam terão feito sua postura. .

.Ilfaé do tempo
.

Iláguf:i.. 1
.

/� pr1saID para- dormir, O� abrigos devem ser bqm

H�hdiS secos; bem ventila. ve�blados e f'Sp8_ÇOSOS, com

,ir'·
, eorboa cama de palhfl melO metro quadrado para

,

êbão cada ave. A parte alta da

.........
.ff.8.n

..

: di) Hb.rig,.) dev

.

.:. serlfrente
do abrigo .8 f�

..
Chada

1* �al f,ma que possa ser com tela de flra�e, para as-

"\f! abfta para fins d� mu-· segurar _boa vemllação, e as

)'il d cama e de limpeza I
portM �al) de correr � podem

\�b_f:\, Pli
..
Ta receber abun- ser rehra.das completamente

;�la (1 sol, A altura do abrigo pode ser

!.,ml.ueCt�S tem a tendência I de lmetro na frente, c.ore 80
,', pOzm seu ovos nàgua centímetros fiOS fundos.

el1.U.!fâ� iam�N$3Cf\6�"'iW>. _
_-

-

.... '"_-....w:f�_:M4&<_.,,h;;a _ -_ �i(i4.""*_m �4L __

'e.\ f O N S O O·D E B R E C ti T .

Diario M:miu'lino
{ 41illlaI... - Cr$ S(I,OO

A�sinflim;al'1" ; Stlmemrlll - Cr$ 35,00
t colonial.. - Cr$ 20.00

Ih m in' o; (avulsa... - Cr$ 0.30
( itrüzado - Cr$ 0.50

�-b ""'"'i!f""'e' "J' $'=-"'I!fma�

.Jai li

.. elMllCi ih &1 , lLilI ue 6
-.

ITA�JAII

"aaaru_,
!

ear �

Plantio de udas
Raizes
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Prefeitura

ADMINISTRAÇÃO Gl'RAL
Governo

Pessoal Fixo
Subsídio do Prefeito
Representação ao mesmo
Materlal permanente

Aquisição de veículos, moveis e utensílios
Material de consumo

.

Custeio de veículos, conservação de moveis e utensilios
Despesas diversas

Viagens administrativas
Administração Superioe

Pessoaí Iíxo
Secretario
Dactilografo
Material permanente

Aquisição de moveis e utensíllos
Material de consumo

Conservação de moveis e utensílios
Impressos e material de expediente
Despesas diversas

Serviço postal
Serviço teleíontco
Serviço Telegrafico
Publicação do expediente
Assinatura de [ornais oíícíaís

Serviços 'I'ecniccs e Espeetaüzad-ts
Pessoal lixo

Contador
Agente Municipal de Estatistit3a
Atmoxeríte
Agenee Floresta!

Serviços Diversos
Pessoal fixô

.

Continuo
Pessoal variavel

Motorista
Despesas diversas

Serviço de limpeza da Prefeitura
Fardamento para o motorista

Exação e Fiscalização Financeira
Administração i:luperior

Pessoal fixo
Tesourelro
Primeiro Bscríturarlo
Dois Segund-os Escríturaríos
Fiscal Lançador

Serviços de Arrecadaeão
Pessoal lixo

'

Intendente Exator de l\1assaranduba
Intendente Exator de Rio do Testo
Quebras ao Tesoureiro·
Despesas diversas

Percentagem para cobrança da Divida Ativa
Aquísíção de talonaríos, etc. ..

Serviços Diversos
Despesas diversas

Viagens de Interesse do serviço
Aquisição de' estampilhas
Quotl. do lançamento do imposto sobre Ind. e profíssõee

Segurança Publica e AssiBtencia Social
,1 Assístencíu Policial

41 Pessoal variavel
tH 1 Guarda Municipal
'14 Despesas diversas
Ú 1 Fardamento pará a Guarda MunicijJals Subvenções, Contribulcões e Auxilies
84 Despesas di versas

_

.

8,1 1 Contribuição ao asilo "Colonia Sta, Tereza" (Leprosacio84 2 Contribuição á Sociedade de Assistencia aos Lázaros e

Combate a Lepra (Preveutorio]::I Idem ao Estado para manutenção do destacamento Policial4 AmdUo á Caixa de Esmolas aos indlzentés de Blumeuau
AssistenCla Social

b

Despesas Diversas
1 Socorros publicos2 Amp<'lfO á J1aterniàade e ii Iníanc'n

Edueaçso Publka
AUillÍl1Ístração Superior

l\1aterial Permanente
1 Aquisição de };lov�ls e Utensílios

Material de consumo
]'íaterial didatteo em geral:3 Reparo de predios escolares
Despesas d��er3as .

t Aluguel de pi'edíos escolares
Enstno Primaria, Secundsrlo e Complementar30 Pessoal fixo

.

80 i Diretor do Grupo Escolar Munielpal "fi'Illchado de Assis"
30 � Diretor da Escnla Agricola Municipal "José >F. da Silva"
30 v Vencimento de professores das escolas Úioladas, sendo os

"Titulados" Ccrnplerueutarístas a Cr$ 24;:',00
.

Os "Não THUlados" a Cr$ 2.Jo,fio30 tI,
.

Vencimentoa de professores ql16 regem OS cursos desde
brados. sendo: Complf'ment>lri;:;tas a Cr$ 230,CIjl

.
.

Vffl' cri a,,;": 2(ih,f;r�··
.

- . _. - - .- -

'
.. _- "�--_;-'''''''':'''''''''''--'-'

34 1

34. 2
34 3

84
84'
9
94
94
94

c-s c-s

15.300100 1,'l00,QO
L950,oo 550.00

585,00 31MO

114:60 310.00

L156,2o 24.80

9.000,00 1.0DO,00
3,600,00 4oo,Oil

4.146,10 24.00

150,00
4.023,50 584.30

414,10 4,t;e,4o
3.331,20 464,00
599,30 45,00

5.287;00 500.00
130,00

7,775,00 850.00
5.850,00 650,oD
3.600,00 LiOl.'!.1l1J
3 ..Goo.oo 400.00

3,000,00 300.00

3,010,10 350.00

482,00 660.60
110,00

7.450,00 800.00
2.750,00
2.400,00
J.950,oo São.Oo

4.500,o(j 500.tlO
4,500.00 500,(10
37:',50 �1J,(l1'.!

11.226,50 1S8,aO
3.441,30 61.01)

fiio,7u 40,00
15ó;00

6:683,30

4.8(.10,(10

R.SÇ)ó\oo
3,922:50
1.600;00

2.902,10
5.469,00

855.10
1.366.10

455,00

2,62fJ,9n
837,30

529.00

515,00 50.110

3.600,00
:3.400,00

' ... 450,00
: .3(1).{lo

48.541,60

ISO,DIl
lt.6oV30

.

458,50
4.Z95.20
6ft4,3ü

5.781.00
ISo,oo

1.1Li2,So
110,00

8.250,00
2.750.DO
2.400,(10
5.500,00

5,600,00 I
5.000,00 II412,50

1\.385,30 I
3.S{l2.30

ü:n.a tlpolL:e ria "l

it iY,dt.ü.n.oY�.!t:à .i��.?:"-.J Vi concorrem ·aos s���feios
nle�aal� cem _G.pCI::1UG. 5�U[�n

�:':!i�_�''''_;;)"fl�'!''!.",'' ,."..�..;_ .,-4 'i.it··,!!:.'t)-...-·�:·'"': [
_

..

- :n ... ".·_ -;f'"� .. � ---.o--l'".;,.. -._,... '_._;;.�
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�ABADO A's 8 114 e

DOMINGO A's 2 horas

L.
.

.

CLARK OÀBLE e
LANA TURNER -em-

"

Um fil:ine 100 alo o:1ta:>voHagem, um film_e dínemlcc
.'
'.

cena provoca lll�a emocõo l
_ . <'T�

Uma grandiosa Super'Mo:;;mna-P,;:oduçao .do M� .. tlO
.

o ".
.

que agradará em Cheiol '.

ENTRADAS; .Platéa num. 3,00 - Balcão 2,00 -lf2
.

Entradas 1,50..
.

A' tarde;. �,lSO- Balcão '1150

oue eu rn
com BOB ROPE e a celebre

I
solve

COTlYtlisla;.
um velhote !Oomingo ás 2 110.ra..

s a Ceatínna-
.

dansarlna VERA ZORINA. PRA' LA' de pu: ítano.. ção da Sede•.
.'

Muita coisa pode acontecer I
-----

. I.
.----

quando um punhado de lindas! Uma deslumbrante comedia Entwcuias 2)50_
garotas, em pleno carnaval, re-: da Pararnount em Técnicclor. Baie'l:\'lo 15510
I Et' bI!f���' _

'A,VI<.:.O' "'€1,;, última..v e -

iJ (� I .. �.

"

.

sarnos 8.0S nossos: /".
..
,- .

prez2dos>habitúés que só reser�
.

vamos poltronas num. até a hora

Ida apedura. da caixa. Sem ex- ..
'

cepção! ,

Em prosseguimento ao Campeonato Estadual, joga:_ão Domingo "pmximo
Campo da A�lalneda lo Branco, os campeoes ,da J�.SV�{ e; l..

respetivamenLe S. C, Brusquells8 8 S,��8�_··_!� d�e��!.����.�!.��H!�:�i�!��!.p.�!�J�L'+O"0 ..f

.....

'

....·.·,·.··.·.....o.• c=-
,

_

,_ ----:;;.-- === "'<MO," -=..� - =._-�

2' lugar - 3: sgto. Helio B. Silva -- 14' B. D..
.

V •. ô n fi C a 3' lugar - 3' sgto. Manoel D. Farias ,_ 32' B; C.'

II Salto em distancia '.

II 1. lugar - 3' sgto. Calvino Reíbnítz -r-r- IIIf20 RI:
!' 2' lugar - 2' sgto. Lauro Baeca _""", 32' BC.

.

....

III 3' lugar - 3' sgto. Atos HBCk - IH;20 RI.

II"
.'

Salto em llJiUl;a

I· t: lugar
- 3' sgto. Moacir Lemos -'-- UI/20 RI. '.'

2' lugar - 3' sgto. Nortva! Valín ':'-·32' BC. .:

a' lugar - 2' sgto. Lauro Bacca :- 3:!' BC.
.

Arrezaeeso fdo dardo
t: lugar - 3' sgto. Rüdollo Weickert -- 32' BC.

Campeonato Estadual Campeonato OIimpiEo R ioDai :.::::: =- :.g:::::jrÍri�\€:d���:!�·
14 BC_

Domingo proxlmo teremos! trará para a Iuta mais COD- E I,'m
"

nato r "Ias 2' lugar � 3' sgto. Rodolfo WBickert - 32' BO.o 2' encontro entre os Iormi-l flaute, pois, ale-m de jogar 3' lugar _ sgt». Freymuudó Huscher _ 32: B. C.davels conjunto� do S. C. Brus- em seu campo, c:)?tal'à com

I" Com invulgar e Intuslasrao, està sendo realizado no Lunçámento de granadas (Precisão)quense. eampeao da ASVI e a sua grande toroída. O ten. mazestoso Estadío do 32' B. c., o Campeoaato Olimplco 1: lugar _ 2' sgto: Artur Lang - 13' BC.
\
S. D, Blumenauense, campeão He!'n�ndez, esforçado e eOJ� Rq�'ional, As provas até aqui reaI{zadas foram coroadas 2' lugar _ 2' sgto, Rlcerdo Jung _ 32' BC.I invicto da LBD. petent� preparudor da eqm- I do mais pleno exilo e revelaram resultados promissores, 3' lugar _ 3' sgro. Rodolfo WeícKeH _ 32· BC.Como é sabido, o campeão re alvírubra, te� plena

cou"1 demonstrando ainda, a grande eüetencta dos atletas milita- CABO:;j g SOLD".1"DOSlocal abatea o seu grande nsnçu DOS seus Jogadores e
res. Marece menção especial a prova de florete, vencida de I 200 metros

adverssrío, domingo ultimo, não descur� o preparo dos fórma brilhante pelo distinto otlclal, capitão Víoente Brito, 1: lugar � eold, Hercílto Nazarfo -;- 13' Sc.
.pela contagem de 2 tentos a me?mofl, pois espera a opor-, do 32' B. C. e a prova de 3000 metros para praças, na 2' l:Jgal' _ soldo José Coetho Filho _ 32' BC.

,'lf"{
1. Não acreditamos que o S. tUDI�ade para eDf�ental' Y qual saiu vencedor o soldado MaDoel Dias, formídaveí cor 3' tugar _ João Cm'ela Jl1I'. � HI/20 RI,

.

C. Brusquenae repita aquela Ava: f,. c,). de. Ftortanopulís redor que cobriu ;} dístancía no estupendo tempo de 9 mi- 3.000 metros
atuação fraca de domingo em e repetir � Iaçanha do f�mo- Dutos e 59 segundos, sendo que. o record brasileiro é de r lugar _ !;o!�. 1v1au001 Dias' -:-. 32' BC. ,

.

.Brusque. Conhecemos o grau- 80 2x.2 do Inesquecível dia 15 º minutos e 58 segundos. Por especial gentileza do tenen- 2' lugar _:. 80111. Tenaro V: .Cunha ..� HI/20 RI.
�:" -

de esquadrão de Relia, � CO�- d6EDovembro. , .
". te Domingos Hemandez, grande "sporttnann" e amigo, plu- 3' Iugar BC/ld. Nicolau Henko � 32: BC.fiamos que o rubro-anil, bí- apera-se pois. que. seja blícaremcs os resultados das diversas provas .realizadas, Salto em urstanotacampeão da ASVI, brinde'o este um dos grand:l!� Jogos donde se depreende de Iórma eloquente, a atuação desta- r: lugar _ sold. Paulo' C. Pereira _:_ 32' BC.o público blumenauenoe com do ano e, estamo!" cert?s" a- cada dos aUetas do 32' B. C. e IIl/20 R. 1" que até aqui se 2: lugar _ sOld, Hercilio Nnzari.o '''''_ 13' BC.uma das suas soberbas exi- gr·ada:,á. r1:_0 grc.nde pHbil�o conservam brilhantemente na ponta da tabela. '3' lugar _ cabo Vitor Reichow - 32' BC.blçóes. . quo mlUlra ao belo estadlO OFICIAIS S�Ho em alturaO campeão dR Liga Blu� da S. D. BIumenauense. 100 metros razos l' IU<Tar _ soldo Paulo C, Pereira.� 32' BC;

menauense de Desportos eu· ---.,

l' lugar - 2' teu. Newton Farias - 32' B. C. 2' lugar - cabn WHly Krause - 32' BC.
�- e&,l)ii.lIt\>1i &iis.;�jM.&m:ssQjiit$iiH.."._'Am\I...."""'" 2' lugar - 2' ten. Aquiles GaloU -- ;)2' B. O. 3' lmrar _ cabo Rau! Luiz - 32' BC.
Radio Oficina Universal. 3' lugar - l' teu, Aldenol' Maia - 14' R' C.

�

'Arremesso do peso
. 800 metros l' lugar - sold. Paulo Stern - 32: BC..' de Felippe :Sartosar�U;ç:

.

l' lugar - 2' ten' .�auro Carijó � 13' B. C. 2' lugar _ soldo Helrnuth Uipatel - 14' BCRua 15 de Rovenlbro. 1""i�-A
D' fi' "". T' ". ,., P,"'"2' lugar - l' teu. ommgos ernandez - 32' B. 0,

.

3' lugar -- soid; lSUC Dáro(1h - .:>2' ..
, ....,.

3' lu�ar --, l' ten. Zadrosni - IIIj'ZO R. I. '. Arrempsgo do d.!8COMarcas de Sadios, Inclusiva Refrigeração em Geral. -
,

.

Maxima Presteza - SerliÍcns Garantidos. Salto em distancÍI.l l' fugar --' sold. Paulo 'Sterr� - 32: BC.
.

'. Tecnictl HesPollsavel: FELIPPE BARTcsownz l' lugar ,_ 2' teu. Newton Farias - 32' B' C' 2' iuaar _. sold, Periro Peno!o·..,- III!20 Rr.
. 0t!N'@' mr_:ilUl:,am!lllU:i'ftiil'l!<'li�-m '" 2' lugar - l' teu. Alcides - 13' B. C. 3' lU�;:Il' ;_ soldo Adollo M�to!'8atti - IU/20 RI.

3' lugar - l' ten, Sílvio Novaes lH{20 R. I.
'.

'"

Lançamento· de 01'1UHidas (Precisão)

"'10.1 C A f [' C O A' l.1'
lugar - 2' ten. C�/;t���Opae�o�1!Utampns se.rgo--32. 13. \\t, I �.: 1ri��� • ��r: ��:;gi�\���I�p�ucFh}.lI,./��· f.I�:B: (12' lugar - 2' ten. Plewton Fanas - 32' R C. 13' lugar - soldo LefJVê�!�do .

.
. failllplO 32

.

\.1.

3' lugãi' - I' ten. Eduardo Ferencs - IUf20 R I.

I
ESORINíA _,-' (OFICiAIS). ..'

.

'. Arremesso do dardo
.

Florete-11' lugar - l' ten. SilviQ Novaes -'-. lU/20 R. l, '. E"ta rii'bva foi viH\cida briihant�mente 'pelo capitão
4, \ 2' lugar - l' teu. Jaime de Paiv8 - 14' B. C. ! ViC6l.lte Brito, do 32' BC, invieto em quairo assaltos, der.

Sempre fo
..

1 e contlnúa a ser SUB. TEN. e SARGENTOS rotando 8ueessivamente, I) .2' t"u. Benedito FeHx de Souza,"
!l;.� 100 metros razoa do 32' BC.. o 2' 1el);., Manoel Chavefi Colares, do 13' BC, e"

I
t· lugar -- 3' sgto. Ant�nío Ro.eha Loure.s III{20 R. I. o cap.

C.'Ol.ce.i.9ã,O. Nun.es. M.i.�a.,nd.a, d.0.. 1�

..

< .0 .'lUal �.hego.
u

...

a

O c>1110r 2' lugar 3' sgto. Jose B. Pamplona - 32- B. O. .disputar o f!SSiilto em 4 pOGiOS. Nas .ecücDes ,s0gmnteã da-
\". 3' lugar 3' sgto. Osmar Q, Couto -- 14' B. C. rentos mais alO'unB resultavos da gre,Alde competit;ão.

::&ai&5JiIZJ3CW�._"''''''..",$;;ilm',....,'''''''''''"'''''''''''''' 11' lugar - 3' RgtO. osm��og,mced��; :- 14' B. C, fij.;.*O"�íii;.1i4'�;;�.:�r"{>::. ::�.:��1õ)O�·.��··-S3.,=+-e�·m·�4>·a�:·��·e��._,..".,.�"'�"'�"'.>U''''''''''',..'.��..t�"''"''' �M._. __.,��,,��_.....,....�_Q<� ��..--=� ..... ",""W,__ =m�__ .', li& ....t; a�'� Ut'� .

11I�!i-'
a iI/lI

Com o numero de

h(;je,'
dia atJ.tes do jgqgo, WaIrUr

.

II II daremos jnic�(l fi .um .comeu· esteve soberbo,' '..'

ii

t.ário
sobre um jOgador.' q�lé

I Arr.Oja.d.0. e.
c

..

a

...1ru.:O.".i."f'.·m de.}�
..

sa

.. I1>.:,.;.se tenha, destaca.do Dum <lC' magUJtrsul, g(.lranHU o tuunro
�' dever de todo l'üSC1'YÍ8ÜL :res idenh\. no niunieipio de Blumcnrtu, da La" ·Z.a" e S.a. categOl'ills terminado jogo; a exemplo do do seu quadr:o..�. única bola:
<o Exercito, Anmtdu.. e l:�eI'OlW,nÜea, H<ls\_'ido entl'(' 10 de .Janeiro de 1899 a 31 de Dezembro que traz o "GlobO' Esportivo" que ov�nlce.u fO�·de. uma OS".'

,f)8 Ht�·:) (de 18 (:L �U anos de idade):
.

do Rio. becad(i lU ffililal1 €;l, mespera�
.

.' Comecemos com o jogo da, .d.�SÍechad.a á. "queifit;i
derneta militar ou certidão de sua situação militar, conduzindo Brusquense x B!umenauense, irou}J�:' Daqm envl!i�I6�_aQ ..•
St!3 Ficha de Apresentação devidamente preenchida. J:eaHzado domiogo ultImo ell1 Waldir, as nossas felImt�çoel!i

. '. BÍ'usque. .

.

. pela' sua notuvel, �tuaç�(),; e
4) Trazer em lugar bem visivel um emblema ou braçadair2 Waldir Luz merecejnega· votos de que f=ontume seJJi�:

com as coreS' nacionais. velmente as 11(" llms do ditt. pre como autentico "orRck'!
. . . O formidavei goleiro da S'I qU.3 é.

,
:

-A's 7 hs. serão pl'estados todos 05 eschredmentos soo
•

II) FICam dispensados de cO:l1parecer no
..

Dla do Reser-
D, Blumen8-aensB é, sem du-

. . .be o preenchimento da mesma e as comemOrações do dia do v1sta (�6 de Dezembro) os reservlsla.s.que resldlre.1n em luga- 'd'i grande j()gador.NB. AnunCIem neste çharlO. !

R�ervjsta, sendo-lhe entresue ainda Um extrato dos deveres H:S mUito afastados da séde do mUf1IcIPio e sem Irgação ferro, Vi < 1 U�"ãO o vai� d:; ll:a-119<â>��� ..�.4>+.9'(>.�••�.;;.++.0
d� Reservista. viaria, os quais encontrarão flaS agencias dos Correio!? e Te!e-I�u_a WPOSIIY<n'a11-... temJ CÜ"'iH'U"'11

,

'I
.

f f' h B·ll-. I f
. - \ Jill a GIL v uv - I

I
Rl' I - fi" � .

gr.a,o.s,.o.s flc asd- 't"ee para

.. az.erem
suas

.com.unlcaQoes por.lr�"
..
'te,"...

'.
.. '.

I' �,��fi�l!'fffltl>�-i� r,,�(oE��8��"'e .....
.-' --.No Dia. do Reç,.. ·mTid,� (H) dc; I)E,\z('lnhl'o') t

'

-ll ,., '
.. "U" Ih

�. Sf!, "fi.d. -L., eSCrl o, ,Isen 0: .e. axa·
.

" �Seguro. ágil e ,?-f!ojado �
i .

��ULJ�� � :â� -! ; " •
.

.

.

'

l) Apre�eniar.se, entre 7,30 e 8 horas da manhã nos loca: nl) São Justificadas, para todos Os efeilos, ao; faltas ao grfillde arqueiro iHVll'ubm e! !.. �� ..

��s de COBcentíação _;_.Grupo Escolar,�a.nios Dum,ol1t, á rua s��vjço ou aula�, nt: dia 16 dê 0EzerTJb!�, dos reservistas qu� .uma garamh. para (I t],uadro. i I. _

.

SmrIços �e pfimf.Ífa ".

à1Rzonas ou na Avemda Duq,te de Caxias - a fim di' ser hajam compare.cld.o as

co.m.,....
e

..

mo

...
ra

..

çoes Clvlca:;. ?�ssa data,. ·��.m.;,.....
,

.•.•.•...•.....•. ·�OjOgo
... co.n.tr�

()

...
r.a ..•�!].I..;.'.8.GI i ..... . uniam '.'

.•... ·1
..

.
'

con'duzidvem formatura, com 05 demais, ao Quartel do 32,0 B.C' provado pelo regIsto na r�spebva caderneta rmhtar ou certifica ."OIlZB'� do AVa.l t-. c.. o fOf- .

I
". , ...•

'1"ou no Acantonamento da roa Cia. do. (Decreto Lein. 2,751 de ó-Xl 940).
'

"";, m1d�vel guadíão nada. ficou i"
,

A.vel1l(l1. Wo Bràn
.

"

.•
.

. IV) Ao reservista }jortador de bnicndeira com as' cores a deVe!' á AdóWnhe, o «CraCkH!.
.

c'o: no. 2.(ent.f'eKI�" '1'2) Trazer com"l·rro·
..
·o· .·c·ertl·tt· "_ado, cederneta milit.a r ou cl.'rti .

.

b " . .

'., .

� r.'" "" -

da bandeira Naciona!, aquel!i:s que exibam seus certificados ou .. � so!u�{}. ..... •
,

.

' """
.

..' ec::,mSJ1! '" (1 ,j,:ne
•• ,

•

dão de sua sitUacão militai e a respetiva Ficha de ApH.:senfa-
caderneta .mil.itar, será. -=.0.nce.d/do livr.e f. r.anzHo (pass.ag.em d.e íd�.·· D_OIllWg,.O em,_ iB,fU,Sq.i.,l'J�" ü�e: I. r

.. eiO).. ,.

'.
·

...·.1.ção, devidámedte' preenchida para entrega nos Postos de Reco- ,
., .

_ .

< -<
.,.. ,

Ie volta,) oas 8 horas as 20 horas, no dIa 16 de Desembro, ate mo.iS i�ea8!aO u� �e!:..mu'l� ,u�� I"
. '.' A trai:i? {HJ[D

. ;,lhimenfo, na ocasião designada.
o quartel do �2 B. 0., nas Estradas de ferro do Governo (Fe, eSile;�.c.:rtar eXlh:ç�u ,\o",tllJ:�", li

'

.

. f!t.& tM�@\.� .,;[.3) Apresentar·se nós locais de Concentração, mfsmo que drral ou Estadual) ?u as.quê se encontrem sob controle, COD. vel Jog,<>dGl',ApeZ'hI'�<;lr:�e t;" Q"" ." "i»' "
....

_ .. <

".J
não !JI}SSua 110 momento por qualquer motivo, o certíficado, ca· forme o Decreto Lei refendo. submetldD a·, uma vp,..façao !<&,"i:g,.\[ifÁlo'J',,,,,t';'i!li.lü.��

Redatores: LOPES DE OLlVElRA e J. BORBA

,A----,Dia 1.0 de Dezemln'o do corrente

Procurar no Quarlel dó 32.0 C. c.. à fila A�azol1as, ou no

�alltonalriento da 3,a. á rua Piaui, entre as 9 horas e J 8 no
r�J a respetiva Ficha de ApresentaçãQ, relativa 30 correnie 3no,

\
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I· Aplicação das estam-1F"t"mpilhas do imposto do .

.

.

selo Exames finais do Ano Fundamental Secundarirr

I anexo ao Instituto de EducaçãoRio- Em circular a diretor
da Fazenda Nacional declarou "Sagada Família"
que fica prorrogado por 30 5.0 ano Fundamehtal Secun- lugar Stella Rosa, 75,23; 12.0
dias, isto é, atê o dia 31 de dário' Conjunto de matérias lugar Janne Buechele 70,34,
corrente, a aplicação das estam· do 1.0 1:.2.0 grupos. . 3.0. ano fundamental Seoun-
pilhas do imposto do selo (típo Média geral. dária. Media Geral.
especial) exatorías federais do 1,0 lugar, Erica MartiM 98,24; 1.0 lugar Hirta Kolbe, 90.82;
interior, emitidas para o triénio 2.0 lugar, Ione Borges dos Reis 2.0 Jugar Elke Andersen 89,154;
1940/42. 93;26; 3.0 lugar Ester dos Ati· 3.0 lugar Leony Sanches 8�82;
Declarou lambem que essa [os 87,23; 4.0 lugar" Maria da 4.0 lugar, EdJa Kolbe 86;34;

prorrogação em nada preiudi- Conceição Dias 85,11; 5.0 lu- 5.0 lugar Elínor Kamm 85,87;
cará a Venda e aplicação dos gar Maria da Gloria Hieusí 82,42; 6,0 lugar M. Leonor Neves 85,80:
selos postais em vigor pela 6.0 lugar Avelína Hilario da 7.0 lugar Dilma S. Dutra 84,43;
circular rr 11, de 26 de junho Velza 78,34; 7.0 lugar Maria do 8'0 lugar Marioo Kaestner8S,71:

I .,
cíal e situação cultural.. Sua

lei.,
Este Relatorio, referente a deste ano, podendo seu ernpre- Cal�o Vargas 77,07; 8.0 lugar 19.0 lugar Margot Siebert 82,14;

.•. tura expressa a vida de Blume- 1941, sõ agora foi entregue á go ser feito simultaneamente. Máxima Zelinda Gomes 77,04; 10.0 lugar Leonor Fuchs 81,39;
Da Prefeitura Municipal re- �a� em 1941, com dados esta" �ub1icidad� por motivos Impe-

"-4-.�+-+-+- ..-'.-+--. 9 o lugar Maria da Glória Ube-I t Lo lugar M. Emilia Silva s1,20;
eebemos o Relatoria dos nego' tisticos corretos e convincentes. flOSO;; oriundos do Departa- rato 13,71. 12,0 lugar Onilza Borges 79,62;
cios administrativos do rnunící- Empunhando as redeas mu- mente das Municipalidades que" Melhorou o estado de 4.0 ano Fundamenta! Secun- 13,0 lugar Ocirema Starnm 77,22;
pio de Blumenan referente ao nicipais em j.u��o de 1941, se.gundo nos ,confessou seu

• dãrio. Média Geral. 14.0 lugar Irmgard Lindner 76,59;
ano de 1941 e. apresentado ao quando o mumcipro atravessa- Díretor, Dr. Heitor Blum, não sande do ReI Jorge VI 1.0 lugar, IJúzi� de Quadra 15.0 lugar Rita Kirsten 75,77:·

Exmó� .Snr. Dr. Nereu Ramos, va na situação dificil advinda conta 'com suficiente numero Londres. 9 (AP) _ Continua 25,46; 2.0 lugar Ehza�etb Schol� ló.o Car!1!em Machado 74,59;
· Interventor Federal-nu Estado. de erros administrativos ante- de fuocicnarios para atender

a melhorar o estado de saude �3,07. 3'0 lugar, Gilka Heusí 17.0 Cecília R. de Sousa 72,69;
pelo prefeito municipal, Dr. Af- riores, o Sr. Dr: Affonso Rabe com a urgencia devida todos do Rei Jorge VI. 190,23; 4.0 lugar Dirse Sanes 18.0 EdeHra!ld Buerger 72,52;
Ionso Rabe. soube, manejando com tino e os seus encargos. Assim é que

+�._._._._._.-'+_._.184,82;
5.0 lugar Alma Hess 19.0 M. Alcma da Veiga 71,54;.

.

Otimamente 'confeccionado, critério os bens publicas, eon- só ha pouco tempo foi con-
"

.

',. 84.65; 6.0 lugar Nair Lemos 20.0 lugar Crista Bona 71.06;
com magnific0 aspecto, que c1uir o ano com resultados ines- cIuido o estudo do relatorío e P reees pub IIcas pela 84,50; 7.0 lugar, Gilda Nasci- 21.0 M. das Dores Vieira 70;89; �
mostra o .esmero da. tipografia parados. Sua modestia e seu autorizada a [sua publicação,

paz do mil do mente, 82,67; 8.0 lugar Vera 22.0 M: Teresa Cardoso 70,54; .

Carl Wahle S:A.; que o ímprl- patriotismo fiearn patentes, logo dependente a atr�zo portant'!,. .

fi Dietzold 82,58; 9'0 lugar Ama- 23.0 Loni Lígia Kobarg 67,7L*_
miu, é uma obra que' merece no inicio do seu minucioso re- das nossas autoridades munr Rl�,.2-0 vlga�io geral. da ra Oliveira 80,40; 10.0 lugar,
a atenciosa leitura 'dos blume- latorio, declara o seguinte: "Em- cipais:

,arqUidIOCese
do RIO de JaneIro, Vidalvina Backes 76,71: 11.0 Continua

nauenses, ·.·pelas considerações bora completamente deslocado monsenhor Rosaldo Costa Re- o
déspretencíosas e -incisivas do de minhas atividades profissio- l t

.

"., I t .

go, expediu uma circular a 'to- ®••••••-.-
·

0 G".o,.+-•••�.-.-.-.�.-.·.- +·••®
nosso distinto governante. nais e portanto, inexperiente U a-se v o en amen .....

dos os vígarícs, recomendando •

P Q
I • I •

O Relatoria acha-se dividido neste novo ambiente de traba- t .. I" '. dI I tr' que em todas as igrejas do A FablllCa filO rodutos lllillICOS AUXIlIareSem diversos capítulos referen- lho, dediquei me com pahiotico e na area e S Ia Arcebispado durante as novena li r u .a
tes á situação orçamentaría, com ardor á tarefa, para não des- Londres, 9 (AP)-Pesadas lu- se façam préees publicas pela
sub-divisões que tratam da ad- merecer a confiança por V. Ex. tas estão se travando na area paz do mundo, precedidas de "BRASITEX S- A."ministração munícípal, situação em mim depositada. Creio que de Istría, na Iugoclavia, onde adequada prêgação, para melhor

•

fisíca, situação demografica, si os meus esforços foram coroa" existe a maior mina de Mercu- compreensão do dever dos cris .

tuação económica, situação 50- dos de exilo. rio do Mundo. tão na hora presente.
® .-.:•.••••••eo® -.�••

-

..�-.:.-.:o;e o 0� +.:
·

•••+ ..®oe)+·.·•••
-

-.·••••:+'0 São
,,== ,��:�:t:ç�:o l:�a OI fARMACIA E PERfUMARIA

frigor é Sabor Edição Especial de ELLINGER al· elA.

O M
..

F' FI "Cidade de Blurnenau"

I
Rua 15 de Novembro, 588

as
. antelU2S a IDI ôr Já está em plena orga-

.'

Maiol" deposito de:
nização nossa edição, que P e r f u m' a r ; a sfazemos todos os anos, •

para o dia de Natál. Co· (Artigós papa presentes)
mo é praxe só aceitamos Especialidades farmaceuticas Drogas e
os anuncios de felicitações Produtos Chimicos
de firmas industriais, co·

merciais á particulares que
por este meio, desencum'
bem·se de seu de'7er social
tradicional.

..

Rio 5. - A propósito do de. Por esta nota queremos
ereto que dispõe sobre a jns solicitar a atenção dos
trução pre-mHitar. dos' estabe nossos prezados assinan-
Iecimentos de ensino secun· tes, interessados em feJi.
dario. e que vem suscitando citações de Natal e Ano
dúvidas�' em viriude de ape- Novo, para que se dirijam
nas um pequeno número de á nossa gerencia ou ao) sr.
ginásios ter obtido instrutores Olto Wille, dando-lhes os Para que possamos aquilatar
para seus respectivos cursos, seus nomes afim de que o conceito em que é tida a

"O Globo" diz estar segura- na-o ten'hamos que Yamen- utilisbima Associação de Ama- uSor. Presidente.- Acuso re·
A t L t' V ld' k'

-

t
.• _." d"

.

t
J

T t
.

'd Blu se �ebido o oficio de V.S. agrade. SI' a. e u.�ltla n· zc
,
Zi'1na.

mén e lu.torma o que.o aSSUD o tar esqu'eCI·men.tos. 'de que
dores aa ralS e rnenau �

. l E S ko l.

1'" d' .

t s' S b cendo a acolhida dispensada lO. snJ'.. ugenw .e enm, pro_a que se re aCIOua como a- não somo's culpados, uma na somen e neces ano a er·
t d h:� t F I c' t.

642 d 2 d t D t t E t ao secretario dessa Associa"ão pne m'W ,o c�n eCl«O e �oncellta- a e ·tmen OScrêto·leI 4. , e . e se em·
v'ez qU'e ".a-r pO'demos'oas mos que o epar amen o s a- .. d B 4 d .J t d d'b' d' 942

-'

d
\..

d I d I e P quando de sua visita a esta ca.
o m' .ave·m .a, (�elS a c� a B.

. ro. e 1 • nao . ave preo- dirigir a todos pessoal. ua e mprettsa ropagan·
·

.

. ..

OI"'gl'OS nem os d d Sta Catarl'na na-o s' . pOl'a pita!· v . ". 1
. - Dia 7 do CO? 'rente faleceu emcupar os c '" •. mente. a e .

. o a

A' . I' aZeln a110� loJe: I Gas'l1al' o Sm' Líberalo ReinP.1.talunos, uma vez que não se· como ampara as representações praz·me comunicar que es·
.

r .
.

'.
"

. poderá exigir dos mesmos o .._".:--.'-'-'.-+'-.-.-�::-+-. da AATB nesta cidade e nas ta acolhida se justificou plena- - A Exma, SI'a. do 3m" L1UZ que contava 40 anos de zdade.

imllossivel� Não há dúvida, -::-

e'm r "Ib"rõa'\". 5'O·
circunvizinhas; mente. em razão de aplausos de _---------------------_q

esclarece depois aquele ves·_ L.. "- UL Porém agora, soubemos que que são dignos o!;, compo-
pertilio} - "qUê O cumprimen aquele Departamento recebeu nentes dessa Associação, em·

to da referida lei exigiria do mil'presos politicos muito cordialmente o Sécrefario penhados no estreitamento do
;lfinistério da Guerra um ele- da AATB quando de sua visi' intercambio cuIturaI, pela difu·
:::vado' numero de instrutores, Madrid. 9 (A P)-Informa,sé ta áquela repartição em Floria- são teafral, obra que tem tanto

Lque se não foram destacados nesta capital, que desde que, o nopolis. de meritoria como patriotica.
poderia ter. sido devido á si, Sr; Eduardo Aunos, assumiu as Por isso o sr. Clodoaldo M. Fazendo os melflares votos

·tuação de guerra porque a- funções de Ministro da .Justiça, da Luz acaba de receber o ofi· para que essa Associação con'

trtlvessa () país ou qualquer foram postos em liberdade mais cio abaixo que vem, mais uma tinue. sem desfalecimentos, no

;ouf_ro ID()tivo superior". de 50 mil presos pDI�icos. vez, comprovar o quanto é eon- seu trabalho magnifico de brasi'
siderada a AATB no meio ofF !idade aproveitando a oportu'
eiaI do Estado) e, por isso, que nidade para apresentar· lhe os

dev6mos cada vez mais presti- protestos da minha estima ('

giar esta agremiação que difun' distinta consideração". (as.)-

�
••eillll�••a.rtllllleIIIInlla_ci.on_a.'_cm_.nollll·s_so.·IIIIJ.�IIIIIITDIIIII�.�.�I.·�.'V.p

A

•.L.H.O__.DlllllirelllltIDr. 1__CII!I�.�II�IIIl:iIIlr!llíl:nlllaiilll::'.ab_�.�_sllpel!!lu.�.�.�.a_�III�III�_�.I;.II�I.s__.I,
in. �;í'i".""�ll;'u!°�: ':;�:�:'7 :o�o;\:to.P.s:u: DiP!�� �.�... !.!:'Iic.1!! .2..�...e. d.P.... I H-.�.H-�.-. :+c-HOH-+--H-H=.�H

leverá aIlresenta-lo em nosso escritório, afim de rece· HEMOR:=:!�: :�:��!v:�� :;i:i�::S� :E:��n:.s DAS

!A� � �
.

!er··1-mi COUFon<numerado, que·' concorrerá ao Sorteio

I' an ono. o' em.p reg'�e 'lindissimos . Ã.eroinodelos. Cura da Gonorréa em )lonços dias

Tratamento especialisado, por métodos modernos e eficientes, dasNão perca .te1llpo! Quem tiver o l' Album comple- doenças de senhoras, crianças, coração, pulmões, estômago, fíga·
), deverá apresenta4() até o dia 24 do corrente, data do, rins,. bexiga, intestinos (disenterias. am�bia.na, c!,J!�es, 'pr!s�o

. ..' " .....

"a'"
.

.

t· d C de ventre. etc.), diabetes; obesidade, .r�umatlsmos, slfllis, malarm,tft qu,e sera. encerra ,ª,:a en l'ega os .onpons.···

I
opilação (mal da terra). erIsIpela, eczema, etc. Rio-A 5a' Junta de conci'l considerada como abandono".OM. e IND. WALT.E;R_SOHMIDT S/A., - Rua 15 Diatermia _ Ozonotennia-Electro CoagUlação Hação e Julgamento desta ca· ° abandono do emprego peí

:3 �tovembro, L495-Agi;}llte dos Mamados Chocolates lTOUPAVA-StCA, B LU M li N li U pitaI escla.receu ql:e "a falta dO\empregad.o, s.em ju�ta c�usa.

".1. L A.G T A H JI empregado ao serviço, no pra· por 30 dIas,. e, porem, JUs!
.'

.

. ."
."

.

' '., .....•........................ ' . .'. .

.

. '

.. ..

zo de três dias, não póde SEf motivo de dispensa.
-:-+, .,---�-..--.-:.;:..�-��__:.� <; .:-:.�+: .•. :.._:__+:'--.-:.....:"-:"-:-+0. +��-,-*-.•.- .•.:_:•.-:.=:+.-:..-:+. o .-.-.-:-.•.:_.-.-•..,..,.:t-.-�

'�legr�tnaS . J
.

.

.. Retidos

Relatório Municipâl
O ,interesse desta obra'

se preocupam com o

A lu8tru�ãO Pre-Mi·
-litar nos Ginasios·

Atenção: "Azos da Uifõria'"

,- Album

SORTEIO < DE· AEROMODELOS'-_ _. - �<.'. • •

No Correio e Telegrafo desta
lade. acham-se relidos tele
,mas para as seguintes·.pes�
IS: Silvia Warnew para Ara
i; ;ê.na, TiH.()�. far9us, pua�
y� nda,Lqp��. Rego; l:.ivo
$. p�ra 'Ta�S:Oi' Edfuy; Abilio
!Sj. PauAti"�{ldler é Domingos
'-eira Nev�s.

.

.,

.,

Escolasde ano nasSxe�a·ffi:l ..a;
10 da

1 .....
·

'.' ....
D

....
e

....

3':

..

'

embrc

de'1943

de 1941
para os que
municipio"

Pez anos ontem

Paulo, Rua Marconi n. 124 .. 5? andar
com escritório em BLUMENAU á Rua 15 de Novem
oro, 462, Caixa Postal, 146, Fone 1309� deseja entrar
em relações comerciais com todas as fabricas de pro
dutos químicos do Estado, fabricação de produtos ma

nufaturados, oleos, fornecedores de matarias primas e

roinerbs, seja como comprador, seja como representan
te ou agente para os outros Estados.

HO]\;IEOP�t\_TIA

F O N E, 1201
I MédicoDE�;e!!i��!'.nS.?oe�!��!�!iançcis

e da Péle

I
Consultorio: Rua lí de �:::�r:odan�;Crd!�:,Iado da

Puericultura - Regimes alimentares para crianças de peito - Avita
minoses - Sífilis infantil e do adnlto.- Manchas e Feridas em geral.Entrega rapida n, domieilio

SocialI "Arrancar e destruir gra
vatAs é concorrer para o

desaparecimento da ma-

larIa em Blumenau".
Bel'toli Juni01', 1'csidente em Tai6.
- A sra, D. Wanda Wille, d'i
gna ef;posa do Sm'. auo Wille.
1"ep1'esentante desta folha pm'C! o

estado de S. Catarina.

Aniversarios

f

(

I

Dr .. C A M A R·A
ESPECIALISTA

TRATAl\:1ENTO E OPERAÇÕES DAS DOENÇA? DE SE}'!HORAS
Molestias das meninas e moeas.. Disturbips da Idade Cl'ltll;a.�

Iturbações neuro-glandulares. OPEHAÇOES. do niero. }lvarlos.
trompas. tumôres, harnias, iipendlce, etc. (

Diatermocoagulação - Ondas Curtas. r'
CLINICA EA-I GERAI,

Coração. pulmões. rins, iUI. diges_iivo.

IVarices - Ulceras - Doenças TroPICaes.
CONS.: Hua 15 de Novembro. 1186 (ao lado do Hotel EliteJ

RESID.: nua Amadeu Luz. 23 - FOlie: 1226. - B LU M E NAU '

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




