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,. Washington, 11 ( Assocíated

ES.TE·.VE·.S··. Press) - A conf.er:ncia de c.ar. tago, com o Presidente Roose�
velt terá como resultado uma:

nova etapa na luta do Mediter
raneo, Segundo os observadores
militares aliados o dirigente nor

te-americano e o comandante Ie'rn!

chefe das forças aliadas no Me�
díterraneo, trocaram, em linhas

gerais, um grande plano de ope-

r!LEGEU n GENERAL LUCIU
Atacada a Alema

� oba ocidental
,k: Vondr�Sf. 11 �AsE�ciat.ed Pr�,ss)

. ,-- o Mínísterío do Ar em co ..

muntcado diz que na noíte pas
sada foram atacados.' objetivos
na Alemanha ocidental.

OT10 WILLE
A SERVIÇO DESTA FO:'

LHA, SEGUIRA' SEGUNDA
FEIRA O SNR. OTTO WIL
LE PARA OS MUNICIPIOS
DE HAMONIA, INDAIAL E

TIMBO'.

Os exercitas nor
te-americanos

consolidam posi
ções na Itália
Q. G. Aliado, 11 (Assocíated

Press) -. Anuncia-se 'Oficialmen
te que o $:50> e 5° exercitos norte
americanos, consolidaram e am'�

pliaram suas pi()siçõ:es �à Ita
lia. !

Viajou para a RnssÍa
Moscou, 11 (Associated Press)

- Chegou hroje a esta capital o
Presidente da Ch€co-Slovaquia,
Snr. Eduardo Benesl• I ,

Foi assinar o pacto
Londres, iI (Asmciated Press)

1- Informa-se que o presidente
Eduardo Benes'Chegoú a Moscou
afim de assinar,. o pacto tcheoo�
russ:o. \ 'L

Atividades do 8.0
Exercito Britanico

Argel, 11 (AssOciated Press)
O 8° Exercito óritanicn alargan�
do .

a . segunda cabeça. de ponte
conquistada no rio· Moro, con
tinuou sua ofensiva capturando
a cidade de S. LeOnardo; 4 lui
lhas serra a dentro do litorElL
Observa·se intensa resistencia

inimiga, particularmente por n�
nhos de metralhadoras.

"PROJEÇÃO

Causou profunda consternação
em nossa cidade o passamento
anteontem do Gal. Lucio Ste
ves, Inspetor de Grupo de Ee
gtões do Exercito, ororrído em

Porto Alegre. ;

figura bastante conhecida por
nós, pelas continuas visitas e

estreitos laços de amizade e sim
patias aqui conquistadas, .

a fu
nesta noticia oriunda dos pagos
não poderia deixar (te traduzir!
sua grande tristeza. \
COnsta que o brilhante general

amigo foi vitima 'de um desastre
de automovel. Mais informações
!1&O .nós foi posslvel obtermos.

o
r'açõe'i em todo o sul da 'Europa,
desde as costas da França até os

Baleaus, Acredita-se que no sul
·dia· Europa a luta será íntensifí
dà �o proximo Ines para obrigar
o hlÍmigo a mobllízar novos re�

forQos que ainda se acham em

outras partes da Europa. Eslta
estrategía visa 'tornar mais Ia
cil e eficiente 'o grande assalto
aliado contra a zona ocidental
da .íortaleza de Hitler. ' (

-

I

Washington, 11 (R.) - Os lide
res republícanos rejubílíaram-se
hoje, pois as notlcías eh') 11 lo
calidades indicam vitorias de can

I dídatos isolados republicanos
nas eleições estaduais.

O presidente republicano, Har
rfson Spangler, declarou [/112 «a

luz do «New Deal» está piscan
do!>. O sr, \VendeU Willkie acres

centou que tudo mostra que (l

pais está cansado da administra
ção de Roosevelt e que os 'repu
blicanos estão obtendo vitorias
faceís. Nas eleições de Nova
York o republicano Plfahlmam
venceu o líder trabalhísta-demo

ritos superiores, que foram 0'8 crata, tenente-general WiIli,am
ponteiros da marcha da nacíona- Hankey, por uma maioria que
Iídade para a 'emancipação ínte- excedeu todas as expectativas.
gral, para a 'Criação de uma 1per� O sr. Haspengs declarou, posonalídade própria, que ostente

rem, que os candidatos do «New
nas suas linhas e nos seus às- Dleal!:> põem a 'conduta de guerra
pectos a herança de gerações, do presidente Roosevelt como a

que pensaram e sentiram, brasí- pedra, de foque de sua.campanha,
leíramente. i acrescentando: «Em Novembro
Nada valeria uma evolução, proxtmo não haverá presidente

se não traduzisse um ímpeto de republicano e nosso pais vol
energia da raça, criando o seu tará á 'estrada americana. O po
clima mental, dando em cada vo está determinado a acabar a

etapa de sua caminhada uma de-
guerra rapidamente e trazer de

monstração de sua oríglnalida- volta os rapazes para a oportu
de e de sua força expressiva. O nidad1e que lhes 'dá a nação. 'Eles
pl:�stigio e a projeção que con- estão cansados de fázer o jo'go
qLu"tamos dentro do .N�v� Mun� pblitico com a maquina de guer-
d'O provem da contnbmçao pes- rai'>., i

-

soaI que temos !dado a nova

'CUI-,
'

.
.

tura do Continente. NovaYork, 11 (�.) -: �ssll1a-
Não seria possivel. impor-se J�ndo que as atUaIS el:iç�.es es

uma nação dentro do quadr? ge-l :ao de.�onstrando a vItona
. do�

ral se não trouxesse para o 'pa- .epubhcunos SODl� os, democra.
trim,onio espiritual do Con�ine,h� I tas, o "Herald Tnbune)} declara:

te a sua parcela de Criações au� cA :elEição de Walter Ed:eg�i:pa
tenticas na esfera politica, na ra o :gDv,erno 'de Nova J.ers'ey,'pro
'órbita litel'arla, 110 domínio da porciona ao Partido Republicano
ciencia, dàs artes e nas insti:. a :maIoria dos governos'dos Es

tuições juridicas. ; tados Unidos, o que acontece pe-
Acrescent,e-se esse panorama a la primeira vez desde 1928. Dis�

interpretação do espirita amer i- porão os republicanos de 25 go
canista, que se caracter&a pelo \"ernos, enquanto os democratas

respeito ás soberanais e flores� contarão 23. Os republicanos con

cimento da arbitragem, turno for- traIam, acl,emais, os governos de

mula para a solução do.s :çonfli- toctds os Estados populosos, fó
tos de pais a pais, e ter�se-á a ra do sul, com exceção de ·India�
explicação do papel relevante na. Em K.entucky, oade já foi

que tlemos desempenhado na ma- computada à metade ela votação,
nutenção do ambiente 'de coiabl()� os democratas estão á frent,e
·ração mutua e de mutuo nas eleições para governador,
entendimento, entre os povos pIas com a pequena maioria de
americanos. , 10.000 volos. Em 1939, o go'ver�
Brasi1idade não qU!er dizer hos nador democrata Johnso'n foi

tilidade, como erroneamente se elEito por maioria de 106 mel :\TO'
pensa. Um pais que conquistou {os sobre o .andidato :republÍl�
a sua personalidade politica, com can{b,
o esforço de seus proprios ,fi� Em face das eleições, tombem
lhos, teria neoessariamente de o ,xNc\V York Times::, comenta,
mostrar-se {ligno dela, 'alargando que se colocam em 'primeiro p!a
o raio 'de sua projieção mental
a outros horiZontes.. í
O Brasil existe C01110 entidade

politica e C01110 forma de cultu- �:�;�
ra, e já 'deu e dará novas de

mpnstrações da pujança de suas

aptidões em todos os setores da
atividade humana, afirmando
cada dia tO des'ejo de ser algo
por si mesmO.
Oa.da vez m'ais brasileiros de

vemos ser, é o objetivo maximo
'do Congresso de Brasilidade,
pois estia é a unica j)or�a 'de
cisiva e certa de sermos donos
de nossos destinos.

1 «Jornal 'do Brasib.

Consequencias do
raíd aéreo sobre

Sofia

Degau!e conferenciará
Argel, 11 (AsSbciated Pl'ess)

A ,radio local anunciou que o

Gal. Degaule fará omanhã, em

Constantine, únp orta'rrte conferen
da versando sobre a politica da
'Franç,{l.:

.

Ultima Hora Esportiva
Waldir não jogará
Noticias de ultima hora, infor

mam que Waldir não partici
pará do grande prélio futebo·
!ístieo, de hoje, sendo subst�1:uldOI
por Heine.

NACIONAL'!

o PLEITO ELEITORAL NOS E.E. UNIDOS
+-+-+-+-+:-+-•.;-.+-+-+

O Comgresso de Brasilídade
que esteve reunido representa um

sintoma confortador de que as

coisas próprias 'do Pais sobem ao

primeiro plano das cogitações
dos homens Ide maior projeção'

Zurích; 11 (Assocíated Press) intelectual.
.

-

. A agencia noticiosa alemã, Esse congresso significa que
declarou que 300 'ou 400 pessoas vai longe a época em. que ilÔs bra
foram feridas mais OU menos .gra síleiros mais se preocupavam
vemente. em consequencía do com o que ocorria noutras 'terras

reld levado h efeito contra ía' do que na sua. Com os olhos vol

capital da Bulgaria honrem. I tados para os horizontes alheios,
-----

. vivíamos embevecídos com odes
Londres, n (Aswdated Press) enrolar (los acontlecimentos lá

- A radio do Cairo anunciou por flOra, seguindo com interesse

q'ue Sofia fúi novrunent'e tombar� e entusiasmo os movimentos !J0-
deada hoje, não citando, entre- liticos, sociais � menta,is de ou

tanto, pormenores. tros povos, inteiramente esqueCi
Londres, 11 (Associated Press) cl>os das questões essencia:is de

- Poderosas formações aereas nossa terra.

americanas, constituidas por bom' um grupo de 'düetantes se em

barddros <lLiberators»), realizaram I penh.ava �die mo.str.ar-se
em extre.

�

----- mo civilizados, copiando e imi.-
forte ataque a<ereo contra So,fia. tando o que nutras raças .conce

'O ataque durou uma hora e SEi. I biam e realIzavam nas esferas
minutos. Os centros f,erroviario'S espirituais, apresentando suas'

de grande importancia forrou li- f'orlnulas e lnOd!elos como .os uni

ralmente oobertos de bombas. cOS dignos de serem admirados
Imensos rulos de fumaça eram e loU:vados.
avistados á enorme destancia. A influencia dessa categoria

de intelectual ppstiç.iQ, que co�

piava modas e figurinos, como

doutrinas e teorias estéticas, foi
realmente muito grande e demo�
ruda; ger..açÕies e gerações foram:
nascidas e criadas á sumbra d,o

prestigio que desfrutava.
Feli'zmellte a part,e sã da na

cionalidade reagiu cOm: :eficaC'ia
e tenacidade, logrando criar al

guma Coisa de proprio e de :es
pontaneo, sacudindo fora o pa
EO das influencias estranhas, que
insistiam em recobrar o seu do

minip e l'estabdecer 'O seu antigo
e avassalante prestigio.
Desde lado do Atlantico exis

tia iUID. povo que estava dispos�
tp a erg.llier 'o pedestal.de 'sua per
sionalirlade, dando de 'sua· inteli-

.
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I gencia
'e de sua energia criadora

R·"1:-::'���:::-:XX;��x� .......·::���� provas .exurerant'es e convincen-

l= C· ri
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"·i
teso Não: seria 'mais um material

:
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. a····s·a as ou·ças
. � dutil e maci,o nas mãos dos

i;
.

•.. • ...
'. � � "

«s.�n?b�l, n.},·.as ..

alguma. 00. isa .de:
... . d soltelo, reclama.ndo a força es-

: KI
. g piontanea de artifioes poderosos,

g --.. eme & Metzker --
:1 Q'ne modelariam o

·seu. perfil
'ser-

f: Rua
: vindo-se da tradição nativa, in�

�:
15 de Novembro, 667 - Fone, 1.076 =i

do buscar nas fontes de nossa

(E -_ CAIXA POSfAL, 3'1 � formação hi.stárirn a inspiração

í� -B. L U M E N A U- �S :'�il�onchnr ..a sua portentosa

g :l O Brasil de hoje existe como

i= Presentes para Natal �l expr,essão mental autonoma, gra-

f� �� ças a resist'2ncia de alguns cspi�

i�. Louças. e Porcelanas
�.{ MOVYA BROVACK TOMADA DE ASSALTO

f Aparelhos para café, chá, cafézinbo e Jantar. nacionais e estrangeiros � Sã;o p,a:u1i9, 11 (A. N.) .:::_

�AI ques
frontais de formaçõ�·s CDU·

l.�:.
-Venda avulsa de nratos, travessa� etc. de todos os tipos. �.J cidade de Movya-Brovak, ,fo� to- r"çadas do exercito russo, se-

� ARTIGOS de: Alumínio. Esmaltados. Ferro. Vidro ETC. .� macia de assalto mediante ata.� gUlldo se arl'uncia íoficialm:e'nte.

�� fAQUEl�OS COMPLETOS H

to':: �:::I(
e venda avulsa dos artigos da Wo1ffmetal

!

I! Hiudezas para Cosinha )1
i· �.{ rica, sua Exposição de Pinturas, constando de quadros
t.:

....
.... E.ft

.. t.r.e...
nn á domicílio

. .. .

.i.... ·,...
. :lU a Ora0 e aquarela, a pastel e desenhos.
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"BRASILIDADE r�Ão QUER
DIZER HOSTILIDADE"

Atacada
de

a área
Londres

Londres, ii (Associated Press)
_. O míntsterio do Ar e�teguran"
(a comunicou que durante a .noí
te passada aviões ininrigos so�

brevoaram o paíz chegando a

atíngír a area de Londres. A�
bombas lançadas causaram qª",
nQS e vitimas.

Pela posse
de Krivoi-Rog

Moscou, 11 (Assnclated Press)
- As ultimas noticias vindas
da frente de batalha, revelam;
que tiveram Início v�olientos
combates pela posse de Krlvol..

Rog, '

Dominada uma ao

levação na Criméa
Zurích, 11 (Assocíated Press) .....;

o comunicado alemão de hoi�
anuncia, a captura de uma ele�

vação dominante do porto de
Krech, na Crimé.a.

Avanço russo pela
curva do Dnieper

Moscou, 11 (Associat�d Press)
- Noticias vindos da frente de
batalha dizlem, qu,e o exercito
russo procegue no seu avanço'
nO Eelor de Kremenchung, ape{tar
das condições desfavoraveis no

campo de batalha. As forças l'us"
sas aoeleraram nas :ultimas ho�
ras o ritmo de seu avanço �pelêl
curva do Dnieper.

Apoio is trapas canadenses
f Londres, 11 (Associated Press)
- A !emissora de Vichi dIz que
unidades navais aliadas penetra�
ram no mal' Adriatico em apóid
das tropas canadenses que estão

agindo naquele, setor.

no, na atualidad,e politica dos'
Estados Unidos, as possibilidades
do lançamento da candidatura
do sr. Dewey, conhecido lideI'

republicano, á pres'idencia da

Republica, n� proxi;m:o quatrie.,
nio.

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

-- Exposições de Pinturas --

o Professor Estaniblau 'lraple
abrirà hoje a tarde ás 16 horas, no Clube Nautico Amé·

a parfir
de Cr$
:'tO,oo
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Dr. Armjnio Tavares IAssii5tenita do P�a§'_David Samsan
Especialista em doenças dos. olhos, ouvidos, naría e garganta.
Consultorio modernamente instalado em caracter permanente

I
.

nesta cidade ii .

Rua 15 lia NO'll'emhro. 1393 • (defronte ao Hotel Cruzeiro)
. Operaçõe� nos HospHaes

e+ f *"A#!M8*# tpi\ffl8Em!:i§Jj.\ii$2W'}"�.L4!!Ei!lM'W9ttt).'.�

. '. . ..

&/�a.N R C�i:8��81n�ntr:!i��dU�:::tes I'.' .

'. fAZENDAS:-,- SEDAS; as últimas novidades - CASE'
, MJRÁS em modernos padrões, desde o artigo barato até a..

rriais:fina qualidade.- LINHOS, .Caloáa _. AVIAMENTOS em

ger�t;'trm.·b8Io sortimento. em CORTINAS finas, .; NOIVOS
encf:),�;tr:âl'ão: �qÍ1i .to dos artigos para os seus enxovais,
pelº�::;meÍlores preços! .,; :

..

.

. ", 'TERNOS FEITOS; lioG.o e í-iquissimo sortimento, por pre-
çoá'sem cOl1curr�ncia! ."

"
'

..
.

, CHAPllrUS; elegantes e' modesnos, das melhores fábricas l-ftiãiã8íi�;.i'--·--iiõiiiiiii '___3.Mi: ��m;;;�1�Q p�l�. NQva remessa· em tipoAmericano, Chapéus de lã
._..Q....fo..........,. ......... ........__�.....ainda á venda por preços mais ·baratos do que o atual das

fàbric&s. CAPACETES tropicais; para homens, 38,00;' para
crianças 29,00.' ..

'
.

.'
.' '. ÇAMISAS de trícolíne, bÔa qualíãade, alnda á 28,50. -

BJusàs aviador de seda e, gabardine.
.

,

'. GRAVATAS finas em lindos e moderníssimos padrões,'
à43 marca 'Yankee; a marca que realça, o bom gosto e a
eleganeía Americana,-Exclusivídade desta casa.

.
"

CAPAS de borrach,a em 'côi'es lisas e 18litazias, pata. se.
nheras; CápàS dé borracha e de gabardine com duas taces,j.

para homens. '

.
'.

.

.

Ns ultima,s novidades em SOMBRINHAS de seda em
. cores Usas' e cabo de couro.c- Bolsas. '

Artigos Unos em JQGQS d? clntos e snspensorlos.
.

.

Completo sornmeato em. ARMARINHOS em geral.
'. Louças. e ARTlGOS" para Pre�entas .._oe" =

I
9 .....

-

....

,.
+."••+

.•••••.•••
0". "DII(05:-0 mais completo sortimento no Estado em I Vende ...se ! I .•

_ I

11
riúisic8s naeionaj�. ií)ter:a�ericanas e .estrangeiras. Gran. I ! j fiélfVan f�U'H'HUgde stock em mUI<JC3S elassícas, das mais celebres obras.

' bUUi U ulhunu
Vi:raOI..AS port;ti;d����r:c��a'���1� .. A�lhas e cordas.

V dA TE N c Ã Ode ma li �r*�;:�&'��p:::;�: ! I' .

'.' :.'TCCA·mSCCs [Plk-Up) da marca Vitor e Odeon, eu e-se uma casa "
.

d
"

B�U,QUEDOS:
.

Como em cada ano, um liquissimo delra com poço, m.edindO o f ar em

IIIHortij]Jento em nrjnquedos finos, bolas de borracha 'bici' terreno 50x33 metros, na rua I A venlda Rio Braa I
'. clétas e eníeítes para arvore de nataL.· '." Amazonas proxímo ao Qilaf'

co, no, 2 (entre Ki-�
.

As mais lindas BONECAS, hêbês com vóz, olhos mo- teI. Proprfetarlo Luiz Pahl. eckbusch e o Corveís ..
e cabelos.

.
.

.

Vende-s;-l-bicicleta pe-
reio),VAREJO E 'ATACADO . '.

d" .Pi tratar comquena para menmos e 6-1�
anos, Estado regular, Preço &le lub�w
Cr$ 500,00. ®'t�.I�dH,�••�<tH:®�"l'������")

Reinhold Oste
Alameda Rio Branco

GARANTIMOS O SERViÇO
E.WALDO K. MUJE..L.LER

Rua 15 de Novembro! 1307 • BLUfffiiNAIT - Ijta. CATARINA
.

Tef�fone L 249

···t.

&wa

Hão Descuide
Uma ToS'se ou
Um Resfriado

. !'.rigoS!lS enf€rmid.:\de-, que pelem
tm perigo a saúda e n "ida. come
eam por uma. simples t6�5e ou r65�

Criado. Estes males, embora p..'lre(.��

lem imnortaucia; devera ser tratndos
esm todo o cuidado paro que não

!0 aggrn\"� d-e maneira a enuser
'/:("1(15 aborrecimentos. T 'ldas .9.S nfw

:ecçõcs do apnarelho resníratorio,
4.:IDa simples grippe, bronchite ou

eestrfado, precisam de um remed.c

rapjdo e- efficaz. O Xaropa São João

S o indieado 'Para estes

!;:aSOB. E" um rcme;_.Ho

da 581)01" ag("f!.(bvel. parn
IElO�0-31 valhns e. creancas,

Xarope
�P"'" J

""'"

�ao
.

·0210
Lilh. Alvim & frenas - Seio Paulo

X.$J ..,.

12 . 12 . 4:)
.,.. re J az

®+t-••·.·+·•••
-

.....-.·••-.�••+.0'
t.9 •

!A Capiial �
.

'il
.

.'

+l
. �
, A casa que tem.' tod�s DS ;: artigos do IDalS baIXO :1
i preÇO ao mais alto �
f' GRANDE SORTiMENTO. fARA �: ALFAIAtES :l.'
r;';

. +1''''
: Rua 15 de Novembro 505 ,
: - Fone 1107 - JjS
€.-+il'f.-.-.��.��.�... ê'fll••lf ...+$

Consumidor
"

Exija Manteiga
.

FOlGUe
Exista Qualidade ."

que fôr
Mas não é FUlGOR

DT� R�.:lbens Wallbach
- Médico -

Radios

J" ..Wli ...., 4:Jíi<

AFONSO
COnt(l9dor..�tuãrio

Diplomado pêla Academia de Comercio do Rio de Janeiro.
Com longa pratica proficiollal,

A C E I T li - Escritas Avulsas. Balanços e Or!lanisações Comerciais.
.

Rua 15 de Novembro N° 1464 - Fone. 1450 _. Nesta Cidade

Comunica que mudou sua resíãencía e consultório para a' Rua

Bllm Retire. 21. - Fone, 1258,

DErnONT!FDO HOSPITAL SANTA IZABEL
_ =

l!mISllil�_w "",5' EM !!ItiiffilI&...............iii iii

l---pmLmGULOUE 'iNG "I
iUumenau - S1a. Catarina

ITintas
e vernizes - Materiae�

para pinturas em geral

t Tintas Bill bisnagas para a�tistas
WiOIAW

ODEBRECHT

Um desejo' ,manifestado
Um pedido.· executado

V{mde·se um motociclo em·
perfeito estado de conse!va'

ção com 3 3/4 HP de força,
com direito a cota de gazo.
(liDa; Informaçães nesta reda·
�ão sob Oswaldo.

_� 11 ,-'

Vende,se uma Vitrola-ar
mario fabricação suissa, com
3 molas e mais 35 discos,

e�eço: 1,20o,�, lnf:...,Q. WiIl!;1

I
'.

II! . Precisa,..se
_'"'""', ,__ • ::::o

ii,.

e "a&vulas
"DCTOR

RCA

os melhores pelos preços menores

CASA DO AMERll�ANO S/4.
Mercaildc. de AUTO�1()VEIS

m

. '.' Ferdinando R; . R. Curt Dopheide'.

JiiúMENAU . Rua Floriano :Pehw,to, 94 • TeL 1448

lt�ijiltfH��._f& &WL&j�M44 nn_

Sociedade BBneficiadora de Madeira Ltàa .

. Detalhes. ..
..

12 H.P.E. verticat� mov� ao lado
'lg

. ..

movo separado tJ(icaId",ira
18 movimento pOY'bobw .

·�obey
.

.

.
80 .. D; ..• mov, por b.aixn pezo 4.500kg.

ClaitoD-L!Dcoln 42 HEE' pezo 5.500 kg. <,ompleto �

Lidgerw'oód 40 Rj?JE:. grupo'a vapor. completo'
'

..

Marshall 22 grupo a vapor, compl6to
B,Qbey. 20 . "cOnjunto semi.fixo
Çl�it9� 18 '

loeoiU:pveLquasi novo
}jflll2j' . .... 32 em otitqo estado, con;:plefó
Marshall 30 »" reformàd� '.de novo
Flexman 30 » idem .'

.'

CALDEIRAS: .'. . ....•..

1 caldeira tipo 1acamova! dé 58 fi2 íÍ€, superIicie
.... de B'luer.imento/ complet@. e.r.eformada

.

l.caldeira "Ciclope" multHUb\ilar" 45/50 H. P.
m.uHo refaI'oadú. .••.. .'

.
.. .' .'.

(:8J�eira htir-izontal, $qHHubular, usada; p�rfei-
>.

.

�;�a, tio ,a 60; ffi2 de supe-,;,fi'Qie � 12.0/150 H.P.E. a
"

•....
.

..

'

.'

.

• �el·;].:ef,{)rIl1�dR antes d'a entrega,,; 60 dias. 110;000,00
:;c�l��tra vB�'ti(.tsl alemã.áv:�porde 9 H.P.E� 4 m2 12,000,00
paldelfJft de.12 H.P.E. - 5, m2 80· S. pressão . ,14.500,00
caldeira pe 6 H,P.R em estado ,de nova 7 m2 80 � 20.000,00.

Infor�l;ões OttQ Wilj�í 'e��� p�lal 98 • Blmnanau.:
. .

A P E R I T I V:O
K

,. O M E L H O"R
no lar e 'no· bar não deve 'faltar
'.

FABRIC:lU�TES:

Ind. Com. e Seguros KNOr SIA.
KNOT - Caixa 34 - HAJAi

I

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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c� n0!3 RDP. E. e

..... a.·.·.• ae1ebré I s." oIv.e..
·

.

conquis. l.a....
r um v.dhote\'H O J E a.·s 2 110. ras a Continua-

dansarina VERA ZORINA. . PRA' LA' de pUI itano... ção da Sede-

Muita coisa pode acôntecerl" .'
,.' .

-----,'-

"1'
_:.----

quando um punhado. de Ilndas
.

., Uma deslumbrante comedia Enbeu:h:lIs 2,,50
garotas, em. pleno carnaval, re- tia Paramount em Técnioolor.

.
..

.

Balcão 1150

CLARK OABLE e

LANA TURNER - em-
tTm '�lm"" 100 efo alta-voltagem. um filme díncmíco onde cada I V..' ,.

.

.
.

cena provoca uma emoção 1 A ISO. peja ultima vez avr:
. Uma grandiosa Super-Moxima·Produção da .METRO sarnes aos nossos

.

.

.

que agradará em Cheio!
. ,

EN'l'RADàS: Platéa num. 300 _ Balcão 200 -1[2 prezados habitues que S? reser-
-. '.

., 'r, l vamos poltronas num. ate a horaEntradas 1,00. da abertura da caixa. Sem ex'
A'

.

tarde: 2,60- Balcão 1,50 cepção!

HOJE - Domingo és 41/2 e 81/4
�y !

I
«1..4.* ?'i"ij�i"Ç E iw"""B!'E'l!Qjti� t§&m5íííH"� ���������������������,����������
Garo'taetlpo jabottd'ba madura!'

.

Piadas maís irrf'sistiveis do que coce.gas nos pés! .--"-'-'-'-�-----'---'-'--'-__;_�

Ambi(:'ntes 8upl"l'.graJ)fioos 1 'I'écnícolcr daquelest ! Chf>ga, não? Pois· ainda tem msls A'\I:enfura, Romance. Emoção na.

.

- E M -'-'
..

mais trepidante película!
.

Lue uoro-te Como ['s-

���������������������i������mE����m&gam0M�"���ee����$m���.�.�.�p••·mm·41��M�����M4.

A supremacia do, fufe I . do Vale do Itajaí será decidida HOJE, com o formi
'
..

·d.avel enconfro entre os campeões da AoSoV�lo e L888D.!
$. C.. ru quense versus S. D.

.

lumenauense!
Wo Campo da llameda Rio Branco, Em prosseguimento ao Campeonato Estaduall Não deixem de assistir este grando jogo!

Md

p -�,�--=� � =="'-�-,- ---�-=-- .�++.�+.<> ..�.� �o® .. � *-++: *..ti•••_.�.••••e

I'· c.
r õ. ri fi Ca·

i I Campeonato OIimpico Regional
li I Eliminatorias
III III No Estadio "General D�?a!,e2a��e contagem de ôxO. No-�
__�_..._ ..

Redatores: _LOP.fS DE OU_V.. EIR_A e J
.. BORBA.d.., o". pertencente ao 32· B.e., jo mas como Helio, Gracher,� ••• ... _ _�._ �.v .• _.,.

_ galão hoje os dots finalistas Heini, Longo, Téio, Baumann

Cam....p·...,.eon.. ·, •.•. ato .: Es.·.t.adual O Veneno da Semana g�:::�a::eg�:;��f*e:�� r{��:��.;g�:�����f::l:li���
nal. o quadro do 13' B.O.,

O
.... '.

.

I t 14 B Será uma partida renhida-

.gr.ande eflC
.. entro.. ·.·· .. de

.: HOJE sa���r:ri�ed�t���r:�I�OBn�:_ ron:�·p��t���ndc:��:��sB�j�� ������. a�ig:m::t:gem' d� mente disputada e qualquer
. . ..

t I '8 7 X 3, possuindo otímos ele. prognostico será arrríscado,
Conto rme v.ttnos nbtici'l.centro�avante do Estado, vi� porus as o car . go. Havia domingos em que I não havendo, portanto, favo-. .

A
.

d'
_..

d' D' U
•

dl � do mentes C()IDO, Plazera, Bade-ando, realizar seã boiEi á tar- rão dispostos a "acertaremo ssun, nas e içoes onun- o e mafIa era: tspura rito nessa peleja.
de, no apraztvel campo da a.vo". '

..
'

' .
guelras ' deste diário, os es· por 10 ou mais clubes. lega· co, Pequl, Lula e outros.

Alameda Bio Branco) ü.gl'an� I SarRrá' que domingo jogou partis_tas, jo�a�ores .

ou não, va bem. Tinha um chute Ior- O esquadrão do 32' B.C., O jogo terá inicio ás 9 ho

úloso e sensaclonal encontro pessimamente, desta vez terá estarão SUJeltos a serem mldavel, mas era calçar as I �enceu fo��adamentel o ,\ua. ras de hoje, no Campo do 32

entre o S.e.
.' Brusquense, ti o seu: Irmão Dirceu; Dísem! 'honrados" com uma dose de malditas "botinas" monto nem

. ro do UI;20 R I. pe a a ar- B. C.

campeão da ASVl e S D; Blu- que Dirceu Herío-Sarará se I veneno.. .

.

'. corria. Ficava "plantado" uo 9 ++ 0 ie;o:.+++� � :@o +e
n��ense, campeso illV:lctO, cornpletam. eo:rl} si. Qualquer .

9ue mnguem se· "q�elme", chão.
'

!a LIga Bj,u�enanens'e dei dc,sdole, logfmd{}sem o ter, pOIS esta. é ap.enas lima '!le- Dizem até que a torcida De 'tI"U se P BSI'd to d I
)espOl'tos. O s.o. Brusquense; celro, ..•. perdem' 'grande parte quena brmC��eIrB ..Outrosslm, contrária. quando queria Ia· mI·.. u o r an u o amazonas
1� foi venc.ido domíngo úl-\1e eHciencia. '.

.
.

para os . de\ idos fms, �vlza, zer "esfriar a impetuosidade"
imo em seu prÕpriu campo' Assim. teremos hoje um mos; aos prt�zados lettores do perigoso alacante, mostra- Eleita nova diretoria por motivo da
)ela contagem de 2xl '.' virá gr3nde duelo entre· {) ataque que e nosso· reporteI' secre· va lhe apenas am par de chu·

lisposto a uma reabilitação "brnsqúense', e ii famosa de, to" ,,0 no.aso conhecido e "vea teiras. Era a conta. O famo· renuncia dos demais membros
�flmpleta. Adémais, é .d.e se fesa do carop(·i1o teca}: lho a!lllgo W. Pawlúwseki. 50' De Maria· perdia até o O AMAZON t\S E. C. realisou 4a. feira ultima, em sua
)s�erar que o arqueirQ Bano f!. S. D. Blumenauénse p08-

----- modo de andar.. , Disseram- séde social, uma asseillbléa geral extraordinaria, aUm de
ogue sem 'aquele nervosismo sue inegavelm@te um gran. Dizem por abi qU9 éle jâ nos qUfl ele possue, ainda tratar de assunto de reJevante importancia para o clube,
[ue foi o causador da derr,j' j de eRquadrão, haja vi8to a foi jogador de futeból. Em hoje, uma formÍdavel cole· dentre os quais constava a demissão solicitada pelo seu
a do seu quadro. O iaguei.I brilhante camíH::.nh.i cumpri. tempos remotos, sem duvi· ção de calos... presidente, Sr. Gustavo Maus, soIcitação essa motivada pe-
o T�nsiniJ jogado�. dL) alga'l da no campColldtQ. da L B; D: da. Dizem que ele jogava ----

los seus multiplos afazeres profissionais e ainda por varios

�as p08Elb.ilid idf:s,foUrU9t1iS- Conser_va·se irn!cio o novo descalço. Era dono d� um "ti· Mas longe vão os tempos assuntos de ordem particular que lhe roubam quasi todo
lIDO no Jogo. de dOIDwgo,! campP80 da LBD.. Désde o rú" terríveL Os golefros qUl'- do Demaria. o tempo. So!idarízul1do·se com o Sr. Maas,' os demais mem·
eurlo sübrecar.regtdo o tra I grande arqueiro .

Waldir ao riam ver o "demo" e não Hoje quasi ninguem mais bras da diretoria, acompanharam-no naquele gésto. Tornou
alho do seu. ci..mpanht:i.irü I ponteirv €squ'3rdo Abreu, to· queriam aparar um petardo o conhece peI? seu nome de ·se então necessaria a eleição de uma nova diretoria, a

HIo Pilôlo,o jovem cenJro:-me-! fIos jOgtUll com uma vonta. do tal. Tinha a mania' de eo- g�el'ra. HOle e o 81'. (men- qual ficou assim constituida, eleita por unanimidade:-
io "bru�quenS(l" me.lhor au I de extwGI'diná;'üj' de

.

vencer. traI' em êampo por ultimo. �l?D:a�emos ap�nas as �ua,s 1 Presidente·Acrisio Moreira Dos Santos; vice. presidente

ilirrdo. p.elo.s S€u.·g �.ü.•m�anh.ei.·.l Ao que
.... tu,d.O. �n.d.ica., Bodi.nhú Fazer farol. Segundo o nosso InICiaiS., como diZ

I

nosso 11U8' I Sigefredo Monteiro; l' Secretarío-Er!ch Qaertoer; 2, "'Uo
os dará um traoalho l!1sano comandara .o ataqud alVI·ru- informante, ele entrava em tre. amIgo 61'. ALende) soro Arno Zwieker; 1, Tezoureiro- Oswaldo Butzkr' 2' dito fia
os atacantes do alvi-rubro. br·o. •. .'. . campo como seguinte "carre· jigamoE., EmiHo Alcantnra roIdo Gonçalves Da Luz; l' orador . Dr. Luiz N�varro Stutz;
!ulnto ao á,tá.que do camPêão! Nada temos a ver com p. eg· gamemo", (Comecemos .da ci· Viana.

_
. 2' dito Sargento Lopes De Oliveira; diretor esportivo Sare

a ASVJ, sÓ '. temos a dizer c>llação do quadro da· S. D; ill}!) .ll:ill . g�rro de mela, de Nas ele n�o ahandonou o genio Orlando Vieira Pamplona-Comissão d.e contas: Gus
ue jogou )lUm dia

tremen,} BluD!i3naUBllse,. mas achamos cor laelemda; t�ll\ha fi() p�s· esporte; contmuou a trabalhar tavo Maas, ,João Anast€ elo e WalterMenke Senior·Conselho
�mel1te �n!eJiz' São cin�.o que 0. ôUm�_at�m_,�te alvi�ru. t??ço;. duas c�mlsa8; .c�lçao; anima.d;imentl.�, 8eIDpr� emp1'8 DeHbnativo'Constantino Setranglli, Alfredo Item e Nelson
[ImOS abGl:l.Iltes, bons lHLl bro a:nda naolesta .em con- cmta,. um lenç.O na dIta, uma gando 06 seus melhores e8· S. De Olíveira·Procuraí!or-Leopoldo Ramos_
leir��s os comandos de He�.ldições. {.!e jr-gari' Contudo, I �ulseI�a de _cou�o D.O pulsu; forços em pról .

do bem e A nova diretOl'í! do '"ALVI -CELESTE", tendo ã freno
o, Inegavelmente o mehol' dada a. l'lbra e vontade de nuas �oelbelras,. dOIS. pares do progresso. do seu clubl:- te o Sr. Acrisio Moreira dos Santos, D€SSOa muito bem ra·

.

jogai.' de Bcrlihho: Cf{lillOS de me�as COillprldas; um I?ar preferido: o bi.campeão. Sim, laciOIladae no meio esportivo e soelai blumenaaense, pOI"
que ele se desempenharã de m�las curtas. A chutena quem f�l!lr do ,"Bras�l" perto cena dará um novo rumo aos destinos do tradicional gre·
bem da sua·mLss3.o. Apenas ele 60 lev�v:a para .entrar em do Ernlllo esta arrIscado 8. mio do ba.irro do Garcia.
convem� lriz::ll' Que a 'partida camp�. ImcIsdQ o Jogr ele se receber "duras" verdades... E o que, sinceramente, desejamos.
de hpje é. decj8i�a e quem; d�SrílZI�.d�quela p,�ç�, IDeomo- Tambsm conserva a robia

,.; eutrar em �alrlpO ,J1aru jogar dct para OIS seus· 44 . ; . de Jogar. II'_,.,....,""""'W""""""". .-"""""'""""""''''''''''''''...."._""."'''''''''._.......''''''''......''''''''''W''''''''"''''''''''''''''''""",,_,,,..,.,.,.,''''''''''''''''"''''''''''''''""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4'''''''_

�
, .... '.'

deve "agu'3ntar JirmB" até o. Que saudades! daquele� Outro dia comprou UM PAR C O P Rl N f;" M ;;
.e ·m·..'.

... final d::ljogo" 1\1as; .sómei1ie, tempos... A torCIda delirava. DE CHUTEIRAS. " 1-\. L .LI
_" .' '.' HodíQho e 11 direção técnlcá �omo .

queremos conservar. .

.

.. e' Poucos Minutos do alvi-rutro po�j;erâo 8� ma- ml�Qgl�lto� nome desae ex- �lr.n. um par (�a� n:alhdas Seguros e Corretagens��V!�::03 :lnntiJs � nova receita _ nHBs$9 r li resp�llo .. Espere. traordwarlO p�lson8gem, VR- e o�tadaa .C�ut�I;�S oervem

• dace _ começa: a Clrc).Úat' no llliDgue, mos entretanto . que' o cam. mos apenas CItar o que se para () EmI\w I.'hl.r do banho, ..
-� do os acessoS e os. ataques 'da asma '.'

. _' L" '..... ,'. ou'v'a' do torcl-du' "D'" "'''''rI'a' "M'oC! RCI'ma de tU'do e' um�I��onquite. Em. pouco Jempo � possivel peac (};:l
.

BD'
.

repIta o seu
'.'

I ': ".' . .• v: lUu •

.. ?"'" . .....
'

..

rrnlr bem., �esP!fando
...
hvre e

..
,"cJl)m.eut�... 'gn'!Jà" fDitn d') do.ming" ul- De. Ma.rgL... E ele era o t�l bom amIgo e um grande. e�nd<ie� alIVia'?' mesmo que o ma .seJa ,�•.

" ,.- ..•..
� u�, E "d' t· .. '�' t·b I" d

'

I b" d" °R·
ti.gof"!lorquB d,s�olve e .rem�VB o .mucus time quando venceu de �Ol'- ira o· ou or em .lU'3 OL a- UleanS3ve a nega ü, 13-

bstrúe iiS VtaS �esplratorms. =8Jldo, ". .' " • .

.

.•. .' I q"e·l·ss t"'m""s ("'o' nno U"3va ""1" . .,�' em' b"'l'XO ' ..... ·a 'U" ,

'''If:' energia, arruinando sua saúde, ·ra. ma brllnan,,1i\ o
.

seu adversa-! ..... . '" yy. IJ .... .

"" <:tJ ole ."
. U � .[!,•••

;�g�cosfe�i�i1oe.t.r:;om.e.. ���� ..:.e��!.� rio de lcg.o m�.:lis a tarde.. lltl�R.·
A�;.

.

.:..... �f;�';nft.·'·.. rilQ.-;n--:.Ii;��;.:=�
Nbi

}e com a garantIa. de .da1." ao paClente- -_ '_._�""':-.-_.� .:._:..
,'_, , ��U� �� ,1II�m �',� I.V�iI'·��r.,

,piração livre e fl!.ml raPIdamente e com- -?,
".
<t ."� ,'�-+-�-� !

.

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

'
.

�'.'

!to .alÍl'lo do. sOÚ'lmen;o da .Il!l11l1l em pou· "A,cumulC!!ldo agua entre as) de IFelippe SartosovJ'&tz
, dlll.". Peca Menda_",. hOJe, m.es!,!o,. em. . .f I"" ..

,

; _ ..• ,. '.(l.- ." i 'R l' "" dR'"
'.'

àlque.l' farmác�a. A .nossa. garantia c; a �1l�!3 o L;.çr,� .OS ��r.crv,?,crs JJ"ome� I .

,.
. ua OI. e ovembro, HH3-A

, melOl' proteçao-
.

. � .

.

. '.' ha:-ea:s) tQ.nam :�'3 fOC�lS de �os-I
.

. Oterece 0$ SIlUl Serv�ços em Concerlos e Roformas de OUàbmer
-Aa '!i}ÇI � �.A..•....

Aft>
'

A

..

cuba

com.·."I
crílltos_. )5.�.r:t

..

�
..

qUf'-O.•
s

. S.�.!9matl..
c

a_'.! ..I...... .

..
M._arcas..

de

..

, Ra..diOS. I11C

..1U.'.si.V.
e

.Ret.figa.
raçãO

.. e.m.
Geral.

�A\ "&'1 .1IaH fi.&!, �. 'U'. a......... . men�e. QUX1ha�c.o a ca::mpan.l�.a' .'
Maluma Presteza -' SGfvicos Garantidos.'

.

AGOHã TAMBEM A Cr$ 10.00
cont.a cr mruar_Cl f;� Blumena� l. .

Te.l:rJet'l ResponsaveI: P E tIl' l' � D A RT l) SOWn z
;-,

_"_
r

_,

�:
__ ,_

__

'.;' •

__
, _

Silm+Sf!§:snit.tiIi..... ',§f##· ''1'fWDTM'& !?ih@

� ..é>*.*••+ ...+ ....+••••�:+0 ('0ll>+......4>+ ...·.{'�."...H�+++..0
. ,.

·Exportadora - d� .Mad.BÍras ·8.·l
.

Stock:'p�rmanente de:
!"'MadeirasdJ:l construção em' ge
rai,. Forros",S'oalhos,' f\;1orduras

,::t,c
.", etc.

Telefone '1337
B L U M E NAU .... Santa· Catarina

Sempre foi e co'ntinúa a'ser

O ·Melh.or

Desde o sapato. ao chapeu, livros, máqUinas, 8-

grlcola6, remédios, objetos d� aJornc, tudo enfim que
seja utiI ou necessário, mediante a remuneração de
100/0 sobre o "rolar da compra

Despesas devidamente comprovad.as.

COHPANEME - Av. N. S. Copacabana, 569-1-·8.182
RIO DE JANEIRO

I
. I.n.forma?ões

em SIll;ta cat6ri.�Hl.com .Ba.oco
In

I
dú&tria e Comércio de Santa Catar108 S/A.

0.��::.�.�:.::::_::�·+ •..00€J._••:.:•• ::;;.�._.��::��:::;1

I Ouereis bôas

!otogI31.ias
e serviço rapido?·

. I·�
Procure o

I m f o t o A MA D O R (O,. Scholz)· I
I�. Rua 15 dê Novembro; 596

li
®��i{.u.'t�...·.·.�-.'+·.�:.:...' t�® o � •.u::t:t..+:.t:+'tHU_+lt..+_u.:�.".�e

Departamento de Encomendas, recem inaugura
do, encarrega se de comprar. na Capital Federal, to
d.) e qualq}ler artigo que n�cessitar para SEU LAR
SEU NEGOCIO· SUA INDUSTRIA· SUA FAZENDA.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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- 'Anuncja-se que :ma magestada

D Ê <8 t IJME .A.U I Dd:::;:�C · ', .. �.f:i��:.:��,:"�fY!f :!��
,

aposentos particulares a alguna
���������������������,�,��,II1II _

.

" dias. :

instalação no
.

B,',ra·sll1 lTabrica de Produ,t.·o'.'··,s+O+nim·,--"I:·C'O·S-All·X·l·l·l�a·r·e+8' ACn',vrerosar�losi C ar ."
l!

_ o 8111'. João Ka�'8len, diretor
I

'd'ti' d'
'

d I
· presidente da Iudustria Textiiln US fias para a pro ueão o" a uminln "BRASITEX S. Aa" Fazem anos hoje: !�r.c;ten e pessoa muito reiaciona:

RIO � Telegramas de Belo I funcionamento da fabrica e en-
- A sra, D. Natália Schioarz,

Horizonte endereçados ao che- �ão, pela primeira vez, jorrará·S" P' 'I·· e.sposa do Snr. Professor Luiz Viajantes .

fe do Governo, informam que' a em fabricas brasíteiras alurni- ao au o, Rua Marconi Il. 124 - 5? andar- Schwarz,' Henrique Voigt - Esteve nesi«

quasi totalidade do maquinsr10 nlo produzido com 'matérias - O Snr, Paulo Machado; cidade o Snr, Henrique Voigt;
dístinado à construção de. Iabri- primas nacionais. Essa inicia fi- com escritório em BLUMENáU ti Rua 15 de Novem- - A 8111'ta. Elizabeth. K7eine, fi- conceituado industrial em Ba1'1'a

cas de alumínio e centrais hi- va do governo do presidente oro, 462, Caixa Postal, 146, Fone 1309, deseja entrar Ih« do 811)'. Rudolfo Kleine;
. fo Trombudo,

. ... . _ _ _

dro-elétricas já sé acham em Vargas é da maior irnportancia em relações comerciais com todas as fabricas de pro-
+-<>-+-+-+-+-•.__+-+-+x�-+-+,-.""".-.-.S"".-.-+

Ouro Preto óu. viajando, para e da mais profunda significa- dutos quimicos do Estado! fabricação de produtos ma- ",.,
aquela cidade. Espera-se, para Qã.::> para a economia e para a nufaturados, 01e08, fornecedores de matérias primas e. n a o IIImelados do proximo ano, o própria defesa do Brasil.
-.-f----'•. +-+-+-+-:J.:......,.+_;. x.-.--:.---.-+.c..:+-+-+-.�. tninerios, seja como comprador, seja como representan-

te ou agente para os outros Estados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Notas Construção de BD +C·-·=+-·-:.i-+d--J�--'�·-·-j-·--'_'-·
I Não deixe �_Yisitar

ve�����:��:����I� WM��:'C�a�ca�A�:c;a,ed apaClu8u8 Ue prouução a grande Exposição
tensldade aasulttmas vinte e Press) -'Foi oítcíalmente reve- de mcteriol bélico

·

..àos norões unlõos D E ,-

quatro horas;'
.

.

lado que o programa de' cons- � (;. li ,,!!:. liU
-Informam da Polonia, que truções do Departamento da Ma- Londres, ll-BNS- Graças te possível, Na mesma oca- li R I N n U f DOSa situação alimentar na

.

oi- rínha, pretende realizar a oons-
ada seus cíentlstas, as Nações síão Sir Dale anunciou que a

. �
dada de Ludz,

.

é das mais trucão 'de 80 mil barcaças de Unidas se encontram num Royal Society havia nomeá-
- e - Artl·�os para, Presentespreearlas posstveís. desembarque, de todos os "típos, plano muito superior á Ale- do uma comissão para estu- i

-Foram efetuadas nume- dos quals 25 mil já estão' pron- manha quanto á capacidade dar a questão de pesquizas I

rosàs prisões na Dinamarca,' tos, i
i t·

. de produção de material be- fundamentais sobre a Física. N A
prfnelpàlmente de elementos lico-declarou Sir Henry Da-
intelectuais.' Ie. presidente da Royal so- G>.·+�••+••••••

-

•••••�.:�e

A43
Rua 15

--:08 alemães contra-ata- condlção utmostêrloa que rei- ciety. falando por ocasião da Ganhando terreno em
"'!ll-"'_ SdB3Nova,eam ferozmente num deter- na naquela parte da Europa, cerímonta comemorativa do

minado ponto da frente rus- e não a resístencía dos ale- aniversario daquela scetería- toda a frente de
sa, sendo porem seus esíor- mães. de, em Burlíngton BOUM no
ços completamente baldados. -A Radio "Swít' anuncia dia 30 de novembro. Os cíen- batalha
-Os [oponeses, numa só novas execuções de cídadãos tístas dos países alíados, de'

ofensiva contra os ehlnezes, poloneses, prisioneiros na qna- clarou ele, estão devotados Moscou, 11 (A. N.) - Inúmeras
perderam cerca de 2.000 Sol'! Ildade de retens. sem reservas ao esforço de vilas e cidades, foram conquistadados mortos e grande nu-t ---'Os ingleses, de 18 anos guerra, afim de que a vítõ- das pelas forças russas que contl
mero de ieridos.e pnsíoneí-] de idade, durante o registro lia sobre o hítlerísmo seja nuam a ganhar terreno em to-
ros de guerra. ".

I
para servir sua pàtria, pude- alcançada o mais rapldamen- da a frente de batalha.

. �Anunciam os círculos se- ram escolher ir para as Ii- -::-----'__-----'----=---------_:__�
eretos holandezes, que os leíras do exercito, ou traba- At·

- . "Azos' õo Uitérlc'alemães estão oferecendo os lhar nas roinas. A. percenta. eoçao· U 1

mais tentadores premios em gem maior roi pendente para
• �-..��.....� ..

..:;.:x;� .....--:;....'�:.;:-c...::;���

dinheiro para quem der In- o serviço mUitar.
formações seguras sobre um -Os japonezes estão en.

mistérioso cidadãO que anda confrando inúmeras difículda
pelas cidades fronteiriças. da des para explorar as mate
Holanda. rias primas das IndiaB Ho-

,,:-:-Um dos principais obsta- landezas, devido a sua falta
culos ao avanço' russo na dI:} competencia para adrrti·
frente Oriental, é a péssima nistradol'es.

SocialEm

-BLUMEANU-

�omunicamos à nossa freguezia e a toda pessôa
que tIVer o l' Album de Figurinh38: completo, que
deverá ar·resenta-Io em nosso escritório. afim de rece
ber um CouF-0n numerado, que concor�erá ao Sorteio
de lindissimos Aeromodelos.

Não :perca tempo! Quem tiver o l' Album comple
to, devera apresenta-lo até o dia 24. do corrente, data
em que será encerrada a entrega dos Coupons.
COM. e lND. WALTER SCHMIDT S/A., - Rua 15
de Novembro, 1.49õ-Agente dos afamados Ohocolates

"' L A C TA"
+-+-'.--=-,--.'-'..--.--+-.-+ X+-+'-+-=."-4j-+,-+-'.-+-+

Impostos a serem· pagos
mês de Dezembro

Devem seguir hh�e para a

Capital Federal, em limousine,
os pilotos�Instrutores Dauto Londres, l1-BNS-Sem ta·

Caneparo e Adamastor Pe- lar do apoio aéreo, os solda

reira Gomes, que conduzirãO dos de infantaria do exercito
em S9U regresso para Hajai, do General Montgomery flS

o avião "Serrador Alencar" tão avançando sob ,"1 prote
que vem de ser doado ao ção de um pesado fogo de

Aéro Club de Haja! pelo Po- artilbaria, informa o "DaiIy
vo do Estado do Espirita Telegraph". Segundo ainda

Santo. o mes�o jornal, o impetuoso
A cerimonia da doação e e obstInado ataque d�sre?ha·

batismo realizou-se no Rio, do pejas I01'9a.:; b�lt�n�ca8
no dia 3 do corrente mez, contra as p<!sH;.oes mI:�m�as
mert}cendo grande destaque t�m por pr:!.lCIpal objetivo
dos doadores nacionais de a- hmpar a re�[�o que se ex·

viões para o Brasil, I tende nas vlzIDh�nçBs de Mo
São os nossos desejos e vo- zagrogna. As umd�des .av�n.

tos para que decorra com ie. eadas do 8' ExerCito
.

Já
.

m·

liz sucesso aproxima entre- vestem contra as. prJmelra�
no ga ao Aero-Club de Itajaí, do e��arpas dessa aCIdentada r�'primeiro aviá.) aos seus asso- gmo, ale.m da. qual se elJ�o .

ciados. tra a umca Via de abas;ecl
0 ....§•.• i!',UI.=�••:.:.:+-:.-::.::_��1!> mento com que os nazista!

Durante o mês dê DEZEMBRO dev�rão gef pagos os contam para abastecer estE
seguintes impostos; N d P I P setor. Como f;le sabe essa es

COLETORIA FEDERAL - Não ha impostos á pagar. omea O e O rs..., trada vai ter a de Pescara, I

COLEFO!UA ESTADUAL - Não ha impostos á pagflr� 'd t d R P bl" I qual deve ser o objetivo prin
P R E F E I T U R AS: SI en e a e u toa cipal da presente guerra ofeI

BLUMENAU - Nã') há impostos á pagar. São PaulO', (A. N.) -';Nomea siva de Montgomery, pois SI

GvSPAR - Impostos de Licença s/GadO Abatido, 4' trimestre. do pela Snr. Presidente da R'e- bSgÍm ü ge:aeral britanico po
BRUSQUE - Não ha impostos á pagar. publica, para a Comissão Bra- derá a��a�ar -o flanco da
INDAIAL - Não h� impostos á pagar. si! Central, tomou 'posse hoje ás (ropas IDlffilgas que defender
TIMBO' - Não ha impostos á pagar. 17 horas, p'erante o ministro Mar- Roma.
RODEIO - Não ha impostos á pagar. condes Filho, -o ministro João ®••• !€•• .:....+:..�••• .-+:�.�-.:+(
HAMONIA - Imp. de Licença sfGndo abatido - 4' trimestre. Alberto, Coord,enador da MobW-
RIO do SUL - Imp_ de Licenda s/Gado Abatido - 4' himestre. zação Econo'mica. ,

+-+,-+':'+-+-:-+_:.'_'+-'.--. X +-+-+-+-+-+-+-+-+-+X ._:_+-.-.-+-+-+�+:-.-+

(PARA FERIDAS;
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES1

,- Album
SORTEBO DE AEROMODELOS

Vae receber 11m O 8- Exército
avião, o Aero-Club" .

d
'

It
., continua a ataca r.e aJaI· :1:;-

na Península
r

r-FÀRMACIA E PERfUMARIA
I

- __ o

ELLINGER ®. elA.

I·
Rua 15 de Novembro, 588

Maior deposito de::

Perfumarias
(Artigôs papa presentes)

Especialidades farmaceuticas Drogas e

Produtos Chimicos
HOMEOPATIA

FONE,120'1
Entrega l'apida a domicilio

ATENÇÃO
Anunciem neste diario.

,I Este "tambem se baba por uma Icolherinha do PUDIM MEDEIROS
i-....��..aa........Emme��ma..�....5ai-.,..RRg.� - -

!FR1EIRAS,
ESP!NHAS, ETC.
-,�-- =�

o preceito do dia
.)f

Os regimes de emagrec
mento ou engorda, se m

I o;ientados, levam a numer
sos distúrbios organicos, f
guns deles graves, como p'
exemplo a acidóse.

SNES.

..

o sabão

''Virgem Especi lidade"
CIA. WETZEt INDUSTRIAL JOIHVlllE· (Man�a Registrada)

torna á roupa. bnnquissima
-
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