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NUMEROANO XX

�!rnpas Russas
,

evacuaram Radomysel I
Moscou, 1--* (Associaterí Press) I

- Foi oficialmente anunciado

�

a aio a im�ortantes tare a a
Londres, 14 (Asscríatcd Press] meios para prosseguir na guer-

que as -<-ropas russasevacuuranr
_ O Snr, Antony Eden, ministro ra contra o Japão;

a cidade de Hadomysel, no setor Trarão a denorni- do Forelgn Oííce alcançou hoje 2° --e A conferencia de Teerã, A ordem dada
(lo Rio T'e�ow, que se encontra nação de na Carnara dos Comuns a primei que dlscutiu b prosseguímento pelos alemães éD 77 quilometros a . oeste de Ta salva de palmas quando de- da guerra contra a Alemanha;
E,iev. Em compensação, os rus- I "Chercassy" clarou o seguint'e, explicando a

30 - - A '2a, conferencia do Caí- de evacuar
sos �ecapturaram diversas, ])0- *** ausencía de Winsfon Churchill: 1'0 pará conversações com o Pre- Estocolmo, 1.1 (Associatcd OBRa'SIL m! nuW·�!RÂ''\ caçoes a oeste de Kremenchung I Moscou, 14· (A'ssociated P.I'C.SS) sídente 'C I{) Secretario do Exta- P -) 'T tl

.

I .! I

I
"' ". . u • ress -- lYO icias c legue as uano setor de Kirovograd. _ 0-- Marechal Stalin baixou (CHa 'ainda importantes tare- rfor da, Turquia. Suecía dizem que os alemães or-

uma ordem do dia anunciando Ias a cumprir na espera da mls- Acrescentou que a Russía re- denaram a evacuação civil duma parte ativa na
If' que as tropas russas do 2° 'Exer- são em que ele 'se acha;:;'

_.

I SOlIverá, �eguindo a. �l'ã ,B�'I<�tta� faixa de 2 kms., na costa "do mar Guerra� cito da Ukranía capturaram a êi- ) Resumindo os últimos aconte-
n la, enviar uma rmssao rru I ar Baltíco, entre Tallin e Memel, evi

dade de Cherkassy, importante . .

di f junto ao governo do Gal. 'I'Ito, dentemente como precaução ron Q� G. Aliado, Argel, 14 (Asso-
Refof4"'os aos Balkâns .entroncamenêo ferroviario situa-

cimentos políticos
.

tsse flue o�
na Yugoslavía, Este governo, se-

ira a invasão, medida semelhan- cíated Press) - Os oficiais bra-y ram Os seguintes: ría lega! dentro elo palz mas seudo na margem do Dníeper, ,1le li que foi tomada na Europa sileiros que estão atualmerâe na
As formações '2 unidades que

10 - 'A conferencla do Cairo, reconhecimento não seria tenta- Ocidental. Todos os habitantes Africa do Norte, fazem parte do
se distinguiram na captura des- em que 'foram discutidos os do perante a Grã Bretanha, da arca afetada serão forçados nucleo preparatório. para a che-
ta cida(h:� trarão de agora ém --- -------�",-....,.--�-.....

���-II a retirada pura o interior, exceto gada de uma Torça expedícíoua-

.....,_""."..,_ """""""""""' _.___

. ;;��.;�..
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a

denoll.l
i n

açãO. de. «�.l.le.
r ..

I C.·O.·"ce.did a...... a cidadania ��������:��..n=l=)l=í:l_s=b=r(=ra�l=If='I'P=,::;�ci=d=a=-=�=�=ae�,r���,�a=;=;s=l�=i'=ra=,=,=a�,e=s�t-e�-=t=_e=a�tr=o�d�_e
éiirados do' servico

......

ati- francesa aos -ussulmá.nôS
.... .. .

vo oficiais francêses çao 'do general Cafroux 'nesse

Argel, 14 (Associated Press) - sentido, Segundo essa aprova-
o General Catl'oux foi nomeado ção, será :conferida, sem a mabr

as 'Ordens de combater os aliados 'd '" d
' -

t d-.,anl-OI'a. a_ '(.l·d'ada'n'l'a fr"'''''''",''za "',J� IpreSh ,en,;e
-

a GümlSSaD, que ra- "" v_ _ <411'--'''- _ ,,'"

:_'lll Casablanca, em Novembro de
çará n pwgrama relacionado l1lussulmanos, que 'j:l'Ossua:m cer-

H)l�2, f'� :ontl'a >l�lmirant!;,.Rohel<t com a :nova pofitica para com' to grau 'de !educação intelectual.
�OJ:d.oy:, cOl11,.nd�l:tc (I�� flOta

a população Mussulm'ana. Como Esta concessão ,não prejudicaránl10blllZaua em Alex�ndfJa" q.ue se sahe,' jessa politica foi assina- a posição politica que permite [!
se recuso� a S� reumr aos alJa� lada [)clo general De GauHe, no poligamia. Ser60 criados mais
elos pm' Q �nos. Amtos fQr<lm

I discurso por ele pronunciado clo- postos administrativos :ao alcan
postos n,:_ lista ele reformas, mingo ultimo, O comunicado oft- oe dos niussulm.anos, será exe�

(�)l� penwL's �egular�s, por de- cial, ho}e distribuído, da c'Onta cutado tambem, um ri'lan<{) ele .nllecrsao do COllute NaCIonal Fran'l a,
inda de, que \o -Comité FranCêS [lhorament:b social desti'naclo a

ces.
__.

da Libertação aprovou a or1enta- benificiar 'Os arahes.

Oeup(_'l,(]a {L cidade
(h� Chel'kassy

Moscou, 14 (I\ssocíatcd Press)
- O marechal Stalin, anunciou
numa ordem 'do dia, a ocupação
da cidade de Cherkassy,· pelas
forças do ex'ei(cito russo,

"

Londres, 14 (Associat=d Press) [
--- A agencia alemã Transocean
anunciou que chegaram aos

Ball,ans "importantes reforços a].e-
mães. ;

"

I
Arg21, 14 (Assodated Press)

,_ O Comité Naciollill Franccs
retirou do serviço ativo dnjs al-

.
mirantes que por muito 't'empo
se recusaram a reunir suas fro
tas aOS aliados e as contiveram
tiOS portos em_ que S2 enC'o-nü:a�

-

vamo São eles o contra almirai1t:�
François MicheHel', .comauuant,e
das forças navais qU8 s�guirmn

Cada vez mais grave
a sHuaçâo da Btdgaria·

Londres, 14 (AsEoC'iat-ed Pres3)
lr:--- A emiss�ra (�O Cairo il1f,-:r

mau que a sItuaça:J na Bulgana,
iorn<1-se cada vez mais grave,
realizundocse j-euniGes ministe
riais uma apoz Dutra todos os

dias.
.Entrou em Santos

"Dona BIanca"
Varios poutos capturados São Paulo, 14 (A. N.) -'Noti-

cias de Santos informam que
Londres, 14 (AsEodaü�d Pres'<-) deu �nh'ada no porto daquela

- Foi -ofici.alli:lent-ê anunciado, cidade o vapor argentino {(Doma
<,Que as tnopas russas capttira- BIanca:-, cuia carga ele\'a-se a

ram diversos pontos fortificadas 4.515.216 quilos cl'ê trigo, num
� inimigos, Situados á oeste de?, I valor. aproximado de 2.500.000
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LondreS, 14 (Aswriated Prress)

--- Riohard Massock - Os p[El
nos para 'os ataques, na proxi
xima primave raí pelo sul, por
miris seis exercitos aliados [e�

guiares e guerrilheiros, em cuml

primento a promessa de um ata
que tripartito contra os aL�mães.
pareoem bem el1cmninhad os, C{}

mo resultado da mais intensa

BRASIL, PAIZ fANTASTICAMENTE RICO
m}enh� (l.c uma viagem de inspé- na prossecução da gU8rm. Diss;�
ção de quatro meses pelo Brasil, ainda qu,� EIS recentes d,,'clara
como representante dos Estados çõ'cs (lo s21wdor Butlcr, il r2sJJ:?i�
Unidos e a convit'c do governo to dos gastos norte-amerioanos
brasileiro, para 'estudar os pro- na América Latina, não corres

cessos de educação técnica no pondem as realidad:::s no tocan-

pais. te as mLlhas obs;[-'J"vações no

Em S. Paulo, estabeleceu um Brasil>. e

Icurso de mct�lurgia na �scoía 1 Bales d�sse tmubem qUe os �s-
de suas propnas übservaçoes no tados Umdos espermn :enviar _

Brasil -poderia diz,er' não estarenl )nais quatro proL"ssores de Me
os Estad'Os Unidos gastando.em talurgia para o Brasil, afim de
vão na América Latina, obtfm- auxilia-lo no treino do's cientis
do, pelo contrario, vantag·ens tas industriais e que os estudan
economioas e :militares que auxi- tes de eng,enharia brasil:=ir{)s pos'
limam grandemente o seu pais· suem excelente base oulturaL

Todos os reforços possiveis
ral LoehT chefe 'da LuM\vaHe

Zurich, 14 (Associatied·· Press) enviado aquela região varias es�
- Pess'Oas lTl!elhor . informadas quadrilhas de apardhos; que an

teriormente erain 'destina'das á

frente russa, Calcula-se que uns

\ .41 mil soldados 'em reserva até

agora a�antíOnados nas zonas de
Insbruck e Klag:efurk acabam: de

chegar na Bnlgaria e Grecia, sen

do destacadDs especialmente no

norte deste -ultimo paiz, nas Í'e
giôes de Solonica e Cavalla. Ou
tr9s despachos diz-em qUe varias
unidad'es das 4a. e 6a. Divisões
de alpeninos, estão em viagem'
para a frent'e russa para auxi
liar, -embíOr.a, não tenham sido
preenchidas ainda as baixas ali
sofridas pelos alemães. ;

Nova Ymk, 14 (Assodated
Press) - O dr. A:. Allen "Bates;
diretor ç_la s<eção quimica e me

POlitécnica. Bates declarou que
talurgica dos Láboratól'10s de

Pesquizas WestinghouEe, revelou
numa entn�vjsta, os projetos pa

ra.
o desenv.ol.Vimento.. industriall(tO Brasil, após a _guerra, que

pareoe ir além da expectativa%.
Afirmou ainda que «o Brasil· é
D pais· mais fantasticamente. rico
'2m minér�o :de �erro> e aCl'es
centuu que 0:0 Brasil algum dia
fornecerá minério de ferro a iodo
ü mundot. Bates VDltOU recente-

desta capital asseguram, que 'Os

alemães esperam :que a invasãn
,aliada u:o :confu}ente se verlfi;.
cará pe10 sudoeste, pois segundo:
se confirmou estão sendo envia�
dos aDS Balcans nas regiões
ameaçadas, t'Odos os J'ecursos de
que os al€ll1ãés dispo€m. inclusi
ve grande comboio carregadlO de
material belico. S.egundo notícias'
fidedignas recebidas nesta cida
de, o alto comândo alemão. pro
meteu aós generais Von Mach.c
List, comandantes das tropas do
Reich nos Ba1cans, «todos lOS r-e�

forços passiveis'.), tendo o gel1e�

SOCIEDADE CARLOS GOMES
Ficam convidados os sr. sócios e exmas. famiHas pa

ra o baile de gala a realizar· se dia 25 de dezeL'lbro, com

tinicio ás 21 horas.
A apresentação do convite que está

.

sendo distribui
do é indispensaveJ. As mesas estão a venda no cartório

�óbreg8.
TraJe de bf1iIe.

A Diretoria

Continuam
ataques

os

aereos

EstO\O!JllO, 14 (Assocíated
Press) - A agencia noticiosa ale
mã, informa que formações de
boml ardeadores

-

nor:e ameíca ...

nos, atacaram, varias cidades da
aérea costeira. germaníca, ontem
ii tarde.

atividade politico-mjJi�(ar dos
aiiadoscloes'de a quida da França.
As int;ençõl2s da Turquia (Iem:..
bra-se a coilf'erencia ,entre �no

nu, Roosevelt e Churchill), CDns�

tituem um enigma. Os comenta
ristas ingleses aoentua;m a mu

dança, peja Turquia, duma posi.
cãü de LCllevroleníe Ilã(l-b'elig'c�
r:ancia para uma (:ontri.buição di
rêta as Nações Unidas, em futuro
muito proximo,
O

.

correspondent·e da ReuL:�rs
em Ánkara, entr'(;l11'entes .. inbr-
mau ser geral-a opinião na 'l'ur
quia dc� que uma ofensiva total
dos aliados contra. a Europa po
de ser esperaria em futuro pro
:xüno, :·:possivelmente antes da

primavéraj}.
No Cairo, o marechal [eu

Christiean Smuts disse qu-e {IS

\ ;aliados ainda km muít-o traba
lho a !sua frente e qu:� a vit'órj!a
demorará algum Í'iO!mpo.

Anunciem neste DIARIO
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�1 Presentes para Natal �
(� Louças e Porcelanas �i
t: Aparelhos para café. chã. catézinho e jantar, nacisnais e estrangeiros :1
�: -Venda avulsa de pratDs. travessas ete. de fedas os Unos. :j
t� ARTIGOS de: Aluminio. Esmaltadõs, Ferro. Vidro ETC. �1
��. fAQUEIROS COf�PLErOS ��
�� e venda avulsa dos artigos da Wúlffm.etal �1
I� Miudezas para Cosil1ba ��
1� Entrega li domicilio
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" ,',': ',' I faço saber que pretendem ca-

,',DE BLUMlNAU, l sar-se Ambrosio Kraus e Maria
,

,

Thurow. Ele, natural deste Es- 1-l';1 (1{>,,\�(>,,1' (1,(:", tI' t .
.

" \'_' •• 1 P' 1 )
',' .."��",-,,=-"","" , tado, nascida aos 14 de Janeiro

� . ,(H o rent'l"Vls.:a re�ldL'llto no ri!.HI!H·]P10 ! (_, <,;.;\.11ne11:\n, (a La, :.,a '(\

, E X P EJ) lE N T E de tgü2, motorista, solteiro, do- do Exen:Ho� Arnullb (\ .Aerouantic», nascido entre 10 de ,J :uwh'o d{\ Ii'WU a m
, ,', ",

miciliado e residente nesta cida- de W25 (,de 1S a �tcl -Hltn� de: ülad4�):
"

,

, ". -: '

,

"de, fiiho legitimo de Pedro Kraus
T�I.1099 ... (.. Po�taI57 e de sua mulher Amalia Kraus. �\-,----Dia 1.0 de Dezetnln-o (10 COíTt'ute derneta militar ou certidão de sua situação militar, conduzindo

_

' n;� Aclimes Balsini Ela, natural deste Estado. nas4'
- SU3 Ficha de Apresentação devidamente preenchida,

""', ' Díretor-Responsavél cida aos 5 de dezembro de 190 , Procurar no Quartel do 32.0 B. C, à rua Amazonas, cu no

J)r. AffonsD Balsmi domestica, solteira, domiciliada Acantonamento da 3.3, á rua Piaui, entre as 9 horas e 18 ho- 4) Trazer em lugar bem visível um emblema ou braçadaim.l
Diretor-Proprietario e residente nesta cidade, filha Tas, a respetiva F'cha de Apresentação, relativa ao corrente ano. com as COles nacionais, -r

legitima d�lhfredBerico Thurow e -A's 7 hs. serão prestados todos os esclarecimentos 50- TIl Ficam dispensados de comparecer no Dia do Reser-
de sua mui er erro Thurow. b h' d

'

ViEt1 (tô de Dezembro] os reservista � cue residirem em lur:ra·
,Apresentaram os documentos re o preencs intento ' a mesma e as comemorações do dia do - '- CI_ ,{ '-_ � �.

exíaídos "pelo artigo 18,O do Co- Reser vista, sendo- lhe entregue ainda um extrato dos deveres re s muito afastados da séde do municipio e sem li�ação ferro-
b do Reservista. viaria, os quais encontrarão nas agencias dos Correios e Tele-

digo Civil, sob 'no 1. 2 e 4. 'Si
, ,. 1 1"

,grafos, as Fichas-Biihete para fazerem suas comunicações por,

Assinaturas alguém tiver conherímento de .i:l___,Xo Dht do Re:�:el'yii-'ta (lo í e __'ezl'lllbl'o) escrito, isentos de taxa.
,

'�nl1"1l,' c,·ó.! fO 00' existir algum impedimento legal, I III) S
.

'f' d t d f
.

f lt" ", _'"v }"
" acuse o para os fins de dírcíto. 1) Apresenlaris,e, entre 7,30 e 8 horas da manhã n05 loca. ,

.__ ão [usti rca �s, para o os os e eítcs, a; ,at 35 ao

t:cTtJ{"."tnl1 Cr�S 35,00 E. para constar e chegar ao co- is de Concentração � Grupo Escolar Santos Dumontv
â

rua se�Vl(;o .ou aulas, n� aia 16 de O_:zemb:c:, dos reservistas que

Coloninl Cr$ 20,00 nhecímento de todos, lavroo pre- AmaZOl}âs ou naAvenida Duqde de �ãxiê.ls - a fim _:1;> sar h(l�am--co�p�recld.o as cor;;emo.rtJ.çoes -l CIVIC�3 ��,�:a data, �t?!n:
sente para ser afixado no IOg"d! conduzido ern formatura, com os demais, ao Quartel do 32.0 B,C' provado pelo registo �� respetiva caderneta milila: GU cerliíica

Numeros do costume e publicado pela im- GU no Acantonamento da 3.a Cia. "

do. (Decreto Lei n. 2/::>1 de 6-XI 9"10),

..:\ vulso ('1"$ O 30 prensa
I

IV) A
.

t t � 1 b dei,--,"� '; ," 2) Trazer comsigo o certificado, caderneta militar ou certi- o reservrsra per aliar ce raça erra com as cores

_:-\íl�aza(10 C�r$ 0,50 Blumenau, 13 de dezembro 1943 dão de sua situação militar e a respetiva Ficha de Apresenta- da Bandeira Nacional, aqueles que exibam seus certificados ou

,

.. .c_. f..'ol"bo'racões recebidas na-o' �.. I RVictori!1o. �raga ção, devidamente preenchida para entrega nos Postes de ReCO'!
caderneta mif�ar, será _

concedido livre !�anzito (passagem de id�
_ ra e, '" t,;; Ofícía do .t'.g1stro CIVIL lhimento, na ocasião designada, e volta.) das v horas as 20 horas, 110 ma 16 de Desernbro, ale

serão devolvidas e fica sua pu, @•• <O �.,.••••H 4- � o quartel do ;-'.2 B. C. nas Estradas de Ferro do Governo (Fe-

b1i�ação a criterio da direção. "Arrancar e destruir gra- _

3j Apresentar se nos locais de COllci':!1tração, mf'�mü que! �f'faJ CHI Estadual} <;tu ,iS .que se encolltrem sob controre, Cl'll'

..
,

.• .

.

.

. 'vatás é concorrer para o I nao piíssua no momento por qualquor mO:,VQ, o certificado, ca- torme o Decreto Lei n.fe!'lGo. �

•.� "Cidad� _!-ieBlumenau" ;'ão desaparecimento' da __
'r ,Me - .4 ......._ """,",,-,

h","'1""""""�"",>
...,.,__.=�.,.".__"'="''''''_2'C.,'"""""",,,__

.""'[ @�A··4:ic·u��,'·�l·i$ia�n�-oÇ;·Ha·-:ulk>'fa·#'$e1fnf4ir··��a�se responsablltza por conceItos
ma

Of t
,u.�. ,:;_ "" '" '"

emitidos· em artigo,;, assinados. bna em Blumenau".
. � SUI'lS folhas os ç-rmrakís (brome-

, , .

: � i Uaceas) tornam-se f6cos de mos-

1.é;1�iõs1iDfi�7_�'miíRõSWM" A,fluncios nesta Secção Cr$ 0,40 á tinha - Mínimo 5,00 I��::::�r:r��:�;;±!:=��
4fXí!lí:!&iim���lC'e'!l' I '

-- tiIi.�Oi IUZXA • � ....0J&Ci8!flij::i;;.A&","m::tii<C."-'_�_� RE:Qij'iCiliWr:::;!'ia"'"tt!$i!�",,*,",I'�n'i"',!l'..;;mr�'"'{� �.......,."�_:.:..�"jO",..,,.�'�=��._�-

as suas féstas tenha sempre em casa

FERMENTO
AÇUCAR DE BAUNILHA

P O' S D A R A P U D I N S
MEDEIROS

'(:"1 f-,ni>")' "'I" �,t. �J" ":",j"") ,_ • t t,,_

Dezemhro

,'Oficina Propria
\Rü� 4 de fevereiro, i

'.

, .•. Os' Bons Aínigos de,· Todas as Senhoras

Pelo presente licam convidHdos os Senhores Subs
.crit0res de uçces da Sociedade Anônima acima rnlln�iona
da; par[�. a segunda assembléia geral, que terá por rim o

exame discussão e aprov8ção do laudo de avaliação dos
bens .com que o sU�8crHür Afonso Sauder, pretende :l'e:aJi.
zer e üitegíalizar parte do capita� subscrito na rcrma\)ão
dá. sociedade, cuja assembléia realizar· se á� no dia 30 de
Dezembro cor'rente, Delas. 9 horas. nesta cidade de Blume·
nau á rpa :5. de Novembrõ 1.425-1', Andar. e

.

..... Bll1menau, 10 de Df�zem!:Jro de 1;}43
.

AFONSO SANDER Iueorporador
Il"""............""""'....�, r!lllj!" ii WiWJ\!lW2LAC _&

Um desejo manifestado

pedidQ· executado

L*'''''''.............. I,
I

1

I

M " r c a " C A 1J E çA B R A IV C "4. "

pClra os bolos; e tOrTelS da! Nat;:;I.

PÓS DE PUDIM "CABEÇA BlV'\NCA'J

para a sobremesa da. Feslo:lõ.

fARINHA BABY (Amido de milhD entra

refinado) para guiozeirnos do p,êli ;;;cicla

À VENDA EM TCD05
OS BONS EMPO�I05

:-.:- .-
-

.

Fe)."dinando R. R. CU-rt -Oopbeide
BLUNtENAU :, .. Rua Floriano Peixoto, 94 • TeL. 1 H8
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CLIVE BROOCK
Bill ar

encantador romance Em que ha muita ação, an.or e Emoção! E mais UTl) UNI V E R S A L J O R N A L

Entradas: 2,00 Batcào 1,00 .

f.bt;l'��lã�Jí1l>lí�;i&tlic���À'C�1'.;l';í!f,r4-:;g·�';��b�Y!Ai E dg@M"""í"'M'&''iíí'''J!j#lie''íilMJ!!im���2tigl\t@líitlt4��:,�W,<��D'"�A$l[�i&

I
I
I!
II Hoje á noite tere,n os ma is r das da Ci;pitai bandetrante,

1"1"1
uma das "finais" do caillPeo-l o quadro carioca. soirerti ai·
nato Brasileiro de futebol. gumas mouiflct.ções: No se-

_��_____ _�____________
N;:;, prlmeíra partida a se· lecíouado paulista, SirviliQ

Redatores: LOPES DE OLIVEIRA. e J. BORBA leçãe paulista levou a me jogará no lugar de Lima. O
...... =�_. ._�� íhor pela expressiva conta- jogo será irradiado, a partir
-- -----. --- - - - ---- -

gem de 3Xl. Segundo DOU dns 21 horas.

"Waldir -)·ogo" -"UJaloír não iOQ_o".�. [.���_z='��"""""�ni'::t�'Fi®m::""ii!�_mfi D,,'" � .. 1l 1I_�...,. "'" Th."r!!.,r """.}'l! '4....� ..... 'I!......

üomPlet.a.men. te. alheíu á di-l .Nã.O as publicamos por que, "'. l.\.'...,jj./,Uj'.... ti..fJi.i:liI 'jW � l'!§.1""��.il:A

reção esportiva deste diário, 'pela vontade de muita gen-
I

- Médico �

Ioí publícada, na sua edlção te boa, os [ogadores entra
de domingo último, uma nota rínm em campo para jogar
dizendo que o arqueiro Wal- com fi ernas partidas, de um

dir, da S.D. Blumenauense letas, febris, asmatlcos, e até
!}PFRQ�TE Da H05pnlU. �HU�TA iZM1EL .

���nj���ab��i�o���ad� �'��rar�� pr�·i��,r���iso�·C�· o nosso � li:;�i;���'!��y��:c:,"�=,c�;!�-,�=����;;;...��fiiH

��:S!:�ii�:f:n�:�a pe��Vi���� ":����H� eJú��i;i�ia;IUt��ia�l��
I liRe cordsH mundiais de atletismo

tro-medio RelIli... tudo Ialso; é "blull" dos mal- "
-.�

F!, na hOfB: do jo.go, a.pare- ores; é
. m�ntii'a 'grl)sse�ra, I Bão (IS 8e�u.jlltes os. "1'(:\.! Draper.\Yykoff)-39E� ·-9-8-36

ce o WaldIr, unítormizado, com ranssnnas exeessocs.j cords" muadlais de atletismo: --4x400 metrca=Equlpe Nor
cheio de saúde e vontade de Ademais, quem quizer explo-] 100 llH::tros-,Je88ü OVJelJéI·- te-Americana- (Fuqua-Ablo
jogar. E jogou... rar a boa-fé alheia, quem U.S.t\..-lOs2 -206936.-- Ha- wich-Waruer-Carr/+ 3rn08s2-.
Queremos deixar aqui pú- quizer aplicar "golpes" com ruído Davis- U.S.A. - 1082-- 7-8932.., 110 metros c/bat reí

bllco e notório, que não h-ou fios €XCUSOs, que bata em 6 6 941.-200 metros - .Iesse ras=Foreest TOWllS -- US.A.
ve .de nossa parte, a miníma outra porta. A nossa estará OW8D8-U.S,A.-2083 - 26-5· -1387-27-836 - 40U metros

intenção de enganar os nos- Iechada à boateiros com suas 935,-40D metros+ RurlolI Har- c/barreíras-eGlenu Hardin->
sos leitores. A UOtiCi8 foi da-' noticias dolõsus, ,_ big-AlemanI1a---46s0 - 12-8' US.�-50s6-26·7 934- Altura
da por um boateiro qualquer, Estamos tartos de couver- 939_-0rovfJ[· Kiemmer- D.S. -Leste!" stfo"ers-USA- zmr

í

apostador talvez, explorador tia fiada. A-"16s0-296·941. - 800 me -17-tj n4I-Distancia- jesse
ua DOBS&' hôa fé, Aliás, ti bõa tros-Rudoll' Harblg --- Ale. Owens-USA-8m13- 25-5-35 •

• fé D'&O foi uesaa, pois, como Mal' ç:, uma v.1>1
manha=-l m. 46s6-15-7 939.- TripHce·- Naoto Til,jims- Ja4

dissemos acima; só tivemos l.J \.,Lq �ooo metroa+Rudoll Harbig-s-] pão -l?rtlOO - 6 8936 - Vara
conhecimentos do caso, ao Ier Alem3uha- 2m 2185- 24-5 41.1 COl'nehus Wel'illerdam -USA.
mos o jornal no dia seguin- vcrernos O form',' rlua$>' -1500 mefros-Gunder Hagg j-4m72--6 t;'·941-Peso- Jack
te. Nós absolutament3 não o -Su8cía-3m 4588--17-7'942. rr'orrsüce-l]SA--17m40 5-834
dr:lremos noticias de tal natu· vel'Adolfl'nho' -3000 illeírüs-Gundel' Hagg -Disco--Adolfo ComlOliíli-
reza. Esse negocio de "fula- -Sneclll-8mOls2--28 8 942-- ltalia-53rn34-2õ·1O 41- Dar-
no não pode jogar" 8icrano A nossa satisfação é ausie' 5000 metroe�Gunder Hagg- do - Yrjo Nikkaoen- Finlau-
está doente", etc .• etc., ja SB dada pelo jogo de domingo SUécia-13m58s2- :,,{0-9-942- dia-78m'iO-·ló·l0-g3S- Mar·
está tornanno epidemia; fIa nfí.{) se prendt! sómente ao 1O.UOO metros-'l'Blsto Maki- telo-Erwin B!ask - Alema
clubes que mais par�cem um desel1rrolar da partida. Fjnlandia�29m52§6- 17-9939 nha-59mOO-27-8 938-- Daca
hospital, ... até a hora. do jQ- E' que, aeima de ludo, te� 4xl0Q metros-Equipe Norte tlol1-Glenn Morris-U 5 A

go. A doenca é apenas no remos o grato prazer de ver Arne!'icana- (Ow€n8-�letc,e.U· I '7,90pt-7 e 88936.
boliU} do jogador. Não ha re- uma vez mais. o nctavel ar- ----�--

�eod��ç��iI1ee��Cgá:dg:r:eCf�I��� qt�irc�a��!iaenf)'el:iaO����10'dO asa 'illy ievert
bá! de quo dinheiro... grande jogador é por todos
E Dura."conVe1"85. Inole".Não admirada � conhecida. Esta. =��.�.==�� ===-=--

vamos em ,rc"orridas de gan- mos certos que AdoUinho R.!la 15 de Novembro, 152680". Nã.o nos prestamos para. brindará o nosso público com
d'3.r noticia.s falsas, 'para era .. uma das suas grandes exi.......

��"'...:: ..n."."."-·:-;,.._.. �-.·."..,·__ ·_"'�·�,.u:_-_-z.��_.;_-""-"-'-.�="'"'_-.=...tõ===":::=:.�-==-�_-,o=--".�c=..-"-u;::�-=,,,'�

ar confusão. Por isso não pu· bições, constituindu, por si 0,_.../ (__/._..�:» dos mil B um artigos diferentBs
blicamos: só, Séill termos a mínima .ln. / /�
('O J<ígaUOl' X NÃO PODl�RA' tenção de dirnir.mir o vBlvr ::__./� 0/,/.)é? onda V. g, anam::trará tudn fi que
JOGAR". "ZERO ESTA' DO dos demais jogadores, um IJ p. n TI \I :1 I !p � tll
ENTE"! "K I<:STA' MORREN-I grande espetacula, uma grano

----- XL!l;1; !) � 1 h ÍL ----

DO"! Ele, Etc. de atração. FAI,������: --- SEDAS; cd!: últimas novidades - CASE-
�aa:W���\���ZN.�?A MJHAS em modernos padrõr8, desde ü �:r!ígo buato até a

RCá� �. mail! l'in_a qlJu)idadc-:-- UNfiOS. Ç'an:uls - i\.�IAMENTOS em

-I geral. Um belO búrtm!f'uto em CORTINA:3 Ima:3. - NOIVOS
encontrarão f;�ui todos artigos para O@ seus enxovais,

I pelos menores preços!
i TErmOfà fEi'flJ$: linr�o e riquíssimo sarlimento, por pre�

e+$<t·-t�+$'$+··"·f.·�··@<t>·0 (€H ••H·t-'h\·H�t-•• ++-••H.:0 CASA· DO AMERICANO SI l\ I ços Bem COjHJlJf;,,��neia 1
f: n j � ",i,__.. "-:<;1 " '

n ã €> � VI'. .'
I GHAP';:;.US; elegantes fi ffiode:nos, daR melhores fábricas

;; nxnortanora thj lVlaOBHaS Õ. lt : � Mer(ifdO d.>e AUTO.MOVt:IS do pais. NOVH rümessa em típ_o Am('�ic!1no. Chapeus de lã
::. .

= .�." .=

.. if� ainda, 11 venda por preços mine IHfai{1S do que ü atual das
4'J>'''' o -: ��_�S&iMa"fflijfSiidW_iA!iiflJ'l�� fàbricB.ê. {JAPAC·Ef'rES tropicai�; para hom�ns, 38,00, para
; ��1\r�a'tl.r p�w�n�:·iU:!�llte de"! E' sempre asslom crialli'9S 29,00.
"f'JI"

� .;;-"�.;:._; '4:.P ,\Ã ii�� .. �,. ,,-._'_--,�-- ("'''� ._'" ��-I-"-�, �.... 10
"t'"

Y

... n� n' d
'. < � . ..

.

_ • •
CiU>i!$ffi"t� de trícüJine, bôa qualidade, ainda li 28,50. --

4> .\J�. ("�.(.;:!;; lf' :;:t Q. te'r f':�n � 'i'( fi r. t:"�n I� rn gA - "" -

1

+-
h -...,..�"'.. H.......... 'Ç' ,""" .... " "H.. ...� Y ""� "'" �, • -

� 1\. '" " '., _ •
�,

Blusas avil1óftr de seda e ga!J3_rdine_
.. _

� ral iC"o"'ros Co�ih')s j\flr"rduraC! -: I" u! 1.{tHo uma vez ?arlOCHS. e.pauhstds� estao dizputaudo ElHAVA!AS riuns em lindos e mOdeI'mS8iffiOs padrol3s,
:: " r I 1 � r;! { - 1 'V 1

>:;)I.I'� rln�" do Campeonato BrasIleira �e Fu.ebol.
. . " de marca Yank':;e; a marca que realça o bom gosto e a

:: e cc. ! I
, (Jo.I?ô�dO �emI>re de concha.; <:�mo, se dIZ na. g lr:�� I eleganciuM

Aruel'Íüulfl.- Excln�ivlda_de deEla .cà�a.
..

w Ql Q"'1 : �ml.}{}8 f:c�ram eíspel"alJd�-; os venC��Ote6 do�. dem��s nE:,;_ CAPAü de bor.rtlcha (:ID cores llsas � fan[I:lZla�, pala se.� :: 'J'eleih)llJ]l.E:' ->lO,'U\) ti' .. tados, paru depo.�, em LS.eu� proprlOS dOD1!1Jl<;ls, fdgada nharas. CapaI; de !Jü!l'{'cha e de g�JHrdme co:-n nuas faces,
e � �.... U íf-4 i �� � \;;.� .. .§;eiwtia. [��:;]fi�itll -: uwnte e sem os lUCOnVeJ,Hen.es das longas yl.agsn8, eu·

para homens.
"

e íre�tar seus concurreutes,.; que geralmente, ,lá, se encon.. 1'\8 i11Hrü!)f; n.üvidnd{::s er.J SO)JBRlr�HAS de Eeda em0.+· .... ,,��4!�.,. ...�.<).�<t"'i'8Ii QJ�:H·.!)<� ..�.�,H.��H"' .. -t;+ Q

Iram tropegos e esgotados ce tantus emhates em que se
cores Usas e caDo de CUIHO.-Bols:};;;.

empcnhar!lrn. _ .

'. . .' Artigos fl,W5 em lOGOS de cintus e 6USLensorios.
Por ISSO, .as sel.eçoe� paulIstas e gua�a�llrl�!a podem COlliDleto sürtinLGntü em ARMA RINHOS em geral.

derrubar ús "lmpeCllhos", 08 pobres !Semi flnalwtaf, cal- '

mamente e sem d�sperllHú de lli.uita energia,.. Loüças <Et .f"i?�T�GOS �pn2%ra r;�tr®g:�6l?de$
Essa falha no magno certam'� uat!Íonal já vem fIe h:n' D;S�O$�-O mais com.j:fÍf'ÜJ fwrHmento no Estado em

g,� e j'!n�Ei3 sef á SUGada. Hão de ser sempre cariocas e

1 f J musicas nacionais, !ntcl'-3mf;l'ie�tws e €strangeir,-u;;. Ol'an.pau if'i!as os lua. istas. a 11'HHWS que S. Pclulo e Rio seJ'aro l' < 1 '

de ctock CID mUFicas CifJ8G1Ca�.;, Htl; mais cbc-brl's uoras.Silp'Jradt,ls financeiramente pai' algum E8tado do Sul ou
.

[:jP!!l.- ".-se ]\;.'oviclnue _--o
_.

"dqNurte.· I
_ _.

Vrrrtm:,A� podatis H0 fwo aC8oamentü.-l-\gUln8iií e CÜl'dss.
TOC.!iI-mSq;«]l'; (Pik-Up) da m!H'';;8, VitOl' e OdeGu.

B��!Jt�Q�J�DO�: Como em Cé!�H, n:<lI, um rlquiEsimo
bii3i'

II
i�l

rl1II

Campeonato Brasileiro
Cariocas x Paulistas

CHE
Domingo próximo, o PUb1i-, grrmde clube 1!OI'Íl'wopolHano.

co esportivo de Blúmensu AIÍ[,z. quem conseguíu o em
eSÍfirá em �.f('St8s, E' quo (; II pa!i..:l To] () Avtii, pois que, o

famofo iW31 F. C'I o notavd· cnmp-eao Incal sempre se

�l-"qU8íl�i!ío' de Flortancpolls [.manteve com vantagem no
��_. "

..... s cs ,,,,.,.1..1.:.. '_1

,�1,f\.:s:.7ft'�nlH_\:l I "'�_
Jogara contra o

.
campe.ao .la t!l;; (��,��(j�;r,�': ::�8f�;,��e:- �leTA3D, a S. D. Biumesauense.l I�L dOI!' (.Vdl(••aos e· granue.

Como é sabido, o "Blmnenau I O Aval virá com o seu Ia-
•

i mcso esquadrão completo.
ense" fOI vencedor do S. C.I Diamantino, o grande zcguei
Brusq.uense'n-àl�as vezes con-I 1'0 da seleção, desta vez. es

�O��hV8S.. v Jogo. entre o I tará firme ao lado de Fatéco.
1\VíH e Blumeaaueuse se

re-l AJ qll� turío indica, a par.
veste de caraetezístícas es- tida de domlugo proxímo se.

pectaís peln, grande façanha rá uma des mais sensecío
ret.lfzada pelo alví rubro lo- naes e smoelonarites pelejas
cal, quando ameaçou seria. de furebo! até Iwje realizada
mente P. invencibilidade do DOS eampos locais.

�di;%$Õk1;u�1�;';;;;iRUIde .FeU��·� t��ii"'%t@sowlH';1.':
Rua 15 da R{.vembro, HH3-A

I l\-faicis de Hãd�tls. illif.!UJlIYG Heiri\crf.j'iU;êo em �erilL

m iviaxima Pres�eza -- 1ilei'V!i;!}� Gi'l:r�ntiüí)3.

NI �tMimm�=!'!=!!:!;w!.:����j;iN'!;!!:!:'!�_

Bom ReHril. 21. - f!'me. 1259.

o Sernana

Bhuuermu

Radlos e \faBvulas
"RCTOR

05 melhorGs paIos preços menores

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



EXPORTAÇÃO
palpitante 'assunto debatido. no Congresso

Brasileiro de Economia

Aniversarias
Rio, - o dia consagrado ção, Segundo aquele vesper-

á Nossa Senhora da Coneeí- tino, em 1939 naquele dia de
ção, é sempre uma. data pre- Nossa Senhora da Consceição - O «r. Afonso 8oare.�,)' filho
terída para (18 casamentos cerca de quinhentos pares do sr. Alberto Soares;
nesta capital. A reportagem uniram os seus destinos, Em -Il «ra. d. Eiza Franlce, es-

de "O Globo' verítlcou que 1942, não chegaram a 300 e posa elo ST. Boland Frankc;

los consoreíos, de ano para no ano atual, apenas a 170, Casamentosano veem diminuindo, assus- Conclue "0 Oloho' que o

tadoramente, seja pela cares aumento dos salarios é ainda Realizam.se hoje, dia tõ 08

Nascimentos
tia ou pela guerra. que veio muito recente para Influir na sequinie« enlaces mairinumiai«:

Isgravar
ainda mais a situa- decisão dos namorados".. ,

-da sria, Lídia dos Sa i1 to,,", Encontram-se eui [estas 08 se-

f: -" t
'

b b b filha do sr, JOS(! Teodm'o dos guinte,� lares::ae am em se a a por uma •__._.�+_+._._+_.�.�+ 0+-'.---+-"+--+--+-+--;+-.-+ Santos, com o 81'. Ilor}'// Kreps- -do 81'. Otilio Borges e de d,
colherlnha do PUDIM MEDEIROS ",I); Francisca Borges com o nasci,

�����meífmi!mlmim!!ll_Bài!!!.m_I!Sii!Sii!!!Ii!il1Iii'mI!liI!!IiIIi!l.IlM Homenagem a adidos mH,itáres Ministerio do -da srta, Tereza (}odr!! com menta de uma menina. dia 10;
(} sr, Oscar Prebiancu; -do «r, Dor-calo Bisnardi e0��'.��-.+·+�.++�+.••++.:+�·H�Jo 0•••++ ..:•••••

-

@ Lima, 13 (Associated Press) -

Trabalho -da srta. �los(t. de .i!lJI/(:�da de â, Acelisu: Bi.mardi., com .0lf1/II#

,
Realtzouse na 'sede 'do circulo mi I

\ caiu I) .�I'. EjJl(an1ú J08e Size: nascimento de um menino, dia

o, Iítar, o banquete 'em honra aos ruindo; 1.'J:
" III

adidos militares do Brasil, Chile
------

-da srta. Jvlargm'ida Struiz '--do S}', Herbert Ohl e de d.
e do Exercito Peruano. Compa- com o 8/'. Bruno Wachsmano ; Adeltrout Ohl, com o nascimento
teceu á homenagem o Snr. Ge- O ministro do Trabalho deu a -da, srta, Lina Reclc com o de uma menina, dia 18;neral Barra. Fínalísàndo o ato. seguinte resposta: S)', llia.r Scheidemanlel; -do S1'. Alexandre Souza e de
'usou da palavra i() .Snr. Pedro "O Sindicato dos trabalha- -da sria, Veronica Herinqer d, l"fadalena Souea ;

com o nas-
Moraes .de Barr?s, embaixador dores na Indústria do açu-] com o SI', Beriold Hieronqmu« cimento de wna menina; dia 13.
do Brasil e convídado de honra ear de Capívarí, Estado de S.I
,dós ,promotores do referido ban- Paulo, consulta: I

c

quete. .

, I a) - pode a empregadora I

!
reduzir a 8 as 10 horas do

C sum'd empregado?OU
,

I or bl-nesse caso deverá a empre

E
..

'

M' t '. FRII!OAR gadora pagar ao empregado
XIJI an Biga, li a Importancia relativa ás ia:

E· fi I'd d Fil horas, como ganhavam? I

lista 'lua I a e que or o horarío normal de traba-

M
.. r FRIOO"n lho é de 8 horas diartas. A

as nau e ',' II [ornada de 10 horas depende Ide acordo entre o emprega- \
do e o empregador. Desde Ique não haja necessidade,
nem convíniencia, o empre-Igador pode retornar atraba- i
ino ao horario norma], sem I

que .ísso implique em Iníra-]
ção ou desrespeito á lei. ! i';@!iI,_"!IlI!@!�II!i.!Ill:"Im*Ii!IBi�!illI!tlggIlmitllí].Iií!il!ilII!",_!jí@lIêIíl!\!IB_ill1!1l,l� ","llíMmzW 4411"!. Ii í!�

Coutru-ataques repelidos
O. G. Aliado, Argel, 13 (Asso

-I
cíated Press) - Anuncia-se que

to
5° Exercito na frente italiana,

,

repeliu nos ultimes 24.horas di-
......_........,,___...... -..,==-=......=-__....'_""..___ 'V"ersos c{lntra ataques alemães.

Exijao) O sabão

"Virgem Especi lida
Clt WETlH INDUSTRIAL JOINYILLE (Marca Registrada)

O ideal para casinha, lava ndaria e lavadeira

A ia,bIli,na d,a Produtos Quimico,sAuxiliares 1,1'
"

'

. "BRASITEX S. A-" ,

ISão Paulo, Rua Marconi n. 124 - 5? andar
com escritório em BLUMENáU á Rua 15 de Novem.
oro, 462, Caixa Postal, 146, Fone Ü309� deseja entrar
em relações comerciais com todas as fabricas de pro
dutos quimtcos do Estado, fabricação' de produtos ma

nu faturados, 01e08, fornecedores de,matarias primas e

minerÍ'Js, seja como comprador, seja como representan
te ou agente para 'os outros Estados.

n

·Nãodeixe de_Yisítar
: ,e

_
*:::ay,'é§5i4! B sr.. �,

.

a. grande Exposição
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fARMACIA E PERfUMARIA
ELLINGER �'eIA.
Rua 15 da Novembro, 588

Maior deposito de::

Perfumarias
(Artigos paJ08 presentes)

Especialidades farmaeeuticas Drogas e

Produtos Ohimicos

H O l\rI E O P ..:\_ T I A

F O N E, 1201
Entrega rápida a domicilio

Diminuem Cr SocialnicaRiocasamBntos'os no Kic7i'ínalln, com a sria, : l1ia/'ia

Muller, distinta [ilh« do 8}'. Ama
TO Muller e «enhora;

- contratou. ':ctsa'lllento} em

Gaepar o sr, ii riu I' De,qgan J {,,
lho da s}'a. Vva. Ilcdvlr[/e'i De[/-

Fazem :J.llOS hoje:

gano
Ao Jarem pm' almejamo» as

maiores felicidades.

AGR.ADECIMENTO t
A [amilia John, profundam.ente

com o falecimento da inesquecível
consternada

EUa John
ocorrido no dia, 10 de Dezembro a. C., com. a ida
de de G4 anos, vem p01' este, agradecer as muni
[eetações de pezar, bem como aos que acompanha
ram a saudosa 77lO1>ta â sua ultima morada.

Hermann. John e [amilia
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