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Desfecharam Varrendo
os submarinossua esperada

ofensiva Londres, 15 (Asto. Iated Press)
Estocolmo, 15 (Aswciated -= Re�istJa-se aqui �ue a avia-

Press) - Inf-orma a agência notl-
Ci:O �,hada esta?'eleCL�a .�as ba

ciosa alemã, que os russos des-
ses aos �çoreói, es�a varr�ndo

fecharam sua esperada ofemi\ a ?S sU��lar�t:osA a1lemt.aes, em vas

em arande escala no seto 1

I
,a regiao I..:otan ico, represen-

b , � r ce
t d 1 d

..

Nevel, an o um pape eCISI.VO no

----'----_..,.....__ completo domírno aliado 110 at-
'� Bateram os 'írecords" � lantico Setentrional.

�. Washington, '15 (Assoclated i PadresdcOosndaemnao·rtePress) - O chefe da produção
de guerra dos Estados Unidos Zurích, '15 (Associated Press)
Donald Nelson, 'declarou que as -. As autoridades mussolinícas
industrias de guerra americanas, r.o 'rorte da .Italia, estão pren
bateram os recorda mensais dendo 'e condenando fi morte,
da produção, em; Novembro pas- Os 'padres catolícos que aronse

sado, ' lharn Os seus Heis a não atende-
rem' a ordem 'de apresentação pa
ra o serviço militar oprigato,lJ�;

pesada
Continuamente

atacados os [apo- Trava-se
nezes na Blrrnania

hoje
Moscou, 15 (Assocíated Press]

Trava-se hoje pesada luta no bOI
Nova Délhi, 15 (Associated são de Kiev, onde a varias se-

Press) � O comunicado aliado manas VO'n Mannsteín la çou sua
de hoje informa que os japona- grande contra ofensiva.
zes no setor da Birmanía foram -------------
contínuadamente atacados pelas Juiz Adão Barnà:rdes
forças aéreas britanicas e 'norte
�'lmericanas, durante a semana

passada tendo respondido dois
ataques contra a base tarte-ame
ricana de Fort Hertz.

De passagem para sua comar

ca, Rio do Sul, esteve em "Blu�
menau o Sr.. Dr. Adão Bernan
des, integro magistrado naque
la Comarça. '

...,(... .
.

Em discussão····· a retirada
alemã de Leningrado

'

----

Estocolmo, 15 (AsfOciated
Press) - Os jmnais «Allehande';·
e (':Aftontidningen'i publícron 1:0-

tidas de carater privado dlzen
tio que a retirada pelos alemã,�s
�iJo setor de Leningrado está em

discussEo pelo estado-maior ge
ral alemão, mas que Hitler se 1'>e

cusa a dar ordens. Teme-se que
a Finl�ndia tenh� fa;zer a i;az
se os alemães se r.etirarem àes-

te linha e informa-se que Bit_..
ler -pretende recusar semelhante
retirada. Nos meios milHares, ;ma
nit,esta-se certa ansiedade em

evitar qúe as tropas ali ,estado
!:adas sejam c,:rcadas pelos rus

ws, que investem: ,na zona do
mar BaHlco, deSde a frente de
Smolensk, ondr;; toem havido pe
sada atividade· de artilharia,
nestas ultimas semanas.

Morto pela
***

locomotiva Hill SI Paulo
São Paulo, 15 (A. N.) -� Grave

desastre, teve lugar hoje cerca

das 4,50 horas da madrugada:
Maximiliano .de Barros de 28
aros, solteiro, quando pret3ndia
atravessar o k ito da Estrada de

Ferro na Barra Func1a, .foi colhi
(�o por uma maquina que o ati
rou a 1anga distancia, ficando
completamente estraçalhad'o Pe
las rodas da locomotiva.

JapãO
guerraO

I

J n· ...
.

.

H

Em 1944 o
I a u o e s e r v 1st a decidirá a
F-esteja-se hoje, em todo

o paíz, o Dia do Reservista,
dedicado aos soldados da
nossa reserva..

No n.omento atual, quando
o paiz está cm guerra, em
defesa de sua soberania, es�

ta comemoração. assume es

pedal ímportancía, sendo rea

Iízada com intenso entuzías
mo em todas as localidades
brasileiras.

Para os reservistas, de 18
a..J4 anos, o dia de hojeexl
ge varias íormalidades que
são cumpridas 'em Blumenau
com a maior disciplina sob a

bri lhante orientação do 32
B. C. Ao quartel desta uni
dade e aos 'Outros postos d�

.recepção, : acorrerão, com o

mesmo espiríto de patriotis-
mo dos anos passados, todos
aqueles que têm a honra de
serem soldados do Brasil,

Sidney, 15 (Assoclated Pl'2SS)
-- Falando pelo radio, o primei-
rO ministro [aponez almirante

Tojo, disse, que em 1944 será o

ano em. que o Japão ganhará ou

perderá a guerra. DIsse ainda,
'é urgentissímo o esforço unido

do pNO japonez para o ano de

1 :J44, para a continuação eh!

guerra-.

lutã

Pesquisas
custo

sobre
da vida

oscilações
São' Paulo

. Rio" 10 (B. P.) - Realizando
. pesquisas sobre as oscilações do
custo 'da subsístencia em São
páulo, 'a Associação Comercial e
a Associação dos Funcíonáríos
Públicos desse Estado chegaram
a verificações verdadeiramente
alarmantes, as quais, todavia, de
vem ser as de todo o pais�'7�s_
creve 'O «Correio da Manhãe. A
primeira das _pesquisas abrange
Um' ,período de 8 anos, ou seJa
de ,h)36 a �13. Tratando-s:e de
generos de primeira necessida
de, as conclusões c11egam: a ser

éspantosas.
Com relaçãp as pesquisas re·

ferentes ao periodo mais. largo;,
isto é, de 1930 ao ano en� curS1\),

a.s

em
as cifras acusam' majorações de
36õ/fJ 'para 5000/0'. O aumento da

manteiga
.

de 1.>2%; íeíjão, pra
to 1rril'oriumente chamado ali
mento 'dos pobres, 28Hoill; Iar],..

nha de trigo, 300":;.>. t

De tacordo com os dados esta
tisticos Ique resumem as pesquí
sas .da Associação Comercial, o

açucar .teve um aumento, no pe
riodoestudado.jde 191'0/01 ce o'ç;irei-'
fo 700u; legumes e v,erduras,
100,,:,(>. Mas, a par dos comesti
veis, subiram assustadoramente
os P'�"?ÇOS do :mobiliário, das rou

pas e ti'Üs reIÍlédIos, todos numa'
média de 700!o. Esse inqnéritb
pode 5'ervi1' de padrão a quais
quer ,outros que se fizerem: em

o Brasil

varios pontos elo território na

cíonal, 'sendo mesmo provnvel
que em algumas ZO)]�I,;, sem LI
c1uir o Distrito Federal e talvez

gressão.
E o tabe lamento? Mm esta pro

videncia é problemática porque
o controle dos preços não , os

anula, sendo certo que apenas os

contem, 11ms acompanhando a

evolução que se opera. Medidas
outras devem ser estudadas e to

madas no. scníido de imperiII,' t;'in
(()l1sideniveis I1Hll0raçõcs DO c{ts-
10 da subsistencia dentro de pc�
riodos pouco dilatados\,',

***

Bombardeada a

França ocupada
Zurích, 15 (Assocíated Press)

- A radio de Pariz controlada

pelos alemães, declarou hoje',
que, : aparelhos ln ítanicos sob r::,"
\ oaram os territoríos ocupados
do ocidente e vários pontos, 11<1

noite de l'IJnt2m".

334 as vitimas
do bombardeio de

Calcutá
Calcuta, 15 (Associated Press]

� Eleva-se li �1;H mortos, o nu

mern de vitimas eHI consequen
da de ataques aercos [aponc
ses, LI esta capital.do

I A Turquia não par ..

tlclpatá de
, opera"

ções militares
Ankara, 15 (Assorinted Press)

-. A impressão geral 110S círcu
los hem informados daqui. de

a começar por aqui, as Verifica- pois das reuniões de hontem a

ções denunciem mais alta pro- noite, é 'de que a Turquia, com

quanto é ideologicamente II fa
vor ela democraria, não parti
cipará em operações militares.

Ultillla hora
Esportiva

No j'Jgo !"eallzado hontem em

São Paulo, entre ii.s Seleções
Paulistas e Cariocfts. saiu ven

cedora a primeira pela contag�m
de 3 tentos a 2.

p

e,
canos, qu� conhecem todas as

fraq'Uezas dos Estados Unidos,
talvez venham a se orientar 11D
sentido duma ltnião com paises
da Europa, com: a Russia ou com'

Ilações da Asia. Disse qUe o He
misfério Ocidental possue 1/10
da pop'Ulação do mundo, mas

50"/0 die s'eus reCursos totais.
Disse que a maior força para él

devoção dos paises do Hemisfé
rio Ocid'ental a 'denIocr,acia e .aos

Estados Unidos será o progresEO
da técnica ,nos referidos paises.
Afirmou que a maquinaria, que

Racialmente uma democracia
:{I él maior força dos Estados Uni
dos, cJ�ve ser dividida com todos
os paises da Aqlérica Latina.
\Vlltdo Frank. adiantou que o Bra
síl é 11m i2xemplo frizanle do des
envolvimento das naçü2s btino
americanas. AsseVerou que o

Brasil é lnB�or e hmis rico ·em"re
curSOs ilaturais do que os Esta
dos Unirlos, sendo além disw
,uma nação (om fum grande sen

w do d2slino e uma formidavel
capacirlad,.� politica '. Afirmou
qUê o Brasil será uma déls maio
res i)otencias (h mundo.

Nova York; 15 (Associated
Press) - O escritor Waldo
Frank, qUe recehtem�nte publi
cou livro «Viagem sul-americanar>
d'epois de viajar por todo o con

tinente, pr-Ol1uncíou 'no i<To'€n
Hall> uma confere'ncia sobre' o
tema «A Gi.ferra e o Hemisfério
Ocident.aJi< \

'

Grande ofensiva l.Apresentou suas credenciais Disse que os Estad'Üs Unidos

;,...' Londres, 15 (As::o:iat'ed.Press) CairO, 15 (AsSDciated Press) - \devem encarar a possibilidade
f' - Noticias c!o Cairo, revelam - O novo ministro Snr. Barl:;O!� I de, que, depois da guerra, fiquem

q_U2 é iminente �ma grandeOf2i1 za Carn�Íl:o, apre.sentou suas emini�oria 'no �emisfé�'io ocide!J
sna anglo-amencana, contra os crendenCIalS ao Rei P'edro da Yu" �al, pOlS 'os patses lat1l10-amerl-
Balcans. goslavia.

Real
Acrescentou que o B]�asil her

dou b genio po'litico dos portu
gueses e é, racionalment2, uma

democracia real. \Valdo Frank

expri:.'SSOu a opinião de que, �quan
do a America Latina possuir 111('

todos !técnicos e maqui:1.uri'a d2S�
emohidos terá tambem podero-
sas e verdadeiras democracias.
Ref,erindo-se a AI;g\:.illtÍ'i1�t e li sua

presente IsituaçEo, frizou que ü.

Argentina é democratÍl.'a. e o PO,
\'o.,r'nantem principios clemocrati"
'cos. 'l"

r-etzas', a w'rlH 5 do orçanE'I1Ü)
(1-0 MinisterÍo fh� Viação, ro S2)1,

tido de ,aumentar de 2 milhõ'�s
de cruzeiros, as verbas do in'oseJ
guimento das obras da b()ix(lc!:l
flUlninensf.'.

44 :l�::!::�ras 'c:,)�;�I������;r�:��
I Alterado s Regimento do S. Florestal

Curitiba, 15 (A. N.) - O Sel'� hoi'e ás 10 horas nesta cidade, {} * *'*
viço de Saude Regional da 5á. sr. Ll:eoFd'Olc�O Laux, pess?a nA1Ultl) Rio. 13 (A. N,'l .- () Presif.iL�n{2

d· (on leCl a em nosso melO. , fa- ,

.

., '"
R. M., divulgou a delação . as

'1' 1 t ri
. .

! I Uil Hepubhca, i.l:'su:ou um eJecre-
1111 la en u a a nossos sentlc os

. .

.

enf,ermeiras da reserva que COll1'- 10, alterando o rCQ1l11en{o do ser

Ipoel11 o q'uadro' respecth�o; ela; pezames.
_ � v iço florestélj ;" 1.1111 d2Ci'Ptp- k�i�

5a
..

,

R'
.. M., que afíl.lge

o nume

..

,;

I A Bulgaria insinua alierando S2111 [) nuw{'ntodt� dcs-
=��===-_...__••_.._ ...... �_...... rO de 44 ahstandas. ����=�=�==���=�=======-

����,....,........,.....,_-��./.. -..,.-...-.,...� .......����Dl' 't
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� e DIa 3, 1)101' (:I, SI ·uaçao . u. �� I:.c À

If"'<"W � 'i' 1 E·� .-
�
•• 't< ,-,,1;- Nova York, 15 (Assoe,iatcd �;�;�

:

a·s·a
.

·as uç�
: (LO XelCI) (t emao Press) - O ;,New York Tnm�s'\

-�----

� � .... _. O �s�· i Moscou, 15 (Associated Press) 011 memagem do Cairo, informa lião
>

�
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,..): :� -- A Situação dos exercitas ale- que ri Bulgaria, fiscra sentir tlfi-

,,:),
'

,.;, //.".��:\..,',.:\\.�\�,\I\
I

1 mães na Russia mcricHO{nal, vai dalmente aos aliados os seus

�f:"�::
- K Coi.ue· �, Met·zke·r ._.- :�:.:{ {. 1 1" ·t I

r
'" a 'V'

5
em a \"ez (e ma a pelor. propOSl os (te [la,z.

r
Rua 15 de Novembro, 667 - Fone, 1.076

;! C f-
-

d f
GOIDl1re 'í o�5 --�:�?<.�':,,:,""'�$

f� -_ CAIXA posrAL. 34 -'- �� . on Issao ..

e. ra ...

, \1
/::.';�

"'n.-'�?2k\�.�.'.\I).,JI!Ij
-B L U M E N A U�

!l sau I
l� :01 i

J! Presenfes para �alal :� CO**S*50 e medo
� !\ Disse que o grau de demolição
. Lou··c""s· ··e Po'cel""'na- .} Napoles, 15 (Astociated Press) das nazistas �m Napoles é um

í.;:�
.

. ,.
""'
'. '. Y;'

�:� _.Andrei Vishinsk'i, repres,eu- indiciO de qüe O cOll1J:indo ale-
f Aparelhos para café. chá. cafézinho e jantar, nacionals e estrangeiros 1 tante s'Üvietico no Conselho Con mão considera a parte sul da

f::":.
-Venda avulsa de pratos, travessas etc. de todos os tipos.

::::� A 'd I I· d
.

dsuItivo lia 0lJara a ta lU, .. isse península completamente pardi- e I
ARTIGOS ,de: Aluminio. Esmaltados. Ferro. VidroETC. que as açóoes aJ.emãs, na peninsu- da. ,Quando os alemães sabem: d/ 1 !:i!, n�r �N9 I','.:'.'.-..iill,

" g FAQUEIROS COMPLETOS l.�:�;:�:Yx;Ji:;�:�f:i�;t:� �����;:;:;':;:��n��::��; Natal 1)11 de"Cr$"- �J i
...

�..... í:.:.. e venda avulsa dos artigos da Wolffmetal �.:_� ção € 'demolição que os alemã-es' maus termos com: os não�col11- d) 10 ...00 VIII,:f J estão efetuando, á lmeditla que i'e batentes que fican{». Tão logo 1.)\1'" \
. f1 �: :J curou para {) norte da Italia. As- perCebem este fato, iniciam atro-

t. mensais �i I,...

í� Miudezas narã, Cosinha - �� sc\"ewu que c<lS 'desfl'uiçõ,es e'atro rida.d:es� A lta1ia é Unl exemplo SBm '-.I

�
!.. cidadesalelnã's c,ontra a ItaIia're- desta assertiva. :,ConlO sabem

� 2 presentam a :::mes1na politi.ca que qüe]á pNderama guerra,!'os aI::-
� Enfrega ii domicílio �l éles ,estão seguindo 'na UnhTo mães Se entregam a uma obra de

�:.;.:.�·�y:�������:;::,������;.ji:rI .SO\}iét.icH(). r (lest.ruiç-ã:o e s.elv�ag�ri.a�·>, Relojoaria

consultar
o

sistema
cpediario

lla
nossa

filtma
(;aiarinense

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



"C·.4",'«<Ult•..;;..=.�- II Fábrica de Tecidos ou seus artefatos
.L ··fttA

I' Conhecida firma de Porto Alegre procura

Minimo 5 00 : repre�.
entar uma, dando referencias comerciais e bancarias.

J

I wmv Luckoyv ..Caixa Postal. ?50 --:- PORTU ALEGRE.
ouz y ..._� Em Blumenuu ate dia �g, Hotel Boa VIsta.

I· I' to Vd��C;:it�.�i�O.cvoe��re��� ±��� '1' Com ���=;�'�I [
�="""'�-�-'"' """"""�'"" _........C'kRÚZ"""•••

T�S. 1099 '" e,PodalS1 .' Vende-se bem peças avulsas. '. I I

:.,....__...,.....;.........__...,--�_-.;. Informações: Rua' 15 de � ...__,_��__""'"

mrÃ T E N ç Ã O Novembro N' 8 Compramos Motores dé·
Vende·se uma casa de ma- e -.-.-.+:.·..�4i•••-�® t"l·l·'r.o..:. r�""!'}'" <1" 0'->(\ \F

deira com poço, medindo o
l. .,-,., b .. «"" ", . '-' -'- .. " f ,

terreno 50x33 metros, na rua Anunciem neste diario. em bom estado. Ofe.l'tm: I

.

Amazonas proxímo ao Quar- ::---------------- á Couip, e lado
fel. Proprietario Luiz Pahl. A.,.t�it'�dI%�oIIJ"ft.... n .'

. 'I- (.;'/ \4JW-s, �.IiI_�TWl"W' i"1CllmutlJ L_' }�..:....�=�__"""""'"

L E N H A SeI'io filatelista. deseja I
Lenba seca eS!J<lcial. faça sua comprar coleções
encomenda na USiNA REMi!. I'

(albuos) de selos postaes i
Telefone" lO{!8 Ofertas sob P.F. 98 a I

"_.�.��l����au��'''''. 1 re.t::���J
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DE BLUMlt:NAU
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Anuncios nesta Secção Cr$ 0.40 á tinha
-)li !i1IWilW

f Marca " Detalhes Preço
! PaxIDaD 12 H.P.E. vertical, movo ao lado 20.0ÓO.OO

es'

e;�;mr&,�� 'iti'j"{-� o� II{-� li�6''jRvbey IS» movo separado da caldeira 22.000�OO ��;' lt1:.. ª'� f r;1. . *� i� � A � h� \c �
R b 8 l b

' -

O
-l'� .c� ""j W ='"� __ ,�l 'lí ,li

o ey 1» movimento por OlXO 2;_'). 00,00
Robey , 30 » movo por baixa pezo 4.500kg. 34.000,00 � "'.".".... <"', - "'.$'" * .�.

(·Pe
.. fC"a_m...

ao s e.U.". f,orne.cedor.,) Claíton-Líncoln 42 HfE pezo 5.500 kg. completo 50.lro,OO
.

. Lídgerwuod 40 H.P.E. grupo a vapor, completo 40.000,00 I�j�,,,,,,,,,i " """"""""�--_,_,""""""",","""''''''''"",,,,_,.,_�. Ma1'8hall 22 }} grupo a vapor, completo 28.000,00 em geralg
.

r�lBDBIROS MEDEIROS' MEDEiROS. Robey 20» conjunto semi. fixo 26.000,00
� J.. _

I�:m��l@����'m���!lk���B�mg�����:fi�mi�_:ltJl Clatton 18» loccmovot quasi novo 20.000,00 � u�t�� �14!1 rH�fif.�W��H� �!�r� �]H�t1t��Lanz 32)) em otrroo estado, completo 48.000.00 i � ib ��� tau �n�§���J�>�ij i"t{lo n �h Uih�y

Cortllme Afonso Sauder, S:A. m:�!:� ig » I�!�mHdO de novo

:�·g8gl�gl B"""".""_'�..",.,�nnm..,:�,""""""'_'"",_
.,

. .
.

�

CALDEIRASt
. , ®.+.4>;)+e-•• "".<t(j>-(>.t<)��9'\>.® I ®<I>+

•• 4)......�.....+•••�.0

Aviso aos Subscritores 1 caldeira tipo locomovel de 58 m2 de superYicie II! rl�:���<'!I r!i�p.�Dr/l!, 'I
� IA i��.P i

� � li
�

..:,'Pel.o present.e são. convidados os Senhores Subseri· de anuecimentu, completa e reformfHla 68.000,00 I "h ��� !i' .. �� � ! prA �...u """ Iu 111 �,hUbl��J § � ��� @ -

tores de 'ações da Sociedade Anônima acima mencionada, 1 caldeira "Ciclope" multi.tubular 45/50 H,P'.I � :'
para.a primeira assembIéa gerai que' terá tl0r fim a nome· muito r8fDrçada 55.000,00

�� : +'

. ação dos tres peritos que devel'ãO proceder a avaliação caldeira horizontal, muHHubular, usada, pedai- S3fVíços de primeira � fi. casa que tfrm todos os :i
dos hens, _com que o sllbscritor Afonso Sander' pretende ta, 50 a 60 m2 de suparficie - 120/150 fi P . .E. a

I �I o,dem ;"':
artigos do mais baixo �

realizitr e integl."aHzar parte di) capital subscrito, na for, seI' reformada antes da entrega. 60 dias. 110.000.0U I .' $r' nre�{I ao mais alto �
mação. da Sociedade, cuja" assembléia deverá reaHzar.se t caldeira vertical alemã á vapor de 9 H.P.E. 4 m2 12.00U,OO i Ave:1ÍJa mo Bí'an �!

�.

....

no dia 28 de Dezmbro correnté, pelas nove horas, nesta 1 caldeira de 12 H.P.E.• 5 m2 80 � pressão 14.500,00 II
co, no. 2 (entre Ki-' � G�ANllE SORiHvIENTO fARA �

cidade de .Blumenau, Estado, de Srmfa Cat8.rina., à f:1a 15 1 caldeira de 6 H.P.N. em eslu::lo de nova 7 rb2 80!i 20.000.00 eckbusch e () Cor' : li L f A I A T E S 41-'

de Novembro N' 1425 l' Andar. Informa'ções DUo Wille, Cabra Postal 93 _ mumenml

I
reio). . ;j ::

Blumenau, 10 de Dezembro de 1943 liliilh ,,�M4íí4A&A§ i",,*�_���$m�í'i'ii� 'l. tr!',Í'l,r eom � Rm� 15 de Novembro 505 :
AfONSO SANDER· Incorporador I SOGI dad B' f' d d 1Ui d' Ltd II �� II fi�t;"��i ,,\> • f(1:ne 1107· -@I,

Aviso aos*S�!bscritores . I e e. Bne lGIa ora e lUa Bllla & aI '��'U�h�:�:<'::�<W:��H��I��"·�����-�#\}�'H�-�.��<�,nf"u:
.

.

. ....
. I

C 'V d d fir. d
.

t ' f J
.

Pelo pfJsente fiC8!ll c?nvid�d?S os �e[lhoréS �ubs·
1 ompra e en' a e 1M 81ras para ,uaos os LlllS. I

cflt!Jres d<;; 8'Ç028 da SOCI�d:;ge Anomma aCIma, illbnel.ona. !In 7 d - .,. I·· .' i' ..... -

�
. TIl. �i} Ilf) Ida, pora 11 .segunda 3Esemolew geral, que tera por fLill o na .' e iletamnro - BLU1'U:.NAU - mer��g i�4$J

,exame diScussão e aprovação dolaudo de a.valiação dOsl�,�§!i211,n:I�;l!!SD�����Wg��.!,;�1.bens com qüe o subscritor AfoDSO Sander, pretende feàH·1
.

zar e integ! aHzsr parte do capital subscrito DU Iormação l .

. I
da s(Jciedadta, cuja assembléia realizar·se á, no dia 80 de a��t1�'t�I;'é1�J
Dezembro co.rrent€', pGlas 9 hOfas, oesta cidade de Blume- J "
nau á. rua :5 de Novembl'lJ 1.425- L Andar. _

� d.effl� Ú"vg.Uuifti1-ted �(U1-d
' ... ", 61uillt'Ilau, 10 de Dezém�l'o de 1943

. AFONSO SANDER. Incorporador
�""""'� _...... ��-�-���

Dr. Achilles'Balsbli
•

r Diretor';Responsaw�1
....... nf. AffDnso BaIsini
Diretor-Proprietario

Oi�clina Propr�a
Rua 4., de fevereiro, 7

Vende-se 1 bicicleta ne-
Assinaturas quena para meninos de 6:1�

•tl._., ',,'_, ual (",,\I.! 60 (lO
.

E t do regular Peço_
.

h 'i' ., j', anos. s a ..:.i "'. r

·�."�lll'n''':-L'·'·� 1 ('�l'$ '>i-"') 00 ..Cr$ 500,00,k.,�,._ .,!--,�� t(_j.� 'v.. �_�
.

t}t ,_lI .r

Colonial Cr$ 20,00 Ahl�!��O�ioO�t:ancú
.

'Numeras·.
.'

I
----

.

.'

..
'

Avulso.. C"$ O BO . Vü�de.se um motociclo em
�.

• L', �

-

_. ".:.., � perfeito estado de conserva-

, .Gc.1,.t:Ta7.�:':'lO Cl'� 0.,00 II \lã.O. co.m.,3
3/4 HP de f.o

-.r.ça,.'C'"'l;'b'
.

-; bíd
- com direito a cota de gaza.

-=-
. o" or�çoes re�e I as nao

Una" Informações nesta reda-
serao devolvidas e fica sua pu-

.

blicação a critefio da direção. ção sob Osw�dO._: :'

Vende se uma Víteolaar
_::_. "Cidade de Blumenau" não mario fabricação sulssa, com

se responsabíllza por conceitos 13, molas e mais 35
.

discos.
emifidos· em artiQ'o"� aso:inados. Preço: 1.200.00. Inl. o. WiHe.

fv\EDEIROS A1EDEIROSr�EDEIROS
.. W!1'l»"PS; if&f'6 «&ai

Para .as suas féstas tenha sempre em casa

FERMENTO
AÇUCAR DE BAUNlliHA

c os PAl=fA PUDINS
MEDEIROS

'. Os Bons Amigos de Todas as Senhoras

A·fQN S O o D E B RE C fi T
e@n.rg��Cr ...Á.ih.u.1.�io

Diplomado pêla Academia de Comercio do Rio de Janeiro, .
.

. .

Com longa pratica profieionaJ,
A C E I. T A - Escritils Avulsas, Balanços e Urganisações Comerciais .

. Rua 15 de Novembro N° 1464 - Fone, 1%SO -- Nesta Cidade
. .

".Sm:;A

Au·xiliadora Predial
:" <::_:" _to."

A VIS o
Do jU'ti'j'r de JJneiro de 1941 em diajJte serão pagos

em nosso es(;ri�órlú, á rGa 15 de oinrembro tL 714, os juroR.
do 2' S(3mestre: dB HH3, sobre a.s Letris HipotecHrias, sendo:

Cr$ 8,00 s(!b�e. as da 2a. a lO emissões;
.Cr$ 20,OD sobr� às do valor nominnl de Cr$ 500,00 das

lHE D:AOa. emis�ões;
.

Cr$ 40,DO $obre a;s_ do valor nominal de Cr$ 1.000,DO
'.

.

. das Ha>a, 40ii;,.o, emissões.
.

..
Outrosim camnnicall'Íos, 'qqe; de acordo com a lei. vi

gente;' EJerá. realizado no dia 3 g:e jaaeiru de 195'10 sorteio
I.illuaí de .. Jeíl'BiS para l·e;!:gàJ�. : '; ,

.

•
..

. .

B1umeI1au, 15' de De.zpmbro rle 1943.
.

Sociedlúle Comerciá, LIvonius Lida.,
.

.

CorreeptIHi'eIites.·,
'

e+� $ 1l'"} ",'-"''''._'k�4> ey+.<a>_._��+:('_"·0Ü- �.·l>'�iJ)H.otr:�4-:� ...I.I>�.(j; <tI�-I}<t:,*.-;j\�'-t<S.

m
.'

ffi
� ffi
� Currais bõas fotografias, e serviço rapidu f. �
m Procure o .J�
m ·.mI

.

f o Ê O A 1\1 Â, D O,R (O. Sçhob:) .... m
� ,

R!úi 15 dé N�yembw, 596 ;1.f� -, ,- '.

M.� .. '

..
' ........................•.. �

t:>���..���.��� t��:-..t••�+u;0 o�.t• .-.-J:-$ .. t..-••�t..�9:0.:�. 4>�r.:J

\::
�o

.........
'

.. :,:." .:.::

.. �Um desejo manifestado

cedido executado
tiUITI

Ferdinando R, R. Curt Dopheide
BLUMENAU o Rua Floriano Peixoto, 94 - Tel. 1 H8

1;;==���"
__wm=ME '�KtWQ'_.","* __

FICA
PrecisQaose

e \;alva.mlG!s
viCTOR

FERMENTO EM PÓ UBACKIN/3
AÇUCAR DE BAUNILHA
M a. r c a.

" C A B E ç A B R A N C A "

para Oi bolos e tortas do Natal.

�::t PÓS DE PUDIM "CABEÇA BRANCA"
.....

para a sobremesa das Festas.

refinado) para gulozaimos do p?tizada

Á VENDA EM roDOS
OS BONS EMFORI05

"

Distrib�idob"ei5: �O�l1<� & �UJl",. m,; ,!(Oj��
. .

.

Blmmmii.ia, Caix1l. Fo�ta! 1,.9
.

.

=w�:;x���==�lil.. .... �T ti, 'll;��, Ri � li·a V· Ii 'Fil �� �I
Alem d.OS {'adio§ Ge.llle.ral R<Jlct.d. �� �(;'I"H�u!lHjfj t.}(�a rll

e «luahln�l' Oll.atra mm.'ca [n'ã�a· c..:m.c{·u't@ III
GARk4NTiMOS O S�R'JIÇO I

. E\"AJLDO H,,,' J;\<,:� ir] E�L·LJE:Jl III'Rua 15 de Novembro, 1301
.. -. BLurll.BNA

...
IT. - )ta, CATARInA

.'1:'TeleTone 1.249 .

.

.

--"--���---�-;zr�JUi' pj: rl!!m�;;;;;;;���M�lí
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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- imaginem que "trinca" em:

Que complicação terrivel l .ti "coisa" agora se passa fi bar-

orr ar do c L.une cheaa até provocar panicol1; L::t _"

E mais um FARAMOUNT JORNAL

ii
li
Iii

�l:U�=---"'���--�"'������:-������� 1�� ���.���������?tW"J$1iit§i�� �

'��l--- .,...., "..", L ,\\\,? l1'1lb h
-=

.• �� I ur e .li:{u.,uens yl/ a.Ri. ac.

I - Médico �

I Comunica til.�e muüeu sua resídeneia e í:ümmUnrio lHml a Rua
.1 :;;"m R"'i"''' 21 - Fcn" 19!;fl

11111 �
_

m;m�;�� ";�·;ml�I'l'AL S��T�";�ABE!' .•.

! �!Il�.;:: .

--

-.�
� [1j1�i b�.�;>;i:"ffi..""\b+!2...��l!;�4!!;��"m-"·�:f?�����r�m..���"'�k'R;:����

Redatores: LOPES DE OLIVEIRA e j. BORBA

qu·�.�
. ���
·"'v Deixou..�

(:ampeonato 'stadual o

Avaí F.· Ca X S. D.· Blumenau8nse

"Amazonas" tenciona apresentar
bom quadro no ano próximo

um

. o "Amazonas E-C.", como é virtude da falta de um gelei- Tivemus uma das mais profundas e agradavets sensa-
do conhecimento de todos, to que estivesse à altura da çõe s que um [orualísta proítsssional, esportivo, pode expe-

_1�' gran,de. a ansiedade com I gadores que por si só, cons-
formou sempre entre os mais equipe. jsto e mais alguns rimeutar. Assistimos a uma partida sensacionalmente dispu

ql1:_,? pU,bhco ,esporth:.? de I tl�uem motivos de grande a-
r sspeítaveis clubes da cidade fatores 'levaram o querido tada, do primeiro ao ultimo segundo. Os jogadores revela

Biumenau, esta aguardando tração para, os anrecíadores e, quiçá, do Vale do Itajal, clube do batra do Garcia a :'8!l1 um padrão lécnieo d� alto teor, alem de atitudes ca

o grande choque de domia- no espcrte rei. Ó campeão pois sempre 1:presentou ao uma, colocação um tanto in- vatheíreseas dignas de frfillca divulgação. Empregando fie

go [!fOXlmO entre o
.

famoso rJ"l, LBD., já possue um grau' publico esportista, esquadrões onmoua na classlficaçâo final com ar.Ior, 11[';!1(10 o maxímo de suas reservas técnicas e fi

AVD1 F. C. de Florianópolis de cartaz. dignos de respeito e íutergra- do campeonato de 1.943. sícas. não ultrapassaram um só instante SOQueI' as normas

e � S,. D. ;B1l!menau,ense, cera Conquistou o titulo de cam-
dos por autentlcos azes do Agora, para o ano proximo, determinadas pela ética esportiva. Eram leats. corretes SUS'

PI:'�O invicto da LBq. peão ínvícto. Enfrentou ga-
Iuleból do Estado, eonseguín. o "Amazonas KG." pretende tentauto com naturalidade um tratamento cordial que deu

�eIltar. escrever algo que Ill:Hlrdamente este mesmo
do conquistar, duas vezes, reorgonisar suas seções es- ainda maior encanto a pugna.

seja novldads sobre o gran- Avaí e não foi vencido. Wal. consecutivas, o Invejável ti- porttvas e apresentar para o ***

de clube flürianopolitano, t01'.1 dír, AreCLiJ, Pisca, Artur, .Bo- tulo de vice- campeão da ligti campeonato de 1.9440 uma O árbitro, por seu-turno, teve um desempenho períet-
na-se desuecessarío. O Ava! J dlnho e Abreu. são elemen- Blumenauense de Desportos. éq.utpe de f.utelJÓI que fará I to. Marüc:u com precisão as faltas tecnícas, interpretando
F.e. possue um forrr..idavell tus que muito trabalho darão Entretanto, no corrente ano, seus aímpatlsantes recorda- com admlravel acerto as regras (l-J jogo, a ponto de suas

esquadrão; possue jogado!'ss! aos "avaianos", Aguardemos o "?uze" apresentado pelo rem os aureos tempos em I decisões �e.recerem c�Iol'(!sOS aplausus da multidão que

d� grande cartaz. Auoltíuho,

I
pois, o Iormídavel encontro "alvi-celeste", n.ão correspon- que nele militavam N008, se onmprnma no estadia. PGUCOS "íouls", por que os joga

D.l�\mirt:ltHIO, Beck, FeUpínno, de domingo proxímo DO eam- Je� � espeetatlva de seus Pera, Leopoldo, e o saudoso dores procuravam evitar tanto Quando posslvel as Intra

TIUtl, Saul e outros, são j:J- po ctn. Alameda Rio Branco. �felçoados, me��.cendo, por Menoy, pois além de contar ções, afim de não perderem inutilmente (I tempo destina.

1-""�--�r*,,*,-W'.!Il.a&lE12�SiJll'!i."tE;;,,,,!m
•.�=frl!iW!!i!\l!�= ��

U�80, acerbas cnncas por par- com o concurso de varios ele, do a produção do jogo. O juiz, de outro lado, Dão se de

R d'" �i\Ill:l"'."! o"' �... ·#\\LJ!lIB!I
te de todos. Mas, não cabia mentes qustntergraram seus morava nas marcações. Apitava, punindo a infração, e 10-

,.,'
a

..

�o �

....�
..
flcs.n.·.�."'...

LU i1Ul!.eF.sal ii cplpa .ao.s seus dif.igentes, "ouse' em 1.943, novos jOí1:a- go ordenava a execução da pena, para que o prelío sê rei.

�. . de fj'Ii'ebpp� �@ii!"'ií@SOWi!;,1;�, . 01:1 ;cúnstantes fracassos da dores serão apresentados: I nlclasse ímadíatamente. E' verdade quo DS jogGt101'p.s Ha.m

�
..

'.
Rua iS de R�-:,".!em[n:c);, :HH3-A

..

equipe amazonense. COQtan- Não. �e�ta d�vida 9.1�e é! diseiplinados
e Licata\ram suas marcações SBm vacilar.

� merece os seus S��iÇílS em Ccm:eri!ls e neÍcrmãs de Om!ltfller

l·dO
com bons elementof::, co- uma. notiCIa aSSaS auspICIOsa ***

[.
Marcas

.. d� Ra!!!íJs, .1m:lusive R�Íri�ertH;ãG. em Geral. mo Gustódit), Terêsll, Mioja e parr� o meio esportivo local, Não vimos "playaer" chutar ti bola parH longe ou re·

T ,
• ��Xtma :-reSt�za :- S�rVi�!lS Gilra:r�uia��. oub:(;�, .jogando regularmente pois.diga· 6� c{J� justiça o: te·ll}; com o objetivo de procraBHn�� a execução da falta,

R_,;,=.!!!'&:�;!.:"�!�::7.�i!l�,!!m!�.!L!!_::,�'!!1!iS; @
no ImclO do c.ampeonato, os Amnzonas wrmaril:. assim no! daz]úo tem!)!) aos seus companheiros se caloearem. Na-
amazonenses Viam seus eSfor-,logar que realmente lhe com- da dUi:O. O pun:do era o primeiro a por 8 pelota lJO lugar

-

ços toraarêm-se imiteis, em pete. e corria pedir de8culp'ls ao adVerõ:i.iio, se fOra passivei
de "j>ml". Nudo isso conCDrreu para dar ao jogo caracte·

.":I� "!*-+-.-,.;-+-'.-"'-'+-+-�-+- .+_+_,,_4!� ."'1""".
•

" e e'n ·o"'··e> " -

d� 7 <0'. rlsacus x t"Ci iAl", em nossos QE�'s, porque os Joga ores

A1guem 1108 ClJ.e..omar.á de I' (.::lmoo com Og (tUvk.uIOS cheios estavam animados de propositos elevados. Sentiam-se que

"renit0ntes". MuHos hão de üe ,tpl'OmeS!Hls·'. .

i AUTO VIAAA-n TAIOr i� fiE r eram homems esporiivamente educados. Olhavam para. o

nos chumiIicar de "cac8tes".1 E' "cem" rJldo l' fTol:).l é I .' -. I; n .....
.

.. ti�:\·. .

I juiz com re6peiw e admiração, t1Esim como o arbitro não

Mas ü tato é que havemos I "clncoenta" para endao te�to.". '� !ii �� U v
SB agachava nem se mostrava autorHario. A assisie.Gcia

fie"n�s. bater �empre .

contra enfim, Dinguem sabe de onde' I
'

, tamoem urinava cüm essa amação brilhante. Ntio S8 DU-

o of!Cw de·· Jogar", Isto é, vem a ':ar!lUmH�fa sonante". i r I
yíam vaias, mas flp!ausos, 01 fi a este, ora a aQuele, sem a

enquan�() ·ach.umos que o Tambem;" o que constitue <:I-
Du dia 13 (quÍJlze) de Dt'zeUllJrOj <> p_reocup:ção elubisHcl1 de enxergar del'eitos nos advHíSa-

�e�� �ao cOí;:��r� �jmpJan-1 :Hn ".enigma" é () tato de cer. I outl'ante até 15 tle ,j (moiro do I rIOS e VIrtudes nos adeptos. Nem se notou desentendimeu-

�dçao do prO!l8SlO,JtlllSmo no! ros �0gadQres que ganham 4>, lH'oxüno ano, fal'emot:4 as �('!!nÍll- +, tt> nas anmib2neadas ou gerais, entre torcpdores

futebol local.
. 1300 Cf"l]í�l2ífOS mensaIs. enver- ..

'-'
�

�
..

,J;,,*..J..
_ ...

I
. tes vi'lO'e""

� "I'

O Clube que adc,ttÚ." o pro
j gt�rem "'í'I!tintns" de ílitocen� i ' < b ,",,3 I Fomos, O!!iITn, <1 tribuna de honra do estadio, onde so

�sjD;léklii"m(l, póde e",tst' �er-I �ns cruz0;�'{lS, sapa�os de 200. i SlUDAS rm T1UÕ SlUDAfj DE R. DO SUL i E.\TICont:"8.%lH. os dirigentes máximos dJB ciubes dtsputantes

y� Cí.)ll1i'\�nrá pão RÓ (I aS�"R I tlUi.:::; CiHItlSf:iSo viBtüSOS relo- .. Segunda-feira Terc1!-feira o\}

I
e dos eRportcs. As opir,Íôes eram sensatas. Pel'cebiü·se que

��;li,., 'd0� ;it"!'�ís �'luh3; b�': i frios, etc. Hc.· i .i auarta�feira Qllinta-f�ira 1 o� altos p!F'cdrn,. en_tE'ndia:n ';Ileaillo de futebol, po:,que sa·

C'�i:�;Jn à�cr,;t�r.á fi g��' p;��!. C!JliSUíl e !,;nígma para quem I
Sexta.-feira Sabado I 1

DIfim i'uzer aprsülBç.oes tnecú!cf{S e opol'iuüam.el1te f'xpen-

pda n:wrte. I l:In qu�)? i.:IlX> rgllr, a puHti. ". oIJ-[ N.B..- As saidas de Taió serão á� +,. I áidllS. Um Qf::ies, d:1n�te o io:nrrdo regukmentar. tratou

Nitl�uem pode impedir qUe ,I ciilh:: pró I.E'üIÍI?SÍOiHÜ dus �
g horas da manhã, ás de Rio du Sul <!> 1 da gU8síi:lü do B.méilbn;;mi) e n:r�!c;ou a importecia da orien-

HnFl. iDeia üuzIa de. Bbneg.l- (pe. �>�\ã;:) tet)tando "acmnü'j ,ás 11 horas. I I tt;çao t::)i:;-;P:�H. de se êlllijJaIlil' e�fle. ram? de el:ipurte, dando·

do::' dê dinheiro, '!'OUPaS H'..t-j na!.'" �ltUdçõfS embiH'8cOS3B I·. JOÃO MAHOFER '9 ! 8<\ CO!1cumm:Llh�;U.ILte, 1i0 P?UIli:lsl.Ouahsmo (l que a este

nü;OS e üutms b�;g;ge'ns' a cl'?adas pelv. 'p<iSSl1gerr..l" d� ,,t -I!�_ _ _.
. _ .__ . __

. L i couber �e ?jrH!�c. Diapte disto, e.xperimeut�m1)s a alegria

jo':({'ldofl0,S. . I '·I.l!gum" no J.lgdt!or amador.l ". � .. 9 .. .. .. $ � 1> -t> + .. {. <» -$:

I que
lÃ felt'::ld3{;.ü c,�.:}tl!m[l. IJI'üpOrclOnar. (EnfIm, os homens

: .. . I AtiCfB, eomo nüu ha jeito dô

A
•

d E t t@ !. @ do eSJJGrte h�"\jLllli comweendido Que o profissionalismo
,. fI�'��"o H:dlV!rdllO >�u� uel'

lj' se livrarufI1 Ut;.S continua.s e I gencla e s � �S,1'íã�a "
tem (fe ser crienü::.do flí.,�tn'. Jnapeil'â, sem paixões inierio-

OFllh"I<O. ou !iU'1'� �\.I!!'l11, qual illé.iul'ei3 {�xiir'oncias do ama-
:;.. U I. libivz<' res. Bem sufrEr cs efdio@ d'iS rCillinIsc6ncias do di;;;sidin

Ollt\t'! a Jog.�h·"!O� fie ll1teb"l' C'.. <::1 I
,I

.... h'

...;'O� b"fi ''d''" ....i,,':: i�,.��J d:;t.-m�,s[;al"üdo, querm:G im· Ficam notificados a comparecer, no prazo de 10 dias.! sem set' aguilhondo pelos "saudosistas" do !(amadorismo
v I

�':.; cc"<: �be ,;,o�. .tJ.õa pl&!Üaí' pri}nF.;;�onaH§mo. á Agencia de Estaiistica de Blumenau, (predio da PfHleitu- puro dláfanu", (�U!c ainda sonham oom o retorno de S. 56.
que E'a!c. "n.Ll'! UHltlO Dara ti (' "" l, 0·1 M

..

I) �. d f t
. _" b f- }

..,I 'F Il'-' -'r> GU"'querL >_.�! .!t:-erem o f:'�lterrO uO n08- 1'a .uillClpa f a-limo e e e uar o pleenchnuento dtil. "t;icha as laO...

I:,:�:: v ., "rfUl',,1 10 UL. "
_ c�:i5a. 2? futebol. E, si contnuar as· de Exportação" as seguintes firmas: ), '._, ç:","." '" .

.
..

PiloU. Lr.b?�V. u o.f'�r€g,ddolmrn teremos (l pl"'l1zer de eh". 1\ Chirnícfi Ba'Ter Alfredo Zoe'lfler AJJ Crm AniijnélQ
C�udna{: (. Lt'glHl�O t",mpo estava li explr<,!', um dos

l'auhÍ1sme·. Uu estupHlo elu·
I' Ofl";Ilf'''' f.l (",,,,n �� "p",,, q1lem' I tdn

•

·�n·oDl·o'cond,)l·a:o' "'a Fl' U
� ed10 A.l";l' d' s:�··· h'

....

l� "teams" a(1H':1l 3erL:HfH��1ttJ t\ o zagueiro contrlJEio em ulu·

b'� ,f O f {'.... l' "" ..
' -" <. , •• "._ v" .L "", 'A L u li g 8·r , l fi o !JUlIO '0 Ll{ I ,._

,

1�lIh).
_

pr,hlbI'Hli1� 13m? os sro,:s dobi",m') I Cia Artur Buel'ger Bernal'dt Ir�:-oi:; Carlos Hocncl'8 is A
mo reclJr�lO, q1l311U,l1 (I guarúlao se acuava no sulo, evita

1�I.l�Nl!'arlü, barato ': uno ar!. _ Peh: meri';:lO luteboll (FHí�}) Casa dt" J\�ovcis R()!'I"mar�tck' C'asa nov;:!l "Ca�--t(: i!Ue a bola _entre n'i m::to;, afastando-a cum a mão para

c .... ''''t1fHl�á o;:: m"liJ.res da
v •• _" '"", I"." O"., nSC8lJ!el'·� 1 o,' "tf"°"'�' >I'IIl"'� e r' ..J

,1 ", �,. �... ., "" _.
•

FÓfa fE,i.<! I"{IW O nl'oHCS;(llla- Pedeiros Cia Paul ('om Iue} 'VIalter C!chrnl'dr S A [�('ill' 0 <, v; 1 do.' .<ou.. t . ,.... 6�lg segullvf§ pari! o ellce:r�

"'..,"" Q!) clube e BD €"IH""C
,- L. t' C, i , �'. ,). • v�,.. , Q �.., '-', meato de. J'O'1( \ Ü r�""l" �

.

I d
v��

,.

�, .
;':'.ILIAI..., lismut Fóra com o amadoris- punhia Her"iug, Compa.nhia Jensen, Cia. Kuehül'ich S. A ..

ru �':� .��, ",�/;,,�� w<:(� "(},:,6m�,o que .;�, �menz:.rno e e

t. em tllumentw, eSt3B pIO., m'J m:lseara:_b! Cnffinanhia Klifsten Ciu_ Lorenz Cia [\Julsa ela SnilD"'-'f espvct ,tO[" ... e:;f.au, d. - .pEH.iddy! -- o t1.LiHtr.::, tll!!tando e

�.. ,. "1 � .!. .
�,�, . L �) • t>. b- lev"nt"udo o l)r(l�r) n4"'�"ala'or f' !ta Os J'P' d

.

d
HS:!'lImail8mO pOr üe.faZ C1f.F VIH'. o sà.o :,madc'rÍ,-;mo!' S A Donato Vidal Garcia E Adtwo.:ter E Neil Fletl'o A ÇO u� U

.

- :", •

"'"D.·; ! .a a .J •• liaS. ores o

1 P tá i d 1 I
• r�.

' , .•,...., • • �'1. ",I�.,. V ,- ..,

q"aáf'(!! (l'>"',lrj "pr "I V·-·"'·". ne h.· "!.l�to "1' �'I' I d
�()�!)ag. es_ oman.o 'lU_to!; �ã? e .�lH!ciente (; ('xam A1!ona Ltda., Emilio AHel.lburg, EmiHo Mtwke S.A., Empresa _ ��n. <,l!�:.�u �,ií) e.c" ", .. -h"', ,,��_!llli g��. ,�'� o_my.a a �ur·
MUltos Jogadores emram em I pIo (lG f iOW.t�H'POU�'? Grafica Catarinense S.A. Empl'-'lEl'l Iudustrial ('·areia E.rich

I
ih -=,,>-1. O z··t�Uenol 1.)'_0,,:0 Cfll."dH,.. em busca da oela, po la

. 01 ,p -

11
-

' ,...... -'�' na marca de pena mnXlJ!!1{ e todos sem perd<' dr:. temno
�-""""""""""""""""'''''''''�T..,.�=..,,,�,,,,,,,,,,,m'''...,.,.,.,,?'r:,,==-�.,,.,�,,,,, H. seu, ":'l'!C . tIaut, EVlaldo K J\I\ueller, EX!JDl:tad(jfl:1 de. < •

.--

1 �.' 1
,- � lO"

'''1

O � w" Ti'
- -

M'tdeiras S A., F. ArilO Wodeck: Fubr. àe Tecidos, F. Slüep. �a�.rarn,,�!a gc�<:l1Qe ;r�:, _'Jll�e Il�r:í'em exc ug}.:am"ente o

( P 1t\ ".�J F ke F. W. Zimmermann Fabr A t Texti� Art x S A F!.Ibl"'1 p�l1y�r encu.rregad,j UI:; D;H::-r o tuo. ? o

O guarmao mcunJ-

�.,J !ll j-''lli>, i1 L ! de' Art. de .Tecidos Pa�lo St;aü�h' Fab�ica � rt"';"l�' F. "b� 1110:0 ue deÍ?ndpr � >

derr�\fl'�u:'a pfc·sslbIlIdalle. de llmpatfl.
.• , .. '-"Ü, <.i., 'r"'l"u o �nl'r dr. -"lZ <> "'01" p ... ·'tl··l o rpquel"� "e I ' U

�.fl>
..••.•g"'.r-.i!lP.1'.4l\.�.... ��' . do Cadarços e Bordados Haeo Ltd'" .fabl'ic'" de ChOCaIti.t:3

u LI "'i'-�o .. J JU: .

.' ""
�

••
LO tAl. <, ";1. .'.u il _a!,ço

�<';; �i!l.I(V:':' e ,'L�i}J.l",,.,.�.,..··ii�4tm.p>�,�.1Si 1 .

"'.. a
.

� "')'1(' depoH' <l" <101'(-1 Ü CI'QO !Jl>lS 1',b't'llfe""frc..n�e
.... ·u fi "-, .. Ill..'lt�"."�",,,, 1 �Jturnn. fabrica d� Gaitas All'r"'d Hering Frl'lz Zünme'"

U u\. c,, li'} ':v '<.2" '-', ."," h>.i

'.h � AG.Ulv � •••

I
�.

1 v Ou, • _. .E, F",c{",,,,, '" (\" o, "'ll·"'a f"O'l'lon'enr"r O� J
� �dcr "'6

D t . 'nann OPI'Jherme ZW".nc!{,· nU�Q·a ..rl) Ku.'nmJ"�.loe.we L-:!. FI"m·.
""C : .... u·",e, LHaL., LO 1. �.� <;. I!o-'�"':J.l -L

,.0. "' "g... es .,

,epar ameoto de' ErH;flifl€ndHS, I'Bf:ICill inaU{TuI'a. .. "
,,'-' _L • v � , .1. <.> ,

b d d t
I

' . ..
'" rmer Ii. Schmude Hans Tüen'es H· '!ut o, C',a Lida· l-·le,nrl·-

a ra�a�<.lm, os per .: ?_reB cUf.npI'lm.eT1 ..��rDm ret"pel üss.men·

(.0, encRi'rega fi8 ue {'.um pra 1', na C:mital Feder!!.!, to.' , 1 , - O'- • ., ", t di} �n U
. ., a I� r <>10 -'Ub'}' � ''''1' j)

d') e qualq)H�:r �trtígr; que íH';;�'�sitl.lr· pa,:a SEU LAR que S::;hrnidt & Irmão, Hermann Weege S. A.,
.

HOl'mann'
e o JIUZ san'. i:j", uco' t i;,

fl�**� 'ou ti � 1..1 t[!" e...

cri r xí"'J<r;{\('-TO Sl)- � 1-1''_'',;r"c.�q·I-' � ,-,.p ,1 P. Z· E':1D�· Mao(ou, I!iuech e>l Oa., HU"'C�l�r Irmãos, Industrig . "1'"" Cho.
.

L!LU 1., �u.�?uJ.; •

'_". 1" 'iUL':J.iâ,U... · i3u}-... l}r\ 'l'\i .0..
" 1 - .L <J� Aonde roi eBEi8 jogo ? � PSl'gUL1tOU !l{IS (} Gastão Soa·

Desde ü'sapgto ao cllapeu, livros, rn,ánulnus, a.
(:oIate Salvare S.A., Ind. de MSid. Gropp S.A., Indusí:r:ia Qu1.· res de Moura Filho, que hrmbem ouvim li entuf.'iasÍI-! des-

1
.

� .• ,
':1 . mica Cura, J. A: Stamm, Jacinto Bendotti, Jacinto Lim[l

gríCf.hi>.fl, rúme<lW8, ()lJj�"tOG dl3 adorne, tudo enHm que João Bramorski. João CtUHi.ido da. Silva,. José Pl'übs, Kaese� criç[i() que fiZHalDOH. Aonde rui? .Não foi aqUI. foi ? ..

seja utH OU n_ec�'ssá!'io, rnedi'luto a
.

re.ml.meraçãu de ***

100}0 subrc o \'aior da compra
& Zueiig, Leder & Lischke,. Luiz Banagura, Malharia de Diante da tnopin.Rda pergunta, tívem'J8 uecl:1I\U cnda

... .

Artefâlos Ii ÍUI}S S.A., Oscar Ruediger Filho & Irmão Oswa· .

�r n,', T r 1 .. '

ri ' I ,. .

Despes(l§ dc,vu:iamGDi8 CGmprGvaclaso ido otte S A. Periro A1c'wtat'a P . :"'H Pe 1" C r' f'. aSSlf;.lfiO·" a_ lao. �e.l1o�av€ J?aruuB. ue �'�!liJÜt}l;, [mIl, por-
.� .

.

..
""""_ fi.lF.i". .•.. 11·11' l .

I
..

.

. " li

. './. 'LeI�h, (�� O!.hO., �e
que Ja se nao dIZia maiS futeool, mas ba!!jwUtJ exclUB1Va.

- (;ONíDA.Nf�f-'�iC _ Av �J X ,,.-'IJt;f1flhr;TIl] !=iB9-1c-S· ·102 prex Uda, .• R!I:ardo P€,h.6J, ROVhO IV1dgnanelll. ar ua
..
Léd3

.. � illr.n'e l',,jibocl. D''''"''mu ... 'h''' .,')FiO·
,.

""""
..

....,..
w·

•• n. iJ',,,,.ul.aua,J(fi.. tA, u ,u Sander & .FiI�os, Schrader ela., StaerJele & qia., _

Thomaz
� l 11''''

.

.' 1"'i:i

•.
� �! � �� ..

�
•

.

n n.
_

. R:O .?E },Ar,<>Ea�.O c

I Ha1\vaJ8k!, .VICtor G�rmer,_ Victor Prübst & Ui_a., W. S. 01'0- - Um Jogo aSSllJl, Ga§í�o, vl!�:w.lo EDl sonho... p'Jf-

I[\lOrma�oes. em �ar:.ta CatsI'lna com Banco ln- múr S A., Ola. Schrmdcr, \VaHer Haure, \Valter Thom'sen, que SOl1Hlntl:J em sonho EH3i'a pomnvd encontrar tão ait:l

e ComérCiO de Santa. Catarina S/A. II WaIt�r W,(�hmuth. \Vmef(�ipg & Cia., W'u!f & Irmãos, Hansl cUIDpreensão do esporte. E§�a foi uma partida ÇU8 deixou

��_�_ Toenjf', \J,'tlgner êlt Schnewe, Oswaldo WJppeL !shudarte,., lTrGúscrs.to do mario de Notichs)
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o 0
:: Já fez a sua compra para as Festas de �.
� �

: Natal e Anõ Bom? :.
i Não ? ;�
. �

� tntão vá á Casa Peíterl ª
+ �
� �
� M iU:MI_ aI. _1_ .�
� �
= �

+-.--.�+-+-+'-.-.-.-. :; que oferece seus grandes .:�
A Voz do Sangue;' e ucrlcõisslmos sortimentos ;

Conforme estava anunciado a .!j
à

.e:
� �n_ ,!j

Assocíacão de Amadores Tea- .:;
L \;l

�r:i��i�:eB��ll����d�ev���Íl�Oce,�� .� Tecidos, ArmaJ'inhos, Chapeus, Perfumarias, $.
teatro Carlos Gomes, em beneíí- <ti .:1
cio 'do Hospital Municipal desta : ETC. ETCG Ele. ',.I

cidade, mais tuna hilariante ('O- �

1_
�

média intitulada «A Voz do San- <Oi � I �
gue» adaptada de uma comédia � Casa ,,_-eiier �
de Eduar�o. Gan�ido, , : �Todos os amacores conc íentzs

I
.. ..

de suas responsabilidades sai- � Rua 15 de Novembro, 553 BLUMENAU '�
;;:, m

ram-se airosamente, procurando 9 ..+-.-•••••-.-..1'�++·+•••·.-.·..0 X.:._••••••••�•••••••••••••
cada um: encarnar com perfeiçêo
Os papeis a si confiados, desta
cando-se entre os demais Almei
da Lara, Roberto d,e Almeida, Vi
toria Regina e Ivone Silveira,
que representando com brilhan
tismo seus papeis, demonstraram
mais 'uma vez perante o publico
de Blumenau do que são capa
zes, sendo dignos, portanto I dos

aplausos recebidos. i

.-.._ ..,_"..-.-.-.-.-.-.

.�.-.-+....;..+-._:.'!'-:t:-..._-�o +-�·_+:·_+-._.+-.,.-.-.·�.o .-.- .•-+-.-.-.�.-.-.

8erà modificado o mo- 111.

delo de relação de Iempregados
Rió, 14- O diretor do De

panamento Nãeional do 'Ira
balho apresentou ao ministro
Marcondes Fi!ho, ante-projeto
e portaria ministerial, modi
ficando o modelo de relação
de empregados aprovado. pe
JIl portaria SC�291, de 20·4 40,
e alterado pela de n. SCSl1,
do 134-42. O mínístro apro-
vou o ante-projeto spresen- O E C R E TA:

tado, de acordo com as mo- E
.

b b I RENUNCIOU Art. l'-Ficam anulados os remanescentes das dota-

dlííca ções sugeridas pelo di- ste tam em se aba por uma ções 7-34--2 e 9-94-4. do Orçamento vigente, respenti,
reter do serviço de ccmunt- colherlnha do PUDIM MEDEIROS Ankara',14 (Assodated �H:SS) vamente no valor de Cr. $ 15,633,50 e Cr. $ 300,00, perta-
cações. 1I1 -- I 111i

- Anuncia-se q�e �-enlln�[o,u 'Ü i zendo o total de Cr. $ 15.933,50,
seu cargo o pnrnerro ministro Art. 2'-Com os recursos provindos das anulações a
do Iran, ( ,

que se refere o art. anterior, ficam abertos créditos espe-
._•.--+�+.-.-.--+.-.�.._:+ etaís de igual Importancla, destinados às seguintes aplica-

ções:
Para aquisição de hídrometros Cr. $ tO.500,00
Para atender despesas com inaugura-

ções do Serviço d'Água e outras obras
municipais

Fez anos outenl ..

A data de ontem ·regib-tra as

_ Ontem transcorreu mai" uma
Bodas de Prata do distinto ca·

.-.-:+:-._....-.-..:::::+�--:-._:.o.·_+:-.=.f-:-.:-..�.-.·-.-. o·,,-,,'-·.·"-=.:-.-.·-,,:-+:-+-�+ o .-+-.-+__•__ ._� __,,,-+'-. data natalícia do 3m', John L,
sal 81'. Felix Hering e sua e.7.'i1w.

Freshel, diretor pre8lclellte da
SJ'a, d. lrIaria Hering.

GlI!m do Americano SIA, lIIel'ca. Figul'as de destaque ei)!. 1101;,,0

do de automoveis., e pessoa muito
meio social, certamente o casal

j'elacionada em nosso meio. Feli;,: Bering, J'eceberá inumerDs
.

testemunho" da estima que tão me-

. Fazolll anos hoje: i'ecidamente desfrutam em Ela-
deyeI' de todo reservist.a, residente no jUullicipio de Blmnonan, da La., 2.a e 3.a, categorias menau,
Ti'" 't A '1 .,\. t'

.

1 ent..l'e 1(.) {le -.J·c"l·le.,:l'o lI." 18pt._}, "1 1 D I
- 08.nr. pl'ofessor Calos Ge,lf-"cl'!.l1JXerçl 0, �"l.rma.( a e :a..oronau ,Ica, naSCI( o c <J.k. '- ./ a ') l e .. ezem )l'0 Cordo.vll. Viaj'antes.

de m25 (de 18 a 44 anos de idade).: NOlvdos
�

. I, '. '.
' "R_e{/l'es':,?lt de �, �J{(ul0 o 8)'.

derneta milItar ou certidão de sua siluação militar, conduzindo . C_um a ,�nrta, Jlfarw Jluellel', (,10 t H.cttng, [Jlanue indu&lrial
SU3 Ficha de Apresentação devidamente preenchida. l!l,,,tlllta filha do Snl', Amaro Ile,�ta, cldadc.

dl.!lt311ei' tontl'aiolt ca"·amenio) em
4) Trazer em lugar bem visivel um emblema ou braçadaira Gaspal', oS])}', Artu1' Derígalt Falecimentos

com as cores nacionais. f.ilho da Sra. l",·o.. D. uefll'lI1l',}'g' O t +'. l� fl.'. - n em I a ereu com 66 a1108

II) Ficam dispensados de comparecer no Dia do Reser· Deggau.
.

de idade o 8nl'. 8t€1II Pm'eim.
vista (16 de Dezembro) os reservistas que residirem em luga· 4

r.€s muito afastados da séde do município e sem ligação ferro'
. -+-+:-+-.-+--:+:-�--"-.�o .-+-+-+-+:-+-+�+:-+:-+:

viaria, os quais encontrarão nas agencias dos Correio� e Tele, 11f:l!!�'id-;n'D3IiA__Ril!! IB 11Igrafos, as Fichas-Bilhete para fazerem suas comunicações por j
I i&&a f SibU li

escrito, isentos de taxa. !
_

Dr.. A.. T A B O R D A
no São justificadas. para todos os efeitos, a,; faIlas ao I Dulloinado .Ira 20 anos e com prática nos principais hvspitais do Pais.

serviço ou aulas, nO dia 16 de Oezembro, dos reservistas que UBMOHROIDAS VARIZES (VÊ
hajam comparecido ás comemorações civica3 dessa data, com-'

I IAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS

prOV'ado pel" registo na respetiva caderneta militar ou certifica
PERtlAS. SUA CUBA SEM OPERAÇÃO E SEM DOR.

•

do. (Decreto Lei n. 2.751 de fi-Xl 940). Cura da GODorràa em poucos dias
Tratamento especialisado por modernos métod f'

.

ddoenças de senhoras, cri�l"a� "ora"a-o' pulmo-
os e te. [Cientes,r' asd

.

b" .
-

". �J � _, \!, es, e8 omago
.

19a·
.

o, nns, eXIga, mtestmos (disenterias, amebiana colites 'risãode ventre, et.�,), _diabetes; obesidade, reumatismos; sífilis,'mRlárla,Opl açao (mal da terra), erisipela, eczema, etc.

Diatermia - OzouGtermia-EJectrG Coagulação
ITOUPAVA-SÊCA • B L U M E ti A O

=,••• ] 1 "Q t 1 I'

I -1' .. '.
no a (te

, gaSt.) 1.na. l?H.�a

Qüift.t:"'d'� ..a;. Íautomoveis a gasogeuIO
..., -- . RIO-Em sessão do Conse-

I
Dezembro '1'

lho Nacional de Transito, foi
'. objeto de exame o oficio do

de 1943 Conselho Regional de Transi-
to do Estado de S. Paulo, no

-----....- .......;" sentido do estabelecimento de
uma quota de gasolina para
acionamento de autornoveís
movidos a gasogenio ..

LIJMENAU
DO TRABALHO

R
.: '.10.'-.'.R.�espon.·dando fi co.n- [a ...atl.·Vid.

ade no Distrito Fede-! r,). Os s.aJário.s estão subor
sultas sobre dispositivos dos ral, e no easo em apreço as, dínados aos dispositivos da
decretos-leis que elevaram sim acontece, direito ao acré- legislação em vígor;
os salários dos trabalhadores, seímo que assegura fi tabela d)--o prevalectmento do
o Serviço de Estatísttca de correspondente que acompa- abono é matéria que escapa
Previdência e Tràbalho.lnlcr- nha o decreto lei n. 5979, á apreelaçãoda direção geral
meu: de 10 de novembro de 1943, do Serviço de Estatística da
a)-"O operário qlle perca- passando a receber, portanto. Previdência e Trabalho, de;

ber
..
o salário de 'crs 350,00 Cr. $425,00; vendo, se assim entender

por mês, em 1-12:43, se per- b)-o mesmo critério e in. oportuno o interessado, dírí
tenceute á Indústrla, Inclusl- dêntlco processo regem o gir se ao ministro, observa
ve os grupos e transporte e que percebo Cr,$ 400,00, o das as normas e prínctpíos
ecmunícaeão temi se exerce qual ascende a Ci'. $ 480,02; que regulam a matéria",

APabricu de Produtos QuiillicosAuxiliares Instituto dos

"BRAS1TEX" S' ·A
" Comerciários

.'

.

.

. .' I· .

,,' lO Rio, 17-No mês de novem-
bro ultimo, o Instituto dos

S... P I' 'R M
.

l'24 50 d Oomerciários concedeu mais
". aQ au O, ua arcom n. .... an ar 303 aposentadorias: por in-

validez, 219; pensões, 11; apo
senfallorias por velhice, 1333;
auxílios a natalidade; 626: au- :-_........ ___

xilios pOr doenças e auxiHos
funeral, 101,

O valor mensal desses no
vos benefi0ios atinge a cifra
de um milhão, cem mil 640
cruzeiros. i

com escritório em BLUlVIENAU á Rua 15 de Novem
oro, 462, Caixa Postal, 146, E'one 1309� deseja entrar
em relações comerciais com todas as fabricas de pro
dutos quimicos do Estado, fabricação de produtos ma

nufaturados, 01e08, fornecedores de materias primas e

miuéri:Js, seja como comprador, seja como representan
te ou agente para os outros Estados.

...
-

.

,,_,__��

f rigor . é Sabor
Das Mantuiuas a fina Flôr

.-,,-+-,,'-+-+-+-+-+-+

o Preceito do Dia
Palides, fraqueza e abati

mento, indisposiçãO para o

trabalho, cansaço facH, falta,
de animo, são em geral ma
les de que se queixam os
indivíduos anêmicos. A ane"

mia sempre tem uma C811sa,
que deve ser encontrada e

combalida ericientemente. oe-
lo medico. l-)NES.

. -

++++ +++++ 01

Os telegramas
de Boas�feetas

Subscrever Bonus de Guerra é

dar armas ao Brasil
***

.
. /0 •

Rio, 14-"Eucaminhem com

à.nte..
cedê.n..Ci.8. os seus

.. telegra"j'.

mas de boas .festas", eRfá su-

gerindo o diretor geral dos
C.orreios e Telegrafos, fazea
do ao mesmo tempo um spe-
10 ao' publico.

N.os dias!le Natal e Ani)
Borll, o serviço interior e ur"

bano do D. C. T., somente no

Rio, 'salta de mêdia dos 35
mil telegramas diários para a

casa dos 120 mil:
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eservl

A-...Diá.J.o de Dezembro do corrente

Municipal de Blumenau,�Prefeitura
DECRETO-LEI N� 101

fI<: ,'-'_

o Prefeito Municipal de Blumenau:' na
.

conformidade
do disposto no art. 12, item L do decreto-lei federal n'

1.202, de 8 de abril de 1939 e nos termos da Resolução n:

587 de 9 de dezembro de 1943 do Conselho Admínístratí.
vo do Estado,

5.433.50

Cr. $ 15,933,50
Art. 3'-Este decreto lei entrará em vigor na data dei),

sua publicaçâo, revogadas as disposições em contrario.
.

Prefeitura Municipal de B1umenau, em 14 de Dezem
bro de 1943,

DR. A. RABE-Prefeito

Publicado o presente decreto-lei nesta Secretaria, aos

quatorze dias do mez de dezembro do ano de 1943 e afio
xado no logar do costume.

BRUNO HILDEBRAND-Direfor do Expediente
.-+-:,.:-*-.:-+-+=-+-.-+:o +-+-<}.-+_._._.�+._._+:

Df. C A M A R A
ESPECIALISTA

.TRAT�MENTOEOPERAÇÕESDASDOENçAsDrnsENHORAS
Molest�as' das meninas e mo�as. Disfurbiºs da idade critica, Per
turbaçoes neuro-glandulares. OPERAÇOES do utara. avaries,

trompas. tumõres, apendice. harnias. etc.
Diatermocoagulação - Ondas Curtas.

CLINICA EM GERAL
Coração. pq!mões. rins. a!). digestivo.

IVarices - Ulceras • Doenças Tropicaes.
CONS,: Rua 15 de Novembro. 1186 Can lado do Hotel Elite) ......._.,....RESID.: Rua Amadeu Luz, 23 - Fone: 1226, - B L U M li N A li I

�--------��������

Cronica
Aniversarias

Social
Bodas· de Prata

Procurar no quartel do 82.0 B. C" à rua Amazonas, ou no
.

Acanfonamen.to da. 3;a, á rua Piaui, entre as 9 horas e 18 ho
ras, a respehva F:cha de ,Apresentação, relativa ao corrente ano.

,

.

-A"s 7 hs_ serãO pfestados todos OS esdarecimentos so
bre {) preenchimento da meslUa e as comemorações do dia do
Reservista, sendo-lhe entreeue ainda um extraIo dos deveres
do . ReservistlJ.

-,--c\�No Dia .do Reser"Hsta (16 de Dezemhro)
O Apresentar-se. entre 7,30 e 8 horas da manhã nos loca

is de Concentração - Grupo Escolar Santos Dumont, á rua
Amazonas ou na Avenida Duqtle de Cãxias - a fim de ser
conduzido em formatura, com os demais, ao QuarfeLdo 32,0 B.C·
auno Acanlonamento da 3.a Cia.

2L-Trazer comsigo o certificado, caderneta militar ou certi- IV) .Ao res�rvjsia portador de �raçadeira com. ,as cores

dão de sua situação milHar e â respetiva Ficha de AprEsenta- da Bandeira .�aClonaI, aqueles. que.eXIbam ,seus certifICadoS' .ou

Ição, devidamente preenchida para entrega nos Postos de Reco- caderneta mllttar, será
_

concedido livre f�anzlto (passagem de Id�
Ihimenfo, na ocasião designada. e volta,) das S horas as 20 horas, no dia 16 de Desembro, ate

o quartel do �2 B. 0., nas Estradas de ferro do Governo (I<'e·
3) Apresentar.se nos locais de Concentração, meS1l1O que deral ou Estadual) ou as que se encontrem sob controle, con

'1 ão ptlssua no momento por qualquer motivo,- o certificado, ca" forme o Decreto L.ei referido; 6Rlílll!i'.'IIil'i'll__IIFiIl..•ra!i!!IlIS_TIl!III•.lIIiIlIIiIl!!lIi111J1íIl!.l_iliIIIl....1 .1·.1..Cllt_.,.III..IIIIlWli'l!iJilIIIIIIB._C_lIt_iillill'liilll[IIIJI••
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




