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IEm primeiro lu�a ... a olrdem. porque
na desordem nada se constroi!

GETULIO VARGAS

BL
O ARAUTO DAS ASPIRAÇõES DO VALE

Diario M«5h.stino
( anual... - Cr$ BO.OO

Assinaturas
'

semesfral - Cr!l; 35,00
( colonIal. - Cr$ 20,00

Num e r {): avuls.o ••. .: Cr� O,llO
I afrazado - Cr$ 0,50

��.----�--------------------- �
�,

DO ITAJAI!
�MR� am__� �__�__���ma��__MN__�__� "__� � am__� � �__--mB BREDBBm=�mmmeB __����&aMeMsgm�Brn.��.�.�.�__���� DEm.

BLUMENAU 8abado ,J8 de Dezembro de t 943 III Dr. AchiHes Balsini - LJirl3tor Responsavel III ANO XX
�ag���8M� �mm�na.ammBM.m..mg.,*n,�,mg�·M'�5m�,..����mama�...

65
w: XZZ4 LUO*, _ aSSAs :a

A Cooperação militar o
. Washington, 17 .

(Associated
Press) -_ O secretario de Estado
�Cordell Hun· declarou que as

estreitas relações entre os Esta
dos Unidos e o Brasil «somente
pudem ser Iortalecídase pela� . t"

- .

d bpar icipaçao ativa e tropas ra-

li"sHeiras na gu.:;rra. para a derrota
'��tla Alemanha naztsta. O sr. Cor

deli HuH autorizou a citação de
suas palavras 'em resposta a per
gunta que lhe dirigiram varios
jornalistas a -respeito da chega
da ao Quartel General Aliado
r!Q Norte da Afríca de uma mis
são militar brasileira, cujo pa
pel é preparar os elementos pa
ra a força expedicionária, Essas

Iserão às primeiras TcOrças .en
viadas para além-mar por . um!
pais sul-americano. O sr. Cordel]
HuB declarou que ·a chegada á
Africa da missão militar 'brasi
leira 'destinada a preparar (a re

mossa de uma força 'expedício
'nárla constitue uma fonte de

ra

NUMERO

, i I O estado de sande
de Churchill

! proposito 'do regresso de Roosevelt Causou graves da
nos o ultimo bom,

bardeio de Berlim

Washington, 17 (Asso: íated
Press). - A proposíto do regr-es-
50 do Presidente Roosevelt anun
dado na cidade de Casablauca.
acrescenta-se que as primeiras
noticias chegadas sobre o pri-,
melro mandatarío americano, foi
conhecida por declaração a

Uníted Press pelo Snr, John Mao
Romak, chefe da minoria demo-

cratica da camara dos represen
tantes. O presidente, havia con

vidados 9S chefes dos blocos
parlamentares, para uma reunlão
ás 9,BO horas, com o Em que se

gundo .se presume, falar-lhes so

bre as questões internas e lhes

apresentar um relatorío sobre as

conferencias de Teheran c' do
Cairo.

Londres, 17 (Assocíated Press)
_ A radio de Berlim anunci-ou
oficialmente que, o ataque acreo

britanico a noite passada contra

aquela capital, causou consíde
raveis danos materiais. Fez sa-

satisfação para este governo»,
acrescentando: "Veremos o dia
'em que- as tropas brasileiras lu
tarão ombro a ombro '�-o.ln as

nossas, 'da mesma forma que uni
dades da aviação e ida marinha

.

do Brasi I estão cooperando ro

nosco estrettamente e' com exí
to nas atlvklades anti-submari
nas no Atlantíco do Sub. Uma
fonte oficial que declinou de se

identificar afirmou qU2 ii prepa
ração do Brasilpara enviar uma
forca expedicionária para o exte
rior é uma indicação da sincerâ
dade 'do desejo dos países latino
americanos de dar um apoio ati
;TO as Nações Unidas. Estas de

clarações dão maior relevo a ul
tima notícia de Argel sobre a

chegada da rníssãn militar brasi
leira, considerada como urna pro
va de que os Estados Unidos

desejam que as, tropas brasíleí
ras lutem lado a lado com 'as
forças no_rimoas

.. Embora torpedeado um navio afunda um submarino tauto
DR. lUll DE fRElTAS MEtRO Pelo Cap J. A. Peto" -

WP'y- seguícão e dantro de meia ho- no desafio e em pouco tempo
right ,E. N, N., exclusivo para a ra, mais ou menos, .conseguj- despejou sobre ele algumas das
«Cidade ele Bluenau», mos alcança-lo. O submarino .pa- suas grana.das de 4 polegadas.
Navegamos aoO escurecer, em reda aguara.'ar-nos .. R.eceb-emos .. o. I

Puüen;os vê-lo !�m chamas atra

pleno Atlantico oridental. De torpedo antes mesmo que o esp�- vés da .escuridão e isto foi o tas
sucHo o pesado silencio que eu- rassemos. EL� atingiu a ponta da tante para os nossos artilheiro"
volvia o navio e o mar foi que- pi'!)u e dentro em breve {) porão d<cs(k� que ele desapareceu subi
brado pela exclamação: '(Torpe- do convez intermediario esta,'a tament'::. O nosso CD!1vés inter
do á prôa!i) em chamas. Durante um ou dois medi:.trio se havia incendiado
O torpedo passou Ilda frente. minutos aguardamos os acont,eci- assim mesmo conseguimo:; aÜ!l

Fui jogado contra a amarada e mentos. O submarIno em(ergit\ gir o proximo porto 110 dia se

pude ver o submarino emerg�n- completamente enquant·o os nos- . guinte. Tres membros' da tripula
eLo a cerca de :250 jardas. O seu sos artilheiros, olhos PQs1!os na , ção e um artilheiro foram con;.

comandante vigiava a sua pre- mira, acompanhavam as suas

I.decorados. Contudo essas conde
sa e antes que os 110SS0:; arti- I manobras ..A uma distancia de corações foram d� fato concedi
lheiros pudessem visa-lo o bar-

r
cerca de ROO jardas ele abriu

I
das a toda a guarnição. To'dDs

co inimigo desapareceu na es- fogD contra riós, Mas um dos desempenharam os seus papeis
curidão. Lançamo--'ll-os á sua per- nossos ;,Bof{)rs): acompanhou-o magnificamente.

': Formado em 17 de dezembro I xava ele o carg:j publico, para

��le. 1

..

918 p

..
eIa. Facufd.a

...
d.e de. Di-. I.se .ded.ic.a.r de e.ntàÜ. ,para sem-.\

teito,do Rio de Janeiro, justa:" pre, de corpo{) e alma., a luta pe-
mente no ano em que, depois da I lo direito, a vida árdua, mas

_, m�is h:>rrenda das hecaton1bes I ri�bre ,do advo_gado._ E aingumn
ate ·entao, novamente. o mund.o I

o superuu, desde entao, no ardor
voltava a paz, transcorreu 0'1- pela luta, na dedicação cmn qUt

.,- .... tem .o jubiloo de formatura do

,
.. sempre S2 houv1::� e ha, na defe-

! dr. Luiz de Freitas Melro,.p110- sa .dos direitos alheios.
vecto e culto advogado no fõ- Advogado .das grandes indl1s-
1'0 de Elumenau. ! trias blmnenaue'lses que lhe re-

Por um lapso involuntáriü. fi conhecem o valor, aqui CO!lstt-

pois que só hoje viemosa �aber tuio familia, radicando-se por
da ef.emeride, deixamos de· l1oti, completD na n05S3 comuna fa

cial' o auspkioso evento. Apres, zendo·se um vereladeiro filho de

san10-nos, ·ho1e, pürém, a enviar- J31umenaiL Conh:,cendo a· nossa

lhe .pelas colunas do nosso diá- gente, nas SlLIS aspirações e nos

rio, que sempre soube prestighr seus anceios, o dr. Luiz de Frei
os homens que com o seu ,esfor- tas Melro, sempl';:� se inostrou um

ço ,souberam engrandecer a nos- ardoroso ,defens'or de Blulllenau
sa terra, os 110SS0S efusivos cum- c de seus filhos, em todas as oca
primentos. siõ.es em que os via injustament'e
A ,data que honÍ'em transoor- agredidos. J10S seus vinte anos

t;-:reu, não f,oi um dia festivo ape- cte vida publica ·CIl1 nosso meio.
.

nas vara o Dr. Freitas. Melro Justas sãp jYlis as palavras
c sua famHia, senão tambem, pór que aqui consignauws, CUJDS
certo . .pál"d Blumenau a que já conceitos, estamo3 certos, tradu

pert�ncc ,apesar de não haver zem a opinião Üe tod{Js os que o

aqui nascido, conhecem ,oe perto.
é.penas Jormado, ingressou na Juntando as ah;grias d�)s seus

politica .-10 seu Estado natal. amigos .pí.'la passag{:!ll1 de uma

Sergipe. E apoz alguns anos de I data qUi.' lheS Ó tão grata, as

lutas politicas, dirigio-o o
..

des- I !:Ossas reUcitaçecs, almejamos ao

tino .ps nossas plagas 'encami- I homenageado ,que a sua estrêla
nhando·o a Blumêriau, onde exer o ,continue conduzindo como até
c.cu .a principio o cargo de De- agora, pela· estr:lda larga do,

• legado de Policia. triumÍo quoe o seu esforço, a sua

A luta sempre o atraio, por is- illteligencia e a sua cultura sou

SO, 9,entro 'de pouco tempo dei- beram ,abrir.

das Postos a pique 8 bel' também, que ouve grnndes.

prejuízos, na cidade dê Bremen
navIos Japonezes em consequencía do bombardeie

Washington, ')7 (Associateed diurno de homem. A referida in-

Press) _. Iníormações OlICIaIS cursão foi realizada por Inrma-

anunciam, que submarinos nor- ções de bombardeiros pesados
te-americanos, puzeram a pique norte-amerlcanos, sendo porém
8 navios japoneses no Pacítí- I esta a primeira noticia que Se'

co, ém aguas do extremo oriento'. 1 divulga à respeito. .

Duplo exito
tropas russas

Londres. 17 (Assocíated Press)
-- Anunciou-se honrem á noite
um .dupto exíto das armas rus...

sas, respectivamente na curva do
Dníeper, e nas salíencías de
Kjev.

!present,ação dos Reservistas ! �e��a��er;��di�á
COlll�1 rlt'('oITeu {'sta impol'la.nh� Ro]eilid:tdej os baikans

dml, aos reservistas, que encol1- i \1(fashing1ün,. 17 (Aswci<1ted
traram nesta visita uma fidalga' Press) - Comecal'Jm a circular

e amav'cl recepção, além clDs t rumores 112sta cidade, 11'0 S2 .•1ti

seus ensinamentos preciosos e do de que (I 7° Exercito norte-
'

abalizados .de nossas armas de americano comandado p2LJ gt:
!leral Pat!toil, está pronto para
ii1iciar a ofensiva contra os

balcrtns. Acredita.,:! qlle o pri.
meiro gali:w será lk'sfechacl D
contra ã Greeia.

Em quatro anos que veul· de
ser .eigicla, a apresentação nO.
dia 16 ele cada ano dos reservis
tas, já é um ato que pr�nde a

m€lhor simpatia e o inter.esse I

do ,soldado civil do Exercito: jJá está dando seus oons fru
tos esta sisiematica aproxima:
çi::o de sã amizade entre militat
res e paizanos. .

Em Blumenau, t,into no Quar
tel C01110 no alojamento da 3a.
Cia., teve a mais simpatica rc

percução a apresentação dos nos

:;os reserVIstas. La recebeu ü

soldado, civil o Cap. Hi1de$ardo
Magno da Silva e na na .. {) Cap.

- ......------------......--------1 I-lernani Moreira de Castro. Um

r;i:a"·s:-·a···�J�a··-:----'s-·J=u-.,.,co·�u·
..

ç···a�s·····:,! l�:efr�lh; 1!;�:'��:!';" n,�:.:, Bv��:

"'H . . ..
U

.... . �11'
..

(:'('. li.lt.O:-;
Ol"' .1(.I1'lI:.IJ:"' • re.-g .s. pllhlJcílllus dI' h. All'ps

g -.-. Kleíne & l\'\eízker _...-- B .

Bueno& Air-es,. 17 (Asssociated
}: =1 PrBSS) - O governo argentino

1=
Rua 15 de Novembro, 667 - Fone, 1.076 ;� determinou o fechamento dos

; -_ CAIXA POSfAL, 34 �� jornais republicallOs espanhóes,
:

-B L U M E NAU _

:� (:Espanha Republicana .. «Correio
g B das Asturia�) e «Galícia'(, clúe se

.�t� . Presentes para Na'al �1 ed.itam ,nesta capital.

: :�
..

1)Oi; ('1"-; o.. fi ,"j" '1 h, 'l'f( )".'� Loucas e Porcelanas !},. '. c.. ,._.(c. '." "

Londres, 17 (Associated Pl'ess)

li
' ....

... �i I Rio,.17 (A. N) -- Em todo o - Segundo revelou o Secretario

� ApareUws p,ata café. chá, café�inbo e jantar, nacionais e estrimgeiros

.1.�· ....B.ra.
sil, '{) 00

..

me

.. rcio. Ck

.....
g..
en-eros a

..
l. i- I do .ES.tadO

para a

IP.d. i.a.
'

..

Sl1l•
...= -v€!nfl�,�vulsa de pratos, trav&ssas etc. de todas os tipos. :1 menticios e barbearias, poderão I Amery,

.77.938 pess-çms, morre�

� ARTl�OSd�: Aluminío. Esmaltados. Ferro. Vidro ETC. g funcionar a�é ao meio dia cio Na- ram de colera, €lil tod� a B€ngala'
..... 1= P·l[

...Q.··U·.·.·'" I RO·.S· .COM.PLJ<TO··s =i tal oe no dIa de Ano

BOU.l, p.or
entre 27 de Junho a 30. de· No�

r f!
I t-l. L L

.. :s concidirem com o sabado. vembro.

� ij e venda avulsa dos arligos da Wolfij:nelal II BARAMORTE
� Miudezas para (osinha �� mATADOR OE BARATA5 sem
>:

_ __
_

. ;) : '
_ ,.�.�

·;_,''-.=_�:::;._,,-r''''-�_.·�·�:r..�� .=-·�l·.'.��.,'.-.'-.,..-�·

Ú -._. Enfregaá domicilio .-'_. ;�{l Blt]i�\1V[OR1�F�1;;-1�� ...
'

������w:��1i�;;����!.,;.;.;.;,;::iM'� . .

. Ke oJoarlft

guerra.
Esta folha, na 0a. Cia. tev·e

uma �!ltjl recepção por' pane
do seu distinto Comandante o sr.

Cap. HernaniMoreira de Caslro,
que nos awmpanhou em uma vi
sita a todo o alOj;amento.
Esk jornal, 'endo,ssando o que�

rer .dos nossos r�servistas, quer
expressar ao 32 B. ·C., ao seu

.

digno .cmte, Ttc, Cel. Alencar.
Vilela elos Santos os melhDres

agradecimentos ,pela camarada

r,em dispensada aos gvldados
civis.

B{:,r] ílll 1l0"êUlJentl'
BÜIHba l'd(�ada!Berna, .17 Associated Press)

O ataque de honten'l. li noite con-
I

tra B.el;lim, foi {}e grande inver

gadura., E' o que ÍnfOrJ1B a

agencia 11otiGíosa alemã.

o cült'rlL faz dtíula
Indi:1.

Atacada novanlentelLondres, 17 (AssoClated Press)
-- Anuncia-se oficialment.e que I
Elerlim, foi atm;u�la lU n()it� d:'� ,

hontem, por ap211'2lhGs da RAF.

��s._ .\:����

Não

compre
san

1 i tI

Natal

presents
de

Londres, 17 (S, E.) - «Press
Assoclatlon-, A opinião dos mem

bros do Gabinete, é ;de que 0- bo
letim medico desta noite, CDn';
firmará que contínua a melho
rar 'O estado de· saude do Pri
meiro ministro Churchill. As

primeiras noticias na enfermída
de do Premier, "parece ter cau
sado pessimírlmo ínjustüicados
acrescentou a referida asneia.

***

Londres, 17 (Assocíated Press)
_. 'O primeiro ministro W':inston
Churchill, está tendo em sua ca

beceira, os mais cunspícuos lu
minarea'da medicina e umgrupo
de eníermclras. E' o que infor
mam do Cairo,

*:+-*
Londres, J 7 (Assocíated Press)

- Acaba de ser publicado U1Il

bolitim 'mediro, assinalando ume

melhora geral, no estado de
saúde .

do primeiro ministro,
\Vinstol1 Churchill,

***

Londres, 17 (Assocíated Press)
- Acredita-se que o Prtmeíro
Ministro Winston Churchill, pas�
sará {) G{)';Temo a outro líder 'en
quanto persistir a sua enfennid
dade.

MacoArthur 'dirigiu
as operações de
Nova Bretanha

Q. ·G. Aliado, no Sudoeste do
PacUco. 17 (Assocbted Pre:;sl_
- Anuncia-se ofici81mehte que
o g-eneral rvlac Arthur, dirigiu!
pessoalm{mte as operações d�
desembarques na Nova Breta
nha e numa ilha, base ao norte
da Nova Guiné.

Bielopol,je tomada
Londres, 17 (8. E.) - Anuncia

s,e QU2 os guerrilheiros yugos�
lm os reconquistaraw depois de
violentos ataQ.ues a cidade Bie-'

lopolje úa região de Sangja.k.

Prepara-se nova

invasão da Italia
Estocolmo. 17 (Assocíatad

Press) - As tmpus aliadas de
invasão em grande numer.o, es

tão sendo concentradas na Cor
sega. ,Iii estão sendo reunidas
harcaças de desembarques, em'

varios .pontos da ilha.

ECA

o

sistema
eradiario

da
ii pariir
{�e (;r$
'10,00
mensais

nossa

fil-ma
---"�."4:':':�"�

Calarineuse·
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Um desejo manifestado

Um pedido executado

, I
Uma chave automatica á oleo flli-i!'üa Alia piHa 11';,03 I

:fortm1d,�reG de fl!brÍcas e usinas, para ILUO!) 'hHs, 8,5UO!
; Volts (rêde de B!Ulfil'IHHI t' liajaí) e 5 flOO VI.dts (rêdi.' dt'!
j Brusque) _com 2 bol�inaB da fli:lxima até 12 .<\mplnes íucl.]

I'
oleo eIS 0.500,00, Svm n!;::o CI$ 5.UUG,Oo. IOfertH. sob "eHAVE" a esta redação, \

I �-�-4-+-+-+-..,.-+--+-+ o +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ :

I . 1J,�Itqe/a;cfi't$e.· .,

1
� � ÚU3-�e.diet'ded �(MpJ

....ce·. �
friunr é Sabor .

III Das Manteim a Fina Flôr i
Y

I
�-""""'--,--��

�,� � � �

�

AR�AZEM' BOM RETIRO
'.' Ferdinando R.' R. CtÚt Dopheide

BLtlMENAU - Rua Floriano Peixoto, 94 . 1'�1. I 148

, P.. terSlcão:
'"

L E N HA
1
IILenha seca esuecíal, taca sua

encomenda na USINA REM�:..
Tddotlt', 1048 I. Blumenau

MEDEIROS,

FERMENTO EM PÓ 1JBACKINII
A ç U C AR O E B A UNI L H A
.lI ti r e ti " C A H E ç A B 1( A N C A "

para os bolos iii tortas de Natal.

� � PÓS DE PUDIM IlCABEÇA BRANCA'l
para CI sobremesa dClS Festas.

./,

FARINHA BABY (Amido demilho extra

A�ONSO ODEBRECHT
. .

..

Para às suas féstas lenha sempre em casa

FERMENTO

!\ÇUCAR DE BAUNILHA

PO'S"DARA. PUDINS'
MEDEIROS

Os Bons Amigos de 'Todas as Senhoras

,(Peçam ao seu,fornecedor)

I
I
I

,Ccn!�dol"",�"l;,i1�,-�ÚW!O
" Dij.loruado pêl» }iI�:,de!llia de Comercio do Rio de Janeiro.

Com longa prarica prorícioual,
, A C �.::. I T A - Escritas Aí.ll!!S3S. Balanços .:; r,rgai1iSilçij�s Crrme-rtiais.
r

nua 15 de Novemhro Na 1464 - Fone. lli50 -- Nl'ista Cidade
���;;r.;"",.!:'.u..����:>1o'.!.;:tDlO..,..����_-=�����!IkL= ""I

lI!i�M"""r-DB""'IRÓ"""'8,-�hir-Yffi"""nB-IRO""""8""""""""'*M""";;'ED[ros---M-&B"'n-m-RO-S
�

T**��i�mm���BmnB�

Irw�'D����:rc7Ta:;:;:;
'I � J!l.ssi;;�enie >t!o Pi!'of. f.)(,nid Sanson

� E�f",:I'ialisi3' em doenças dos. olhos, onvidos, nari« e gargallta,

I � Consultori o modernamente in:;l:ulado �1Il caructcr permanente

I'" nr-stn cidade a
'

I � Rua 15 ila Novembro. 1393 . (drfronte ao Holel Cruzoíro)

I \"1 Operações nos Hospitaes
l���i:W'.e:Aiit�d!teii&Jjit�t�

I
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3,00, Balcão' 2,00
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O
n

m" J fi, , ..��, [ t I I
B A.rnanhã no Campo da P ��meda_Rio, BranC?7 o .G�an�

I
" �S�UTl� ��O ;��m:'; t�OO!' �.�� i O ' Q'l" 'a' ollfua'

. I diOSO encontro �ntre os campeoes de F,lonanop:ohs e
� �m � �,� . ?h,dI1'ó fi I��,h ":iJcl��' a .!\ � = Blumenau: AV�J F C versus S D Blurnen ......uénselD � iY ,ttl f(tt�", t�� t:J ��� . §,'l��!, iii . ,'ri L

,H
w

• "t:Ju
•••• V .... '-il� ., ••• ,

ud ....
, I '

� Nao de}Xe2D. de a§§l�h� essa Fo't"'1.1rudBvel PeleJa!

�e- r Ô n i'�";=-�-'
�- �� _oo,.__�_n_.

wmW;d���;;;;;rR»@
I '

'

�,h:�! f"eUppa �ari"t@so"vitrz ' ",

: . Rua Ui de Rovemb",Q. tfH34A "

i\i! , Mi:lfi:iiíl d,j RiàUins, Im::.iUírnrll B61ri!i�ratL!) en Geriil. .

!Ii ' ,1'f.ãximil Prestez? -- Sllrlilr;�3 (1ar.;mtil'io�. '

'I'R)'
, Tm:nicn Ba>1,ilnSilVsb' r.R L I r P B B li H T (I S fi Vi n z

i :

'fUIS�F<'��:;:'�":����'3ID��7 '

13 munoes ce cruzetrost.,

e

sim

A historia intima da mais crue.lrlas mulheres! JOA� CRAWfORD--MELVYN

Ur DE
Entradas,

RIO. - Comenra-se 'nas roo
das f::F):Hlí'Uva;; que o famoso
!)Oi?inl-;f,g d,). GUi: já h'ria
��8�ln!.1d.:} cn�prl.;;_ül}_�-S"J cura 'o

(�!),rinqt1rJ� p·!�jn��!l-

Gillette
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Brenner que liga a Italia com a

Aust.l1a iO.
i I ontem

VjOl:.�l.Jt..
amen

te' bombardeado pelos aviões
aliados, segundo sê informa ofi-
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Vitoriosa Excu
-

Vohmtarías Socorristas da Cruz Vermelha
--

. Brasileira
.
de Blumenau

.

Atendendo a gentil apelo do da Cruz Vermelha em floria· I dialidade e alegria, Iniciando a I viagfm de regresso, a qua:S.r. !Jr. Osvaldo Cabral, digno nopolis pejas suas colégac, ás série de discursos, usou da pa' transcorreu lia maior harrnoni.
preSl?e.nte da Cruz Vermelha 17 horas, dirigh am se, as err lavra a gentil Srta. Helvecía e muito eu tusiasrno. pois qu
Brasiíaira de �anta Catarina.. ru- ferrneiras de Blumenau para WaJdi, que em nome de suas todos vinham possuídos d,
m_ou, quarta feira �assaja, a ca- seus aposentos. I colegas e com palavras repas- muito ardor e vibração. E ao�
pital do Estado, afIm de tomar No dia seguinte, t 6. ás 8 no, sadas de entusiasmo e brilho cantos e hinos patricticos, eram
parte nas festividades do Dia ras teve inicio a parada. [unta- saudou suas colégas Em se- vencidas as varias localrdade.
do. Reservista, lIIma luzida re- mente com suas oolégas de guida a samaritana Diná Ca que medeiam a capital dt' Blu
presentação da Cruz Vermelha Florianopolis, Joinvile, S. Fran I missão disse lindo verso de menau, encantando a iodos ,I
de Blumenau, tendo a

.

dírigi-la, cisco, Laguna e Hamonia, des I sua lavra. fez. então, o Dr. maneira expontanea e vibrante
o dr; Luiz Navc:rro Stotz, es- filaram as garbosas c gentis! Osvaldo Cabral. presidente da por que a estuante

. mocidade
força�,o Secretan� Geral de nos Voluntarias Socorristas de Btu Cruz Vermelha, substancioso e de Blumenau exatta a patria f

,S2. fllraI e conceiíuado prcpug- rnenau colhendo da numerosa vibrante discurso de saudação vive com intensidade os seu"

na�or da. institUiçãO.. Assi�, em asslstencía que enchia todo o ás diretorias das diferentes fi grandes dias. Fci, por certe
omous t.speclal, pa�tlram dia 15•. trajeto da parada, os mais fran- liais presentes ao agápe. Agra esta, uma excursão vitoriosa
as gentts

,. senhon,nhas Benta cos e entusíasticos aplausos pe- deceu em nome dessas, o 'dr. que muito deve orgulhar a Cruz
s,,::uza .da, Hdva, Iulieta

.

Georg, la man-eira excelente e ?istin' �o�ha Loures" pre�íden te. de I Vermelha de BlumenauIe en

lIlsela.Scnutn. Verrina de Caso ta com que formaram. FOI um, -Ioinvire em belo

Improvlso'j
cher de galas a mocidade dos

tro, I';ílJda Sehwarz , Juta Pape, espetaculo de. grande Vibração Terminando, o dr. Luiz Na- ta terra.
Natalia d�Souza.'M�liide Lon patriotica a parada na qual varro StotzJevantou um brinde Enviamos, pois, ao dr, Afpn
gOj �lohlde Silveira, Marg?t ti1Uq1e1i8U esteve condignamen- de honra ao General [YO Sca . 50 Rabe, digno presidente da
Sehrnidt, Olga Urbano, Mana te r=presentada. re s, Presidente da Cruz Verme- Cruz Vermelha em Blcrnenau.
L�lIZa Balsini, Inez M.aria Veio A's 12 horas teve legar o lha Brasiieira, dizendo com mui- nossos calorosos cumprimentos
g!l' Ode.te Pac�eco, Sinova Oar almoço oferecido pela Cruz to fulgor sua oração, Termina- bem como a todos os honra
ela, Matdde VeIga, Juta Hertel, Vermelha a todas socorristas do o almoço, foram feitos va dos membro,,; da embaixada
EstH Neuman,? e Raquel N�u' e samaritanas do Interior, o rios. fofos; que 1105 representou em fio
mann. RecepcIonadas na sede qual transcorreu na maior cor' A's 18 horas teve lagar a danopolis.® � ".0 0'1::1 •••••••••••••••••••••00 e•••+t t>.St,®•••••+ .: •••0

t;).�._.._ _._•.••.•.•.••.:.••••••® x0·······....• ..···�··· ......0

E r L S C th
·

S Ai Já fe� a sua compra para as festas de � mpreza orça e . UZ I a arlna . .

: Najal e Anó Bom?: A v I S O
; ··N�o ? :

.

Pelei presente, avisa·se 8.0S moradores do trecho c{'m

: u •

:1 preendido entre 8S ruas .leão Pessoa, {da cása de ..ego
...

E' t" "C ,
.. cio de Germanp Weíse atê á Ci&. Thiemann" Madeira,

: ..
,

n ão va a a's "'1 p.eI-ter· _.: I
JolnvUe e Gustl\VO S'l1ingel'. bem como de todus os beco!'

:
�..i....

.
( : II que deriv8Dl das aludidas ruas, que, no dia 18 do Corre0

+: .. te, sábado, das 12,30 ás 14,30 estar!'t interrompido ú IOI'

:. -: necimento de energia elétrica áquda z{Jm�.

:: : I Blllrueo8u. 16 di� Dezembl'!l de lQJ3
:, que oferece seus granões : I Empreza Força e Luz Santa Oatlw.rirw S. A.

® � 0••••••� ®D®•••••••+•••••••••••••e
� e uoriaoissirnos sortimentos 0

� :
: oe .: !

� Tecidos, ·Armarinhos, Chapêus, Perfumarias, :
.. .

!i ETC. ETC.. ElC. :
� .
..:

I I
·

. ..

� Casa Peite.. :
: ..
. ..
� ..

� Rua 15 de Novembro, 553 BLUA�fNAU :
.

. m
®.;•.•_ - - •.•S x :+. .

A
das

Brilham em flurionópolls as

Â Fabrica de Produtos QuimÍcosÂuxiliares
"BRASITEX S. A."

São Paulo, Rua Marconi n. 124 .. 5? andar
com escritório. em BLU:3JENAU li Rua lã de Novem
pro, 462, Caixá Postal, 146, Fone 1309! deseja entrar
em, relações comerejais com todas as fabricas-de pro·
dutos quimÍcos do EstadQ, fabricação de produtos lua
llufaturados, oleos, forne{!edo.tes de matarias primas e

minerbs1. seja como comprador. seja como representan
te 0w�g'ii)nte para 08 outros Estados.

._:.�....;,j.' .•..;-.- ...�+:-+:.-.o +-+-�.--'.+,-,-+,_ .._+�+_.•_.

Labotatorios Reuni
dos Paranà Ltdct 'I·Deu-nos o prazer de sua vi- A direção comercial conla' •

I)ita. 0.' sr., M.. ;. fern.an.dez da. D.13.11 co.m... 0.3
srs. Camilo Stellfeld

partamento de'· Propaganda e Ernesto Sigel, João Etzel e

Produção. ..' dos Laboratori05 Maximo Kopp., e a gerencia
Reunidos Paraná Lida., vitorio- com O sr- Adão Roth.
5a organização, paral1aense,
cemstítriida dos importantes la- Os "Laboratorios Reunidos'
baratados Paulo Soares é.e das Paraná Ltda\. distril:?utm espe-Idrogarias Minerva,. Stellfeld e cialmente produtos cientificas,
Suissa.

.
.

PO

..

Pl!l.lare. s. ol'kinais, .perfumarias I.

.A ditel;;ãQ ciêntifica dos La· e diverz:os outrQs artigos. .

boratorios .}<eunidos está a Somos' rrruito gratos á visí· I

cargo dos competentes profs. tá que. nos fez o sr. Fernandez
Carlos de Paula· ,Soares e Cnr- e �s infofU1açàes que nos teve
los SeHfeíd, I él gel1mezeli.� ;de prestflr,

,-_o._.....

tenç"'ão_�
;;;;;;;;;;;;';;N;;;;;;;;;ã;';;;;;;;;;o d e i xe q e V i 8 i tar -,_,------

a grande Ex-posição

. Scabado;
iSds

de 1943
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nossas representcntes

-BLUMEANU-

Cronica Social
Os I!tontos negros ou cravosj

08 cravos geralmente aparecem nas peles aortiuro
'1(1$, devido a ocuinulaçao de pontos sebâeeos nos poros
muito dilatadas

Essa gordura o posta em contado com as impurezas
exteriores e mesmo com o pó de arras usado para o rosto

oriçt-u: o orano, earateristico tia cuiis oleosa.
Todo (I tratamento para ilíminar esses ponto'! negros

RI! bnseiam numa constante higiene da pele. E' um err(?
pensar que ú pó e os cremes podem âissimutar o mal. Pe
lo oontrário, acentuam ainda mais e tei mina/ri par tor
rui-los cro '!'iC08 eom o aaraoante de que os poros começam
a irritar-se para SI' converterem em espinhas oue são ()

sintcm a de acne rebelde.
A. pele gordurosa snporla fortes lratll1nentos de líu'l

ppza dere ser submetida a diller,'?/).Ç processos de higiene
para afastar' dela o pe'rigo do,'? (.'l'(U'os.

[.;aVIIl' ° rosto todos os dia:: com água monza e S(l�

b{io bi''t'n espumado é a pJ'imeira precauçião indispensavtl
para diminuir () excesso dr? seorepão.

Se () esse méio de limpeza junta't' se u:ma eseoz>tl,

pam a cu tis, com mfJJisagens cireulares com o auxilio dft
espuma do sabeio e um. banho quinzenal a varar, notar·Sl�
4 em. pow:;o tem.po a pele recobra" a normalidade.

Depois de qualquer defUUJS tratamentos de higiene, de:, .

I'ese sempre aplicar um adstringente que ce'rre oS poroS'�
dilatados pelo eleito da ('soovo e do banho a 7Jap'>T'

Jfu'ito.s veze.'l é preciso eUmifiar diari'J1n.enle os cravos

mais rebeldes. Npsse (Jaso faç'u ° seguinlt>.: Tome um pc.
d:1(�o de algodão wnulecido nwna loção fraca. Sern aper
lé·lo donasiado extraia agora o ponto negro até sair a �

raiz. Em, segu.ida com outro pedaço de algodãfl, embebi.
do num. adstringente limpe a parle afetada. Após dneo
mJnulosJ "J.slendo. sobre o rosto um creme nt.ttritivo.

Esse tratamento deve ser feito de preferenci,a à noite
Pouco a pouco a Sita eu.t;'s irá adqlli'rindo 'lSpecta

juvenil R suave, e, lembre Re, cara leitora, de que () ·'ma·
qulllage" somente oferece vantWlens ao ]'oslo quando e.'3te

possue uma i]uti.� com a mesma delicadeza e suavidade
das pétalas das flores.DO

Fe.�ü!jtl ho.1e o..�ell aniversariO'
nafalido a dileta 'J/lI!IÚ/W Fero'

FaZi>Ill aUl)�'· lloj(' : /lh'a St:ltneider, filha do í$J'. Ser·
,

yio Sekneidcr,
-- .ri SJ'fl. D. lllm'ia lÚ'f/cik IHedu_yki, 'eSpUStl do Sr. Fel1wn. Viajantesdo Bedil;;ki. ;""

Eduardo da Silva Hoel ban _-

E.-<ld nesta cidade « 81'. Eduardo
da Silva lloel'br/11.. figura de re·

/i·,:allie pl'ctlti_qio IW Alto do Vo,·
fe !lo ltajaí.

Aniversarios

de espio
jornalista
Marques

atopor
nagem o

Motta Casamentos

A tuberculose, comi) eOIl.

sequência do diabetes, ê tio.
:e pouco comum, e isto gru
ças aos mOderDtlS proces90s
de tratamento desta dOeO()8.
Sl\ES.

No dia de h'?íe cOlliivrâain Sf,
RIO-No Tribunal de Segu I intermédio de um navio mer a s/Ií'ta. Edith FlIí'ltco f' li "r.

ranÇa o juiz: Pedro Borges jul 1 cante pO'riugue:;., lendo síd,). a Geile,�io Cuelho,
gnu os réus Fernando Manuel pr-eend'ido pela polida desta C:J Ao jovem par) "Cidade de Preceito do Dia
de Almeida e Mola M:nqufs, II pitar� em poder de Mola M:u 8lumelwlf al/ll(;ja Wíl feliz 6 ]I1'OS'
portuguez, com 34 anos de ques, um aparelho radio rerep ,pero (uturo.
íd�de, jornalista, e Arlur Ro-j for 'e hem assim um as.,;ínala t

�ngues, lambe.", portuguez, �om I dor ai�úsfico luminoso. para e
-- Ontelil ;/'(/I1SeD)TeU mai,� lU/li!

..9anos de l�ade, mecamco,! xei c:cio de emissão. datl{ natalici(/ da 8mla, 111m'ia
ambos

. dt"nul1c!ados n.o pro' Depois dos debates Ord!� Luíza Halsi.ni, prel1dada (ilha do
cesso n 3�25 :.:esla capItal por o juiz proferiu longq e fun�!;, 8�'!!_:_(}__o�v'[/do Bal�illi,
at0 de espionagem. .

. ,-

C
. -

O
.

Da denuncia consfa ter o; rnenbda oeClsao
_

que
_

condn OmfSSaO rganl- A.nunciem neste OIARiO
primeiro acusado se infiltrado oom a cOndel1ai;aO de I\kr.

d d C f ® �•••••+ 0
nos meios jomalisticus dandO Marque� .3 8 ãnCJS de rec.lu;.â I

za ora as on e-
inicio ás su�;:; a1ívidades secre- grau .m�nlOo �() art: 21, d_;> (�' rencia .Financeira SolenB InstalaçãO do Serviço
tas. ConfeccIOnou relatorios com creto leI n. 4,166. oe ,194 .. , <,h·

•.

tinta simpalica, a base de alu· sol�e.ndo. Arthul' Rodngnes po Rio, 13 - O Preôidente da Namonal de Aprendlzagem In-
men, sobre o movimento. de deflmenCla de prova?, Republica acaba de aprovar I

. 4
forças a�eric.anas nav?is aér.eas, Houve recurso para o 'rribu- � seguinte. �xposjÇão de :no, dustrial em Blumenan'
em transito pelo Brasil, enVlao' nal Pleno. COlHO representatll,. tIvos do mlOlst.ro da JustIça:
do'os para o estrangeiro. O do .Ministerio Público, fum:ion':u Peta JecrntQ n. 13.440, de 'O'!tem ás lõ horas, teve lu
serviço de espionagem era fei o procurador Francisco de Pau 21 de setembJo uHi�o houve gU! no Te�tro Carlos Gomes,
tu tamb�m pelo outro réu. por la Leite e Oitkída. por bem v, ex!!. 1idWf, para a Hlstalaçao solene do Ser
..._ ..__ ........_+_+_._+.__ +_.• o •.._ ..._+_+_.:... _+_+_+_ � data à ser lixada pelo titu- viço de aprendizagem Iudus·

lIftr
desta pasth, mediante pro- trial (SENA!) em nossa cIdade-

________________________e� posta da Comissão Organi.sa- Tomaram parte na mesa-

I
dora das Conferencias, cons- oficIai,

os.
representantes do

(itnida peio dl�creto D, iI.5 [9. SENAl, autoridades civis e
de 9 de de junho de 1942, a ecleliifisti�as, representantes
IH ConfeJ'eneia de Técnicos da Associação Comercial e

em Contllbilidade Pública e Industrial de Blumen�&u e o

Assuntos Fazenrtáriüs. representante desta i:olha'
O mesmo decreto '1(. 13449 fez uso da palavras o Sr.

estabeltceu que a CQ{ilissão Professor Anto::lÍo Teoliado
já referida teria (} seu;, mano Trtwisan. chefe de ensino

�at�} prorrf:_gado a.té. ai data I da9uela o�g)H11zação, que fez
aa.· Instalaç80 da relewla Cvn· a rnstalaça.ü dos trabalhos e

, ferencia, e ainda, que alem expoz aR suas Unalidades e

das atribuições eGtabelecida8 os metodúE, que segue'
pelo decreto n. 9.610 de 9 de Na pIa téa D.)taVa·se um

! julho de lH42, a dita Comigo granda numtI'O de ind�&tri.
são teria ainda outras, que bis locais e 06 alunos menv
serão dadas tI. publicidade I

r�8 das principais .I'n.hricas
futU!'flmc·nte. i {lesta ciu(1<le,

.__-----------

Este tambem se baba por uma

colherinha do PUDIM MEDEIROS
.1 L _II U!lJIUJI!UI.I'lil!l11111 itl"'111I1gI1 JJ:. _1It._" --
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