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tassem para confirmar a

conlÜn-t
de Norte Amerlra,

ça depositada nessas forças, as O grande díarío "Washington
recentes declaracões do General Star» .por exemplo, teve, ent 1\::'

Ord, presidente da comíssão bru� outras, as seguintes expressivas
sileij'{)-norte americana, feitas referendas: <Nas futuras conver

aosjornalístas, em Ar�l, seriam, sações de paz. o Brastl terá, sem
por si só, penhor valiosissimo duvida, uma grande autoridade
dessa confiança. em relação com os seus esforços
Fiquei muito impressionado, para a solução dos problemas

diz o General ardo com o exce- da Europa e da Alrica Central,
lente preparo fisico dos solda- que diretamente interessam seu

dos brasíleíros. Seu moral é futuro;'.
muito elevado. Tive ocasião de Por sua vez Anthony Dia
observar ,as manobras por eles mmd, membro da Conrissão de
realizadas..Quando terminaram Assuntos Militares, na Camara
fui sincero ao elogiar os solda- de Representantes, não foi me- Chunquing, 28 (A. P.) _

dos e oficiais brasileiros. Vi a �os ,�i'��P!;:ssh'?: O J:n)(e��?::::'l.t� Anuncia-se otíeíalmente que as
sua artilharia fazer íogo com no bl,':s�1 e digno di.: t)ol�ll� t,le

tropas chínezas rccapturarammunição de guerra sobre a in- boa vísinhanca e r�lkncHlra as

I Hunkan, importante base [apo-fantaria a tlístancias mais curtas poucas vozes que anrmavam que " .'
. .

d
n",za.

que nos EE. Unidos l11�smo. os paises latmo-mnencanos e::;-.
.

Quanto a significaç&o politica empenhavam, apenas, um papêl ------.------

da nOi:>sa desassombrada delibe- passív,') doO pOllto d,� vista. mi-
ração de sermos presentes, no litdr.
campo da luta, diz, mm uma A participação o

do Brasil,. na dos a Iém de
eloquencia que dlspelnsa quais guerra, assmalara, sem duvlda,

[
.

quer comentarias, o 'pronuncia," um dos mot.ivos. mais lumiliOo' Moscou,28 (A. P.) - Os rus-
mento ,da lmpresa e de vultos d� sos .de sua lustona.

. sos acabam de alcançar numero)-
maior ,autoridade, de Londres e tA. N.) sos pontos situados além dos

pontos do seu· ava:nço primiti\P.,
ti f" A' P d f I O Na5c·m�nto de Mauã I re.alisado apoz a captura de

f Rio, 28 (A. N·) - A Associa- omenagem aOS fi.. ,. oSleçalll#o e ranco
= I KIev

lção CoOmerciul de Goyaz que ar- Iho� dcs inteietuais j
.

.

." _
'. .

.

\ S. Paulo, 28. (A. N) - C-orne- ! .'_._' ._.

.

.__,�-·e.gimenta mais de 2000 coni.'3r- .

Sã_<> PauID, �� \A� N.) - Pro-I .

. .' morando o amversanO de nas- � .

.
e dantes goianos,' aéaba de tele- movido peIo D.epartamento de I Nova York, 28 (A. P.) -,--- O das viLrias dos aliados no M'2-

I
dmentQ do Visconde de Mauá, o 1 Bombardeiros nografar ao PreEÍdente Vargas e Assisumcia Intd :::ctliat ,em ccope I lornal «Posb disse em editorial dit.erraneo e pelas derrotas da Sindicato dos ECOl:omistas LO

I I'\ao c:r�ini�iro Apolonio Sales as- :ração com o Departamento d� i publicado hoj.e que o g.eneral Alemanha na frente russa. Estado de S. Paulo, inàuguralrá I norte da ta la
segurando sua integral colabD- Assistencia Tecuica de FesÍ{�j-os: Franco apare11ta mudar tanto a *** h)je as 20 horas em sua sede, I

.

ração á realisffção do primeiro r Populan�s .do D. E. I. F., reali.. I d proprio como ao seu gov'erno, Nova York, 28 (A. P.) _ Co- o ;"�trato daqude economista pa- \ Argel, 28 (A. P.) - Pelo 50
CDngresso Ecovqmiw·.de Oeste, a'l sa-se d-epois de amanhã as 15 I afim d,e türnar-se agradavel as

.

mentando as noticias vindas de trido. O professor Hdio Fiori, I dia consecutivo, os aviões alia
ser realisado em Goiaz pelo Mi .. 1 horas r;0 Circulb S-e.XlO, um

eS-1 �';ações Unidas; depois de por Madrid, relativas a .anistia con- ! da Faculdade d;: Cienth 'e Eco- 1 dos tombardeara:m importantes
níster�o da AgriCultura em

-cola-li petaculo ,dedica.do àO$ fi�hos dos anos t,er desejado e esperado a cedida .pdó g;eneral Franco, o

I
nomia, fará uma conferencia nes- ! objetivos nas v�as de. comunica

ooraçao com o·· goverr,o daqu-2l� trabalhaaores mteIectums desta vitoria ÜO Eixo. sr. .ELI'ward Barsky, preslclenbe sa dcasi�o sobre a per�{)nalida- jl ç.ões situadas ao norte da Ita-
Estado.. . capital. i O referido jml1al <lcrescnerou da Comissãü Anti-Fascista dos de doO Visconde de Maua. lia.

que _
as aparentes mudanças in� R.efugiados, declarou: <:Esta ati�1-----------.--------

;:������id���oP������ e�l U��i� I ����c� .����s;!.�;d�n��a���n�� IEQPot!lG1nlal1 lnuostl'da 'na RuS!�]'a Branc'aniãJ segundo Li qual ele e «um i em face da ::ltuaçao, que procura I U U U U. Y U '

üLl .

fasciS1.il inveterado, perigoso e

I
aliviar com a cünoessão da Ji- I '1 _ _ ,.'

.

_,

funallco>., sendo os enf.eites de- b'erdad·e aos prisi:oneiros poliH- I MOSCOU,
..
2tl {A. p.J -, .

Ufm

un-l
tao sel1,OO I:lten�.amen,� canho...

Londres,·28 (A. P.) - A emis- sua mai'cha co ltra a cidad� de f f t d t d aí call1€lnte.

mocraiicos de Franco resultaclo COS'�i. portante tnUl11 {) OJ 00 1 o e'n re nea as ·e SilO la pr 1 psoia al-emã acaba de informar,' P�scara situada a 20 quilometrOs as IDcalidades úe Belechev c E>2r- inutés aos alemães.
· que as tropas germaüicas eva, de Ortona na éasta do Adri.atico. layask pelas f.:;rças russas que -* * '*cuaram a cidade de Ortona. A refefida evacuação foi aUU}1- f'\ Ih" d V· 't· d d' I

cortaram um pouco mais ao nor-

*** -.
I cia�a por �erlim. �n.qUa1:to tlue lJOnS81 elro . e em- 'SI a mesoera a e te, uma das estra:das que une Moscou, 28 (A. P.) - Despa;-;.

'..
as mf.)l'maçoes.ü:lClaIS a[Elúasse

b' d Oh'l .general's' gle"ses aquel.a prim�ml lo�aHdar�� [! Zi- chos da frente de batalha dizem:Argel,28 (A. P.) �- Depois de se bem que IÚO comuniL'.ada a alxa' a no ,Ie. In I thonlll' estahtJ;�c",nl]o aS<;lUl uma qu'� o 1° exercito uluaniano, sob7 :dres 'da.s .mais violentas b� ocupação daqude' centro .deixam Rio,28 (A. N.) - Acaba' 'd'e ser Argel, 27 (A. N.) --"- Informa-se imediata am2.El(El C'Jntra a cidade D comando do general Vatutin,tafuas .r,eglSt�adas n� c�ml?a�h� �nfr�verc �ue o��8sm�}()1 to�l1� i nJmea�'Ü pe�D chefe. do governo que os Generais Eís811hO\ver e de Korosten. Tumt:'em a .:'strada -está marchando a sudo�ste de
da I�al;l� as tropas alemas \ Ir<:111 I _fi?

ue aYsa.lt�. o

vDm efeIto �?lauo,. i a m.imstrJ c�)Uselhelro da em� Montgom.ery acabam de faser de ferro Betaichev-·ZHhomir es- Kerch numa nov� arremetida em
se oongadas a abandonar o l�- meado assInaln

.

que as d�pas baixada dD Brasil no ChHe o uma inesperada: visita ás linh.as tá prest-es a ser inf-erc"-pta·j�! nu- I direção á. fronteira pol:m�za. (�portante P?rto dé Ortona
..As.sIm j'

canadens,es contl!1u_:vam O?llgan Snr. M.ario Castelo Branco. de frente dos exercitos aliados. ma forma tal qte a princip<:.l ro�

I 'espe1a�ular ava�co sovletlco tOl,·

.o '80 Exercito venceu o prwClpal do as tr'Üpas akmas a retlrar-s{! dovia 11&.0 pOEsa 521' usada p.el{)s precedIdo pur Jl1tenso fogo de
obstaculo que se opunha sobre de ariona. -------------------

inimigos. Ambas as estradas es� artilharia.
.

.---------'---. Os nacionalistas atacam. Kugam
Em perigo' o ba.luarie dei ChUnquing,�i(�. P.) � a aI-l�: ���;.��: �r����al ��tr:!

S
--

V·t"· to comando chmez informa, que pelos chinezes' ha dias. Os ja-
. ao"· I'o r I o as tropas nacionalistas estão ponezes estão fujindo de Ku-'.

'

..
'.

. ,.'
.

.

atacando ii cidade de Kugam, 'sé� gau.

. FRACASSOU A
anunc!ada contra
ofensiva alemã
M:>soou, 28. (A; P.) - Anun-

: Qa:�se oficíalmente, que fracassou
por. completo, 'uma tentativa de
contra ofensiva nazista no nor
l1:€ da Russía, destinada a récon
qmsta;\' da importante: localidade .

de ·NeveI.
.

a rticipação uurra
MODIFICAÇÕES
nas Inspetorias de
Regiões Militares

Rio, 28 (A. N.) � o Presidente
da Republãca assinou um decreto
exonerando o General. de Divi
são Pedre 'd'e Alcantara Caval-

A presença da Missão Militar

I
1l1DS contra o j1LlSSO- ínímígo, a

Brasileira, chefiada pelo Gene- Alemanha»
ral Mascarenhas de Moraes.r n-r Pouco tempo decorrido :;.1}bre
Africa d') Norte, está ensaja-ido essas declarações e o Brasil dá
0S mais calorosos ·e 0S i113'is começo .a sua concretísaçâo, pais
honrosos ,c.).r';t\-;Ell'JOS em tO:')1\) outro não é o sentídD' da pre
da determ:l',lç.:i) do ,OSS) pais senca da Mlssão Militar, na

de enviar �fici?'1tes contínu-n- Afríca,
't-es das suas Icrcas armadas na- Só temos motivos, e grand·es
ra o t::atrD .' ,1 luta, na Euro» L motivos, para nos sentirmos or
em aux.iUl ao �5füi\,J das :\:â� gulhosos com a presença de sol
Nações Unidas de vencerem a dados brasileiros no campo da
A Lmanhd. luta.
Tomam é.)rpn, re.ilmente, un.a Lá, ,110 longinquo e vasto C2-

incisiva. én rfirmaçâo de lealda- narío de sangue em que Se de
de da l!()SSil solidariedade ao lu- (idem .os desrínos da numanída
minoso id, '11 (k� libertar o 111lU- de, os guardiões das gln;rias de
do da barbuta .�� el;] escravidão, Caxias e de Osorio, de Andrade"

Neves, de Porto Alegre e C},<2
tantos outros, saberão ronser

\lar, :em bau alto resguardo, o

nome.e as tradiçõ;es do BrasiL
Quanto a isso estejamos tranqui
los.
'.

SDbre a cara�idade e efich:ncia
das forças que dev'erão partir,
em breve, nada ha a temer. QUem
d o outros depuimentos - e eles
.�ão 'em grànde .nume:rD - ial ..

cantí de A Ibuquerque, do cargo
de Inspetor do 10 grupo de re-

Desgeto na

frente
Moscou, 28; (A. r.) - Veriftoa

.se' um desg,elo prematuro em al-
·

guns setores da frente oriental
·

dizem íníormaçõcs aqui
....,

bidas,
. .

giôes militares·e nomeando-o
inspetor no �o.'Por ouno decre-

to foi nomeado o General de D't
"Lião Newton de Andrade Caval
canti, para inspetor do 10 grupo
doe' regiões militares.

HUNKAN RE TURADA

--.._,,----------'---'----.-
.

fJrça simboUca ao .cstnmgeiro.
Vamos enviar pvlel'osas :ion;às
nerrestr.r:s ç ae�'f:as, para lutar-

Pontos conqutsta
Kiev

Congresso Econô
mico do Oeste

Confirmada a Evacuanão
J Ortona,

---------------

-

Argel,28 (A. P.) - Na' j!l'en-Ite do 5° Exercito norte-wllerica-
110 as tropas' do Genernl. C'laJ'k

.'

consolidaram as suas posições
;f SObl"e o mono de San Marqo de

· grande jmportancia estrategica
ao lIJoesm'Ü tempo que as tropas
.marmquinas que operam C;}111

essas forças se apodefi;aram de
uma importa!}t? relevação de mil
e duzentos metrDs de altitude
ao �ürte de Venafro, O 'avanço
dO conting.ente n-orte-americanü
poz em grave perigo o balUarte
inimigo de Sal1 Vitorio que vem
.sendo vi.olentaD'lente canhoneado

da

Detalhes sobre o afunda
meDi" do Scharnborsl
Londres, �8 (A. P.) - O

j\l-lmiraniado Britcmico C0J111i'lÜC[}'u.
.1 l' d I' .y>hote novos u�'ra nes () Ola ....v.

em que foi afundado o enCDura

cado akmão Scharnhorst.
,

A força britaniCl qUi;! escolta
va um W.m:boio aliado 2stava

disposta 'em duas iorm\3.(i�s e

éra composta d,e ,mI encoun:I.I:"3"�
do. 2 cruzadm;�s .� 4 cksl.rUYJfS,
Acroêscentou {) comunkacl-a t () Al
mirantad'o que a esquadra com

büiava navios aliados qmudo
foi estabelecido o Gontac:o com

O Scharnbont, ·enquanto o )::0111'
büio mudava de direção. Vurim;

horas mais tarde o Scharnlwrst
k�nh..u aproximar-se do corrt

bOÍ;O'e mais_. uma ves foi atingiuo

com Ulll imp/acto na popa, diri

gindo-se para a lOsta noruegl.llc"
sa p�rseguido pelos deslroYBrs:
Cerca'das 4,15 da tarde foi esta
belecido contacto com o vaso de

guerra
..

'

ini:m�o que fO� outra

vês atingido pm um Impacto
partido d� Um dDS d,�stioy�rs.
A f::>rça britanica :;;e ::,mpenhou
na caça ao encour:Jça!l;o iJI'.'miio
em fuga. Havia o perigo de que
cscapasst) devidü .1 'iua maior
ve�ocidade.

RIBvelOU o f\ Imiraníado que o

Scharnhor;;t !üi PI'ova'\-elmsnte
atacado por 3 torpedos que lhe
icJuzirmn 11 velocidade. Parecia
i'm chamas, tendo afundado ás

19,45.

do qual iI vanpuarda nort�-anK·-.

rÍCana se ·enco,,1Cn fi apenas 2 IIC'''� L ..
, ....

quilometros neste setor. No S'2- fLl�enllower e ii mvasao
tm do 8° Exer,:ito unidades ca- I:' U R fi P A'nadenses que Üj.:êrani nas proxi- L U
midades d-é Ortona impenha;.. Londres, 28 (A. P.) -- William I pois que voltou das conf.ert'ncias
ram-S2 'é'111 int.:nsos· e viol,enios - ., w/h't" °r I

.

d' (lo 'Or'l":>ntf> M·;"dl·O, ond·" s·f' l�-'U-':::lmltn \/" l·� -- ue o i11 lG<1 que � _ �. _ _ c

combates fas:úcü mm12WSClS hav,erá uma divisão de CDman- l1iraIn os supl'l�mo;; lideres alia
·-prisioneiros. Mais para o hteriol' do nas forças aliadas, ficando 'Ü dos, acentuou os indicios segunda mesma frentE: os soldados do :cr.enBraL Eisenhower como c{)- do .os quais o chefe do ·estado
General Montg:�mery tomar3m �Jandanh:! em ·.chef.e da I.tlvasão malor do .exercito llorte-amerj.
Y�ri�� P'�SiÇ�.�S.;'���ac�as m1� pro:'1 da EurDpa Ocidental e iK:ss:mdü G can:). tem respousabi.lidade, po'r
xlmI<::_au_s �� :-kt.chlO O!1J_�-. os comando da fr-ente medJterranea ,parte dos Estados Umdos, 'em to-
alenla• ",. "�f�l'(' ····1· ,,,'"'1" fO�I'lllr", .\

.

.

d 1 t; .. ��':' �';'�;� ".�-.:, "u;,ú ,1,

�::- p�tra um alicIa! i'(jgl�s. O g·2:1era.l. as as ir,entes em. qUi! U am as

Ç?�" eSiuneHeCldus fbS
.

monta- 'Nlarshalí ocuparia, segando se f)rças norte-amencanas. O ge-
unas um pouco ao. nork. .

inhrnw:, {) posw de chele do e::;-I neraJ Marshall. errll))ra nã.9 tB-
---�...-..;.>-.,........-��----"-"----'----.-- tad:) maior das forças aliadas, nha sido ainda indicado oficial-
.•

:
.

.

'. ,.'. .
.. .'

.

tant·) :no têatro europ'eu-"coll1;O ment<� para o posto de SUpf'��Jl(:l!

Im'"paro'
.

esp·,"fl't'·ual (; o·' ����b6\l�""tDft ll) do Pac.ifico. A ÍHohabiUdade dirigentB militar das forças alia-

._ " ......•... t ........• ' . :

....•.....•..... a S bUluualBn 'U8 de que. EisenhO\vl;:�r seJa inv:es.t1- das, pódeser praticam.::-nte consi7
.

..... ..' ..

.... '.
.

.'
.

.

- dD do postO de C0111dndante em' derado com'Ü detentor desta posi-
......

. ***.. teladD na cidarl::� de Caçapa--.r?, chefe para () assalto cQt1tra ação, '.
."

.

.

d li j\,T 1SãoPaulo, (A. N:) --: AL�giâo nt:st� EsÚl.(io. Ol1CleSi'� .enconlraili forttiL�za de Hitler, coincidiu com: A ação naval rio assalto deci- Lrndl('s,28 (A. P.) - O radio

I'
lareS a Íes'a s:!g'C:F a .0 ,ata.

BtasHeira de Assistencia. déntro sedjad;)s :3000 soldados. O ,Hit� Ü r�vclação de (1m' t) g<2net'UI sivo cülltra a fortàlezá de Hit- de Vidly r-e�ransmitiu .a s�J�Uint� ---: ,2�1:\i�rr;us. :n�s:� no��ls }ervo�
·

: dê seu pl'.ogrftllla·de amparo ma- 111:1 da.Vitória;, constituído p-'!los I· I\'làrshal! visitou a frente do Pa- 'ler, ficaria a cargo·{�o almirante ITl:ensagern (lO Papa PiO XlI, dl- 10:'<1 a!eIç<o!O c llt'õJ.,a 'A_,lçao pa
· .....

"1 b
.' . i •

T'" ••. 1 t
-., • 1; .

S' B t anel fi Ralllse" l'i2'ida a todOs, os prisioneiros de
I
ternal e.Je3fl'8.,f,E.IID.-os que: as, fe,sitas.:- terial e esjJirih.ta aos com aten� l11.:1hJtes alilS12iS

•.

(laS ni{iLVS ChICO, S2m,o :es a a pfllll�Jra vw- rng.<!es H'· er l'<' .... ; , .• j, �. .

"
_ l' '.-

.

Joes tl suaso respectivas fmüilias I emÍssJras paulistanas será !BV<l:: � �em efetuada lJOr um. .ofida} o qual' tem )�lantic1o contato com guerra: <A 1:0;10.;; os no.iSOS amu-
.
em homa a .'\o:.so Sen 1m �':;Jfu11

.:.lçromo....:;erá m:i'··.quarta-feira .. pro� I do dqtleb cidade, afim de pro- aliado Jk: �ila mí'3gorill i:íqu�!a o general ElsCllhower d'.;sde os dos pris1on?tros - aqueles qu:.� I tambem uma firme expressa:::> de
.. ..... .

. .., .
.

'..
.

I' f R t'
"

O·

j' d'
-

1 Afr'cn d ') (�Sl)erà,'n Hnciüsam,'nte () dia em I 110Ssa esperança n.,uma Dll\':t ,cr;!xin.la um grandé festl\.·aL no 6° poft.;iúnar_ .11l01l1i'ntos .( {'. ah'gria.... '. rente. t."s .',a .. Ii1:;.,.'!�e'íi(.). qu::'
__

o g,.�- {laS . ,1 mvasan· (, a 1·, :.t·l· .

I d t.l.

.

-
- '.

. .
.

u -. lI" '-. l' - I "I' O,tk llodcti'lo c{;l;;l:mtr ev.l í?eus Cl'ist;l d.e pr-:Jsper1! 'ª e';,
.

Jí"tglm�nl,p �ue:'hlf<li.lt'}rlgJ aflita:!!- e .. d;tS.1 rn'�;_lU ,:'[)ti f.iu!d�du;;, p-er,:q '''''1\>,11'.\. ! L"h!ZOtt logo (,�- j:'lÜfl4;�.,
_

. S".

--- ._ ..•--_._----------_ ...
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_

Por conventencle vende Se Veudr- se un-a Vitrola ar
udCUUi ropna mar!o hbrieação sutssa, comum Atelier Fotngralioo OI;

Rua 4 de Fevereiro, 7 melhor ponto da Cidade, com 3 molas e mais 35 discos.

frf'guezia ieHa. Preço: 1.2oD,CO. Inf. o.WilIe.
Assinaturas Intormações- OTTO WILLE.

----

A uua l Cr$ ()O,ÚO --_ Vende se urna propriedade

�.<'111'--"'1 J",' 1 ('r'l� T" no. Por cnnveníencia Vende.se em Sal�o Grande, Bom Ponto.
• .. ., (, ...• � ... O;) •

'um Bar no melhor ponto da J Casa L?a e nov,a, e perto da

{.\.)l, ......iniu l ['�.';'.! 0(} ,F\.;(j lndustrta x A \" Salto Grau, " , ,-.- 'I' .... " Cidade e melh. r a freguf'zado J ':>. ?:. I:'
i:J

",' .,(.�
Numeros nesta Cidade. I�e. O terreno ltIDa superfl-

.'I . d�·� I'. ,(t. {�'ll Inlormações: OITO W1LLE. ('F J.1ÜO m2. Or[j�de estrtb3·
-',\1. ... ,) \.]-':' ,,:,;,)

I'
'na etc.

, t: ..�r,��(j·- ['1\ • .;:t.. <!"t :�-nt - I Trutur com o �" oust ..·'II;l ......

.-:'1. .J ,1;(.,-.,10 '_i, .� 1,;.)\-, == �""""""'=.,,====�.=.....-- ... C.. \). �.. ii, v

. I P II Krieck
tTJ Rio dt, Sul.

-- Colaborações recebidas não

I·
.

ror" u r:.:�.., � e I ----

!'erão devolvidas e fica sua pt.1
'J • U v

I
Ao :i}fe(;O de Hl,iJOa,co cruze.iras! l'

- '.' d di -

D rcaçao. a cn,��!? � , ireçao. ��"'__,��-- Vende se um lote de terras
---;- "Cidade de Blurnenau" não 1

Prncura·s8 um so clo ou C::'.- j com 602.500 mz. situa rlo ois

se :�"ponsab:liza. por co.nce!tos pU.al p::n·a. rxp;Mrção de UH! I tante. 10 K!m!s .. dá Ernpreza
emitidos em artlO"O: assinados. deíras, exrsre uma Serrsrta Oarcl.� no Camlufro para a.

... _ _ _ b..
, f bem insle lada em pleno Iun-.' Nova Rússia, Gareiu Alto,

®+ ...+ .... +..... �••• 4��- .. � otouam ento (Capacidado men] cem muita plantação de to.
o-

� .

_"

I «al 400 duzliAsi. E;' projetada II das qualidades de viveres,

& �'''''<lii
.

,

..

'

.,""'11-, .... -.:. jV 1 eoustrucão dr. mais uma I pasto, boa e nova casa co

:�. ,1..� ? 1§1'" Serrar ia ern bom lugar, para herta de telhas; estrel.arta e
-�

RiA�','
�

p'a"-'.rJ"fl'n.n"onl"a.I. Ltda.• ' t. RUI] 'fnoul1'pl'l n'e' flll1·un.irs 2'1 I.:'.< Q.U1i1 ex.stern Registro, e! OüB agua, srndo .ah]�a cuber ! �; II _..
a r. iJ li Hj ..

rrepr,ros. I to de mato quas! liIi geIll df'

jJ Infnrm" ÇÕi'S eflm OTTO i 500.QOO m2. eDm madeira d'3 1", anda. - fone 2-'1047

'f;���;" .PI:st�.�,."�8�II:l1�!:::i::::s e. ��:nooP';::I A m��pe"i�;tci��an�;�:i� d� SB;;fi;a;aGct�;G���trnçãu� iÃO PAUL{)

Ir li I
H 9

""ll Se li
RICHrdo Echeefrer I

Adqulra:m uma (rnelic'3 da"A Patrimonial Ltda." e concorram C08 >JQrteios
I (�\ � ..... �::l-. Rua 7 Ih� Seí�mbr� No..9

•

mensais com apenas 5$000 .

I! I . ou com (} pl'üpnetano Henri'
..

'-----....--�- ....._�----�--.--- I qu" Ha�s !á méSIDO. .4.O"ente em B�tlme"alJ: A. TeHes - Rua �mazonas 63
_

UtUR C·�sa de P.If·gD�ii} Situ .. ;=-=-�1õI ,Ia
-

..._-����._.:--- ....�
-�...._....�_._,.,....:-�,,���.�

�(d[! no Bniro do Garcia {Otu'_!
CiH-�Nr:ão); n referida casa i Vende-st\ locomoveispode ser (.cupada de I' dl� p

l.Janeiro em diante.
.

Marca Detêllhes

I " �i1re. tri,t,r CO!.')l o prüpne P&XmaD 12 H.P.E. vertical, JllOV. ao lado
tü: 10. R.Jbt·y 18 II movo scp.:lrauo do caldeira

'i HpnniUHl ;;;�il.�h!ielwm RübE'Y 18» movimento por büixo
"Eua 1.5 de Nf,vewbro N' -11. Rotey 30 í> movo por baix:i pezv 4.500kg.

Clúíto!1-Lincoln 42 HFE pn�C! ô.SOO kg. ('(:mJleto
II' Aí!!ifi'ljlW[ w-,m'!}$�-d�.s.m'iil��� Lidgerwuod ,W H.P.E. grQpo a V800r, completo

S
. O' • ,MêH�hall 22 }) grupo a vapor, complEto

OC18dade BenefICIadora de ThladoIra Ltàa. ���;y i�: (��)jo�r�o 8:�!J��Oúon;pleto
1�"'3r8haU ao -; rdormado de OOVO

Flexman 30 >, idem
CALDEIRAS:

pedido executadoUm

Comp-;;��ll
Compramos l\Iotnl"(>� eli:;-I·
. '. I '1"

".' ,,.. I
rricos. US�H.U:":, (e �::o v, I
em lH;m estado, Ofert.is I
á Corup. e IUI!. \';,iítt'ri
Schmidt "':/,\. !k. _'.1 ti .. \f. _-).

_

�.•

---.---�' ----------� L� �__&s--����--�--�----���_--�--ml

,

Ferdinando R. R. Curt Dcpheide .

BLUMENAU - Rua Floriano Peixoto, 94 - Tel, I �48

Ser)!) filatelista deSf'ja
comprar CO!i'CÕfS

(albuas) .de selos POSÜtl'S I

� I
II

.'M__"'"""""" -�-_---.: I

�isa-s;--I:
--�� �l"t'_.l

Precisam Sê Oficiaes de paletó
I

InfOI;maçõcs com, f'relmundo
Kuehn,
Rudolfo Sprengel - Encano.

Ofert;:s scb P.F. 98 a
'. ro,'üç5.(J desta 10111a.

i ElIIIIIII!.�lI:Si�77��**,��@4iiiiiIl�,���'�'!:�.�a����ft�"'�S�iIi�'.����!!! m.
I

-

-

Dr. Rllbens Wallbach
pnçó ! M "'da-

.

e iÇO -

20.000,001
22.000,001
2C1.OOO,0!J !
34.00U,OO
50.0 0.00 . DEFRONTE DO HOSPiTAL SANTA IZABEL. _ .•_

40.000,00 IUI li1m��1 §!.. .. .,... "*"'_ ii
28000,00
26.000,00
48.000,CO
40.000,00
46.000,00

68.000,001-

Comunica que mudl.lU sua rellidem.:ia e consultório pari a Rua

Bom ReHro. 21. - Filne, 1258·
.

BAR-LL\_MORTE
ffiATAOOR OE BARATAS

BARLiMORTE
Cornpra e Venda da Páadsiras para todos os fins.

Rua 1 de Setemllfo - BLUMENAU - Telefüne,1248 1 ealdeir:l tipo lc:cI,movel de 5� m2 de 6lJper!icie
dê arlueeirnento, e(,mpleta e, reÍorm:;da
cal 'eira "Ciclope" multi-tubulhr 45/50 H. P.
muito rr:-f0rçaài1 55.000,00
caldeira hi�I'iz(jl1üd, multi tubular, ul'aua. !.wrféi· � ,\ f O -N S' O '0. O E .. ,8 R·.I;' C H Tta, 50 a 60 m2 de superricie 12Ó!i50 I--r"P.E. a fi Li

seI refO!ílllHI'Íl oates da eLtrega , 60 l1i8S, 110.000,00 Con'tt;dor-P..luário
caldeira vertical ah.'mã fi vapor de {} H.P.E..:1m2 ! 2.000,00 Diplomado pêla Academia de Comercio do Rio de Janeiro.

caldeirá de l� H,P.E. - 5 m2 80 s:. pressão 14.500,00
.

Ccimlonga praticaproficionaJ, .

etdJeíra de 6 H.P.N. E'm eshd(l de Gúl.TH 7 !J12 80 � 20.0()O,OOI A C E I T A - Escritas Avulsas, Balanços e

Org.anísaçõesc.�mer,ciajs.Inforrnacões OUa WiUe. Caixa Postai 98 • Bli.mumau . Rna 15 de Novembro N° 1464 - Pone. l-'i50 -� Nesta Cidade
.

��-nteô!_.

0_tt.• t+t.._� t� ..... +".+ ... ",®o·{!;,•••�••+•• ot++.'Í'.+�"'.++@ f
.

1

Prefeitura �iuniGinal de BluillBnau
..

l

! i
i

o P!'esidente da Comissãn Municip'd de Preço�, ít'ndo
em vista o Derroto Fede!'u! n. 23938, de 28 de fevereiro
de 1938,

.

IResolve:
Proibir a venda de qualquef tipo de ciifé moido, qu� I

não sf'ja dr. libso,luta pnrrza, e, ;1tixill' (}fO prFç()15 seguinte::-: i
Produtor Vanjista,
CI'$ 5,50 Cr$ 6,50 �

Blumemm, 23 de drcz0mbro de 1943.
Dr. AFONSO RA BE - f'residl;ule
***

Portaria N. 7

Portaria N. 6

I PAULO fl·ERING".
8hnnenau -- S.a. 'Catarinô

ITintas
e vernizes - Materiaes

para pinturas em geral

I fintas 3m bisnagas para artistas

I

I
i

o Presid�;nte da Comissã" lVlunieipal de P,f:!(:os desta I
Ci'lad8, tendo em visto o DeCl'eto j'c'i Es!edual n.220 ,Ie 221
de outuhr(l de 1943, (l telegrama Ilê 11 dq CClrrei1te di) sr

Presidente de Comissão Estadual de Pf':,ç:)S, e, I) Foungnli1li1
n. fJ28 do sr. Diretor do D"'partam<:'nto th5 JVnmicip:diI1afies.

Re�olve: IFrXAR o preço máximo da ,''l:'í1'? Verdi) ro VItrej'} {'Ui:

I'C1'$ 4,00 o quiiü
Blumennu, 23 cip dfzcrub�n rI,> 1943.

De. AFONSO BABE - Presidente

SAlDAS .DE· li. [lO Süt
.

'l'ér�d·f&lri}.
Q'Uimí!-ís]ra
Siibad�

SlÜUAS DE TlUI)
g0fJllIula-teira
OUartâ-feira
S9xtu�feii'a .

:f>

I
.,.

.

1
-+ .

I
•

I
+,.
I

!-iB. --' As saídas. de Taró s{,r3.o ih;
S hor8s \la manbã, às de Rio do Sul
ãs 11 horas,

JOÃO r"lAHOFER

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



li' HOJE -Quart!-f�ira I

�- _----

I Na mesma Qe'�sião será feio

Conforme havíamos Dülicia· ta entreza ao sr. dr', José

-:]0 em nesse numero de sex I Ribeiru áe Carvalho, dignis
ta-teira, ultima, e letuuremos I stmo Dl esi:18uh' ri!). "alvi ru

h: .. je_ as 20 tIONH�, IHI sede du I bro' de uma artistica mede

Li!.Fl BlumBnau!'nSt' nê Des I Ih,:, ,;yerrcido pt'la Liga Blu

po-rtos, ge:ltiírneflte cedida por, nH.nallf'n8r� d!� DeSpl1ftos
sua diretort», .a entrega fL,' Para esta cer.imnnía . estão
A .,

-,.
. •

'!,oç-a, que c'.:ube ti iweled,Hle couvrnauos os renl'08�.'nlrwtp!-\

Despurtlva BlurneIW!lU3Se, de todos os cl ubes i'ilí!1r1<>F

vencedora do '.01CUrsO- por bem como os rf'preselltantfs
MS lusHtuid'b, da imprensa !OC'il.

o Mais Tétrico

..·10 a U·
.

.

:com tOM CHAMEY:, �;e·

mel URDI
Mistérios !
� • J tt '

�e o amigo' leI or

Calafrios]
tom nefVOS fracos .'

EIllocôes'
!l.

-

não assista a 'Dste '.�....".".'.'..
'--

..

'

..

..

o._.

, . ,,,. .

..

". ""''''-�':'' .;. -:'-. -

.

Entradas: 2,00 .....;.. Balcão 'JOO

'; Cafunga ira'
ln e r I c a paro o Santos

-

Á w...".... EM 101>0$
ós IIONS u.W�os

16_ltfJeI4&tJlfs'e1J,a"
� fUU1*". �eJá,e,4 �.

FERMENTO EM pO "BACKfNtl
AÇUCAR DE BAUNILHA
JI • Te_ .. C Ã. 11 E ç A. B. K ANCA. ..

,.... ... "IM .. tortel d.' Ncdal.·

PÓSDEPOOIM "CABEÇA8�ANCAH,
p.e ,. I(Il:iI'II.14155 deiS l:êsfelSo

....r::j"'... FMINHA BABY (Amido d8milho extra
..

.-.finado)poIGguloHililOsc da peti.U!da

,Ir.

[

I

I
.1

·0 f,,.,í E L>:H b Q'
no lar e 'no b$'r não deve faHar

. ..' M�HfGANTE�;.. .' ..

lud. <;om:' t; S{'!guros: KNOT) .

Tclégr.: KNOT -'-, í:Rh:a . 34 � HA1AÍ
,;--_..

Oistri�uidores: JOHN, & . (IA.. ,
.: Jlnw"niiu. C«tX� PÓEtill 1�

..
.

.
Expurtadora· da Mad6JrltS

.

Síock pe12.(l�neBIt?·: ,fie ':
'Madeiras,de, çqr_lstrução e,m 'ge- .

ra], Forros, Soalhos, Mofth.rras .:
.. .

etc.',
.

.

....
.. Telefone 1337··.· ..... .

.

8 l U .,� as NAU· 'Saffllta Catarilta
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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t ',.

rQ.zs:...r:p..
:o
..

·

•... -f�.I�a�.. I As sa1,Jas Jus ao- DR. AFFONSO BALSINI
. 29 ds

- U U Médico EspeeiClis�ad-;.mp�::.enças de Crianças
ct

I Dezem.bl'o I tomo"B'· s rio um I·
Consultotio: RUil 4 de �:�:���°Íl:��C�tl���)ladll da

\

, ....U 0.. I Puericultura - Regimes alimentares pllra criancas de peito - Avita-
de 1943 mínesas - SUUis infantU e do aduUII.- Manchas e Feridas em geral.

___
.

__.......... mUnlClplO
----,----------------.

para outro C r o n i c a
j

S o c i a i
*** .05 Defuntos Af'dradecesnSobre este assunto, que ,

vem despertando o maior in. Cansada das misérias deste mundo, fui passar o (Jia
teresse no municlplo, acaba do Natal entre os entes mais queridos, enlre :

os
o Sr, Dr. Afonso Rabe, díg üniccs que não tarem e não desejam mal a ninquem,nissimo Prefeito Municipal, Fui passar o dia do naseimento do meigo Nazareno
de receber o seguinte des- no Cemiterio. �

Já desde ha algum tempo mais exigindo bracos para Este-problema torna se ca paeho tetegraüoo: Só mesmo os defuntos que não incomodam. os oioos
que

.....vem. S�.' ve. rjj'ie.3_0dO:, eJIlI.aUXHi.ar o. seu. �.esenvoIVi da dia .m�is .serio_ e cremos 'Prefeitú Bhlme'lau- S. C. cem cartões, e falsos »otos de r-u« Natal e pro speronosso mum crpo uma falta an mento. As industrias, com a que criara sltuações embara 204- Flcrtancpotía-« Nr. 73 - Ano Novo.gustiosa de braços para en-. elevação do salario

minimO,! cosas
z. nossa economia. Tendo Secretarie Segurança Vagueava. en/Te o crescido mataçat das supostasfl'ell. tnr. o incremento extracr-: roubam ao campo os braços Convinha port-nto, p.reven. comum acordo esta comissão Tuas, entre frias campas quando em dado momento, umadtnar lo que vem tendo a ín- de que precisa, eriando um do a intensifica ção do mal. resolvido não permitir 8f ída vóz suave e metancolica me' chamou, oh! moço, moço, tacustrfa, li lavoura e outras circulo vicioso dtítcll de so- serem estudadas medidas es- Automóvel praee de um para çame o favor de mandar publicar este bilhete:iniciativas locais. Este pro- lucíonar-se. paelais que viessem remedía- outro muatclpío senão em 7amei daquela mão esqualida, entre o matraquearblema, aparentemente sem As grandes obras publicas, lo, ao menos. casos especi'lis com prévia de OS'<;')$, um papel branco e lodo tremulo, li em oôe alta/reflexão, está afetando nossa como fi construção do tr e cho O� que se preocupam CDm autortza ção autor idade poli. _ "Os defuntos agradecem penhorados os valos deíudustria, embora o braço re· da r;�. F. Sta. Catarina de BIu o porvir dHS nossas fabricas cial competente, recomendo Boas-Festas atmejados pelas E'Jnprezas Funerai ias

.

demenino tenha atingido uma menau a Gaspar, 'enl'rentam devem encarar desde já o nso abastecer gas{'lina ditos Blumenaú aos seIfs amigos e fI eoueees". JARRASíutensldada íora do comum, situação id entlea. Nesta obrs problema, estudanrío-u em SUo veícu.os cujos condutores
atraindo para Biúrnenau e en. à companhia exploradora es. as míuucias afim de procu- não exíbirem relerída auto
tenas de moças das loealida- tá em frente 80 problema an- rar resolve-Iu á. medida das rízação.

.

des vizinhas. gustíoso da 'falta de braços nossas necessidades mais pre- Saud&ções-HOGEHIO VrEI
Apezar do salnrio constan- Sabemos que até hoje, a- mentes. Ri\-presidente C.O.f.C:i'temente ser aumentado, mes, pesr.!' de propcrcionsr ao o .•- ..-.--.-.-.-.�.-.-+x+-.-.- ..-.-.-+-.-·+-.

mo assim díücürnente CODse l perurio todas aí! regalias, ��������������������'!!":����Ignr-se obter o braço para as vantagens pecuníarlas, hora,
necessidades mais urgentes. rio de 10 horas de trabalho e

Quem' precísar de uma peso procurar hcmens em todos
eôa para pequenos trabalhos os recantos do estado, parti-

cas.ei.l'o.s Vê".se embar

... SQSdO'I.cUlarmeot€ Go !H,

f.3T,.
não

ante ti dificuldade qUtl en conseguiu o limite de braçor:
contra. ..

. necessarios ao rapido anda-
A lavQura, que agora, com I mento das ohraB. O mesmo

o consumo aumentad') pelas dá-se com as {;bras rodüvia
exlgencias locais, illJP�dida rias do Estado, cem o Servi·
de ·se suprir cor.!"venienteine:::;-! ço Nacional de Malaria, com
te pela escassez de transpor-l a Secção de Obras Publicas
tes, está tumbem, .cada vês' da Prefeitura, etc,

._',

u

A faltá debraços em
Não só a' indústria mas também a lavoura e as obras.

'

. -_

-"
- .'.

estaduais e federais, ressentem-se �a falta de operarios

Blumenau

.,

Indústrias Gerais
Cassio Medeiros S. A.

Aniversarios 1 Gencl'r:l José Gome» Cm'l1eiJ;"
'.. Superintendente da Empresa llJ

!' lJoWI':llll 1Ino:-; OllÍ"l'II!: talurqica Nacional, de JoÍfwile.
O sr, Car! Ola] Schlemm, .di·1 =-Herbert MuelIer Bering.,;

retos: gerente da Sociedade Gerai Viaja hoje para S. Fuulo, onde
de Madeira« Ltda., e pessoa mui- ocupa () cargo de Diretor Gei'en
to' relacionada em IW880 meio; te da filial da Iadusiria Te.rtíl
- {) menino 8ídJll'!J Davidson Companhia Bering, o 81'. Herbert

dos Santo»,
.

Muellei' Herinq.

-AuM nus:,;os fregoezes e c:unsuwÍ
dOI'eH (Ignu.le<.:emo::; u, prefm.·cmda

'PIe IlO� foi dispensada, e
(leÍ'\ejnnw� rnuito
feliz Ano Novo.

ocol'rido no dia 21 do co't'tente, co-m (f 'idade de

AGRADECIMENTO
.d"

A vúwa Hcdu;ig QUe) til/lOS e parentes, co·

municam eis pessoas de suas 'rAlaçõés u {alecimerL
lo de seu saudosu esposo, bondoso pai, 8ogi'o, {i
Uzo, irmâo.. avô e tio

GUSTAVO OTTE

6'2 anos,

Desejamos r:.xteruar os nossos

afJ"]'[ldccúne.ntosl._:...
,·

especiais ao DI'. Rubens �Va llbach, pela SE·a
�

abne
gada assislencia semp1'e p-re8taclfl ao nOl:i80 q-uerido
{alecúlo.

Ag'l'adeeenws tambem á Irmâ Lotle, pelos seus

Isel'vicos dedicados' ao morto, bem assim ao Revmo.
Past�r ]Jfethne1', pelas sItas confo'f'taveís palavnl8
de consolo.

Picamos gratos ainda á todas as pessoa li que
acompanhw'l.uu o falecido ate' a sua u!tima 1Jwra

da, que extenwrmn os seus pezarnes por teleg'l'a
mas ou, cartas e enteitanlm com flo'res o esquife
e túmulo,

Vva .. HedwIg OUe e tUbos

Df'. CAMARA
E S P E C I A L I !iiTA"

. 'l'RATA1\lENTO E OPERAÇÕES DAS DOENÇAS D�:; SENHORAS1MoIestias das meninas e mocas, Dislurbios da idade critica. Per·

I
turbações neuro-ttlandulares. OPE.R.AÇÔES .dO utere, avaries.

trompas. rumõres, apendice, hemias. etc.
Dia.termocoagulação - Ondas Curtas.

CLINICA EM GERAL
Cora.ção. pulmões, rins. ap. digesiivo.

II \lances - Ulceras • Doenças Tropicaes.

I GONS.: Rua 15 de Novembro. 1186 (ao lado lio HoteHUite)
RESID.: Hua Amadeu Luz, 23 • Fone: 1226. - B L U M E NAU

1!iWl!!W&i!@l!m!$�I_iil!lIiIIIIiI!II!Ii!IIiI_IlI!III1II_>Ii!!'1lIIIIIIII1II:IIIIII_1I!I&I1III!Ii!II_!I!:lm: _

_
.

••

o sabão
"

m ESDI
elA. WEIIH INDUSTRIAL 10lHVIUf

conSBfva o tecido da roupa porque lava f&cilmsnte e com rapidez

•

CI lid " "'t-.v,p,.o V1RG�...J .....ç, DA ""i>.... <...A_r
(� \1nZEL INUUSTRl.4L
JOINVILLE

; Ma.ca Registrada)

.-
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