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I eSlgnauos OS amanuao OS lanOS o��'���Cln(�v:: In�::�; 1���:Olm��'\) �il��alta:
Londres, 29 {A. P \ --- Foi di- 'Eísenhnwer, general -sir- 82r- I

o jornal 'espanhol A B. c., que l,agencia noticiosa D. N. BL, citan- Rio, 29 (A. N.) - O Ministro
vulgada a seguinte declaracão nard Montgomery: para coman- � s�perioridade naval brital;ica' f�à um d�spacho de Ma::'lrid, de-

I
da Guerra, respondendo a con-

.de Downíng Street; 10, residencia úante da força aérea estratégica e tão ssmagadorea, que mesmo pl.ar.1u hoje que um grande com- sulta do Comandante da 4a. Re-
do prímaíro ministro: de bombardeio contra a Alema- que a Alemanha tivesse uma de- �{)io aliado chegou a Gibraltar' gião Militar, declarou .em aviso

"�i "As seguintes designações fo- nha, gC,1{�ral Karl Spaatz. zena de couraçados como o, procedente do Atlanfioo. O co111- de hontem, que os soldados con-
ram feitas em consequencia das Varias designações decorren- I «Scharnhorst», não poderia fa- bolo éra constítuído por 77 vooados não apresentados de-
conversações 'entre o presidente tes, de outros comandantes, se-I zer face as unidades de super- I navios transportes, 'na maior I vem ser considerados ínsubmís-
dos Estados Unidos 'ê Ó prímeíro rão anunciadas em breve». ficíes da armada britanãca. I parte de mil toneladas cada um. I sos e a eles ser aplicadas as pe
ministro, anunciadas em nome

do governo de Sua Majestade:
Para comandante supremo alia

do das forças expedlcíonarias bri
tanícas e norte-americanas, 01'

'f;anizadas no Reino Unido para
:<l libertação da Europa, general
Eisenhower; para comandante
�liado no teatro do. Medlterra- Hyde Park, 2i1 (A. P.) .- H;:��
neo, general (;sir,,; Henri Maít- ferindo-se á luta no Extrcmu
leme! Wilson; para comandante- Oriente, o Presidente ROQs:'v�1t
.cheíe dos 'exercitas aliados 11<1 declarou, em sua alocucão do.

Italia, general «sir» Harold Alce- Natal, o seguinte:
xander , para comandante-cheíe ---

dos grupos de exércitos õrita- «Bem valeu a pena viajar mi-Inicas sob ,ii. chefia do general lhares de quílometros por terra

I
e mar para realizar essas reu-

, niões cuja resultado foi l\�afÍlt

ameaça-
mar a garantia ele: que estamos

I completamente de acordo em to

captura dos' os propósitos principais 2

nos meios mllitar,��s a serem em

pregados para cOils!egui-los. No

Cairo, o primeiro minisü8 bri
tanÍco e 'eu paSS'lmos qnatro
dias\;,()lllo geueralissimo;'cH,'l1g
Kai-Chek. Era a primeira vez

que tinhamos a ocasião de discu
tir com 'ele, pêssü'llmente, a com-

,-------- ------

Serão Consi�era�os Insubmissos

, ,

[Iiminação Per aDentei 00 I pariu

Nosso próprio Exercito e n05-
Esses princípios são tão sim- 5a Marinha, nossas 'forças aéreas
I fu d

• Discutimos todos os diversos pro
p es como, n amentais e sígní- :co as força,s de terra, mar 'e arda
f.

"
,

"H "" - blemas militares susceptíveis de
icam a restauração de Seus le- Australia e Nova Zê'landia, da

• • 1 atacar o Japão com decisiva ener'
gltlmos (.onos nas propri2dades Holanda "e InbCflaÚ:rra estão for-

1· d h gia, partindo de muitas direçôes
espo Ia as e o recon ecimento m.'ando, todas x'untas, es'.;,,=> CP-ICO d
d d·· _,.

�� - distintas, e acre ito que possoos lfel�,)S ue milhões d.e .pes- -t,,, aço q'U,2 ]'á se vái Ge"rand'"
d 1

.

U''- � '- u dizer que O generalissimo chines
soas '2 csCO herem lIvremente, b J

-

NA' Co
.

a forma d� nüvemo Ilue deseia-
so rê o apao. tU sm i ntI- f.�gn:!ssou ii Chung-Q:uing levan-

'rum
b.

•. ..
11anta!, sob o comando do gene-I do a oerteza absoluta de que ob

'"

,. ,. ,

'

, mlissimo f:hiang-Kai-Chek ,as for teremos uma vitória total sobre
E 'êssennal para a paz e a se-I· ç;as chinesas de terra e ar, n�for- nosso inimigo COimu'n1?J.

gurança no Pacifico oe. _no resto };;€l'cios pelas forças aéreas. 11orte-
do �Ul�do qu� se 'eIin:i�n€; :ct.e

.

<Gnericanas, desempenham um

:naneua permanente, ° ln:peno papel de capital importancia no
Japones como força potenCIal de inicio da campanha que terá co

agJ'\essão. mo resultado a expuls�o, paTa
Nossos soldados, marinheiros o mar, dos inv'asdr:2s nipohioos.

e fuzileil'Os da marinha não de- «De acordo com as decisões 'de
v{�m voltar, jamais, a combatefr carater militar a que chegai!1lOsi I Santiago do Chile, 2i:l (A P.)
de ilha em ilha, Gomo o ,estão fa� I no Cairo, o�gel1eral Marshall aca - O goV'�rno que conta OOlTI i�

z::ndo agora de ma'n'eira tão va- I ba de realizar um vôo -em torno apoIo das forças armadas, acaba
lente e Gom resultados tão sa-

I
do mundo 'c de conferencia com! de publicar uma nota proJligaln�

tisfatórios». o general Mac Arthur � com; o I do o complot pevolucionario com,

Cidades
das de
Moscou, 29 (A. P.) _. Tanto

Zhitomir Cüll10 Vitebsk estf.o
ameaçadas de cair imediatamen
te em' poder das tropas russas.
E' o que dizem as ultimas inror-
11lações l�cebidas da frente de
batalha.

--------------�-------�------------

ferózes lufas no

Croces'er
Cabo

:'
Nova York, 29 (A. P,) -- A

i'\gencia ,Domei em irrád.iação
aqui ouvida, citando informa
<;ões oficiais niponicas, disse que
as ,guarnições japonezas de No-

va Bretanha, vem se empe,nhan-Ido em ferozes combates com as

fDrças aliadas que desembarca
ram (fOilllingo ultimo na costa
o<!ste do Cabo Gnoo2st2J'.

AUMENTO DE V(NCIMtNTOS O
Sã:) Paulo, 2�) (A. 'N.) - O pro

j'et) do decl"eto lei que aumel1Ía
São pau'u, 20 tA. N.) - Oln- os y'encimentüs dos funcionarios

'terventor Fernando Costa, em pubJioos paulistas já s� 'enCÜi1-

trem esp2cial embarcou h;jntem tra no Conselho Administrativo,
ás 23 horas para' o Rio cl8 Ja- tendo sido destribuido ao Oo'n
neiro, afim de assistit· a posse selheiro Cesm' Costa para o (;:)111-

do PL�sid21ÜC da Republica, .na petcllte parecer. O refErido pro
Academia Brasileira ct[� Letras, I jeto será promul;ja.do pelo o Snf.
lla vaga deixada pOi' Alcantara Fernando Costa até o fim do il1ês
Machado. Em companhia do 1n-\ devendo entrar em vigor a par
terventor' Federal, seguiram os tir de lo de Jal1'�iro proximo {)

Snrs. Gofreclo di:1 Silva Teles, t qUê constitue um presente de
Presidente do CO�lSêlho Adminis- Ano Bom, aos s,miidÜ1"i:'S do E,,
lrati\'o do Estado, Profês�or Can- tado.
!lido Mota Filho, DiretfJr Geral.
do D. E. I. P., Majo)r Hipolito
Trigueiri:L1ho, chefe da casa mi
litar, Ateclinio dos Santos Secre
tario Particular do Interventor, \

Roberto Simonse'l1, Presidente da
'

Seguiu para o

Rio I'de Janeiro

F�dera(:ã'J üas 11ldustrias (L:, São
Paulo e varias outras figuras de
destaque do h1tmdo politicJ (' tiO..
rial da paulicea.

o comando da esquadra de
invasao á foria'leza de Hitler
Londres, 29 (A. P.) _.

sOUb�-1f3C 'em font�s dign�s de credito

que o Almll'ante Sir. Andrew
Cuml1ingham, s'crá o post-iivel co- !

mandank da (�squadra anglo
norte-americana que protegerú
os desembarques das tropas ali:1-
das na França :: N(:ru�ga.

***
Do B. N. 5., BxclusÍwJ punl

«Cidade de Blumellau:x'. s
Um dos caract'cres fundamen- c.::bem. Os gove.'rnos democrati-jtai� quemarcam a .dif�rença entr:c' COS, pelo cOl1.t:ario, aproveitam

os Gov:erno� totahta:los e �o;,; de- 1 t�da� ��s (�CaslO�';s de c?tJ:ar c:? I
moC'ratlcos e a conSiderara;] I;;� () I c,)ntacto com dS ]11:nssa� Ipma

respeito que estes ultimós 1110S- I lhes explicar din:�tam;�ntê sua

tram em relaç,ão as massas que I g�stãD e Li aprovação 2 aplauso'
de seus gov,emados é o ma ÍO;!'

dirrgall e governam, 'em contras-
te -vom o desprezo que a elas d�- pr2mio á sua rude tarefa.

A Inglaterra, cunha da Dênl:JC-

craeia, nunca quiz perder o fon

tacto entre o Gov,erno e as mas

sas. E si durant'2 a guerra os

Ministr'Js não puderam dispor
de tempo necessÉlrio para orga
nizar assembleias I.� atender as

aspinwõ<;s poplüarz's, nãü ü2�jxa-

11lÚnstram os primeiros.
Os gDvernos totalitarios 'Orde- I

n8l,rn1 é �na.ndam e as massas, COlll

as quais não querem ter ,nenhum
contacto, d�ve11l obedecer e ser

disciplinadas, :sem direüo a sa

ber.o '''porque? das ordens Ql1<' ré'

plexa situação do Extremo Ori211
te. E não somente pudemos che
gar a um 'acardo a respeito da
astrategia militar concreta, ruas

tarnhem discutirmos determina
dos principias de largo alcance
que, em nossa opinião, poderão
assegurar a paz no Extremo
Oriente por muitas gerações.

,.: «Forças cada vez mais
.

pOde-lyí)sas'�stão agora assestando gol
pes aos japoneses em muitos
pontos do enorme arco que, par
tindo das ilhas Aleutas, esten
de-se através uo Pacífico até tn

i�l'nar-se nas selvas da Birm,ã-I
ma., .

arelo
almirante Nlmítz, Desta confe
rencia sairão muitas e más noti
cias para os japoneses num fu
turo não muito distante.

nalidades .. previstaa jao artigo
186 do 'decreto lei 1187� de 4 de
Abril de 1939, agravadas com a

situação de bslígerancía em',que
se encontra 10 pais; a esses in
submissos, não deverá ser aceí
to o testo do deCl'� lei (11166
de 10 de Outubro de 1942, em
virtude de convocação dos mes
mos; não ter sido ocasíonada por
estado, de guerra e sim:

.

por
uma obrigação estatuída pelo
primeiro decreto 1187 de 4 de
Abril de 1:9313 obrigatoríedàde
esta vigorante t�to em: tempo
de paz, cOl1ló: nh ode gu,erra.\ :

Em Chiang-Kai-Chek encontrei
um homem 'de grande visão e

de uma compreensão extraordi- I

nariamente perspicaz dos pro
blemas do presente e do futuro.

Cidades
•

Capturadas' duas
Moscou, Z9(A.·P.) - Anuncia

se .oíícíalmente que as. tropas
russas capturaram as cidades de
Korostechte Kotwybka naregião
de Zhitomir. ; !

o movimento po
litico no Chile
Santiago do ChHe, 29 '(A. P.)

i
_ Uma nota olicial declara que
foi desooberto um rompIot antí
Idemocratioo no Chil>e. Segundo!
o Ministro do Interior, estão

implicados elementos naciona�s e

estrangeiros.
.

ComplOI revolucionario
no Chile

--�-'--------

Cursos de Apicultura
e lactidnios

São Paulo, i9' (A. 'N.) -'-. A

partir de 2 de Janeiro o Depar�
tamento da Prod ução Animal da
Secretaria da Agricultura, real'i
sará na AVênida Agua Branca
11. 475, um curS3 rapido 8 prati
co de Apilcutura c Laticinos gra
tuitamente, destinadüs aOS pro
fessoI'es primarios em exc:rcic:iJ
ou não.

que diz: (,O· paiz . está preparado
para adotar imediatemenie as

medidas indispensav,eis para cas

tigar energicam$te OS responsa-
'veis».

:::'1 li" IZhitomir está sen-!Cruzador ã pique�era do abandonada Lo.ndres, 2� .(A. P.) - U_iffi coJ
mumcado ofIeml do "exerCIto de
libertação da Yugoslavia, anun�

da que foi posto a pique o ,c1t�
zador alemão «DalmacujID>.

.

Londr't's, 29 (A P.) - A radiü
de Berlim infOl'ma que devidO o

grande ,perigo que ameaça os

soldados alemães no set'Or de
....

Zhitomir, estes cofn2çaram a Donativo
abandonar a jirU(;21.

povo alemão não

eserêlvisado, será curado
***

I questão
ck frisar ele forma termi-

Hydc .Park, 20 (A. P.) - E11l: nante, a palavra «respe.itavelr\
�ell "Iis'curso de Natal o

presi-·I p�)rque é nossa intenção cmá:"lo
,dente Rí}!)sevelt fez a:,; seguinto?s de uma VêZ para :'icmprc ,lo Jl<I,..

referencias .ao futuro da Akma- ,zIsm:), do miHtarismo prussiamr
nha: , e dQ conceito fantastioo oe desas-
({Durante os dois ultimos dias troso de 9U2 é uma traça supe,.

qu'c passamos 'em Teerã, o matre-: rlo.'r.
chal Stalin, ClmrchiH 'e 'Cu nos Fàlamos ü�s relaçõ�s int�rna

compenetramos dos assuntos clonais, mas mais do po�to de

LlU.e se produzirão nos dias, m2-1 vista dos prinéipais 1e amplos ob
S'i'S e anos que se seguirão a d2r- i jetivos elo que detalhes, porém,
rota alanã. " a julgar pelo qmo efetivamente

Determinamos, com unanill�- t discutimos posso declarar que,
dacl'e de critério, que se deve' des ainda ho]'e, não acredito 2m que
pojar a Al�manha de seu poder possa surgir uma divergência m

militar ,e que não se deverá pcr- capaz de ser resolvida entre a

mitir, no futuro, qm� os alemães' I Grã�Bl"etanha c os Estados U,ni-
h:nham qualqu(�r oportunidade de l dos. . ,

recuperai' f:SS2 poderio:>. No dt:Gorn:r dessas confer·e�l·
«As naçÕ'es unidas não abl'i- das preocupamo-nos CQlU tOS as

gam o propósito cip escravizar pBctos fundameutais dos princi
[) püvo alemão. QlH>.l\}l11US qth: pDS que 'encerram a s2gura'nça, I
hmha oportunidade de se des::'.n- :J hem <cs\tar e ü padrão de vida
volver num ambiente de paz, co- d)s seres humanos que habitám'
mo 1112mbro util e respeitavel da todos os países, grandes e pc
'família elU'{)péia. Mas faz81110s qucnos:') ..

do Papa
Zurich, 29 (A. P.) -'-- A radIo

clt: Pariz anunciou hoje que {I

Papa Pio XII, enviou 80mil fran
cos. para ás vitimas francezas do
raid da aviação· aliada contra·a

area de Lecreusot

Governador
,

do Amapá
Belém, 29 (A. N.) :_ OijOl'nais

com.entam largamente commuita

simpatia a nomeaçãO do Cap',1-
tão' Janari para Gov2rnador d�
Terrritorio do Ã91fl:pá.

Disíincào
,

Estado
ao

de
Intewentor do
/são Paulo
da cidade de. Santos, distinção
esta, qu� lhe foi conferida pelos
seus gestos de nenemerencia pa�
ra com atw-.,;la casa,_

São Paulo, 29 (A, N.) -, O
Interventor F'emando Có:sV,' re
cebeu hontem :0 diplorpa/de ir

mão b{�nemerito da 2ánta Ct,sa,

voltarem ao trabalho. E todaS
elas certas de poderem comuni..l

.

cal' seu 'entusiasma as suas res

'reunião. Durante seis horas es- pectivas organisações.
.

tiveram ali escutandü as expli- �stas conf-erl:nClas têm de r��
cacõ'cs dJ 5nr, Clmrchill e outros I petiNe com t.o:Ia a frçqu��c;�a'
mÚlistrJs sobre a m;archa da ! po.ssiv:eL .A ideia d�. sç. �nJgl�<
guerra e do que ainda será fei- pnme}rú as Mulheres é u�a. h.?�
to rara �e .obter a vitória final. menagem a 'enorme contr�bUlçao
De�Ois as r.epresentantes foram que a mulher ínglesa loesta pl'e�·
convidadas à pedir 'êsclareclmen- tan�o ao. 'esforço de. ,gu-erra bn�

tos, ofoevzcimento· quê foi bem' !ameo.

aproveItado, já qu� os confBren� Quando .éntre um povo ,e �us

cistas tiveran'Í que responder a governantes existe um estreito

mais de duas mil perguntas. contacto te essa COIDUiUhão .��
Todas .as delegadas saíram pro ideais, vontades ,e desejOs, tal

fmldamente impressionadas com POV!O é in\i;e.ncivel. E ,tudo isto,
o a}'o que acanavamde .assistir não se lencontra senão 'nas ver�

e com energ-ia.s redObradas para dadeiras demócraci,as.

Dm as
J am l=-or(i1n� (h.:: ur;JJZ,:t.i_" c). r�(lio_ r

para comunjGiU?m-S{� com I) pu
blico, prestando conta dos SBUS

trabalI10S'.
Mas o radio não pode: neste

casp, dar uma comrJ3ta satisfa,.

ção as .massas. Estas desejam V2r

O :orado'!' ::tu m:;smiD tempo que
o '�SGutam e observar eUl seus

gestos e expressão. a sinc2rida
de de seus palavras. E,J sobre tu
do, des�.iam responder-lhes e p:=
dír-lhes explicações sobre. o que
não entendem ou que lhes pa
r?ce duvidos:o.
Certificado de tudo isto, o M.i-

nistro do Trahalho ín.t;h?s, Snr.,
Bcvin, desejando r8stahe]ceer/'a
wmunicaçãu dir,�ta entr8 o go
V,;;1'no e ü povo, interrompida p.e
las dificuldades amais; reuniu,
por 'sua íniciativa oe apelo, no

dia 28 c}ê. Setembro, em Albert
.

Hall 'de Londres, umaEass2lnbleia,
que veiu marcar uma IiDva eta

pa na história da dem\)qac�a.
Seis mil mulh2res, de todos os

rincões da Inglaterra, Escossia,
Gales e Norte da Irlanda, re

presentando todas as organisa:
çi5es foemintnas britanicas, apr2-
se:ntaram.-se !fiO amplp local dn
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Assinóhâras I
Pr{{:�(I: 1,200,00. 1"t O wui«. '
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p Por conveniencta Vende-se I
.

C
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t:�:('lu;,ü;;l (';':-',� :�::;.no
I!·
rm Salto Gf'fi,lJ,k. eum ont]o. um Bar no melhor ponto rh! .iUabt"!I"taço-.es· ·para· . asam·. entoS �
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G" Cidade emeJhorafrégu{\zado Seria tilatelisiH desejal lndustrta 2,. A, d� �1;ltli ran
J

-

E ·d • ·t· I
..Numeros 1 rl!? o terreno tem ri. superfl- nesta Cidade. comprar co ecoes E d i t a I I a.. '

.\ \uÍ;-;n, (:1"1� ;:-0:) i�i� l.IOO m2. OrfJ;1de estreba. lr.fOI'mhçÕe�: 01TO \VILLE.lu (albuns) de selos postaes

i Faço saber que pretendem ca. Faço saber que pre�endem'ct\'"
."1.,,,,'.,',',1,,

{',,,,,. 'I' .,1 /.', e\c.

�_=�===-�'_�I
Otertas soo P.F.98 fi

sar-se Adolfo MaeseLe!iaPru sar-se: }\.dGl.�Jberto Klm1wort· e'·,.1 ••.. '.,,' .... '. ".' '.'_"

'1' Trat"''''l'' cr,.,rrt". o· f':'.'.

n.J.,.,.,.,l,l)\10II I
�le!l..,"'ção desta rOlha·;_1 I i... "," . - .

p
....

l1er. Ele, natural de.ste Estado,
I �ãrg.alida T.oelle� .E e, natura.

- C�'liibnr:,çõtS r{:�t:h.jdaS r,ãO: Krhlck <OE:.
Río �lO Sul.

I

roc u ra"" se == - nascido no dia 21 de abril de oeste Estade, nascIdo aos 2-1
<;er[io CéVC!V'(lé,S t. loca H12 pu-, -----

ii I·
1919 wIteiro, ferroviario, domi· de junho de 1913. 'dentista, 501-,

blicaçã0 n _r:_.;i:�ri(l.�� direção. ; Av llf<lÇO te lO

.•
onn.IlG r;rlll';e�rf;S

I P reC '15a ""'se . ciliado e residente nesta cidadt", leiro, domiciliado e ré'sident� t''!l \\..,

!

"Cd' ,.� de B'umenau" rão I
Vende,;;e um kte de !errf:� Procura·se um sacio ou ca-.. "filho lpO'itimo de Ricardo Maes Hansa, Distrito lie Jaragua, fj.},)t I

s.o<· '�•. "'li-'�:';a·';�·jliz!'l p'or
.

concr-;�os cem 602.500 m2. situ:ldo diR

I'
DitaI Dara explMação de ma· e de ;�a mulher ffJomeníl !:Ter· lho legiiÍmo de Frederico KlinH�> '

� ,. I· . �.J _. ., ._.

t t lí1 K1m's .-Ia Fmntt"7'1
.

.
-

.

t �.
.-

mp,linda Maes. E.,la .. naí.u.ral deste wort e de Rua mulher Alma ':"�;
..emiLd.os em a. iligo.' aSSinadOS'l .an,e!.

J
r (;���. �

'.'.

..,.,
....... ' dem.l�, eXls.e u.ma ,�err!'l:rlll Precisam'se Oficiae<; de paleló !ii)OarClf\ n,) '_,<::.!11JiC hn para a

I· bem Instalada em pleno fun- Informações com, Freimundo Estado, nascida no dia l' de
t

K!intwort. Ela.. naturãl deste",··
0 .... ·H+++-+·... +..·+..H�' ••0 I Nova RU8S;1l. G,Hcia Alto. cionareento (Capacidade meu. K maio de 1918, solteira. de pro Estado, l�a;;cida aos !!5 de fe-

. l,com muit.!'l plantação l.le tO·j"'Hi -100 duziliS.l,·. E' proJ'etada uehn, fissão domestica, domiciliada e Vddro de 1921, domestica, sol·
I

�� Rudolfo Sprel1gel - Encano. .

. d· 'd J
.., d,1f' qualIdades de VIveres, I a cúnstrução de mais uma residente nesta cidade, filha le ttira, domicilIa a e reSl enie.

I I,pasto,
boa e nova casa. co Serraria em bom lugar, para I �'d gitima de JOl::ié Pruner.Sobrinho I nest� cidade1 mh�· legitima d.e,� berta de tP1bas, e,�trelíarJa e a q.ual existem Registro, e. ünnsuntl ar e de sua mulher Mafia fI. ren ferdmando Todl9 e de sua

boa agua, sflnflu amda cober preparos, � da Pruner. .

I
mulhêt> Irnu 'fodle, ..

to de mato ql.H1si vi, gem de In!ürmações com OTTO Exija Manteiga FRISOR ?\presentaram os do_cum�;ot�s exl·
..�',��e�én��ran1 ..os d�cument,o:5°9.0000:2: Güm madeira �e \-V;'ILLE, Caix3 Postal. 98 -! ,. A

oidos peJo arttg_o 180 do , Coc:fgo eXl�Lo" p,.o augo 180 do Co.lel, qualIdade e lenba. Preço BIurnenau. Exista nualioada nua ur. Civil, sob o. 1, :!, ::: 4. Si aliHH2m digo Cidl, �ob. ÚO 1. 2 e 4. SI
�ixo ! � '1 tiver conhecimento de exiS:ir al� alguem tÍ\ e1' cOl1hecimento de
In��;rmnçõe8 com o

snr'j A I II M<!l� n�n á. ·fIH�nn gum impedimento legal. aCuse {} existir algum impedimento legal,
Ricnrdo Scheefier li 9 a -5e I InlJlol li\! Y !HUU.

para os fins de direito. E, para I �,cuse o para os fins de direito.
Rua 7 de Setembro r-�o. 9 constar e chegar aá conhecímen-, t. para constar e chegar ao co-

ou com o proprietario Henri- "" # ---

-I to de todos, lavro o presente pa- j. nhecimento de toJos, lavro o pre�
qlF' Hass lá mesmo. Uma Casa de Nego'3i/) Situ. A:terlCão: ra ser afixado nO lagar do cos- II sente para ser afixado no logdrada no B&iro do Garcia (Oal'- ....

tume e publicado pela imprensá. do costume e publicado pela im�e"'�<t'4-fi*H·+.-H.-••••••••0 cia-�ordão); a referida casa L E t�· ri A Blumenau, 29 de dezembro 19431.' prensa. .

..

pode ser úcupada de l' de
. yictorino �raga ,

Blumenau, 29 d':; rl��embro 194:j
Janeiro em diante. Lenha'seca especial. faça sua. OfICIal do Registro Civil.!

VICtOiInO BragaPara trabr com o pl.'opl'ip" encllIDllnda lia USINA HEM.''. Oficial do Rf!glstio Civil.Ludo, TdeIOllF, Hl�8 * ** i ***Hermano i')achilebem Blumenm,l E d � t I
Rua 15 lle. Novembro N' -1I.� _ .. __ .. , __.", , 'o_<._._ .. �_.� .. _._ I E d i t a I ,I .

• I· . a A
�'

I FaCo �aber !fue pretendem ca.. 4.,

1--'" �""""'f"'�O'-w
,

i\�S=' O (n.i�
.. =

i,·
..

," -. ---T=�II /.:()ÇO saber que pf!·t�ndem ca- II sar-se BaHâíd\l ImthurtI e Am-
A ,1 � _) U L 53 1\ f� C li I I sai' se A!win Hort e Waliy Al- cí Anna Fernandes. Ele. natu·

t Conh�.dltn· ...��ty·áú'io I farth: Ele. n�'�urai des!e E�laào, I ra! dfs�e �stadú na$,cido no. �ia -r

I Diplomado tJI�la Academia de COllli'I'C;O do mo de Janeiro. II nasclClo no (Ba 19 de ]arWlfO d.e 119 de. jUllno �e.. 1922, SOI!t.:lW.
Com longa pratica proIici()naJ,

I'
1916. 50 l!eir:;, lavraduI', dOITU- formuro, domICIliado e re5!den�

i A C E I T A - Liicritas Avulsas, Balanços e Urgzmlsaçées Comerciais. ciliado e Itsider.te nf) logar .<!ar te nesta cidad�) filho legítimo
g Roo 15 de NClJínnhro N" 1464 - Fone. 1450 -- Nesta Cidada cia. nf.Sie i )istri!o. filho legltlm\J

I
de 03caf. hntl1.U.Tn .e. d.P

sua
���=.-�����,,�� =..".... " ......_�_•• .,...,. de Frederico Mar! e de "ua mulnd Gertrudes ]oslgu Tm-

mulher Frio-ilda Hort. Ela, natu- lhufll. Ela, na!liral·· desta E�ía
ral desle E�tado, nascida no di3' do, nascida, dO dia 10 çle abril
25' d�· janeiro de 1922, saHeil a, de 1929, soltdr�, ...de, profissã?

I de DfOfissão domestica, domici- domestlca, dommltaGa e . resl'

Preço .Iiadã e residente no logar Gar- dente nesta cidad�, filha legW'
20.000,00 eia, m:ste Dislrito, filha·· legitima ma de Ierael A111onlo Fernan-

22.000,00 de Erwín Aifiirth e de suá mu d.es e de sua mulher, Anna Ma-

2D.OOO,00 Iher Elsa Alfar!iJ. na fernand:::s.
.

34.000.00 ,�presentaJ'l!m:� Üll documentos ex!· Apresentaram 05 documentos

50.0 0.00 ;!idos pelo artigo 180 .do �CDdtai) ��igjdO.s.pelo artigo 180 do Co-

411.000,00 Civil sob nrs. L 2, e. 4. u.'Fo CIVil} �ob no. 1,.2, e 4.

28000.00 S1 alguem tiver conhecimento de

1
"I. aIguem üver conheclluenlo de

26.000:00 exIstir algum Impedim.ento lega!, existir algum impediU1e�to: legal, . �I48.000,00 acuse o para os fins de direito ..

,
acuse-o para nns de dIreIto. E, {,' 1

4ü.OOO,OO E. para constar e chegar este ao para constar e chegar este ao; ..

.16.000,{}O CDnhecjmen!o de todos, lavro o conhecimento de lodos, la.vro o
..

presllnte para ser afixado no lo- presente para ser aLhada no. lu�

gar, do costume e publicado pe� gar de costume e {mblkado (leIa
(iS.OOO,OO la imprensa. imprensa.

Blumenau, 29 de dezembro

194.31 Blu.menau
29 de dezembro 19.4355.000,00 . Victorino Braga Victorino .Bntga , ,

Oficial do Registro Chll·
'

Oficial do Registro CivIl.
'. '

'i

muito Cuidado ..

T

Epoca de

i\larca Dutalhes
PiJxman 12 H.P.E. vertical, movo ao ladu
RJhry 1 B » movo Sepál'lido da caIUei.ra
[((,be)' 18;) movimento 11tH' ll;}ixo
Robey ;30 ,) movo por haix:) pezo 1.500kg.
C1aitun-LinciJin 4:é HFE pezo �1.500 kg. ('úmi)leto
Udgeiwuod 40 H.P.E. grupo a. vüpúr. completo
Mau�hall 22 i> grupo a vapor. eomph:.to
Robry 20" conjuHw semi-fixo

dos h'npostos Lí.H}Z �2;o e� útiwo estlido, eOlr.pleto
i M!Hsh1111 ,JO l> rerormado ue L\UVO

i Flc'xman 30 }, idem
, 1" A l r I'IP !\ Si·

Imr.lostos de L1CféTIf',. ',3 � .. ,\ lltomovi'Í':l e ca·Jl j'�.'.'.
J .).;..•• ,1:>:_. ,IctLdt.'ir� tipn !OeCHU(IVt'[ ue 5� w2 dé I5Upt:rfit:Íl-l1I1i íl h ü'� ;;l--11 n o i li t t' i r fi. j' 1 t

'
.

f e rtIJu\.'mHH:,nto, e0ffip e.a H reHlrmill1nFEVEHEIRO �-- Idem, jd(:m, - c�!rrG:�, carror:ilS) jnrtto� 1 cr:d:elra "Ciclope" muHi.tulJlllu 45,/50 H. P.cicletes (; blcÍeiet3s· ::nt iviei!'tl.
IH li iío l' (: f�) rr� a li�:1

MARÇO - Imposto sjlodustrir e Pri,rissi'io l' �('lJH'strp. I caid,�ír1j !1(\l.';zoatld, mulH tubular, uS�ld:�. pf�)'Íei.Idem, Reuov�tçào drõ Ue�'l1ça de c:..:tgbde.! ta, 50 a 60 m2 de superticie . 120/150 II P.E. tl
.eim�!Jtos COIDr'reit;js (' industriais-anol :se! reformada :w.tes da eriíregu . fjO dÜJs. 110.000,0r; tD "'••••••.••cfl*q,.@ú@••••••••••••é•••••••••®
mteIro. i caldei!'." vertim:d ulemã á vnpor de 9 H.l?,E. ,1 m2 12.000.00 I t�flA3�{OIL .-- I':�"r·;�,,�e Tjl�m�:!�!s �'UP;'ll:r:'��' .aSno,'��:e\�:,�. >irl 1 ealdeir:l de i� H. F.E.. [) m2 80 s.. prBSSÜQ 14:500,00 m pO5 os a serem 'pag..OS ··nO" ';'4m I .M.l� i..,'-',' ',':'. i_C3k '� d._'

:
i, .--.,\,

..

: t.
•

.'.
I euldeira de 6 H.P.N. Em estado de nova 7 m2 80:'i. 20.0UO.OO ...

JUNHO -- Imposto 8/ !:<xp!Ol'nç:l/) A grlC n la. ü IiJduslrH.d I f" "õ"'" O'j 74"il (". D. J Da Dl, .•

m er..s ale Deze·m· ,b·.ro·_ .':l0<1 intc-irn. \
d! (ilina\t ".., ,o .,1. 3. �iUXil l.-Olhd� OI • mJIDeUiHI

.... ....
» - Tprritorial Ul'ha110--Hnl! inteiro, , .., �..... __ I Purante o fie'g de· DEZEMBRO devprão ser pagos OB,'i?f11C""\ilBP{\ . I' - roi-- �;ln··1 Ç'"i-�1"1 .. , D,:t�. \�;;''''5.�r(\ "'"!. !�,... . .r:;--""",r�.;J, j 1i!f!'::_m:H!Efl"'�."I:..'�- :::;;WÊ'" '5b���'Z���I' ._ L....... .

'.,:��,.Il_�: ,'v'-.l'j){),·"u ,., ,,:l<!-H"" ,. : "J.1.)0u.:·".,.,·",,�·.';S.1',.,. .. ,

... ii seguintes impostos;..
.

OUTtl BRO�· Ir.np<lAto Pr,.,,{!1nl U;b'�!l,)--;FFl .lüt�rl'li. : �.
cor E1'0RJ·� L"EDERA[ _ N"'o. ho imno"'tog á pEla!,!1'M '

t l' ., � '" . .. '�1' . -'V_J n. .1.' I . _.,I. u a l' '" e, •:.�efl8aHnell,e�, I.lX:l :�, .:.gU[\----coi}rgrzt: iH!;: f) '.lia i:J (.1.;, CCLEFOR.IA ESTADUAL _ N.'lo na impostos á. pagar.c�Hh rr. í;�::. .

I. P R E F E !__1' U �. A IS:, .... ....Um desejo nlanifestado ! HLUMENAU - Na') M, i.mp{ls:o§,� pagiH.
. . ..

. ,�.
I GvSPAR - !mpostotl de Ucerj{;,� sjUado Abatidu,.4·trunestl"e. " •

I BfHJSQUE
- Nãp 1!a impostos á pagar.

.

lNDAlAL - Nilo J.Hl impo5t{'8 H. 'pagtlt',
.

I TIM
BO' _:__ Nào na impostos á paga!',

I RODEIO - Não ha Íit.lpostos á paga1'.
� fI.!.:v10NíA - Imp_ de Licença s/Gado abatido - 4' .trimestre,

tiRMAZE�4 8()�f ilEl'iI!O II
faO do SUL. Imp. ús Liceuda sjGado ADaUto - 4' trimestre.

Fe.rdinando R. R. Curt Dopheide ...� ....iW�Gª·iiii.. .;is;;;;;;

I Dr�' AT.ir.l l;nio ':fava'T.'esBLU1\\ENAU • Rua Floriano Peixoto. 94 - lei. 1-148 A!isis-a:eniecdo'Prof.;Du'IIlidSanson
I Especialista em 'doCllljaS dos. olho,;, ouvido!', Jla'ri� 'I} <garganta.

�_"t"-''''''''''''''''=""",",,",,,,,,,,,'''��.''''''''_''''''''"'''''�.��',,,",,,,,,.,.,.'m�1 Consultorio muderua:mentc:in::italat.!u em caract<ir p�I'Ulanente
net-;(a eidade á

.

.

Rua 15 de NGVenlbro.. um:]'· (ddront!? ao Hotel Cq1:l.fliro1

e••+�.· ..···.+.·"·""�+4>.0

. ! Caixão funebre I
! �-�-

I1 � ;rviços de primeira �

I ordem !�
I p,Vl:!ilÍdu·mo Bl'iUl i�

�'O] no. 2 ('entre Ki--

11;1,.1n�kbllSl:b e .j (;;)1"
feIO ).

!!'�A, tj(-iíar cnrn !.1

1Iá. lMftHV-M !� I
i� I

(ô) \II � 41�;t.<1t-4''''\l·.1il'''' ;!H) Iil '" '.o} <F "JhU'!'[;\ I

Locomoveis

Prefeitura r�nniGiIlal da Blnmsnau
Pagarnento

e T;:,:;,u�C>..J!Ao..,;j

»

}i\NEIRO

1l!11!l1�)j?'�J:::':�=�',,":�:':2':�-!:�'�'��:):;�'-f:�'>��"�:���!1 � ,

..� """'b "'. "'3""1�· n,�.... ii

I
U!'r� �'\)ill'JJen:r.�· "

.

.., n:BJr.]lf!vcn �
�i'l � ".

.

�.. i\!'�et1�CO ..

�

CIli!ll.ndca que m�Hi,m !;�m rez!'.ien.;ia ;;

c,j;-;!.mI!�r;(J
!lar;;) ii RUi! 1m.' Bom Retiro, 2l� - FCH:_2, 125il·_

., .

_
DEfRUNTE Im HOSPKT:'U. SJUfFl!. :ZMJBL ...

_ _i
1III m�=II;IEa.�')!:;�&.,.J'i�;""��""�""""""��,c:,:=;;;;;.;:;�.::;;;�.""';;;.�� ��

Um pedido executado

S/4I .

BARAMOR'!'E·
mATA.DOR DE BJ-lRATA5

BA,Rj\M()RTE�

,

...�

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



CO,Stello - Anne·Xast·er,'- Tim Hall, AO, dirlgldospelo maior genio
';'. ",..:

-,
," .

ORSON WELLES,'criador do filme maravilhoso e írresquecivel:

i. :.

"

�'.

HOJE - �uinta-fei(.a ·

poder deixar de amar e ser feliz.
,

j

de novo na arteSe' ,6 leitor orniqo,
.

tem um pouco, de s�t\sibilidade... ou deseja ver algo
"
cinernotoqrofico; não 'perca a esta estupenda sessão I

,

Entradas:! 2,00 ""�,, BalcãO 1s00
.'

'. '.
.

! O GIN. ftIarcilio Dias iTorneio Rio ..,

'I) ,

I inaugurará seu está- S P 1' dio em março vin-
I,

au ,.0
111' douro

",

I Rtf; - Se:l'á iniciado na se-
• ,'Conforme nottcín o nosso guudo quinzena de Fevereiro

, --'.-".----�-:
..

���fur:.lo&f.iop�.�:�n.�_ .. ���\T��R� . -.ltiSl ��;�tJ� (;:J2s�.al ri�r:;;��o"'Di�� o �:Dc�;�c�:'�e�f:� ����� .08

pretende inaugurar, em mar- seguintes clubes: Va€co da
ço vindouro, sua praça "de GSDJi:1, Flamengo e. Flutnlen.
esportes, que se achs em re- se, cariocas, e Palmeiras, S.
mo-Ie lação. Paulo e Corlutlans.

�a1"8 as feftividildes o club
Ha�i:li{>nse cogila em trazer ®••••••••••••••••+••••0

Itllll
dOH clubes de. Uuri!iba', •

r,Hê! dar. maror hr ilhantlamu lT' D d' A

I DO�, íestejos qu�'� S!.'T�O ��(i!i. Im B 1 e ro . amo-
zados }wr {)CUEiaO ou mau'l

.

gUf3çao. • ,

9 9Iroo IrãO para o Co-
Cirilo será o '. I >'"

I

! arbitro \'
j

.

.

Plnthlans '
-.

I RIO, 29-Para a partida fi-j '., '.. .: �

na i do Campeonato Brasílei- . �l�
- Notleía-ae que o Co-

ro de fU!í>b'ó! entre cariocas
f111",blas, de S. Paulo,. con

e Pauíistes, Jüí I!.scnlado' o tara para o ano de 1944 co�
sr. Geuaro Cirilo .,0, cOficu.rao �e Pedro Amo •

.

nm 13 Tim, nmbos do Flumí-

anguild'" não PasEOU de
. méro desejo Oi'> alguns

. esporHstf.H' de bôa v on

tii!'h" porque tal idéa
tão fúi concrettzada.

E' pe ns, pois, com seis
'clubes disputa ado um

torneie dessa !H1ÍUrt'z'"
.rnuito lucrariam as en.

'Hdade" dírlgeutes do íu.
teból nestas zonas, ás
quais cabia a direção
fio uludido torneio.
E OI!: clubes tambem

seriam recompensados,
j)(dg as partidas BIll

'questão dariam, estamos
. certos, stgum lacro pera
SéU6 cofres.,

fERMENTO EM PÓ uBACKINII'
.AÇUCAR DE BAUNILHA
u «» •• "'CÁBEÇA 8RAl'iCJ."

,._ .... b",loll • torl� de Nc;i<d.

_' ;OS DE PUDiM "CABEÇABRANCAN

fA�rNHABABY (Anildo demilho 6xtr<l
" Miinado) pcua gulozltlmas da�W:ldg

....�"""
'1'"

Distribuidores: JOHN & CIA .. , LTDA"
,

BIU�J.liUlf C®rit. PQ�ti;\l lQ@
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Na mensagem ile Natal, di-l vida material e espirttus l al
:rigi,ia a torío mundo cristão eançaràtr; UIDH gravidade tão

por $.S.o Papa, destacilm·s.ej eDor�e por sua extenção e

�)S seguíntes palavras termí-i e Vt;flgO que encerram, que,
nais:

. Jse a guerra . coutínuar, esta
.

: se converterá em um harror
"ágra:ieer.mos e eloglamos 18em nome para ambos os be,

os sacerdotes. to' ::s homeD� : ligerentes e para todos os

mulbe:-es que, vac: sem f�e
que, sem quere la, toram ar

q�elH.:;ta: com �el'lgo. de suas rasta.tcs ao conflito, Este pe-
Naturalmente, a coucluaão

Rio, 25 - A taxa de segu
vld�R, ofe!e:erem asilo je pro- rigo,.8. nossos olhos, é tão dessa paz não significa o a-

ro contra riscos de guerra
t\'ÇdOnfi . �?':'us e o Sa.vad�r ameaçador para a existencía b�n?Ono das �araflHas, � san-

acaba de baixar de 3 e meio
da. Eu,Aln:stl�. OS�nbor_ nao

mesmo de todas as nações, çoes D:cessánas no caso �m para 2 é meio, em toda 8
deíxcu de VlT' a vos apesar que vos fazemos este apelo". que haja qualquer tentativa

costa brasileira, o que é sem
de vossa pobresa, A pobresa de empregar a uma [orça duvida um reflexo da ores
e a jndl�encia São. "margas,,,.li. Paz l\lão pode ser contra o direito. Não deveis conte melhoria da situação
�las a _Ie, em Deus eO"em Je_- conseguida SeIU o empre- pod�r. li nenhum �embro da

mercante em favor das taxas
I'US Crlsttl, em. sua graça

_

e

(�O da for a" Familia das Nações, embora devidas como também o e,

ve�d�de! consttruem urna m h (. ç< seja pequeno _ou. fraco que xíto da campanha anti sub
dUlgenCI�. Junto, co.nvosco, "Agi por vós mesmos, por

renuncie ao díreíto de, satls� marina no Atlantico Sul, na
am

u

ados

,i.lI.,h.0.8.
e

...
lllh

..

as, .eieV'�. sobre' todo cálculo, por sobre l�ze!_ as. suas n(:'ce.8sldade� I
quaul tanto .teem colaborado

mos no�sl1s preces aos pes toda apreciação da superiori- Vl!aI� pOIS s? se tentasse a
a Marinha e a p eronautíca

do Menino ;Jesus e rogamos- plicar tal COIsa aos seus pró D'!' 3I'S
�.

1
. -

t 'I
' dade militar, pOI sobre toda . lderaaeí acrn

fie
.

que seJa. es e o II nmo
afirmação unilateral do direi- �)fIOS povos a consi eraaeis A tax� do risco de guerra

Natal Ô!l .
guerra e qu� no

to e da [ustlça, Reconhecei Impossivel. que agora baixou a dois por
ano proxrmo 3, ht;mamdade as verdades desagradaveís a Daí logo.ii ansiosa huma cento já esttveram em 6 por
celebre a solenidade da pãs- educat vossos povos ante os nidade uma paz cue rehabí. cento

.

coa 'a iaz .. Ue uma verdade: "i'

a paz c.ristã. feitos de paz verdadeira que lite aos seres hUIJlanos ante
não é, por assim ,dizer, o re- si mesmo e ante a historia, +-+-,.-+-+-*-+.,...,+-'---;+-.+

C
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-

S·"E agora Escutai, vos aqui, .sultado da proporção aritimé- uma paz justa que nãO esteja A cobranca em r o n I c a o c I a
'

pela graça divina, tendee::em tica da torça e sim em seu baseada no ódio e na repre- ...

vossas mãos o-poder supremo siguificado mais profundo e salia e sim que tragll consigo
sobre os" destinos de YOSSOS uma ação moral e jnridica. um novo espirito de compre, causa suscetivei Presej.f{"";lte de Nat'aIpovos e. os demais: o grito A paz não pode conseguir-se ensão sustentando pelas in·

_

sGplicante que se eleva do sem' o emprego da força e dispensaveis forças divinas e

d
...----

abismo ensanguentado e ruino- sua existencia tem que ser pela fé cristã e será a unica e custa
80 desta guerra imensa. re- baseada. na medida nOfm!i1 form� de boa fé cristã. Será

T' _ Aguço 08 nlé'l.ts ouvidos, no silencio átrúz
percute em VOSSOS OUVl�OS do :i)oder mas este �oder, pa a umc� forma de .preservar a. R.O,. 25 - �o processo em Tateio ern vão, na aneia de tua VÓ!? ••

como, o s�m das. trombe�as ra ser moralmente J�stO, ::le-I bumamdade depOIs d� guerra

I
que rOl al?r<::senta�a surges� Escutando o inedito poema da tristEZa.

.

do JUIZO fmaI de todos, anun· ve ser para 8. proteçao e a I desvelIlUrada, da desgraça de UIO sob a forma de se etetu Tendo no (;01 ação minha dor eterna e presa, ..
ciando a condenação e cas- defesa e não para diminuir e I urea .paz funaada em bases erl

tuar a cobrança de custa em'
,

tigo dos que são surd.osá voz op:imir o direito. roncas que seria efé�era. caus? s!1scetivel de custa, o
. Longe ti cidade inteiTa rebenta em luz,

_

1/

da Humanidadd .

que tambem Na história da' hllmanidade . COlll amor �aternal damos a presidente do Conselho Naci- fIa un1,a prece em todos os labios .. ' Naceu. Jesus.. ,

é a voz de Deus. Vossos pro- jamais h0uv� uma paz sem nossa benção 8:i)Qstolica a onal do Trabalho exarou u No céu azul, as estrelas têm tal magíà,
póSitos de guerra e ii COD' defeitos e lsta h:H'a Bxige, V08bOS filhos e filbas e espe- seguirite despacho: Como si fossem feitas do olhar de jrlaria ...
ciênciad€lvossa força talvez co� VO;f, imperativa que \JS cialmente aos que sofrem 8S '(1) - qe inteiro aeordo'Ti'. 'ouvir a enar;;tua ,'z mac-a
tenh�m en�olv!do paises e prvpósit?S_ de paz, tal como agonia� penosas da gue�r� ç I com o brilbante I?arecer o Sr. p rt �ue1�inha �idfr lu.� albe�fe e fri� :
ContlDentes mteiros: As ques- os prOposltos de guerra se· necessitam do CODsolo dIVIDO, Carvalho de Paiva, quando �Ja ,lO e _

T
'.�.

" 1
.'

iões da l'esponsabilidade d_es �f:lm dItados pd.o s::ntido ma- aos que,. ouvindo o no�EO conclue que as cus�as deve� �a1�"'I"nest� ,�mpa�i�oi�v��.���:o:n��t��7nlnho ...
.. ta guerra e das sepa.raçoes IS elevado da Justça. apelo abrIrem seus coraçoes ser pagas logo apos a deCio egz L a 50. ,

de guerra talvtZ vos obri- "Esses propósitos devem a um amor ativo e IDísericor- são ele primeira inseância pe- Tendo aos meus ouvidos, tua vóz. e a minha vista?
guam a elevar vossas vozes. ser o resaHado de um traba- dioso e aos que teem em suas lo vencido. Tua im.agem pequenina, de ouro á amethista ,'�

Hoje, cõntudo, as devastações lho suprem!) de compreensão mãos os <1esignos dos povos 2) - Não posso aceitar, E ao termino de meu calVdl'io longo e insano,
p�oduzidas pelo ConIlito Mun-I e concórdia eutre os �elige- e eslão, a::ISlOSOS por dar�lhes entretanto a conclusão do Dá·me a beber a taça de meu, lelhai desengano.,.
dlal em todos os setores da I rantes. A paz deve satisfazer' o conforto da paz", mesmo parecer quando se

.

r-erere a depósito de paga. E quando a cidade t'm festas estive}' s01'rindo,

®.-:-•.:t_'t:.-'�O-::••
-

•••·.:.·.-••".0 x0�t�*�i):�...�.�••�•• i"·.Gl "-+-�-;'+-+-+-.-+-<f-. mento de tais cm;tas. A lei Abandona'o, tu qwi viveste sempre mentindo ...

® 0 DãO manda "depositar", mas Chega te a mim, dú..-me o último conf01'lo,

: .Já fez a sua de .. T l/R t1d "pagar" e pagar em selo fe- E i1 esperança de paz, a meu co'ração qua5i rnorto ".

� : B eg1ramas B I OS deral que será aposto aos au-
.

E sabendo incu,ravel. este 1neu grande '1nal,..

; :: tos, (parágrafo 1, o do art. Pecha os meus olhos, comu presente de Nalal ,_o

� :: Acham se Retidos nos Cor- 97 do decreto D. 1.2.37 e pará-
�' .... reios e Telegrafos 1)8 seguin- grafO I. o. a.rt. 83 do Regula'l A. C .

.,

P
II .. tes telegrsmas: Ilien.to da Justiça do 'l'l'abli· _�__"

_

'$ vá á eÍter! : Alberto Anibeli, Con .... iCüo Ih9.)

� ;. Vieira, Pelflgio Urnbierfe, Cio ..._+ __ ._�..._+_+_+__ +_+__+ Aniversarios Viajantes
� , . ,! pri3.no Almeida, Berounlo .,'<lZ <l,IW5) h()_l' eit: ..... i. D. 'tiii�15in'ia...... IiIm

• RanH, Adolf Poethig, ErnQ N
' g 'd

. Sur. W. G. Friedemann

! :: Leher, Halo, Doroth\!a Michel, ao §era tonteeI a ga· f) jorem AmIdo IJoletz, (ilha De pt1.�w{jem por i)(}ssa eitlade.

� qun af'nrn(" Sr1US' gran rins
• Vva. Francisca Leopoldino sol ina a medicos e

do 8/l1'. Rmlufplw flúle.tz. fencuntra se I) 8m', lV. G. ji'·l'iede.
� ..... t:

.

't. L�. �.'
.

U,", •
de Souz.a; \-Valter '\\o-eruer, Er- �** maTl.Tl, distinto representante em

o @ .

B' fi't B S h 1 particulares Noivados S. [aula da importante firma

··�t·; e uoriaoissimos' sortimentos � ���JI���in,elJ�ãO r;;:�u�c��!��� Ga�rtner e Sutter - Com "Smith, Kil'kpatric7.: d�, Co;, INC.

�
., Fritz Reimer. B.io, 25 (A. �.) - O presi a E;r;11lCL. Srta. Ei'J'/(/, (fu.el'tner de Neu' ro)·k.

� -_ de .• dente do COilselho Nacional COJltmlO1f C{{ul'/ju!nílJ o Snr. Ficto)' _�

:l,
. '.!.' +-+-+'--'+-+-+-+-.+-+--+ do Petro.le,) df::'clar':H! a um -. f"

.

d L'
. ; i

� A"'"
::luUel', 11IlClOnaí'tO .0 lDOnWb'

l!l Tecid.os, rmar
..

inhos. Chapeus, Perfumarias, ,� Preceito do Dia tVl':rS:r�ertninte? nlOa-coac�'onqcUeededrea:fegn,!. data jJraça.

I
Snr. otto LuetzsCllg - Esid

..., J .., ,� -. ,,--

•
de pas8agern por B umelWU o $nJ'.

� ry'I' E'TI' I<::'TC ': Os que 'jUfgRID que o Iúmo solina nem para medfcos uem Buerger e Doerwg -. Com OUo Ltlet8chg. dümo 1'lmre.,enta.nte

�" .

� '-'- .�. 'li. I.#.lI..

': não lhes faz m._a!, assim pen- �ara carros particuláres, a· (i.lü:JI/�{. i:]Jll'ta. Reyina Bt/crgel') da firma p�;dilii� lfF&Jio Galem-
�

'1
--.�

.

.

'..

""-1
� ,sam ]:JOl'que Dao sabelli das tendendo 8. Que li situação dz1�la hl:l,a d� ca.sal Ar�':u:', Bl:�],� lieck & Cia, Ltda..'· com nC!Joc( I

ª .... '

Casa'Pêiter
.

i I !�tl;S�Ç::Si���i�:d�stãd� �i�� \;o�i��t�q�e:!C:d:e:� :e�J:�� �:':!ta�:��I�:�II��I�';:)d�_l8�:(�_lgd�:;':;EI;�(l ���m�.t�:"h{��;:[/�:�!�s'u(/t!;���;:J
,., -0 orgaílisill0. Quancto essas se viu-se. Encerrou.se, assim, lJoerll1.1}, alto fUnClOJUlJ'lO a ';1.' do.�· !:'te. .

� ,
. : tornam eVhlenteB, o tóxico lá uma fase de Íl.ltensa ansieda- podadm'a Madeireira".

1

.e
Rua 15 de Novemb:o, 553.

.' ...

BlUl\lENAU, � tem. completado sua, 35;80 I �e em tor!]� do 'assunto em
+ +_+_._. +_+_+__ + • (1 +_':_+_":-"_ .•__+_+"'="�_"_+
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DE sr.u
.I-·:Ui�:-f::�;� I A ref::::r:i:1 ensino

I·
Dezembro i Rio, 28 (AN)-O ensino co

lmereta! de acordo com a no'
de 'f943 I va refor.mu, será urínistrado

em dois tipos desdobrados
_=_0$ ;>"",....----..-. �m diversos cursos, o pri-

meiro ciclo com a duração
de 4 anos e o segundo, com
fi duração de 5 anos, entran
do em vígor no proxlmo ano i

(.le 194<1, I
Natal

dos

Que este: o ultimo

Guerra Rio, 28 (AN) - De acordo
com fi lei orguuíca do ensí
DO oomercíal agora prornul
gada, haverá dois tipos de
estabelectmentos de ensino
éomercial; Escolas Comerciais
e Escola Técnica de Comêr

de
MenSGgem do: Papa

têrnizacão
... '. .,.

em p,ról da
universal

confra-

a todas as nações que com

preendam qual é o seu pa
pel na família internacional
e que colaborem com díguí
dade e vontade própria na

futura grande tarefa mundial
dó regeneração e reccnstru
ção.

cio.

riscos de guerra

F�x:�!O_g��_�r�g���:�r:��;��I�!�C r fA�t��Efi!f��RIA
.,-

Rio - Telegrama de Borto

j
embarque, .

Rua 15 di! Novembro, 588
Alegre informa: .... O embaixador Baptista Lu

. .

1 • d
' Maior deposito de:

"Noticiam de Uruguaiana I ZEH'ü07 IHhe�', e emoar�ar pa .

.

'

que nmila reunião de faze�.
ra· ,�o���;!de�" ...�(;}:��tW na- P e r f uma r i a s

óeiros, presidida pelO' presI- que�a v:��(fe f.rú'_",:wlL�ça, 80· (Artigos papti p.L"eSent�5).
dente da Feilél acão Rural bre o 'p,-üolemtt d,.1 Cc.rue, de- E�pü{_·.ialüla.des fannaeeutic!J1:l Dl'{)�Eaf. ('

'ficou re
..
solv.Íc!o Iixa.l'r o prep� cla��m p.rever .. q�H! \) B_ra.sH, --'.

'1' ,- ,. •

'. <:7

Y ter' ""'�rc"'dl} Inter" • ..)rudnü,� t_;nuln('o�'.

miniIfio p'a�l'a a venda de O'u-
• a 11,,;:;. " _..

.

.

".:lClonal
do debaixo ôesse

.

cl'iterio� desse. produto por mUito tem-
..

'

." • ·'0· ..•.......
'

... '.

.. .. .'
fJO aHlda depois

..

(Ja guerra,

I.

Va9a7' r$ l.?O o qUIla,_uo- motivo por que os faZéodeí-
.

V1Ih,o.-Grs ..1. ".7....•,
o
' c

ar.ne
Jr

.. Hl"-.I·..r.lJ.s ..

POdem

..

d e.·àiCli.-r s.e..

, se

..m....
F O N E, 1201

cr$ (,40.
.' .

.
.

receio, á criação do gadC', E.n.tl"ega l'npida a <1ornieili(i
Esses preçoE�erão. para ü sob exéetmltes perspedivas··'. 1_""'.....

·

..�:�_,!IW"".. ··'OIfOlS..."""'ll'.,... --_������'!!í"'!"..'!.'!!'��_;::aoo, I

HO:fifEO'PATIA

pé #l4('9,,4 • .! ,k·

Indústrias Gerais
Cassio Medeiros SI A.

Aos H08�OS fregrwze.s e cousiuui
dores Hg]'ade(�enlOs a. pl'efel'üueia

. .

Ii 1que nos 1:01 {. ispensac ii, l�·

(lesejamos nruito
feliz J\no Novo�

km ";:&2

1
____J
l&&&L .1

F!Jrmouto " JiCUCiU' de Baunilha ti Pós para Pudins Medeiros.
os bons amigos de todas as senheras,

A falta de gasolina e os

automoveis ·oficiais
RIO, 25 - A propósito do o assunto, parecem não es�

racionamento ele gasolina, o tal' sendo cumpridas com ri.

major Renato Brlgido decla. goro Concluiu o major Brlgí-.
rou no Co nselho Nacional de do frisando que a varias me

Trâasito que tem levado ao ses o chefe do governo ds.,.
conhecimento do governo os terminou ao orgão competen-e
abusos que se veem veriricau- te uma revisão de todas

8;-:do e agravando a situação licenças tráfego excepcionâl 1

sobretudo -. afirmou - "no não tendo, porem, ° resulta-s"
tccante dos autos

oficiaiS"!
do das providencias Adotadas

porquanto as determinações chegado ao conhecimento da

do ehej'e do governo, sobre Concelho.

I MédicoDE�;e��i�?�S!!!ç���!�!ianças
e da: Péle

Consultoria: Rua Tt de �:�:�f!OdaD�;cid���}lado da

I Puericultura· Regimes alimentares ilara criaill,;m;: de peito - Avita
minoses - Sífilis infantil e tio adulta. � Manchas e Fe.ridas em !leral.

'iI\!i4iIfIU! &2 te

.. ,)

.

Vva. Ana M. I)uagon GroPI)
� fanúlia

De8ejam ao todos Boas Festas e um Feliz Ano Novo

BLUMENAU

�.I

Dr .. C A M A R A
ESPECIALI$TA

Tl:L\.TAJUENTO E OPERACÕESDAS DOENÇAS DI!: SENHORAS

M!llest�as das menina� Fi mocas. DisturbiõllS �a idade critica..�er·
turbaçoes neuro-giamm!ares, OI'EIUÇ ES· tio utero. ovanos.

trDmpas. tumôl.'es, tlpendice, bernias. etc.
Diatermccnaguíacão - Ondas Curtas •

CLINICA EM. GERAL
Cora.cão. pulmões, rins. ap. digestivo.

Varices - Ulceras � Doenças Tropicaes •

. CeNS.: auã 15lte Novembro, 1186 (ao lado do Hotel Eiítel
RESUl,: Rua Amadeu Luz. 23 - Fone: 1226. - B L U M E NAU
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