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Quarta-feira 8 de Setembro de 1943 II Dr. AchiHes Balsini - Diretor Responsavel III ANO iHX NUf,,'1ERO 10i
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iH de Blumeasu em ressal- Os que batem l'Hirnádos o _

�' .

• f.ill!-,",-.!tu .'IV ,,'-'.IiU��-1'lV 'Ui� !'"Hil..lll:i.. '" "",,.fiim.'EE.l�C!

tar a magntnca demonstração coração e I[) sentim'é'nto."da' 'j;u; refletido prazeirosansente entre nós as manífcstações de SR. DR. !-\OUlLLES BPtLSfNl
clvtca de ontem, encerrando nossa Patrla '8 �tiram untem arr.�a9'e e simpetía, provindas a: cada mstante de figuras repre- Rua 4 de Fevereiro 7, Bíumenau Se.

�s com em�rações da sema-l' fi R�re,§E')j}'taçãó �e civismo s���tlVes. �e: !ddias as cla�ses socíeís �.i_ nOS3E! �idad'z e dos JnU- D I3S de Praça 15, Rio DF 14 58505 48 25 1310.
na da Patría. ; {h� nossa população {que em n�plos vizinhos, por motivo. da auspicrosa notícia da circulação 11 DI./C 70, de 43 Referenda vossa petição 8 Julho último dx

�';i em todo Brasil come -em alhures ainda é posta em du-: dlfi:1 deste jornal. COI1fór�a'-1ios irncósamente esta inestírnavol comunico Senhor Diretor Gerai autoriza circulação diária jornal
Blurnenau (e assim Il�O des- vida) estarão �€'nti1!lid()'j sem! Jíbva .íj-e solidariedade, que vem destacar nossa atitude correta "Cidade de Blumcnau", que dirigis essa cidade ele Blumenau.
cremos que tenha aconteci- duvida, a qt:;er'i.�a Impressão lirrepreensível Mo jornalismo barrígia\-v,:rde, fazendo realçar, por SDS Francisco .Nlendes Secretário Nacional de Imprensa.
do) se teve a galhardia de que ouvimos pessoalmente,

tIro
lado, a confiarrça e prestígio de "Cidade de Blumenau" em Doutor Achilles Balsínt Diretor jornal Cidade Blumenau,

.ap�e.sentar diante do Altar da !og� �f)(,z o desfile, do tlus- - .do o Vale ?O Itajai on11e conta com tj seu maior número de Blumenau sePatría uma demonstração ce-f tre e distinto Tte. Oet 'Goa �it;OfC-S, anunciantes e favo recédo res.
mo �sta das p'os�ibmd�'(i'es I nosso brioso 320 BC, ,�r. A'4he -:!.

_ a., i.1�fa' .. §'G,_ �2je vamos, por iSsO:,. publicar as, notifica�óes Tenho prazer comunicar-lhe Senhor Diretor Geral OlP autori

do e<:iIÜI'ço braaüeíre, nesta

\
mar Vilela dos Sanfo13, que é: c: ·b,da!:. do Departamento de Imprensa e Propaqanda, do RIO c 2011 jornal "Cidade de Blurnenau" de S113. direção a circular día-

. hora mundial p()deremos das- "Minha impre-ssào é de que ,Florüillópolis, arem dO' telegrama cordear recebido do EX!11o. riarnente Pt SDS_ Gustavo Neves Diretor DEiP .

de logo aitrm:at' que o Brasil a parada de Blumenau foi r
.. Ten, (:;Q!é ()scar Rosa Ne'pomuceno da Silva, .0 grande íncen- Dr. fU�'nso Balsioi. - Blurncnau D 296 O, g2n. Rio DF

de apos-guerra será o DrasH.1 ma'g:1ific9. e nos veío rccon.: I'�d�r e arrJg'o dt:stti folha; a: quem devemos inestírnavet coo-

J !-\SSll1.J1C Jornal reS01Vl.dO .favoravelmente. p

.. arabQI1.S, abr.aç..oi>
--

dos nossos sonhos de patríe- [tortar, trazendo nos. ao mes-: raçao
_

nesta conquista. I CeI. _Rosa". _ .
_ ..

tas que remontam ões-:.lle os

II
mo tempo, uma esperança dai �+••.•+
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bancGs �!ilcolar�s,.,. g!andeza e do�ruwre d'O Bra- A fundação dá; cidade ir Interventor Nereu Ramos
� Broasll gl'anee, rwo e de SI!!" .

.
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-
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-- ... Ao Dr, H. BJumenau exemplo de extrangelro que Come1nolon 'no dza /J do

1
desttnos crlÍaTl'lwnse.

; -.t:stup._enà{}s 'foram ,s�m.
d:;-

j Á'S 8�30 foi rezada solt'fle') soube ãnwr

..
o Brasil e ÍJ'Zl1l sctvi�lo, 0

..

povo de cor�'e.nte 'Jnês a sua data n�- E,�ta (ollha aproveita. �.w.,d.3 á!g�ma, os festejOs COn ID'i:ssa campal onde foi h:bplo. {. . ��'I!na�, i
.�

" _, � .
,

talteza, o Exmo. Sm', DI', lS'e I oponnnzdade para cumpn,-
,,�(1_êmJ)l'at�vos em ho�enagem. lt'ado ao Todo'Púàel'oso, ben- FOl um dIIl. .tnste o 2' de �et,:mbro ..... Pt desolaçao ,ou

,1I�lv.ers\O j 'teu, Ramos .dignissimo Inter-, menta-c.lo e almr;jc!_?'.lhe, e;n

�o "DIA DA PA1'RIA" em Bhl,flçans e a� tttaças da Fé para' tel1O, convulSIOnado p�la gu�mr. qu�. já se prolonga por "'_a:r�s, ventar Federal 1'0 T/'r;:tado 7W'"lP do nosso povo, a8
, IDSlltim. . a eXP&'Yfs;W'" da sagrada reli. fCI an:.-Ort�cer. o 7ntu�Iasm� das 11."OS��" comemorações.mflCas.., . I -l. ,(,

.nu
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Para gJofi'a e ·e"-To.H·<>'i';';o do" .'- -d . r- fén;pú Cn1IWO'W mqmeto tImbrou Igu"llTI<mte, em fazer eco L'O.m Esta dal.a �eLe extl a01- maiores felicidades.� • .....'''Ii�'UlIU" I gw;o os nossos maJOres - � t , ,- -

- •
.
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a,Hos e P.rofuI!.?�� sentimetLtosF[ A's 9,30 horas, desfilou' com Ja!T'�pta�(:l. laicUrrti,?� ,f�stejos da daia �a ��;'nd��ao da cida�re d'lnC:1:W. 'i'epe:'c-u.ssao em todo e�+••�<$�H,4''I?��<?4>�f>��.r·�0
,de nossa bras!llOihde, em J1Wlá- enexidivel brilho o glorioso fie EI"JtT.emIU, fato h'lstorrco de relevante slgl1l11CaçC.o pôra Sa�la terruOT'zo caw"rznense. onde

d h' -,
_ •

t,·.. -.

'f ,,_ 2 de Çetembro di; 1050 ha Q3 ffl"tr 'üras ,lE1lecit;:;i�.. da. O;�!ii1�menau e HOJe, vwr� fj paI. 32 B. C a unidade militar de élWlh!3, v(õrUC&rv en� -..I.' _ " (,)', ._ _c_.>- t., • este ilusire administrador n • "'" ""J� f'- f�9 "'"

;pHt!., intensame:Cí;?, na alma Blumen�u,
-

I Foi devído ii isso que o Dr. Hermann Blumenau, o 111clJw.e .

'

'I pm � r) "0'

e n� CO""8.�-O A F' . " , hstre fL'ndador CLlJ-a estatua em bronze orna a Alameda Em possu.e 1.hLm�1 o.., adi.n� ado-
. '-::" � ",a

..
\lO p'ovo. a e I A's 15 horas teve lfilCW o' 1".
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t d.8!"(16ute do mais 'puró e sa, im ortante de�me civieo '�ri- ltatlCo,não teve a satlstGÇfJO de uma palavra ou mo. amlg? '.qu0 188 e ,Cl7azgas, �onqms a .08
1.}1O l?at�ÍI)dsme. de

p
figuraram representantes elerr;brô.s�e no presente a sua� destacada e. bene�ent:� ,a_ça0,L no at1Ytves d� ]J}'<.)fwuos e

,

zn-

'O Lrli.ha{!\Hsmo a imponen� de iodas as <:lasses sociais. assado. Por c;sre mesmo motlvo, certameme, fO! qL-G �1ao Le�e tensos traaalhos em_, prol do
eia e õ. '.exHo do' desfile civÍ-, Comercio lDí:I�H3tria Esportis. alegria de umaS"" fJor_es, por .11�odes.tas· que f�ssem, qU8: e�prlk. eúg1Yuulecimento de Sta.
t'Q l�g:',izado em h I

t AI' L
'

- " triss·em a admiração e 1} gratJdao {lO povo· bmmenauense !,.lI? (} !
.'

-

.'l p.CP " :� _ l' omeml�.em, ,as, er�adoras, �glOnarlas, I:
-,

r de uma data de' t"nta signífkacão pam a cidade., i Catm'.lna. Seu governo vem
,E!. lhfW. exa laIll e enoor6- Volunturias Socotl'lstas. CrUl ,,,H1SCtlso, «.. .

-�' ,_, r ! d ·t" ..' .'.
"

,. lcem a nossa crença B à no" "r ih � b l'
"

t Resta�lhe entretanto o conSOlo' da Hllorta! legenda g. avada. no se es .LtUlndO C0111 znvu-
,

'�, •

0-' � erme a. es.a e eClmen os ---- , '. 11 D' H BI· �
e I d" I . b' '11 l

-

l�-g �e nos dsst.J.B.ü§ do nosso escolares emt'm todos os que edestal da sua estatua. nO 1., ' umena�, ex mp o L gm 1 Z lO na so uçao (e

"'-LBr&sH. sentem d�ntro
1

da alma o pai. xtrangeiro que soube amar o BraSIl e hem s-crvr-Io-o povo de ímporta·ntes p1'oblem,as do

,.ri
Qae ()�i6dificante exempl? pitar de um coração brasilei- .lumenau"•. _

;
. . . .

• .... ®<>�+.+++"':+��<$>+$+��.�.$'0 Estado, pm�U.cztla?'.mente no
uo po'Ve {}lumenauens�, tenha. ro, +.,,+�+"+�.<$>.+_._._+_._.�+ �O

."Se to!' da nacUJnalzzacão hi-

�I.;;:�:ude �as semhentelras I,e'l Abriam o desfile, as auto- ernard Sha""v recusasse a fazer par-Igiene e vias de com'ttnicações., cu. ·(ts que ven am provai" ridades oivis mi'itares e Bcle- C Ih iJl.�. t
' ! d"' .

�

,

-QUe. as sementes aqui .!unca· .

t' "dI 1 d· ",' te do onse o �''\fIíIS o prO-ufL tia I aos quazs o Ex'mo., Sm'.
"' f:
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• 1 alaS lOas, segm as ego o", -

D 71.T, R d:"�; ,nao � LOr�;! er; "'�o. ?er'! proprietados e gerentes do LONDRES, 7 (R.) _ George Bernard' Shaw, o ,famoso i1uiIlo-
I _r.

_

l..ve7 Clt Lcrmos vmn ;-'ffiHla�am,e e",}&� ,-Sp1:ng.ll�O Oomercio, Industria e esta· tis!:! irlandês declinou do convite que lhe fOI feIto Pélra tomar dwando O seu, eS!01'çocom, ao-I�B, pn�e17os ,t.r{d:m� da _�atrlO' I belecimentos de credito, Me- pmte no Conselho Misto pelo reconl1ecime�lto intemacio�1al ?a negação. O sen íl-rdverssario

���earg.p�ll:a �aClü.na!,��do. ; dicos, Dentistas, Advogad.os e Jndia, Em carta dirigida ao secretário do aludIdo cons'e}h�), ele dlZ: deu ensejo a que de todos,
}-:f�m oa. ;;�ra encet�d�_� � lfunci?:carios publicas. �s ior-' "Eu podia dar minha coope:aç,3o. a este conselho" VJst� CO?lO os 1'ccantos de Bta. Catm'i"

�"� .,:�y:ri1an-,.es � �ov�rn��ü::;,: ças Vivas da patrl!l, desfilaram serhl, provavelmente um dos slgnatanos de um com:ttc pm� �.a- r I '1"4'.,, ., ,
.

.

lilli:hC.i1aram IW � Uli:tf dos tôtfi'! em homenB".pm da. Grande d l' d' potência separada e com o sQu "'overno propllo_ \
Ila

..

1-m bl8aCUt esponta.l1BllS D é � O!í' � � @; � fl
lwr"'s e ao d - t· o� zer a n 13 uma '"

..' I 'p t
-

d
"

,

, f�(.i·' som os edil ICOS, Nação Brasileira; dsdiva ce- QU(% imagina, porem, que seja passive! indepClldenCl(! entre I mamfes at]oes ,e 'j'egoSl)O e interprete da €!Evim!i arte drJ tfJGli'!i5

pa�r�'-'"l"lCOS .. ,
lesie que os bra;:;lileiros delas potências?

I

Ilhe fos€nt fo'rmulados (JS Blumei!au tem a honra dt
d, a ma O" geração nova BI b

-

t'
. .

b' e" dep"l1dência dr> u'na po lJ.. d h d D' O
'

,.
"

-(I_ l-�l ." I umen�u, sa erao mau erm·! O que torna neCQssuno �ca ar e_
. :lIa

"

<. �

�,. _

-

me nores votos e uma lon- OSpE ar ea rclO I, a glgar

be,
- !lmena�u, f., a ma q�e be- tacta e mc� Iune para poder le(tência da outra, para a mtegraçao. pt;lhhca _e uma. c��per:iÇa0 (Ia existencia á {renie dos tesca interpret= de Chopin

. ��. �a8 8l:iCO aS, os. Sl;\?t�s gar aos filhos, para que estes. pacifica Q amistosa. Sem isto as poten�!�s S€,nâl� (�estru!Oil.S uma

I
� O povo cuHo e armmtey

�i.1::;m�me!��s, �e! patrlOtlSfiv: n�o possam mais tarde recrí-"lpela outra. Devo dizer, que, <?s negocIO.:HQCl .ndJu nada teem ®�<),,$>+<!>o$+�••��._'*'••••otH'6 hô.a musica � do bo!? fedI
�arc��u !:>a.h1iL(.h:!m:r:-t� . :en ,muar esta geraçãO que pas.; de comum com os meus negoClos pessom:> ,

. Bodas de Prata seJo de salr por alguns 1,
o a

.'.
ente, o. iog? .VlvIlwan- Sil.

.
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I
mentos desia vida materIal·

te _de nossa bra&Il:d�l�e, "
Salve B.rasU ! lU Evercito BraSrl.6lfO corn recursos Transcorre hoje a passag{,lTI transladar-se p:1m a vidê. divl

A al�a da ge�aç8o nov",
I Teus fllhes te saudam I _

i m.A I
,

li 7
..,..

do 25° aniversario de feliz en- da arte.
du �r��lÍ� está de Pé!

,
.. I ,; i bropnos, lutara ao lado dos ",�hado:::. lace matrimonial do distinto ca- Déa OrcioH possue qualidade::F uls,. nela a heraaca VIril ***

t NTONJO (T ) (R) O general Eur;co (jaspar Du- �al, Sr. Dr. Humberto P,edernei· que a ;-;:,com;:;wiam como ",-
de i10S�úS antepassados re- Exedeu em br.Hhentismo e r SAN A .• ', exas, - -:-

i

ras e Sra. Sara Ki'üppel Pedú- tuns'u" na d;."f"l·Ci! níi.i' dn J",."
'-n d" 'j

,
, .� n- "I; I 1ra declarou nesta CIdade o segumte:' - v .". • -, '- - '-

110 v a.n o-se no illLagre pt-rpe- orgamoayuo, o "vO eg,Q Sa· t.· "O B '1-
-

o
.

tnnt'ara'. nYM mandar uma fOi""fi simbólica' m�iras. do.
* d' d ti" '1'" d Ç'l I

raSl uao se c n ,,". "-'H Y

.UO fi raça Jmortal. gra ,U r Uml Hi ,que eS11 OU.
t / t d _ operações Enviara um exército combatente, com Vastament'e relacionados em Dêa Orcioli apreseuíac-se

Blllmenau, colmeia do ira- admIravelmente, arrancando ao .�a roo .a". �"
'.. nossa �ociedad'e, coniam cnn publico B!umenauense no di,

b Ih 'd d
. . , I 1 - d'- lt"d- jvtubOS •. ropno:> .

. B o e a ar e_m, VIbrou e ap a:80:, a e�o�me mu I ao
I

.

O cabo de guerra brasileiro de.clarou que a sua visita 3�S Es- grande circulo de amizades da� de SFllembro no te<:lro C

c�n:. ��� o� coraçoes de 10.000. qU,e ,;:se comprImIa nos pa8-1 tadso Unidos envolvia c:onferêndas com muitas altas (jI�tond��es ela as excelent,es qualidade qUE; Gomes e vai encantar a se'
b�a"lbLro�. 1 selOs. .. >

'miliiare:l do país, concernentes ao. :r13i� . mDden�o. matenal behco ex,arnam!J viríuos'u casal. assistencia qUe (l apbudirá
D= .' < ***, . Jus!o, mm Jyst? € de

.

se la ser utilizado PQla força ex.p0dIC1onana �raslle1ra. 0. �eneral Desoendentes de respeitaveis e certa, pois, Dó. sabe se:- dív!c �
.._ 1 e.:,ts�mente �s � .horas., d�a! res�a.r,tar o "Co.�eglo Sro-. Ao. t Duira acrescentou que, com a sua visita, tmha o P:O_POSi!O ex: tradicíonaes familias patricias, o em sua arfe. .,

.!lianha, t.veram lIUCW ()� leo-' tomo que desfIlou garbOSa_ r, oresso de -elaborar planos detalhados para a partlclpaçdo do estimado casal possue os se� Déa O.-cioli :::. mais Unu da�
J , CO!� o. hasteamemo do I mer:.te n'uma marcha caden I Êhasil na luta comum.

.

guintes filhos: revelações patrichs, é mais umi!lj.i_, AO}O Nacwna�, em frente: ciada, ao som dos clarins to- t Entre outms coisas, o exército brasileiro ��Tia reorganizad: de Emilio, atualmenle cursando no vocação que se manifes�a par@
�Q ��l.ar da Patna. f caàcs peios alunos do Colegio. (forma a üd3ptar-se ao emprego de armas tabcas Q metado:> de Paraná, a Faculdade de Enge-Iorgulb.l de r,o,:;sa terra.

e�.+�.�++$+<)+4>+++:++++.0 x@+++•••++++++••••+••••® ·I� abasfecin-,ento dos exé�í:itos dos Estados Uni�:s.. _. " Il:ah:rciao;r'I�o:aa,' \Drl.l[:tau·,",Lsailác;SPI),el�is�.rn,(el:O'-· 0���'H>4>�+"'+�+�_�++��'Í>i>�e.. - .

..
.

Na GeÓfnia e em Kentucky, o general DUtra J11SpeUO;1DH uo-
u v '-' cl , •

. �
U I

--

� .: pas em mànobras nas áreas do forte Banning e Fort l\:nox. Sr. Dr. Ilmar C-orl"t�a, abalisado uO tJ.� !.âi � � � h"'"d "" n

: ,. {, Ti -u� cheg-ada o ministro da Guerra do Brasil foi saudado clinico na capital do Estado; Ni- '"
- • ._' b��...lí©.." � �a "',,;;;\

'. • 1- n '" (J ,

IJ r:: •

1-.. •• J., pelo tenente-general Cortnel:! H. Hodges, comandante do I o ,:xer- colau, presentemente na Capital Fin,tlmente t(êlCmOS a 1S dest""
,.... "A CASA HOEPCKE. filial desta cidade :: I:fito e cheh: do Comando de Defesa do Sul e por nurm:fosas F:ed'Üral, cursando a Escola Na-! mes, sabaclo, i:l eno:.'ónaçüo da

.�. tem o prazer de comunicar aos Snrs, Indústriais � :: 'lfoutms r'Uas patentess do exércita americano.
.

_

vai; �-{un�berto, dedica.do aluno I hilariante cOIll'edia em \3 actos,
.�'� . a

'

bT J. '1r· 1 b
.�

I Em companhia do general Gaspar Dutra em:ontrmram-",e o ge- do GmaSIo Sto. Antomo. ,,;Que Trapalhada .. , Ens8Jada jJ(';:�. i:hlWm_O 1 lS",as e a? p�w �co em ger.a, que. a�a
. a : ,neml Leitão de Carvalho, major-general J. G, Ord, bl'igadei;-op E' pois de jubilo a data D,e' ho� f lo collhecidissilllO teatroiogü, A!

: d� seI nomeada.
.

dIstrlbmdora dos lllsl1pe:ravels e ; 'gencml Cleud Adams, coronel José Pina ma�ado. �o�'onel Es- je e a famil'ia Pedemeiras come-1 meida Lara, eata peça irá agra.
,: atamados pneus e camal'as de ar. : tEnio LÍlllc, tenente-C;)fonel 1o.sé .C�elho dos ReIS e vemos des!s- morá condignruuent,e tão auspi� I dar ao distinto publico hiun10� .

....': F I. R E 55 T O N E :: cacos oflciais americanos e brasIleIros.. .
. ,ciow acontecimento, I ens'e .

• 40 .','.
.

. !lI,� .++�.++.<I>••+++.+++.+<)EH!)."••�••• $�+f> ••��+.+.+®
o CIDADE DE BLUMENAU, que' O espetaculo será r�'a!íz11.do t1(;

<to para a zona· de Blum.enau, Íncluindo 08 seguintes .. c�.. .. O � N V 11 L t;;' sempre teve no Dr. Pederneiras T,p<llTo 'arlos GonE�g a prefOS

'�J�unicípi?s: Gasp�rJ. Bl'usq,ue, Itajaí,lndaiaJ, Tim- :: O I N H O J íl 1 li· li... um bom amigo, envia por meio popui8re;:;. Trata·se de 1il1li1 ver·

@.: 00, RodeIO, Hamoma e RIO do SuL @ I desta pagina (JS mais sinüeros e dacleim font'B de gargalhadc1s,
.

.. .
. d a todos O" Cnad01'0S a alimentaç,ãO dos qeU';> "

l' 1e.·!H'�.<t>.•�t.�<t.+"-+_+••1'•••ex®•••••+...+-'''+"••+.+.".® I
€comen a �

"

. ,

':,.
c.

ardent'cs votos de muitas Ie 1(" i uma er;l'eada tal, qU2 o;; lhoprios

�-'��--��_!ilJ!l!i!_--�IIi!!!i!!II.!m_I1IlIl!!!IIBI!i!!l..Ii � I uirnais com farelo - farehnho RemOidO cidades ao nobre e bemquisto I
atores dificilmeute cl2í'('m[)ruUn_�

, !ii

fi i FaiXa. Postal, tiO - Joinvile - fnd� teii,o_ "&5i1os"� casal.

D ,>6' If""
® l�).; ua;a;acla.!J' fJ··++···ot:·+·_·+�··'t)4'.:+000••••

"+.+•••+•• 'l>++4>+++0

f "

I � ,�\.,t1�t.i11:a ;;:J_�; ,. . .. _y •

ir 'eSP.. i.rito patriobco do povo de Blurpe'"' I
'.

"Um a�xil!arl'?pe ...escrr!o�!O .q:e tenllfl �:.1;�,ca ,�e ;;,�r::>llo,
II íi!!Jo" .::.- ,'t,3idenciará \rrt.""" denClfI e saiba es ... ' "v�r a maqUina. Um 311A".ar a,_ b,.>I., .. ,., r a a

'f"'lU, mlUS um� vez �"'" r � >:;,,,g I casa de ferragens .

.•fO:.!Il!!m!lml'�������_oa__�_iii&q �_liIII!!ImAlllll!íl!ill.;'
'. \ .foq�;siçiiô d�S

�-- l�cGü�i'lra!) I Cartas p<lp .. Íl.:-·;".. .. ,..- fol!-i;;,
"t.

.........
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T:8ROL em

E T

A mais perfelta organização de sortetos e colonização "",,,,,,;;rn.�_� SÃO PAULO

II
Sorteios mansais . Bonifiu&çãO! . Construção I - Reembolso !

Adquiram uma aooli.c-<; da ",A Pctrímonícl Lida," e concorrem aos scrteios
�

me;aEc:dg com apenas 5$O{)ü I
Agente em Blurnenau: A. Telles - Rua Rmazonas 63 I

��_��.�.=�_�.,.=w:: ...=� ......""'�"-.... ���,..,,__� .- .........."'�� .....�_.,,_"""::..:::::I�.... l">"<--.-=-"""'"'=.........,,�_'C.""""""""'=t'I<>i...:J .....���...�..... = ... ;.:_-=!n'.=.-=�J�D<::III=,

BLUMENAU "1 TIMBO'
.r:

C.I�toria Federal: '�Paga,.. Pí-efeitura 1Vkmicipal: Inla
mente do Imposto sobre a Heu- posto sobre Industrie e Profís,

fla (2a, quota), sões (20 semestre).
C'OletorÍJl Estadual: __ Não ha Taxas ele Melhoramentos (ano

Imposto a 'Pagar, I
in teíro).

Prefeitura MunÍi:ip�l: � Im- 1 RODEIO

'051:0 sobre Industries e Profís- Prefeitura Municípal: - Im,1

sues (2v semest'i'e). posto de Indústria e Profissões

GASPAR (20 semestre).
[: Pl1efieítura Municipal: - Imr I HAMONIA

}!!�s:o sobre Industria 'e Profis,

[
Prefeitur� Municipal: ..... Im-

soes (2c semestre), i
• posto de licença sobre gados

BRUSQUE m,atic;o (30 trimestre).
Prefeltura IV1unici}lal: _".. Im- RIO DO SUL

posto sobre Industria � Profis- Prefeitura Municipal: """" rm..

sões (20 semestre). posto territorial (ano inteiro}.
o' INDAIAL' Imposto de licença sobre ga..
L Nã� ha impostos a pagar. do abatido (.3" trimestre).

empre foi e continúa a ser

o elhor

_"j,

Madeiras s. Â.

Madeiras de construcão EHTI
"

Forros, 80alI10'$, Moldures,
Telefone 1337

g0ral�
'J.
elC.

I
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. Faltam apenas trais apurações pal·s

��o fim deste interessante Concurso

-----�.�----------...:.__.-_

, ..

Conforme divulgôj�10S, o CêITlpO do Brasil, foi
ÚHimo da esperaca partid� Rmerlca���imboeí1&e,v�nta minutos bastante ammados e interessantes,
resultado de 3 )<3�

local domingo
que após 111)�

verificou-se o

Esse
.

ESCOf:::: peje :::'2 representar justo, porem, deixa de ser

(r,0f(['cido, pois, (I Tlr;:ib;:!Z1182 foi um adversário superior, tendo
COI},ul1iiü6') ti peleja i.c:;:h o primeiro tempo e grande parte da
[,c(j'�i1d.j ÍSs;::. ::i

.

a vitória não sorriu aos Tirrboenses foi porque
eles tivcran., pode-se dizer, uma tarde negra, haja visto a QXpuJ
s50 -::lç_: carr.no do seu il1'21lJQf atacante e as duas penaltdades
E�;,:;x;méis quÊ lhe; foram impostas alem das diversas oportuní
'u3dcs qne esperdiçaram .

.

'Entretanto, 1130' deixou de contribuir para esse resultado a fibra
.

dos "arnérícanos que, embora perdendo por 3><1, l1�O cessaram
as suas e.nerGias, SZ111pr-e: se d:2.fe-�l.:Jendo corno Eles Iosse possível
e ,fi'"",; :X� persistindo com cntuziasmo, chegando no final, 3 crear

situ�GS6!2S 0inCQ�s pera o adversário,

._

i\ Dor'tida decorreu muito bem, sendo que a cxpulsêo de: MIC
l1cz(ó::;' proveio de um revide de um ponta-pé que recebeu do
zag�:2jrü Rodolío.

o sr, Benjernín Jil.argarida foi o arbitro da peleja. se condu
zindo rcguli'inTIcntz. S. s. deveria ternbem, ter expulsado Rodolfo. "

!{ prelirninar por desistcncia do Tírnboensd, 'I'im boense :1']. C.
E. C. Bandeirantes

502 "

406 ,,'

renda foi

Brasil E. O. 394 "

Sdlr"lmm -

Baiano
'"[evo - Jii.ugusto ...:__ Pie - .Mªn�ze3

Bubc.

!"; '" � .11 " "S H
.

rn;f
�

IW����0 f'8""o�� ",,9">''''g'� ��,;0"3l O '<�f,""l!",�,�li-':J1\õ.€.Ev e;l·,Ji!V l',:;,....t j,j .... l;b.a:.t.·,_;, pfY.:e! Cij. .P ... r� ....... p
, O B!";:;_si! E. c., pretendendo aumentar o pod-erio do seu respei
tr;:�c conjunto, acaba de entrar e'H entendimentos C0111 dois exce
len ,('5 jUgôdCl -:::; de Porto União, tratando-se de Tainha e Larno,

. O primeiro é em rnzdio de gLm::le" qualidades e o segundo um
(ÜÍ.�C2ntc . de Velar.

S eDLH1�o 110S míormaram
liosos elementos.

o Brssf ficara mesmo com esses va-

Yf"")."-�"'�'l:��V� ��� �i h 11 _1t C) � Ifjq.r!i\ii�*.ll���, �fil�!Ulla�.;n�UelliSe X .l!tnua!l�iI
Ef'1 Indsíal, jog�rlio domingo, as 'equipes principais e SQCl!11-

dauas da S. D. Blumenauense >( Indaial.
em torne desse tão grandioso encontro.
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Realizou se ontem no Clne á p. ri.m.eira. cliHJa .

do Estado, I Dr. Renato Camara, repetidO)' geborg lIering. ,Borba Kaeg�Busch, após a sessão civlce Que V6Ul se de�h('.Bndo com por uma Alertadora, palavra tner, Horaey Cunhll, Ir.es
em comemoração á .Indepan- êurinho e �b_r:U3í,1'110ãO aos im·l por palavra, e onnünnado

I
Hauer, Waldetrudes Wah!e,

deneía, a magaítlca sulenlda- portantes p�oblenia6 sociais Ror t?da.s com �as" 'paiavras Els� .�Ol'�; p;e;ter, 1I1(�de da colação de grau das de nosa terra. Aasirn o prometo . Stew! 1:<.:d.ek ude ,�"aL1Ie, Hed�
\lertadoras do Servíl>o. de O 1). ":.H '!'1 f De acordo com o;; esiaiuios e ZE.ChledrwD, =: Branco eli. f

" .
.

t ln.... J ,i: <tLL�I<q{J ,-
. bai � 1 C '- e a' Tc"" sntinR atitude do ". ariseu, carm- não sou como os ou ros 10- Defesa Passiva Anti Aeréa, I .

as nntl'uçues acxaaas pe a o' An m rI e cn eu .u.

nhando pelo templo acima e mens, ladrões) injustos e adul-
que concluíram o primeiro

.

Foi � �nr. Dr. ,R.ogerio Vi- ll�h�lío Central da L�[Jião Bi'{!.� Palavras da m'(ldol';l.postando-se diante do altar, re- teres" Oh! orgulho, orgulho curso Íostituido. em nos�a .ci. ��ra, (:�st��to :�;.�e�t\: t: .C�.- .,d'::Í·u, prometo, 8e1'VlI' o Bl'��lll Em seguida, após a solenevela sua grandeostentação e or-Idapropri� exelencia' Que satira dade pela Legião Brasileíra pita! u Dllet?l.t"',:::.�r'J�ç()C!e (1S81nt lI;t pa:;; (?mo "" gue1Ja, entrega dos diplomas, USDUgulho, escolhendo para orar, um amarga, e insana presunsão! Elo- dê Asslstencla. ��fesa :r:a�s[.va Anu :"i..�re3. C�111 Lealdade, diecipiinc, abneqa- da palavra a. Srta. Anemar!elugar de destaque, a-fim de me- gia-se em vista da malvadez dos Este ato de excepcional li 19ura dls�,ma e prestíg icsa, çao, d?sde que -"('la chamada p.(lJ'a Tcchientin oue em nome d,�lhor ser viste de todos e renu- homens e das desordens que brilho teve 8 presença de e- SUa ee colhu honrou sobro- cumprir n.leus deL'ei'e� de Alerta-
suas (l �1E'G'8s p"of'lriu brittado qual homem de bem. ts� reinam entre eles. Ele nada tem

norme massa popular, de no- modo ás A lf:rtadoras blumo. d�}'a do f:!e1'l:iço de De/,esa Poso �aotes'� ii1� isi';as
e

palavra"tá de pé e ... ora inieriormén- que pedir a Deus, de nada pré- ssas mais altas autoridades nauenses. su:« Anil Ael'é'a.
. sobre o alo uue se rcaliznva.te ... Porque não recita êle aí- rcisa! Basta lhe contao: o bem

illt d S J u 1 '2
..

guma oração, um saljno, umlnZ.le Faz e o ma� ouo não 1'[1.'0, •• civis e nnu ares, o nr. a Diretor de Crn-so As Alertruloras l}''--:Cl1l''''O (.1(, p�;"tHinf;�':1 t :
':1 /' Guedes da Fonseca, repre J! l- , •._._, ._ J ._ ";" .• '.nntieo sagrado como os outros?1 Nada tem que acusar! .. , Lan- sentante da Exma. Snra. D. É Dil'e(or do curso das le- Receberam o diploma de O SUl. Dr. Rúgerio. VI8l!'R,Esse homem altivo" cuja falsa I ça em torno de si um olhar de Beatriz Pederneiras Ramos, gíone rlas Aí('rlaf!orrs em Blu· Alertaeoras as seguinte sen- ilustre Prefeito- da Cup.tsl e}'}ieclade denuncia S6 Ioga, nos despreso, e com a satisfação de

digna esposa do Exmo. saf'l menau o Uj8tiIl�O cltnico Di:'. horas e senhorttas: parautto da turma, expressoufaz· lembrar certas pessoas na J quem tivesse a conciencía ima- Dr. Nereu Ramos, do Snr. Dr-. Renato Camara, que goza Aída Rsbe, Cibele Ribeiro em palavras cheias da ré eigreja em dias de solenida.le : 1 calada e alvíssima como neve, Rogerio Vieir� e .Snra., Dr.] eJ!tre IJ;5S de pí'e�tigio cada de {�[lrvalho, Tes Ueeke, Zul de patriotismo. o esior co dade pé, certos rapagões fortes, e encontra um publicano, um Yímar Correta, dlretor dos vos maior. conqmsta.do pela mira Reusi, Hifda Deeke de mulher brasileira e a suacal�as' passactinhas : .. engoma.' pecador. Pois qUl�? Não é assim
cursos da Legião e do Snr. süa critel'i')8R capacrdllrie Fig�ei.l'e�O,_ Maria Bos�() dedicação aos relevantesdas. - . parecem desafiar o aI· que dizem tantos? Não fi!'1'teí, não Dr. Ferreira, dit'etor do curso profisSional, pelo seu zP)o e G�l!an!� {��U' da .

Cunha Silo problemas de guern, real<tar com seus artivos olhares. " matei, nâo roubei. Dou esmolas
da L. B. D. em Joínvile. peias suas qualidades 12 co- vena, nf'rta K!eIS Pachecú, çaudo a ação bllills.nHaria eatittide essa, respeItosa aos olhos aos pobres, faço o h.em que possC},

, �f. l'� 'I . ração e cnl'ater. I Fl'eya Gross, Gertrudes Kar- benemerita Legião Brasileira50 mundo, ... Eles não são não quero mal a mngue�n! Nao -'-� JJ·,..A,\. 1111 1,L
LeciclQOU a part0 militar o mal1n, Anita Schmidt. Bolinha de Assistl:l1cia em bOa horac�pazes .de tomar parte�!l�s. ora· 80U �omo aqueles g�ue Vlvem na Recaiu esta escolha na dis·1 Sil.r. Tte. Rui l\isnezes, brio. (�;9Pi�d013, Erica Wal!Jac�, E�rBaàa pela insigne dama

.ç.,.o€s, comUl�S. :?� os t1e.f� . " ./lg/'e)a rezando e n[{� D:7lem na., tinta dam� D. Beílt!2z Riimo�, tia I1gura do 32 B. C. I Clonlde Ba.rr�to Puett�r, Eh- D. Darcy V!:l.fgas.Tod�s est�� p,a�lcas exten�re;" da.:: ::. Portan,to. oe,vlam con· Presidente da Leglao BraSl- i) ípl""rG'll') j sabet Medpli'Os, CrJ8lBBoa- dl:em eles sao para 03 rgn_?- C�UIT: ouu um Santol Mas a con llei:a de Assi tenci.a em Sta.
.

..... i c

••
"t Í'-.'

.' I pe.eke P,�IH',reto, Iillda Bly Com o Ifino Nacional, can�fante:., velhas.e beatas, e nao CJen�l� protesta ��mtra .es.sa hy- Catarina. Foi üma Justa e me-, FOI o segull1te o l�['amen'l Bmer, n Oleusa Ro�chaàel, tado por todos, roi ellcenfi.lOara homens !lustrados e que POC!!�s!a: e, no Ola do ]U1Z� ha? recida homenagem prestada. to das Alef'tadorfJ§, hdo pelo I Waiy «abe, Ilse \J(/else, lu, da esta brilhante solenidade.se prezam. Quando. se quer de ver eles o bem que l1ao fI' m••••+.��,·.�•••••. ·iOi+�$0x@o�<ib��<H#�<'l><i"H;� ..\"'·?����<1i'�e.x�-e-{>.;>,�.�''4>_4)H(l>.'''�9�V-t.v��®X®H.H+�H.<t••�$�,�i'�q.'*'�@ÇJrar, ora se interiormente, e não zeram 6 o mal que praticaram! "' MS 'f;!l'" ""Ro��.lf"'.:!l���� ,. ,. .
- -

_ •aos olhos do mundo!:',
'. _Dirã.o �t1Íão; que pena que Dr,. C A �JJ IA. �::t 111 m. r n ; C a � i �E rezam desta maneira. "Gra- nao ouvImos em tempo ao E 5 pi E C ti A �_ I S l' A m ti II � .' �� � ��as vos dou meu Deus, porque Frei João TRATAMENTO E OPERAÇÕES DAS DOENÇAS De SENHORAS � A

."
.

....+.,+++.,+<>+.++••.+,
•••+.•ex0++�H.+*.+ '�+ <}.�4>0 Molestias das meninas ii mo�as. m.sturbíos de idade critica.

per-I·••
·

í
-

nnf"erSanos 10/�·�'lo'ltr,eJ.·".U10.
no dia 4, do corW

turbações Deuru-glandulares. OPERAÇOES do alel'o, !Hrarios, I �.:::Cruz Vermelha BrasIleira trompas, tumih'es. hemills. i011emUce. ele.
�. 1-- O 8nl. Em�lío Girardi

_. 1_ D' S "I' '�'n ·'.i F'uchs e••
'.. Diiltermacoaf.mlaCÍii!l - Ondf s Curtil,s, m -? Sil1'. Jase Augusto 1\ e

,

.. o ,}L.- LH.:/".,,;?Filiai de srumenau CLINICA EM GERAL
.' I r;reU'os; de I!. JLa! ga 1 (-GCUj com. o

Assembléia Geral Extraordinaria - Ci)nv�caçã(l I v��r:e��' 8�::;,��S'_ r&�;n�:s �::;i��;S. I I:':__ A menina Zilail', filha do nClew�e_!ltO .. di;. zt}.n, m_e�ln.o,Por ordem do Sr. Presidente, convoco us 51'S. Associados CONS.: RUl! 15 de l\illvembro, 1136 (ao lado do Hotel Elite) �
j
,S'nr. Sub tencnliJ Jefferson �COTn(W nu aUI t} ao GOl ren�

tliesta Filia!, para a assembléia geral exiraordinaria a re<llizar-se RESm.: RUi; Amadeu Luz, 23 - Pone: 1226. - Bt U M E N li ti � de Mafios; .e,·
n� séde SOChlI. a 9 do corrente (quinta feira), as 17 horas. afim ... 7?T ;!§m_@",'%",_��,3E;:Z_'b=��

II
.

Dia [) - Do Snr, Eaon Lautcrfungde se tratar da remodelação dos Esiaturos. ®.....:.... ,••••,4-+<I+'.+."'IH€l! @"'i.+••+H'�++��+�.+�.�.4<��e - O jqvmn Fe}'nil1}do, filho elo e de D. Su{�Úr;a LauJerjungNão .havendo numero suficiente, realizar·se·á a aiiisembléiae€)€) . e I ::lnr. l\teslor lleusl; com. o nrwunento de wnu.
meia hora após,' com qualqUer numero de Associados. \(t.. ne.d��� -: I : A I'� 11.-.'m � f �� I : I

- A,. STU. D. lJlarla de Cas'!lnenüw,. o�:orrido no dia (]
Blumenau, 6 de Setembro de 1943. � r UI! U� �. Ai. �.J � itª� � tJi. � "'" � iro .iJau:r; do corre:ue,INEZ lv\ARIA VEIGA, la. Diretoria'Secretária pelo Secrelá.! Preciosas : ::---.--:------ � - 9. Snr. CarlosS.outo, !luar-I _

"
_rie Gera!.

'. ;+: : �A casa que tem Íí:dos os: Ida 1'l1;l'OS df! fabrwa Aríex,' lCasamento5&......••.....
-

..·.·.'....·+++••0�+.+ ...+.+++ ..H-<lo+ ..++••••0 � 1 .• !. ..tl·'Y"�.J" ill' '" 'h":x"
+ O Snr. Rzcardu Reclcelberg; no,ol"al1Í'l"".1.'.lj' nU:1cias hc;.7·C:A·' p' b· d P J't fi" A'" ,... Compre �ua propl'w. :;; : til E,\Ji5 tAu a!:, Ihl" ;: Dia 10

v " , - "< o
L

'.' ·a·· fIca Q rOUlld08 iJUlilllGOS liUXHlarBS � gemma na mHo do ::: preça ao maiS alta ; I;; ,0 Sn�': Valdir, fIlho do
- ii. SHTta. M(lria Luiza

.

"BUR�AS�'TEX� ::� A' ."
�. fÜl'ueüüdol'. : iGR.Mm�SORTI�ENTO!ARA�.I·:Jfl.iÁL�:��d.lJ.C�����:dina 111. ;;I:;,�g e o Snr. Tfwm.az Gar-

I ::::- � �. - :: li L r A I :� T E ii t: JJilchels; _ A Snta. Johanna Lange e
i: REPRESENTAÇOES WILLE � :';;'. • • 1;.1"> :9 - A SnTta. Inez Vessel!i; o 8nr. Alfredo Seefeld.S,·a""·o P�ul·o .. Rua Marconi il 124 - 5? andar it Rna15deNov.• 35USd.Socher):: :Rua i5:;e No:�m2m _05: ti'd' t

a
ç m..

1+ Blumenau ê � . r<�ne I H)t • � �''\lac!rnen OS Falecimentos
".m ê8critól'Ío em BLUMENAU á Rua 15 de Novem- S I. - • €) e

'1' li'neontram se 0m testas O"0 +*•••••••••?.�@ (�) ..'<,}.�(>.<;••�<q+��.<l>.9v'$>�e
o

=
.

't . I" "- •

v � 'u

hro, 462, Caixa Postal, 146, Fone lB09, deseja entrar i :oC[!ZWt es a.res.

aro l;elaçõss comereiais com todas '2.S fabricas de pro· '1- Do 8nl'. Rudolfo Krueger
dutos químicos do Estado í'ahrieacão de produtos ma-I Dr.. A.. T A B :o R [:� e de D. Esther Krueger com.

n'
"

•

•
,

-

'

• •

o nacirnento de U:J1I, 1I1enin(l'.nu tatu rados, 01e08, fornecedores de materlai!! 'Ol'lmas €I i DiplomadD Im 20 a.nos e eOffipráth:a no;; pri�!;::jpàis l:!Qspit:l.is rlti P�is. 1
. ' .. 1::>minQl'Í9s, seja como comprlldor, seja como h_presentan-j HEMORRÓiDAS. VAIUZES (VÊIAS rm.. ,fiTlmAS) E Ú'LC:miA3 üi';;) EHH_+.�������4í·-tH�����§,cy ®+�.����oH"Í>H�«>q,�<t9���0

te 6U agente para os outros Estados. PEIU1AS, SUA CURA SEM OPERAÇlll.O E SBM DÔR.
Cura da 6mmrréa em. !Je1T;lCOS dias

Ãgro-_ Industria.l Befchlõr S/A. Tratamento especialisado, por método!> modernos e ofícientl<s, das
d{leJl�as de senhoras, crianças, coraç:io, [mImões, ostômago, fíga-Aviso aos Subscritores de, rIns, bexiga, intestinos (disenterias, amehiana, colites, prisiio

Pelo presente ficam convidados os Senhores subscrito- de ventre, etc.), diabetes; obesidade. reumatismos, sífilis, malária,
res de ações da Sociedade Anonima acima mencion6da, opilação (mal da terra), erisipela, eczema, etc.

para a priilleira Assembléia Geral que terá por Hm a no- Diatermia - Ozo:fiotermia-Eleth'O COã;miacão
meação dos trêlil peritos que deverão pl'oc@der fi avaliação iTOiJ"PAVA-SÉCA B L tE M E N li U
dOi bens e direitos, cIJm que parte dus subscritores pre·
tendem realizar e integralizar o capital subscrito, na Ior
ma�ão da Sociedade, bem

..
como para discussão e aprova·

�ão dos estatutos Sociais, cuja Assembléia deverá realizar
Bit no dia 22 de Setembro do cor:reute ano, pelas no�e ho.
ras no lugar Belchior, Municipio de Gaspar deste Estado
âe 'Santa Caturina, no escritorio da Firma Schmiiz & Cia..

Belchior, 8 de Setembro de 1943
RODOLFO AUGUSTO SCHMITZ � lncorporador
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Agro '.- Industrial Belchior SIA
Aviso aos Subscritores

Pelo présfmte ficam convidados os Senhores subscrito·
rêS de a�õQs da Sociedade Anonima acima mencionada,
para a segunda Assembléia Oer�I, que terá por fim, a com;·

tituíção definitiva da Sociedade, exame, disçussão e apro
vação do laudo de avaliação dos bens e direitos com que
f)arte dos' subscritores pretendem real!zal' e inte�ra1izar o

eapilal subscrito, na formaçãO da SOCiedade, cUJa Assem·
bleU.frealizar-se-á, r;.o dia 26 de Setembro do corrente ano,

peJiuj':l,}ove boras, no lugar Belc?-líJf - Muu�c,iP.io de ,Ga�.
Ptil' de. Estado de Sant1:! CatarwB., no escrItOf'lO da Ftrmd
ScumÍt rrnãos & Oia.

S {OI' 8 de Setembro de H}43.
R L-FO AUGUSTO SCHMITZ .- Incorporador.
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ClA. "ElIEL INDUSTRIAL 10lNVltH

a idnl para cDsinha, lavandaria e lavadeiras

Dia 5 do corrente {aleCt'u
no flosvüal 5to.- Jzabel a

Snrta. i\na Gielrnui, filha. do
Snr. Ua:f Oielaud, que con

tava cOIn Ii'} anos de idade.
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bado dia 11.
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Inauguração do novo pavil.h?,u
P n bl'da oraa rUhwa

>

I Realizou-se no dia 3 do cor ..

í rente, m,,_câpitai ào ES,ta:�o, ,fI
J inaugura,;ao do novo pavidlléW Qó)

t Quartel da Força Pu�!k�, á rua

!
dr. Nereu R.alT�os, aestll1êdo a

alojar o baialhão de iflf:antaria,
Esi e ato, de grande mteresse

pata a nossa briosa força poli-
cial, efetuou·sE na daia naíalieia
do Exmo. Snr. Dr. Nereu
mos, com um brilha!líe progra'
ma de festejos comem0r,üivos.

I G:l;W 4'�,����� ;;.++o$'.'�<>*<'�?<?'�<\i (tiUAcumulcrndo ague.: GIltre GE;

I
óU<:!5 folhas os Ç);l'C!'liolàs (b,ome
Haceas) tornam-se fó;:;os de m03-

! quites .. A.rranque�os 513re!11aUca"
! mente. auxiliando a campc!'.lhcr

1 contra a malada em Ehlmenau"
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