
Esperam 8 qué� �efran
ncrte-amerlcanes como maís Ian ]. papel salíeute pelo seu auxilio'
tastíca do que cntíta. Estas au- I á fuga dos legalistas espanhóis
torídades consideram que a Fran depois da guerra civil. Entre os

ça se encontra sob controle efi- seus domínios encontra-se um

caz do governo de Paris, que é cousulado espanhol, sendo. pro ...

vavelmente sobre este fato que
um sistema amplamente "repre- .

Madrid faz girar suas inquieta-
CÕ-3S. O CYO,··Brno lranc;;s, por sua
vez, nãr7' parece estar Intranqui
lo com a situação, embora o gene
ral De Gaulle tenha mandado

representantes á região, cujas or
deus não foram obedecidas, Acre
dita-se, apesar de tudo, qUB a

questão possa 5BI' resolvída pací
ficame-ne.

Stalin laia 'sobre a cooperação entre as
l .•· ••..·;,napies a.li.adas Q brinde l1D Palarío Sptridon:o'V!in,
N Y '.. levantando-se uor duas vezes','

i Londres, 12 (A. P.) Stalin
.. discursando sobre as necessida-'durante o banquete oferecido na

tard,e de ontem para Churchill dres de cooperação entre as na

e representantes díplomatíros, Ie- ções americanas afim de conquís
vantou ':Lurt brinde para a cola- taruma paz estavel e duradoura.

boração futura' das pot'endas Churchill . agradeceu
'

suas pala
aliadas, num mundo de' pai. O vras, levantando um brinde ao: Em primeiro lugar. il

,

.,
ardem. porque·na ds-

chefe do goverilo russo levantnu ,pod!eriO do Exercito soviético.
OI f�:i,em nada sé CODS-

llluBDciada a morte ·1111" Serão flJ�i�ad«ils o que' fugi

I....
. ..t1:!���l1'ag;",

�.. Cê•• ,Helmut
.

reTo���es��il"l1.°P.) _ D;e Mor
._ _

oi. LOndres,12 (A. P.) � A radio do com; a tral'1smissão da: radio r o arauto das asp5rGçõés do Vãle do It@jQiI
'I'ltde Berltm anunciou a' morte' de Luxemburgo, gravada 'pelo .,_ ..__ .. .•.... •

�......�,��-�__--_-,....-----.._.......�-

em ação. de mais um éfiche!nte pi- Mlnisterío do Exterior, dnforma- BLUMENAU - .Sexta-filIra, 13 de Outubro de 19�4 - Dr. Aclimes Ramini Diretor Respolls<lvel - ��1�f. N. l'�
loto em combate aéreo noturnn.. se' que Hímler durante o seu
coronel Helmut, com, um cre- discurso pronmcíado nas cerca
'dito de 102 v\tórias aéreas,? , mias de Metz derlgído a um gru-

wi.:., i:'l!ua.-f:"'O�..Cmfe··.... da frjll!l>!l&l'_ Pi) de oUciaís deu ordem aqueles
�'i rlll:tl!\!. ..

DIlII :JUGi militares para evitar qualquer si-

nição de B.e.l.grado <1':11 doe retirada, fuzilando aquele
que tentar fugir ante o iniI.lúgIO.

, Londres, 12 (A. P.) - Novo
comunlcado do Q. G. de Tito Transferido para Paris a
ar�H1dou que

..
� .;omandante .�le-I secção de Iluprensa '.

ma� da .guaemçao de Belgrado Londres, 11 (A. P.) - A seccão
fUg.lU com todo s�u Estado de imprensa do Q. G. aliada foi
Muwr, antes d� capItal. da Yu- tra.nsferida para Paris.

.

goslavüi ser oercada pelQs guer:- _'__"_�" �__�
_

rilheiras.·
.

_ .

' .... .'.

.
.

.' Bombardeios da ·Rlf
Os. alemaes.abandona.. sobre'Berlim
ram a Ifaela Londfies,12 (A. P.) - Todas
•. Londr:es, 12 (A. P.) .:...,: Infor- 'emissoras areulães' saíram do ar

''mações da radio. d-e Cairo diz3111 na manhã de boj:e,. indica'ndo a

que os alemães abandonal'anl.a prre,sen-ç!L-. de bombardeiros" díl
Traciâ e estão con,cent.ral1do�se· RAF.. sobre o tel'l'itorio doO Reich.
'ao. hort'e da Macedonia. na' ár:"a "'í:oucos rninutos antes de 'd2ixar

Jt:{ {la Salouica. Diss'e .

a mesma emis o ar algUma.s érnisioras" nazis

SOr!! que o porto Kavala está tas dizeram que grand'e . forma
bastant'e ·da.'1i.ficado..Revela'.a. ra- 'ção de bombardeiros rápidos dos,
dio de Roma qüe estão sendo allâdos, talv,es Mosquitos esta-,

ef:etuadas lutas isoladas em, Ate-!' vam se dirigiin.do para Berli!m,
11.o.S entr'e patriotas gl'egjOs e fo!r-

.

enquantci
..

outras formações so

ças í:1l<e]Jlães. { ;:� ".. ,. 1"� _ brevoavl:l!l), outros setores. !

zem que o seu centro' de irradia

ção é Perpígnan, cidade francesa
na fronteira espanhola, que teve

�----------�--�----------�-----

;\Vashington, 12 (Correspcnden
da de John Hígntower, da As
socíated Press) - Forças de «ma

quis» espanhoís.. num total de
40.000 homens; estão controlan

do, segundo informam diploma
tas acreditados nesta capital, um
trecho

.

da França' adjacente á

íronteíra espanhola. Esta situa

ção - que está dando inquieta
ção ao governo espanhol - é I

considerada pelas: autoridadas I

sentativo e não um governo pes
soal. Não se tem certeza aqui
SObre se a Sj.tuação a sudoeste da

França poderia complicar as cou

sas. As .notícias sobre ii exísten
da dessas forças Irregulares di-

logo
ção alemã. Cerca de 50 minutas I síva que. s�biam haver cahid�
depois de encerrada o prazo da sobre a cidade. Chegando nas Ir

resposta, como esta não veio, te- nhas americanas entregavam-se
voe inicio o bombardeio em gran- corno prísionelros, e infonnaVahl'
de escala 'por terra e ar. Ca- que muitos outros camaradas de

nhões de 8 polegadas e canhões sejavam fugir, mas seus oficiais

de 105 rnm começaram a despe- não lhes permitiam' ,e exerciam'

lar sua' poderosa c<lrga, enquan- sobre. todos uma vigorosa yígi..
o ceu se enchia de ondas, mais Iancia. , !! L ; '_: .. 1 , ..

i

ondas :de aviões de} mergulho.
.

-----

Nem todos os soldados alemàes Q. G. 10 Exercito, 12 (A. P.)
ohedeüeram a ordem reoebida, de -

�

Os alemães estão mandando

resistir até a morte. Pcla ma;uhã apressa'damente' poderosa fúrça
mais d'fl cem desses, conseguiram para' Aachen, afim reforçar ii

fugir da tr€l1J.'e,nda carg_a expio- guarnição local.; ',;.i.,:! l.«i
L)ndres, 12 (A. ·P.) - Despa

chos do front informam: que
Aachem ,na madrugada de hoje
éra um anlontoado' monstJ1.lPsO
dernÍ'las. Alguns civis e í:íQldâ�
dos qUe cO:'1seguiram fugir e chre,..
garam salvos ás lbhas ameL'i�a
nas informam: que niuHos outros

tentar.am lUas foram.'mo.. fie ..
:; pe.la

.. SI
'.' .

costas. nesde {) cair da tal'dede, .

â��n; �gg ��:�s d�e a������� Campanha do Natal Pró Soldado
pesada :norte�americanas lança-

C
- �, .

Iram sobre a cidade unI avalang:ê Olnu81en e
de fogo e aço. . y

'

.

.__""'....__

'

";��/�l\" Quando lançaillos ao publico,
Deante de Aathen, 11. (A; P.) .a 'nossa c.ampanha,. anteviamos

- Nas ultimas 2"1 horas .foi ell- que estava fadada ao SllcesS,O.

viado um ultimalum para r,endi- OJ::1hecedores que somos da ln

ção inoondicional, evitando. as- dole d,o povo de Blumcnnu, ti

Si111 tantas mortes da . popul;a- :nhamos certeza que esta patrio-
_

tica campa,rlha seria benl r.�cebi-
da.

r;. W""""''''-''' >='---.- ape,naS dolsfa:ores: !guorancia te C ,'1- H'e -ug Eis que os prim-eiros signacs
',-

«O filho do h[jmel'll', ao 'nascer plls-erla.
.

,
U .'. rlllil "já estão aparec�ndD, como pro-

o mais fragil de todos ós seres As causas de morte das crtan Encontra-se novamente en,- Wl conclU(J.t�nte de ser esta uma

e aquele que paga mais p'esacJ.n dnhas blumenauenses 'não se t" ,

d d' campanha 'êssencialnr.,:,nte popu�
tributo tàn�D mafor quan(J,J mais afastàm das poro::ntagens' das 'te nos, e 7'�egr>es8o .. e sua

lar.
terira a idade); Esta asserção, do outras cidades brasHeiras. viagem a S. Paulo, mide per� Outra não pod'cria sel' a atitu
insign�. nlestr,e de PÍler�cul!tura: Assim é que no ano de 1943, rnaneceVi diversos meses; o de dos Brasileiros, que sabem sol
Prof. Mar1agão. Gesteira, é lida examFna'n.d? a c��sa da m?rte Sm'. Curt Hm'íng, g1'ande e dados da P<ltria em, luta, e qm::
para todos os . povo,s·mas'adqui- doe Crlat�Cll1nas ate '" an�s de Ida- p?'estigíosa fígu'J'rz da Ind'lls. em brBve deverão enfrentar 0,

re maior expressão entre aqu!7 de, obüvemQs os segmnt-es da- iria de todo () Valedo It
- . rigoroso inverno da Europa.

les que, distraidós pal'a nutras dos: I i .
. '.

.

.

•

aJat. Como dissemos, em; l1Um2ros

questões, não oómpn�{mdenl, a Transtomos da díç;'estão e da oBn'l'. Curt He:rmg, é sua. anteriores, do palacio do ric.()
importallcl,a extraordinaria. do nutrição (diarreias, Jistrofri.as, t'O Exma. Snr:l. têm, sido visita- e da choupana' do pobre, parti�
problemada defesa e doO mnparo xicooo, etc.) - 38u/o; d02nças iJ1� dos pO'l' seus nu,mer080S mni- rão como estão partindo os au

áCríança., No Brasil inioLamos feciosas (sarampo, coqueluche, gos e adrnirado1'es que lhe xilios que (;Cidade d� Blunienau»
I

muito tarde, é verdad,e, mas sem'" septicemia, ,etc.} - 31oi,,; âfeções externara'ln a satisfacão de registra diariamente.
pIe em bõa ho:ra, o ardua C:0mba� respiratorias (pneumonias)

vedos 01..ttr.a -ves eH; Blu-
O Capitão Eudydes de Castro, Ite á mortalidade ,Infantil, que 16üin; debilidade congenita já veio depositar a sua' of'er€nda,

apres.enta 'coefidentes tristiss'l� 8°1,,; outras causas-·:__ 7%. menm.l. e veioO jubiloso, pois velho sal-
mos e vergoOnhosos nalnaioria Em Hj44, até o dia 1° ue .Ou- Esta folha, que o admi1'a dado, sahe o qW� é, o Jri::l .eu�
das. nossas cidad'13S. E analisando tubiD cOnel1te, já 1110rr2ram mais como 'urna das personalida- uma trincheira..

as causàs. c1e rnorte das cria,til- cria.nças.que em todo o ano p-as- d
. .

d Dua. Marta Far.inl.U'ls, virtuosaBS mazs ea.':p1'eSSWas . O nossodohas v.eHficamos qUê poucas '. sado (ciiàll.ças até 2 anos), e . se.nhora, m5.e d� varias filhos,
d

'. .

h' pl'Ofl'reS80 ind1lst1'ia.l, al'J're... �
. '.

,e:v,enam m01T'êl'- se
. ouvesse. as' po[oentagens SB_D a.s s2guil1� tJ tamb'em veio atendet' ao ap'elo

pOr parte dos país, melhories co"- ,
..

t,es.. . -;. senta-llze e á sua Exma. 8e.;, de nossO jornal.' Trouxe-n:os a

'nhecimer.tos de hig1i?l1e tnfantiJ Trm1stornos da" digestão e d& nho'ra, seus' c01'deais
.

Votos sua modesta mas patriotica con-
e de dietetica (preparo dü alimen

.

nutrÍi;ão ......... 30"/v; af,eções rêspi- de boas vinda8. trUmição.
to): Resuine-s� 00' problema, fua.,. ratarias - lU",'ú; :üoen,cas infe� Com lagümas GOS olhos, entre-
dament�lmente, em combater a

.

ciosas �- 21"i" (só de MALARIA gOlFlOs il sua generosa 01erta
!íg'l1pl�anda e a mise.ria, pOis (les-

. 6ú;,0); drebiUdade cong2lli:a � 13.'\'(1;' IlU10MOVEIS ? diz'6ndo: ,E' par{l os sOü[a?fOS <!-o
,t'es dois grandes fut'ores d,epen- outras causas - 130;,) e SEM AS- Brasil.)}
doem, direta. qu 1ii.dirct.al11entc, i:3: SISTENCIA MEDICA (!) - 9,y,,! DISQUE FONE Gestos como estes, dev,em ser

das. as outras causas da nOssa Estes dados nÓs mostrain qmll1 imitados, por aqu'cles qu,,", te-

grall(ve e triste JIl;ortaHdade in- to. ainda é deficiente a proteção 11 .

"'%.'. O"..0.
. I

nham ou não, ffi1hos nus rampo"
fa,ntil.

'
. ....

que damos ús nOssas criancinhas .I. J de batalha POrque os CjU2- lutam,
Em BJumenau, que S� vanglo- oe dão motivo á uma íl1fillidad(�

I
'

I
são Os filhos el0 Brasil. i

ria d� ser c:idade culta oe l:ica,-:n�� I de reflexõ.cs fi lodo bom bwsi- G Ihu(msines de (litiguei Os filhos do Bmsil, precisam

c:essit;lfiOS igua1mc_ut,8 c,iJmbater llf)lrO. -'-.J �_\ .l) ""._!_::�",:.� •.&i ........ 0>;, W I' .r_h'.
.-

>.' saber que \1ÓS ?<1ui, esta.J__l1IJ,5 ch��

----...----�--�...----------------------�--------------

Cruze i PO I Prefiram a farinha. Fabricada
;;; 44::s4ww:;:c:v

ferroAvalanche de e
Londres, 12 (A. P.) - A ar

tilharia' do 10 Exercito norte

amerícano enviou uma avalanche
de' ferro. e

.

fogo. contra a guar
nição de Aachen. Devido ao máu
tempo desfavoravel mais di; cen
tenas de bombardeíros pesados
esperam o' momento para jU�l-

, tar-se na campá'l1.ha aliada desfi

"nada a aniquilar.· a guarri,ição,
'que ffcusou' re·ndiçã'{) daquela
fronteira. gel"!11,anica;

'

.. : _,

Sem.2nD da Criança. .

J1 'mortalidade, dás criancinhas
'. bl enauenses

o

mario Matutino
anual
semest.ral
avulso

Cr$ 60,00
o-s 35,ov
Cr$ 0,80

s.obre

sejando ardentemente a sua vÍ-'
toda, que é a vitoria d,e ;nnssa

Patria. Predsa'lll saber que esta�

mos COlIl eles em pensamento e

que queremos prove-los de aga
salhos e presentes para quandQ
sôar a noite bendita do Natal
do mt:'lino Deus, êles longe da

Patria, tenham uma lembrança
que da Patria lhes foi, mandada
e saibam que t12Ssa mesma hora,
os milhõ\es de Brasih:iros, esta�

1'5.0 present,es nos campos de' na..

talha, como êles estarão aqui..
dentro do. coração. de cada. Bra
sileiro.
Na hOra supr·ema' da noite do

Natal, quando as velas das ar�

VOres, dos «(pi.nheirinhos·'), forem
acesas tambem aos céus subirã,o
as pT',"ces de milhares de cora!

ções que p;�dirão a VIrgem .Mã'2,.
que c1evolva ao Brasil, os seús'
filhos cobertos de gÍodas, tra

zenclJ no peito a certeza .0.0

gra:idiJ:'.n futuro que 'está res'er�

vad:J a Patrin Brasilieka, - Pa
tria de 'taatos bra\'os herois.
E êles de volta, nos contarão

como receberam os nossos pr€
se.:1tes e qu;;;o utit lhes foram os

agasalhos, pessoalme:lte agrildie�
(lerá.a a bO'ldade do povo d'e,Eru

mel1au, a bonda.de dü. povo d{)
Brasil! i f.'

Todas as ofertas, riod.erfto S'2t'

entl,egues na reda�:ão {ksta fo�

lha, D':lde se acham pessôas au"

tOrtzadas a l"eceb:.:kas.
.

;

('.Cidade de Blum2�lau.·) 110r }n
l\::rmedio dos canaes comp::'t:;nks.
fal�á chegar ao destin':l, pois pa
N tanto ('1n1l1 caiU as alti1s auto

rídades do Pais que já nla'nifes-·
tilru!).! sVa i!w�ir� sQlidarled�,d:e;

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CONVOCAÇÃO
.. Pelo presente ficam convidados os Senhores subscritores

de Ações, para se reunirem em A'isembiéia Geral. a realizar-se no
dia. 21 do corrente pelas 14 heras, em urna das salas do Teatro
Carlos GQmes,. affrn de deliberarem sobre a constituição defini
tiva da Sociedade ou devolução do- capital já integralizado.

Blurnenau, 9 de outubro de 194J.
.

Walter Sirauch
Incorporador

Il1stitllto de lil)OSelltadof!a,
e .Pensõcs 'dos COlnerciê1rios

.. (, Delegacia em Santa Catarina
AVISO

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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lillorê Esporte Clube x Guarani Esporte C�ube
Nunl sensacional encontro, que-vem despertando desusado antuziasmo - Haverá Prelirninar
.--.- ..=._. ... - ..-.,..,....-: ...-$ c .;.._.•-.-"-+-+-+I!E!+---.._:.a ..-.- ..-.�.-.•-._+-�-. o ..-.-.=..�.-+.-.:-'J--.-. i .-+-.-+-+-+-+;;=--+:-+-+

•. � .1

II: ·ronica E PO TI �ICt�::�:a&�:�::r�1l
.. ,;: I Quantias já. arrecadadas
! Direção de IVELAStO VIEIRA + je depositadas no Bal1�o,Pc .

•_..__._._..._._."""+_+_. '"-+-<e:-+-+-+_.. 4'---+--+-.'-'9-i'-4 <0--.-.. '""'"'.-.•-.-- ..-.-- ....-. I pular do Vale de. .Itajaí:

.linnJré I Guara.!�i� lunn grande choque M·.·'r.•.cílio Dias y P ..alme iras I �f:��.�fo I\��f:����rda Costa2gg:gg
M6iimimfa*se o I'mbUco eSi!ij�Riv� �ªr@ assisUr o hite- lU. (.1 �a 4� c '" �!! II :.t ':J I Capt, Euclides de Castro 50,00

. .

ressaate amistoso de d®mi��o Não te ndo chegado a bom termo as neg03iações ontre I Sra. Marta ��arinhas .

10,00
AfIm dH bem uprovenar a parultzução do certame lo· o PH!n�eir:18 e. 0.' Ameri�a. �. "al"I.:.i, verde" !i!f4.·O entrou (,I!l 'I

Osmar Ramiro de ASSI�, ,,50,00cal, "OS: dírlgeutes (10 Aimoré' e Guaraní comninararu um eutendlmeutos com o �';_arClho Dias, de HHJill, para a exi Total Cr. $ ..>60,00
amtstoso pura a tarde de domingo vindouro no estadia do tição de-te em DOSS'! cidade domingo vindouro, e ao que I """._�.......=,_,.,......��""""",__�

Garcia.
.

'�onsegl1itl apurar a. nossa reportagem, o clube campeão iÍ<) l
C,?IDO se trata de um encontro capaz de ag!'adar aos corrente ano da liga Esportiva d{) Vale do ltajai, aceitou i

fana do esporte- rei, observa-se nas dlversas camadas es- o convite.. I [r;nnr • f.!h!.fifpcrtlvas citadinas um acentuado interesse. Acontece porem, que a data de domingo já Ílli cedida pela \ i Ilii!.!l '" �aUtH
Sendo um jogo que será disputado entre dois quadros L. B. D. para o Aimoré, sendo qunsí tmposslvel fi realiza-!'

tIa valo�, podemos desde já assegurar queü embate terá ção do jogo Palmeiras x Marcilio.
. I Bl;·S �m��H1toi!'l�� � ["'iH' fioAreredenetas para. corresponder aos esforços dos seus orge- Na hora em que encerramos o nosso expediente, SOU'j

Ua �J.tW !.j,�H" �, � de I
.

llIzadore�. '�. '.
. .

Iberuos
que caso o Palmeiras não consiga a data de de i

. .A�S.lm.: � numer.o
..

80 publico btumensuense n. ão pag�ará. pOJEI d.e cmanh
..

ã
...é be� possível que tal jeg�} venha a s�r I �:;'::.:;:,:,:;.:.:c.:.;

.0 Pf.V.XIID.
l.dIa

15. ICem. hr.llIlc.a.:;; n.uv.eu..
s", confo.r::ne. se

VlDh.ft et.t'.ctU.!td.o.em. It.8J.aI.
pors

.os.amado.r.eS.dO "alVl.ver.àoe:} estaol·
� .�=-

_._M.prevendo.
.'

"secos" por um "jDguinho". Baile da Primave-
.-.-.-'.-"-.�.",,,. -"'-iI> Oil- ..�.FE'l.-.-·.-.-:�- ..._+ O�-�-4-.:"""'.-.-.�-.-. o .-.--.--.- •...-.- ..-.�-+-'J i ra do E. C. Inter-

. Domingo vindouro, no Campo do Olimpice, possivelmente pelejarão I
, . nz:cional. .

I ,) strnpanco clube índala-

l\/r . ·1· D'" I It
.. ·.. p. I ." 1"'" IleüSG, Esporte Clube. Interna-

l.v�arCIIO laS (e ,ajoaI e . a 111elr�tS . OCH.l Icinal far� realiZ1H �a noit�
'"

.

.

.'. I
de amanhã, u grsndloso Baí-

Esta peleja apresenta-se como uma das maiores dos UlthT10S tempos .,le da prim.iJVera, o qual v.em.

.

sendo aguardado com entu-

I ziasmo pela grande família
da:lue{e clube.

I Esee estupendo asraú será
. abrtlhantado por um exece

i lente jazz.
, ®�"�•••�Q"''iI'9.<!>o!t$<t,,.(!io ••• Gl

Saraú da S.R .. João
Pessôa

• � ....... , ........... .., ......... ""lO ,.. ...
.....___.._,-�_...."..�

AUTO GERAL t-,- DR-

ROIViEU VIEIRA

P A f •. ··[·.� fi n
b ft ••. bU

PEÇAS E ACCESSORIOS
PARll. AUTOMOVEIS

Rua Sãl Paid;" 1
- Bllmumm,l -

FRACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

UinDj .

er�Ds�ti�D

A novei Sociedade Recres
tiva (oJoão PE ssoa", do su
burbio da Velha, brindará li·

manhã a lloHf2) seliS associa.
dos. com um grandioso saraú
daJJsante, que Vf'ill sendo C:i-

[g-uludado com ViVB ancieda·
�B pelos Seus associados
Um otim!> jazz abrUhantll·

rá eRsa soirée que promete
ser m uHo BDiri18do.
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o Peso do Bêb�
.

o peso é o íudice matemãÜc.o
do progresso OÚ do aírazo de U�

.

bêbê. E' pelo peso que-nós sabe- .

mos se uma criança está asai..

mílaudo lOS alimentos. E' pelo pe
so que. os médicos procuram a:

quantidade exata dos alimentes

que um bêbê deve ingerir. E' o

peso que,. quando tomado antes'
e depois do pequerrucho pegai'
o seio, detern1Í.lla a quantidade
doe leite sugado.
Um aumento de peso-slgutfíca

uma transformação de alimento
em substaucia viva.

.

Há uma regra absolutamente
prática sobre o peso elos bêbês:
l;;Nes duplicam o peso do nasci
mento aos 5 m�S('S e o triplicam;
C0111 1 ano'>.

vta (10 regra', o peso do ·bêbf)

progride.'na seguinte proporção:
25 151'5. enr-cadu dia du l' trimestre
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1 De parabens está o lar do SnT. 15 ".. "l> .j'

Udo Krebsky e de sua esposa: Fi»- d
.

D. Judite Kl'ebsklJ, com o nas-
I .\I05Va OS

cimento de uma ,iwnina, OCO'i'- j Com a gentil Srta. Maria
rido dia i 1 do corrente. Ao, Vargas, contratou suas p�o
telis casal as nossas teucua-; XiID!lS nupcías o Sr, Fraucís-

ções, co de Assis Koch
@H+ ........-.+-.-.o-.*••�4--�'4>-.:® Ao jovem par os nosso pa-
ANUNCIEM NESTE DIARIO I"aben61.

Amanhã, sábado, dia 14, teremos no palco do "Carlos 00-

rnes" encenada pelo Grupo Teatral da Cidade de Brusque, o

fino e empolgante drama de Adolphe D'Ennerry e tradução de

Artur de Azevedo, "UMA OAUSA. CELEBRE";
Drama de grandes emoções. oonstarâ de 2 quadros e 4 actos

e dado o enredo da peça é de se esperar um grande sucesso.

Essa representação será em homenagem ao Exmo. Sr. Te

nente-Coronel José de M.eHo Alvarenga e ao Exrno. Sr. Alfredo

Campos, m. d, Prefeito Municipal: .

I Os papeis estão assim distribuidos:

I Duque de Aubetérre Altevir Caron
.

(Duqueza de Aubetérre D. Hiiária M. Gomes
I .

.

Mittes Magda Gomes

! Adriana c1epois .. Maria Zita Morüz
\ João Renaud Euva!do Schaefer
Lazaro, depois Bruno Za1ar
Conde de Mornas

i).�-D:�.-.-§:�a-'=.;.3í9.:����r+§® Conega D. Edfa R. Schaefer
Valentina Hedy Muenich

Excursão do S.' E. "Felicfi�mD' Madalena A!ic� SC,haefer
P.

.

ff •. I!'".; '"M Marta Lls9le Gevaerd .

U«1S a nossa tshe3u2 Cbambom Francisco Olegaria �ll..lener

}Nossa cidade reéebeu on- O Maire . \V!lscn 'Balso.m.

.H·..·O;·J ..: ··6a�wfe·11l".8 �s. 8 h" ".'0')10 tem a vÍstados alunos e pro- Ten. Raul de Nangey Enco COn.h!Slr;1 .

.

L • lU:! a S. iL fessores do G. E. ('Feliciano I Luiza Nair. Cunha SíI,!elí8
..' . Pires", prestigioso estabeleci- Uma Mulher fla:la Gon�aga

ORSON WELLES �. JOSEPH C()R.TEN - DOLOaES DEL RIO menta escolar da cidade de l!m �argento.. � OUJ�o Mort�:!
em Brusque, os quais foram rece- lim Gabo e tJose Er�mo Belh

..

&>lO ,11'.�"O"r" bidos fraternamente pelolOl Um Guarda Joao B. _Martms
ti U V seus coleo8s de Blumemu; Um Oficial Odilon Gomes

, .

60minutos de emoções sensacionais 110 filme.mais completo I Apos visU;rt:'ID diyerso�. pon· Oficia!;. s?!dad?� e ga�s ",'

e diferente sobre ESPIONAGEM!
'.
Um grande e1enco para uma' tos .

da mdade InClUlillVe o I...nsalador. Artur ueva"rd Ponto: Osni Pereira

mara.vilhosa
..pela.·c.. uIa. de grande ac.ão! A.i-roJ'ot Romanc.e! e Convic- 32 B,C., 0.5 v.isHantes retorna l

,.., ............�-w,...... ................_-� ..............................,.,.._,...,� ............... ';� .,

ção! No Pn)gr.: Paramount Jornal, e um oHmo complemento. rum a sua cidade. {·····�··_�······
..

·····�·:�··:
..

·�b·������·��·:��·
..

�·��.;�.���.��. ··�ara �lPlatéa 2,00 t/2
.

e AUla 1,60 '-.
.

Balcão 1,00 �-�-:f;....��.+.',.,-�-���-.-... �iMosqU.I.íiiOI pele. Eficiente pl'oteç.ão co-Utra�
fe·;ta�1a;·ii;sie;���·��·sti�io·d�EdU�açã� Novas notas em �l}� Wetzel' !;�!�!�t�.E MOSQUI1'OS e�l
'.
". ..i&S.'lllI�r�do!ll E'�m. 1il�1f'lIfl'�" Circulações . J

Ui,j uUu 'fQ�il � � :��:J:�<l ..������,��!.:����.���

�eI�ol�����914s�1���'�;n�i�n;�� al�:� eStá festa, que ;::::ete laçã�ã�oi�� P3:t��, el�O�r�80 Coolercio exterior do. Brasil
tuto de Educação "Sagrada Fa� revestir�s,e do maior c:>:ito, dado cruzeíro�, trazendo est'lIDpa- Acabam de ser divulgadas l1s cUras sobre o cornerc;�o
milia» a Resta das Missões, 6r� o grande entuziasmo rci,nante, as das, respectivamente, as efi- extefior do Brasil com os Estados Unidos.

'

.� ..

'

ga.ní.iada pelas Rv·dmas.. Irmãs alunas convidam as Exmas. fa- gies de ·De9dol'o, Pedro II e
.

No primeiro trimestre de 1944 houve um saldo Javo-
da Divina ProvidenCia e pelas milias e a populaçã,Q em geral. D. Jnão VI. ravel 80 Brasil de 23.432000 de dGlares, contra 5.215.000
��-.:t.=.•.�.9:.�.+.�..-:�-:+.-•• o ..-:t:-.•.="...- ...-:-.9:-�-!O>-:t.-. o �_-�-.�•.- ..:-�--.�.-!t.-...-.. em igual perioc!o do aúo passado. O comercio exterior' dos

Estados Unidos com a America L�tiua atingiu a elevada
quantia de 1.192.00J.000 de dólares. As import�Jções atingi

, ram - 359.500,000 de dólares. O ponto maiS alto dessl:: co·

I mereio; desde Outubro de '1929, foi quando chegou ao to-
üi! de 381 milhões de dólares. -- (A8aprcss)

.'

oeial·d
Colonnbo

É Colombo, o audacioso marinnetrc
Que transõerâante de ambições' afronta
Dos ventos e dos mares, num veleiro,
O traçico bramir, a ira sem conta.

Blumens", 013> lle Ol�iubro de 1944
--'........_

Sem. nome sem destino sem roteiro,
Com. a solidão marinha se defronta;
E aos homens, assombrados, altaneiro,
O (jontine�tte. 'americano aponta! .I Semana da Criança em Indaial

lhante solenidade no G •.K «Rau
CoinemOratldo a «Semana da, líno Horn), 'estão se desenvol

Cda:ni;a» 00 município de Indaíal, vendo auspioiosamente todos os

por iniciativa da Prefeiíura Mu- festejos comemorativos.' Oi1N�m,
Il1:Ídpal, • vem: promovendo iumPl dia 12, toí realizado grande pique
série de cerímonías que muito nique escolar e amanhã será fei

realçam os que estão a frente ta uma excursão a Rio (10 Testo.
'. dos destíoos administrativos .da- No proxímo domingo terão lu-
qU21e prospero município do Va- gar significativas oerimonías, CG�

le dei Itajai.
.'

....

.

mo, sejam a .concentração es-

i' João Mariâ de Araujo, a quem c<.>J�r: desfile dos geme os do mu- I . . .

Iudaíal. j!Í tributa a maior gra- mcrpio, concurso de robustez i,n�

I
Acm;lIJ Moreira dR CosIa

tídão, vem incentivando pessoal íantíl, desfile das crianças e dis- Transcorre hoje a data na

mente, coro, solicitude e entuzíás- tribuiçâo de doces e refrescos fei uuici« do Snr. AGl'is'lo Morei
roo, todas as iniciativas que vri- ta pela L. B. A. Ta da Costa, mui digno con·

sani' despertar a atenção para o No dia 17, rum lima ressão cl- taâor da EmmBza Industrial
grande e fundamental problema uematografíca e solene sessão ci Gareia, e pessoa de destaque
da Criança Brasileira, pequení- víra na qual falará o SI'. Dr, Ew1{) nesta cidaâe,

.

lna vitima do nosso desleixo, � roCavalcanti, será brtlhantcmen- +:...;...����:St......'.�_.§..�:t.c:=;.t!--�-.i

,do ,.�::>�so desau:parü. '. ,. te. e.noerrada a. «Semana da
" Imc13dos no dm lQ com bn� Criança» em Indalal,

1AA _R.__fiL!áNi!!iiW.er�WIt$F*. Mee�"".. _......._......"""""IDtIOi............

Em�OTa a Espanlw triunros lhe prometa,
.F! o mundo; em febre o aclame, essa alegria
]i} semelhante ao brühu dum cometa ...

Chega, afinal, da 'morte a sombra ftia:
E êle que achou, a gloria do planeia,
Não teve 'Um této na ultima agonia! \V.F.

Anlversaríos

"Umêt Causa
Quer aprender a dançar?

...�wing - Canga' -- Rumba -
Tangos argentinos e outras danças.

''O professor Alffonso Lerche,': inaugurará dia 12

próximo, nos salões do Clube Náutico ,A.merica um

curso de danças. Os interessados deverão apresentar
so até aquele dia á Rua São Pa\lIo, 270 (Itaupava).

Cin u

.. ;.
.,�'

Celebre"
,

,

.-.-"'_�-�."';'':-.=+:--�-4 o .-:t-.�--:C>-�.-.��"""".:-"-�

Uso huJevh10 do emblema da Cnll VerineUB8·
.

da Justiça dispGndo sobre as san

Rio, G (A. N.) - '0 president'.:! ções aplicáVeis ao us,o ind·?vído

'hVI.RGEIVI ESPF�CIÁLIDADÉ"
(Ia elA. ViETZEL INDUSTRIAL jOINVBJ..E (Marca Regíshada)
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.
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.'

n ideal para nosinha, Iavalldefia B lavadeira
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