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,Ã;'Os -. operados � soldados da' retaguarda- acorrem
a Campanha em pról do Soldado xpedícíonari«

� l'"Nis Pl�;'-europeas, em pi". ..
Cenlrilillição da Sociedade Recreativa "Jllão Pessoa" �� ��:"f�!d.do. dos campas

ela prestigtosa e impoL'tmte Ma- tão respo'nd,�ndo ao illimL�o I:} ao ínímígo a resposta aeor- -.4_-1-, *1
na luta contra um inimigo dís- f

' -?-Al'.

posto a vender caro a ,slla_ Ine- l�a:ria de Art2fatos F}!1os_ S. A., desafio qU2 ele. nos ímpõz, ya� tad� _

com O ego ue n08�m; Em qualquer oportunidade

vítavel derrota, o Soldado Ex- aC01�lp�nhada das, vlbrandes e ra esses .�r.'lV?8 que paulatína- eünnoc&; �i que o�, ?perarlOEl manifesta-se de nossa gente

di
.. .

d patríotícas palavras que S'B S',:)M mente esté:l,o, vl,ng.r,l.nc.I.'Ü: aqueles da "IHafl3.B CíJil,trlO.uem com I r; esplrito de patríonsmo e o
pe lCloua.rI:O r-epresenta ca a um .'-I
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d
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.guenr: que foram traiçoetramente arras esta humilde mas SIncera tia· entuztasmo reinante em '01'''0
os que nasceram nes a cerra

«Contrlbuíção dos operários da tados lJa.ta o .fundo. DO mar, mm: diva de Cr. S. 280.0Q." ." JI da c<>mcpa"h<>_ que la"ç;mo�<>.
bendita que é o. Brasil. Cada . l'

... U LI U ........"

. _ «MaHsa>! para comprar a2't'.;sblhQs seus
..

barcos lild'ef{,5.os; arrastan-
1

Os ope'.'ll.f.'WS da "Ma 1El8
. H()J"" vlsto o que sucedeu no

brasileiro, qUe aqui.Hcou por ís-
� _

1
v u "

so mesmo, 'está' lutando, símbo- de InVcl'110 para os soldados do igualmente aquilo que para o,eram aos mühares e opera- � baile de Babado, na Velha,

lícarnente, junto com o bravo brasileiros que lutam 'na Italia. a Patría é o mais sagrado, 'o nos blutnenauenses um ex�m� 1 promovido pela Socledade
.:___ p.,ara '0.s nossos sOldacl

..
o.s q.ue

mais querido, a glol,'iosu � Imo)' [PIn. que
merece 821.' segutdo I Recreativa "João Pessoa". No

,;"..".,.- Soldado Expedlcíonario na as- \' d
� d

� lutam no. ultra-mar, para esses tal Bandeira Aurí-v e: e, - pois rqJ18S61.hB. o apoio OS,meio dos dívertlmentos sua

pera topogràíía dos Apenínos,
que não mediado sacrifícios es� para esses que estão dando. soldacos do esforço de gller·l' díretoría resolveu soltcítar dossentindo (oh! eles a satisfação

_ _ _� A ..,

das vitórias, alegria elas conquis
-

I presentes
uma cooperação

tas territoriais, a Iíbertação das
� � ,I Iínancelra para o Soldado

cidades italianas e a firme deoí- Em llrimsil'lJ lugar. ii I mario �tatllU�lQ ; I Exped. iCIOD.
arío e mtlIDtmt?S

são de que estão vingando a Drdem,-!1urQue na dtF annul . Cr$ G0,OO �!8pOS era arrecadada a quantia

afronta lançada á nossa sobera- sortiam nada se eons- I semestral Cr$ B5;00 �! de Cr $ 150,.°0 que ontem nos

1l1Ía ,e a traição aos nossos patri-
'trai!

Getulio Vargas �
avulso Cr$ 0,30 � I foi entregue.

dos instalados inocentemente á�-

�""""'-.��� A Sociedade Recreativa

sanha dos piratas submarinos,
"João Pessoa", fundada em 6

Isto comprehendem todos 05 . _
_ �

de junho �o cor,rente, ano,

blumeuaueuses e bem o compre-
O aB"�uto das Gspüwaçõé$ d@ Y�Il.-e �o gtt:'7jil,):;!1 tem Il .segUInte D.Iretona: ,

""'1
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u=��=�===� Presidente Maxlmo Amorim:

��t�� ��I����< �E c�n��:�h; �l!,. ��a2J.t!: �üfuhrij de 19q�:::...Dr.Achi�����_���:�=�==- A!:,?=���.:!.:,..�n Vice-Praside'nte,.Heinz Bnm�
•
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das; lo Seeretaríe, Hermoge-

;:��:;'��:'N�t-�le [;:l:,:I�°E:,;ld�.dO Q�ft�s�g�llti\i ,!lflDr�ft�� !llI .���q.��g(!' i � �.�� .�""���$���1�� n�� Schram�;. 20 secre.tariO.i-. U�.. 'ü Ciiiii e!!u ilU�O II ililli§ !Li�i\iiI. � WkW':.::1l!J El �1.íl!liM'��tiHií�íil� Ral.f Bruaekhetmer; 10 Tezou.
Exp,edicionado, apoiada 'incon\i-
nenti pelas nossas aut:)rj� Q. G, de Mac Artur, Filipi:na's, tralhando 23 caminhCes lU <es- siclent: Osme\la� Mac Artm abriu l reiro,Bl':mlio de Souza e 20 Te4

dades .� p'clo nosso povo; Tam� 23 (A. P.) - A;nuncia:�s!� qu,� trada de Sayr'�. Tambem foram a ce;imo:1ia, discursando 30 po-! zoureiro, Wa�del?ar We��er.

4; benJ o compreh:2'ndênllll os n03� aviôes U1f.'Clios de bombadcio danifíçados dois pequ21103 na- \'0 filiph10 pelo radi::> sobr;� Ü' I Na I:H'reCatitiçao liuxil.!Ou
sus ,operarios pois re�-eb�mos ii)in� americailos ,e caças ataCJI'mn vios ao largo da ilha de HanD- restaDeJedi112:1tG do sól0 fílipi� I g"mtlh:qentf3 e c Hll erttuzlas·

.
-

aans. Aviões medias de tombar- no e o sa�ra(l::J d�r2itD (]3 'g�J� : IDO a Sra, O. Clara Dietrich-
tem, expo.nt_Bn_e.ame.nte,

a q
.. ,ua:.',.1.th I c.om e_x.tl'��.ma viok�l1.cía os obi'e: ,�
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k
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1 C )O M d deio ;21l1 op,eração na' of2nsiva vemo de SI' proprio. ! -eH.
("e

.

r. � 280,t dos Operal'lOS tlvos l!l.umgos de 1 ln anao, mc-
ao largo da ilha Vuayas, :nas

-

Filipinas {'entrais, afundaram tr::,s UI �
IS

I
A 1:1 'li .

tulna' Catarinense de Seguros ����:��1�J1.�11��iO:f�����:��OS '�er: i�anl r�e assls eucla a �Iia' erla
. quarto. Anuncia-se tambem qu� qihr;��I.m �

. � ;�I��p;�Pe'r�·Os., ÍOl'ças americanas ,em operação �lil��li��Hü� � �� 1i�1' nrlifí!vfit�
U Uiú de of,�rlsiva na ilha Leyt:�, ocu- Ri:J, 1G (A. N.) -- A ,pr-opúsito do presiJ.entê da Republica', uma

D:esta aáeditada companhia segurados e associadüs. para'nl Ladobau capital da ilha da reunião dos representantes (:;8- reunião (te l'épreSi:'ntanl'es estai

com séde nesta cid.,ú.h: r�Ceb2m;)s Colo,(a1d-o�n:os ao inteiro dis- e S'Em aérodrumo visil1h'J. taduais do SefviCG de Pueri.cul- duais dos serviços d'e puedcul�.
a :circular ,àbaixo em ,que s:� faz por de suas gratas '2 s�mpre p·em; tura na! qual s�rão discutidas tura.

publico G ato pelo qual seus :l13� r<!cebidas o:ràe;ls, subscrevell�-. NOV9 GOV8flm das fm�hias . imp�rtantes qU2.Stõcs relativas A' puericultura está i(l:cIuida no

godos pas'sarão .a di;'s�l1voh'!2r� nos, COr:1 relt2Eado apre_ço 2 mUl·

J Tadobau, (ilha filipina) 23 ao clesenyo_lvimento do plano de maiOi' numero dos Estados entre

se ,já agora' :em todos m ram;J\:; ta conslderaç"o, atenclOsanl'ê·nt::! (A, P.) _ Ma'c Artur, anunci::m assistência e proteção a mat2r- os servil;,o3 int2grantes dos dep�r
de segUI'os: Está" pois d2 parri;' MU'TUA CATARINENSE que a capiW;1 da ilha'[L� L'eyte :nida,Qie e á infanóa, assim se pro tamentos de saud-e. Essa oii�nta�

bens a nossa Mutua Catarin;:-Hse d'e Seguros G...."i-ais foi I?staheJecida t21l1pO�aÓam{;�1- nund�u D ministro Gustavo Ca- ção nã10 é .contraria á boa orga-

i: tamh.:m st!us DD�., Diretories A. Schmalz A '\folstein te' tom rede. ao gÜV2rpo .do, pàlll'2:1n�: .i1.ização do serviço publk:o, da

Srs. Adolf>o Schmalz;e Adolfo' DirAierenttê estado das Filipims. Com o pr'e'" \'Comoquei, com autoriza'çã,D mesma farma
.
.QUe possi,,:eJ S� tor

Wolstei,., p'ela iml:l<oita'ntê) vito:-
r na que uma J'2lJartiçã0 aut0!1OmLl

ria obtida. (
��������::"-:::._=-�.�">",,,.,,,,,",,,,,,,,, """"'��"""""",'

...tog.,l" """""""'��"""","'e!!lií...:m� f trate da' n1atérii.
.

. Eis a circular que f-eoehemos: I Como quel' qu� seja, o' qu� é

,.,A' «Ciàadé d'e Blumenau'� -

'ItlfiO. I
m �.�,0, li impr.esdndh··el é que

_ exist.a. e!l1
Nesta _: PPezados 81'S. - Apraz- JiU a u·�. IPI���.·gj � §.U , cada Estado uma s2çao, diVisa0

nos I'evar a'O conhecim-::l1to' d'G IU"IVer'Sar"lo'
i� gs �.R\'i W1ti mi" '�!iill!,ft ! ou depaJ'tam;�i1ti(), com esta ou

.
. 2ill � _�d �nn\f����'íhu )

V(s) 5(s), que por D,icrel0 No, 1 aquela pOSiÇ60 bi'?rárquila, mas

14.923, de 2' de Março. e Carta 'I esp·eciaJizado em pUcdcultura or�

Pate;n,te No. 303, d-e lO de Agos� ;Pl;;;.,.-....:...."". i) e
._t,'fZ> ganizado adiçquadam;:nte á im211

:,�;��t::r���:�!�i�:�� �;<,,!;� I U I '?%.1�;�i� I,' �:t���r:�:�l,)���,i�::t;ri������.���modalidades de segur-as, :eoui"l
-�.

de S21'v!ÇO sucial e articulada

pre2ildidas nos ra�no3. el'2m�'n,tlp I .
com ü D-epal'tamento Naciona.l

l'e:;, . pOdend'l) tambem extendeL') ! da Crürn_ça, do qmll dev:; recebe'!.'

as suas operaçõ,es a tojo <llpais,rI Grandes loucu11."a,s paf."a enfrentar a Ci"j.§�! i orientação e auxilio. .

Da adaptaç.ão e,o.:; esntu�o3 EO- I I O principal obJeti\,o da reu-

dais, aprovarlns em assembléia l. Grandes reduçõe$ en'li todos os a�'��go1S â v\f}nda! l1iFo. {onvocada é fixar defii1it�'"'

gera! extraordl'l1aria de 31 d,e 'lamente os termos dessa orga-

Maio de 1943 e ora f,,"::Gmleddos SEDAS CASt:.M IRAS I in�zação geral.
pelos r::oder�s compéte!lÚeS; ad- � Estudaremos aill:cla a organizaR
veLo a alteração da prim"iLi\v'a Confecções para Senhoras e Cavalheiros I ção das juntas l11UlÜci.pais de

denoh1Í!1açã::J .
de (,Mutua Catari· TEC I DOS E r"i GERAL

I
S prote�ãü á 1�1fancia, cuja i:1Sw

nense de S'eguros de F/pgo e 'pe, II tHuiçãD está prevista :no d-cc.r2�

:���ifO;��� ����!re6a;!)"i�:���; ··-"""R""1l""a""1=5--""""d"'�==""F""in"'v�.. ,!-B=9'-6' PERFU t�l�\RIAS r-W;��;--Eb;rh�d' II�II �����n�:c� (f�i�)�ri�n�:�artanr�:nto
de Seguros Gerais:>, do que pedi· I
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I CL.IAD E'OS "CU�l'y" f
.

�110S tomar boa 'Jota. BLUMEH!U
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As diY€rsas i;)ovaçôf:'S introdu-
i =IIll._' I! "......., ,;;a;::;:::;;;;��.WA�����t i IU.JTO@Jl0VEIS?

zidas '!lOS -esüt'lutos' sociais d,�s� I
ta mais a]itiga Seguradora Cata· OcupadO Dreslu;ns f' fantasticG o fog� da� �ã��aUaa� �ia flirapa .�
rÍ'lel1S'\ muito wntribuiirilo pa-

.

.

d Q. G. Aliado, 23 .(A. P,) - Os L1Y'ldres, �3 (A. P.) ---;·
..,T.oJa a Il11à,eSt i:lt2irarr,'f�r..,t,2: SUl't)f(:�2:!ldi:'

ra o sempn cresce'1te 'cseny<ol-
vime'1to {i,c _suas" op.3l'ações, iZ

aliados ?cuparam. Bresk2l1S na �rente_ ocidental �12sde a I:I�Ja:n- dos, fugiram nlpidame:lte di::ln�

. parte sah2n['8 da Holanda, C;);l� da ate as arma.dllhas de B:�lfol't te do ataqlL� dc:sespcradoi' ;:; Dom

cujo progresso redul1da'rá 2m h�-
peficio imediato d'ê todos os S'2US

S'egui�ldo 11OVOS progl'é'SSOS na di par�ceil1 quimesas fogu:oiras, eS10['\:,0 t2rriv,i:i de hOJ11e:ls e nÜl� ,li H���i.&�$�!113$ d� ah�§i!el �.'recão de Aardõ':l1burg. forças do diante do Jogo aliado dunmte qnhas. E pela primdra vez fo- 5

.go'EX'erdto norte an;:,el'ica)iQ con� o di.a de 011td11', flamingo, 121n- ral1l lançadas çombas "oaJol'3.s
"""'-��

Continua
.

a lula alem tinuain ,enpenhadas em vi�J.eh- ç�do 'êspeCialme,l1tc pelos .brit�� I' CG:,1tra a área �i; batnH.Hl. Os Uberhuia a UI!! Elba
de I'a'�141ti

'

.

tos encontros com os nazlstas, ,mcos e canac](:)nS2S, atnc�n.(lO VI,O r.obQts fo,.a�l \'13105 em algun;s I'. liIIlhi>U \las pl'Dx.imidades de AntU'2rpia. lentamente as i"�rras b�IllClS OCI- numeros soo1':= ét fr-ent2: cl:J 10 Ramal 23 (A. P.} - Anui1cia�

LOlldl'es, 23 (A. P.) - Tr3pas .

dentais' da Ho:amli'l, ::; o 3° EX2r! ExercÍ[Q incluindo-se Aach.':'D e I se que a gra'nde ilha Elba '.proxi-

í}orte-�m�rka!1as do lo Exerd- Condenado ii 2 al10S cito �1a diJ'cçãQ 1"�SL�., .Os a12- � suas visLl1mnças. Pod�rosa O!?B ma ao terrj,orio m,�tropoljtartioi
to estao atacaildo os r��l1laneSC2n li'" .'

.'

'.'
c' �"�'-. -;;--1 si':ô' l:1Ji:1.da poz a uaho as esp,�- grego, ai{) nork de Ath�nas, foi

tes inimig�s, da área de .w�rV:3sI�.l um eXPD��ador anolez Pf€H'�d��C��do�.. os. iU'GVHS§@R I ranças d03 a!emãe� de se: 111:1'.1t2.- completall�el1{-e lit;'ertada dos

leus, ao <om o2ste �e Aacheil, on� MéxicD, �3 _cx. P.) - A\<p te nanUma€l!S u3 Ci�'eCm '; i rem s�'nhorcs ele Antu21'pÜl. alemães.

de alguns gl'Uposlsolados nazis- penal condenou Artur TOl'rcri� R 'y"> (\ P) O 'Q 'G I
oma,:".:. j.. •

- ,... •

ta.� CQiTtinuanl. a resist�r. Na re ce Avo!', explüradol' iogles a 2 aliado a.'m!1cia a forn.13CãÓ bri-. {!�';,;-::."��-:-::7.";-;,;:;;�.�......
�-;,::-�:x.�r;���:�-:-::�;�,,;.������� ..,

g.mo lest.ê. ,de '.

Nal1
.. LJ.' :.iOtc,:<.lS. do anos .de. [Jrisã:)., .com!)!i.ca'do mr ta'11'ra d"" o' ") t"':� H �� l I �l• �

.

v pr \'IS1\ l1am�J1 e ·e su- ""' ..., """'" ""'" "".",,;:;.J, "'. ,1 HU'iilO ut>lUient'" J'llO'Çen"'l'""o ""',ara:
30 Exel"'lto do IJ"ll"l"a' I Patt"· o t, I

.... .... .

• .�:.f.; � t',1?- �<'�":I-l' �!;r"!i:':ij,j (� t--! � l� -;";1
lo. <,._""... \:i . s.. �" ...).( lO

,

.

-:. .'. b".·�... � _"J!} m r L, (ió' sua esp-03a qllê verm- 'pnm.é'ntos d� -emergE'l1cia par:] ,:! 'lf$>���l� qUt�J,;'t� 'Y le "Rfic" t -

'

t
�: . �t :,

;t0ílsegmram 110\08 pmg:l\�gSOS cou�se num acicL'nt,:: d:� auiómo- seis nE�il-;>s para ,a. popul[u;ã:l gr� II H
-

,> -;
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pi;J0·, D� ",),e��.;� P!�,-.e��_��Y'I��O)?:'tra �
�i1a area ti;: Pari'0r ap'�sflr da ,ex- vel ha tr�s' al103 atrazl aeusado cra no .t'b. ',ai d'� ,""'U 000 tO'1"Ja'I"'s <-

.
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.

:�

,
r.. '.' .. f�. h upos U 'I}E�!O:, rll:" lüe '.1eg ,egencJa, TOrJ'2!1Ce fazia de viveres d? part:� dos E..U!pi-. {j'

�, ,�� "'. ou TOS lBsetjos. . :1
illlgo" . ,';._._. .

� .. �,.: A· , um:a .viug€'n1 de lua de méL _
dos .e da .GraÜ Bretanha. I i!o . .,. 0' ' " " ,,<,. ,,0<.'..........
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A FABULOSA CERVEJA

eietI·icC1, dê ! 3 11.
ir:glesilj de 141U

Informações: OTTO· WILLE.
neste j,�l'ual, ou ex. Postal, 9"
iíf.��fo+.-;;"�-�.*$�".·.�t i'(P�E

:if�.mt��.n. B�"f.�hL:a' CIYr::�p� a ceJtve,,�a' (-tu:?;? veudlda
antes ,r!,_P2·;1i.:i::-_1 no F�;H e: �::c;:; [1,��'D .![!�·;_n]o$ iii çdn��8gujl�8: ser a
i.�e ]_�J.aiG�r �r(�!�.(::.t pr)
I� que. a SEpS: t�2cr�·g.:·��:-�19 "do r�l;:�itf�� n {4xe·�I}'�f;·rH.:.lô.t �lo- �ÚIJnlo e

{lo if.�rElen�:oi. f:Yi.11.pi�"::'ga�J,ns n;:� �:;na' �·í:t�i1�.�,:.���iü;'.; s.. toruamum.

�::'�:;ct��;� '��;���.'!;�,�;�:; e.�:,�;�;��: (��'�r����:�';; '}����J�:�;ra·;gi:�';��:.;�
e- t�A_d l)üE'�, r2flP;5,1G1 a (:'_'f;' �':>:.'it�. .<;.n�Etn!J .ct"t:;:]c.1'as .e IiauE8ül.E.
:r�:..:_;=-'.trll:;:�1���:s'"'a .. l��lc�?::·t�, 11�}H�J:j:n� l1H:;' '�ía!f" du;._; mais ardeu ...

���0! Cn:JD, �.�Ia {;r-'i\��'pr} va!!'�' r{;�� mOIút,;!;:.!05

� -- .-·+-�-.-·1·-�-�"-�-"O�-�-*��--� -�J--<v'-f:--:-:-.,f_... O �-,,�.&";"'..-.-.-.�. --+-. O�-"--.,,"-,,,.·�+-;-.-.-,.-.-fi

fI �'. .<!t j t) '" I .��l!lt����IíiillMli&4&i4iWA44U4C4tJJ32LWMQ)

ue �scrr[()rIO o Rosto é o espelho da Alma CO�

mo também é o reflexo da Saude
do Organismo

Raramente poderá uma. pessoa dIzer que
nunca teve manlíestacões de impureza do Sf!H

gue, como sejam: Espinhas, Manchas, Erupções,
Eczemas, Imprageus, etc. molestlas estas que
dão aspecto desagradável e geralmente ns prt
mavera e verão. Portanto, são as duas €'staçôt>s
maia próprias para depurar 8.1 o sangue com

conhecimentos - completos, das
o cargo de mestre de
p/ pás.
&

máquinas do
TI I se cção clt

.••fIt..

Nesta

Precisa-se uni que tenha prática e:n contabilidade.

M
I
fifj;'.

Grande auxiliar in!!icado no tratamento des-
.

1-tas �nferrnidades. N. 22 EC .....tlIS4 ..,. eeoourMill1h ii �

CÓNT"�
,-

6;;>H>t
Qe5fQ(f<.C>O�
t>ôrtESIõ=USI!Ç&
iIIflf�"te"5 Ir
pÚ�f 5 c'" (jt._'�A�

�P��_�J.�

AmSl)OR (G- SchoJz)
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Ofichiã Proprlift
Rua 4' de fevereiro�

Ass'inaturas
Auuul 01'$ 60J)ü
Semestral o-s :35,00'
Oolonial c-s 20,.00

Numeras
.\ I C!k t, ':)"
b...VlhSO .!t"p \J,')U'
Atrazar.lo o-s O�50

r - Colaborações recebidas não
. J I serão .devolvidas e fica sua pu

blicação a�!itelj�_E_� direção.
-_ "'Cidade de Blurnenau'' não

se respensahiliza por conceiros
emitidos em artigos assinados

'�',",,'"A;;O;;:_

Cine Bu eh
",HOJE M 3a.-félra.. ás 8,15 hs,
JOrfNNY MACK BROWN (O Rei dos "Oow-Bov") e Tex Jiit
ter ta vitima .das sóIteironJs),< tom FUZZY KNIGHT - [ennifer

.

HGH e o' Tdo,Jjt;n Wakély, no empolgante "íar-west"
.

--� Solifaria'"
.

O filmé feHo especiàjm�rit'e para os amantes Lias pellculas
de sensaçãol. lutas! aventuras! amor! .... ."
..

.

No Progr. Contlauação da movleientadissima .serle:

"AVENTURAS 'OE CHICO VIRA-MUNDO"
com dois empolgantes e serisáclonáis episcdics !
Acompanham; Cq,mplemento Nacional e desenho .

. ;'\

. Plstéa 2,ooJ/2 e MiL 1,tto -, Balcão 1,00
JUM'iCtw:ãfJ"·. §4i1if1$- AISOI�.... m

)li" Professor Cafeilradico de Biu!I1!"11a tio Instituto de Eriueação de FloriaullPDlis
Ex-Chefe dos serViços (!!illie';j e dnlr',!lCOS a,! especialidade no Hos

,

'.' ,',. • pital d� Diíridadl' de Plcríanopoiía
.

'

..

,

,
Assistente do profHs13or David S t,n�on, no Rio de Jan-Iro.

Ex-Interno; por concurso,' daAssistencia Publica do Rio de -Iuneíro
Formado pela Faeulda.dê ue r,fadicinà. da Universidade dó Rio de Janeiro

Rui! 15 de NDvembro. laga � .d-fronte ao-Hotel CruzeirIJ)
OPElyoções nos Hospiiaes ,

STA� CATAnINA
""3 '.- 1

:ir rn U a-. -� cm

Prefeitura Municipal
.

de
E'd'i 1 a I

Bluluanau
, ..

_
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CIDADE
DE BLUMfNAU

lEX P,El'O'1 E N T E I!·

1 rel.1099 • (e Po%taIS1
·Dr.,AcblUes Billsil:d .

Diretor-Responsavei
Dr. AffoDSa Enl<;int
Diretor-Proprietnrío

,
.. ,:: '�

1.1!ill,.,�",�:irs
.: A Firma E. NEIFF pela presente agradece profun

damente ao Corpo de Bombeiros daEmpreza Industs ial
Garcia, e da Fabrica. T8Xti! Companhia Hering, bem
como a todas as pessoas que voluntariamente auxiliaram
na extinção e propagação do íncendio ocorrido no m eu

estabelecimento industrial na noite de 17 a 18 do corrente.
. Blumenau, 21 de Outubro de 1944.

E. ti f I f f

em

coma seja SAUUASSÚ, CACHETA, BICUlVA, LUCU�
RANA, CEDRO, CANELA, PEROBA e outra qualidades.

RUi[� 7'de Setembro

Sempre foi e continua a ser

I· .

elhor ...
��m�-wmtd:®':l'l:>Jlll��
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Com a situação criada pelo es-

,JorQo de guerra díminuíu ,d-e
:muito o tratézo de 'y'3iculos mo- 'Falando na federação das Industrías de S. Paulo BO-

torízados pelAs nossas ruas '2 es� bre O nove;' regulamento do Imposto. do c'0nsume o Sr.

iradas de rodagem. Muitos po- M�r.van DIas, declarou que o mesmo Já fOI entrezue ao

rem, principalmente os caiui-lMlmstro. da r�zenda � que se t.ra�va. de uma' grande .

re-'

nhões' de transporte, aproveítan- forma tríbütarta �m qae a comtsaao tinha procurado dei
do-se do privilégio que gozam, xar claro que o Imposto era r",almente a,obre, con_sumo�
estão continuamente abusando do devendo ser cobrado, portanto? do, óonsumtdor, e

.. n�_o re
exesso ele velocidade dentro. do presentar um onus sobre aprodução.. segundo a epinrao de

perímetro urbano da' cidade, O';l� a.lgun.s: No _

seu mo�o de ,:e r tmha SIdo. o»Hdo uma. grande
de são proibidas gra'ndes velo- símplllleação que BO poderIa trazeI' benetícíos â coletlvldade.

noc:
, �id����,3a,;���o�!�"��1�,'�,���:cidê,i?tes Reforma do sistema tributário brasileiro

'� .:,:) Recebemos constantemente Foi exposta ao Sr, Ministro da Fazenda, pelo Pres!-
consultor sobre 'acustíce, como, queixas ii1'e�Se .s2ntid� :'C �remo3 dente da Fedel'ficãf) das Induatrtas de Si Paulo, ti necessr
nas ruas vizinhas Sir Ian,,_Foser! que, a Inspetoria de \ €lCU,'OS da- dade de uma modificação no sistema tributa rio do Brasi,l.
esteve caminhando com o primei i v:era fazer cumprir com todo O que atualmente mais pode ser assemelhado, em suas rubrt-

1'0 instrumento (Cm eXP9'rk�nd,:t! �'Lgor?, ;,egula�l1�'ntQ, do t�.a�ég�� c.as j'l1ndi1m�nta�s, �oide outros paiz�s. superlndusttíalísa
numa espécie de bandeja, Esse' l�l1!}B�I.1(,O t'O,,08 0_8 abUA?'" �,� aos e supercapltallzados. O caraeterísttco desses paizes
instrumento C0111DÕ';�.,;se de 'duas vei?ndad.=. ;lUê estão pouco

. em! era elevar a arrecadação do imposto de renda, o que
. St;

peças ri�c0ptoras· de EOllS elétri- pengo a vlCta d3 senboras, cr1111- dará também agora no Brasil, onde este imposto ,conshtlH
cós 2 eh; um leve aparelho ,IX$:1n ,;,as,::_�� 03 transuentes,

,_ 140 o�o da a�recadaç�o federal. Salientou, aquele procer CC!?:
do {�.'ca (I:; dez Iibras coro.a.;o '

• • -,..� 4I-+-.q .'""'"+, IlümICO os íuconveníentes sobre a renda oxcessrva em PU!
sobre uma peca de madeíra, ao Pr\lnlsteno da fazenda zes pobres como o nosso. pois dííleulte a �ormação de;_;capi

obstáculos. existentes em seu ca- qual está ligado uni par de f:),,;
.

O ministro da 'Fazenda au-
tais e arrefece o.de8env�ivÍmento eCO�OmiC? de naçoes da

iriho. Sj;r .Ian Fraser, pr;�si&;ntê torízou o,' crédi.to qp cinco mi .. estrutura econom�ca do Bras.n.,Alem dlS�O" C1�ÇU s. sa. o 1,�.
,tio Haspüal.de St. Dunstans, em "Consegui estabelecer a di.:;tJ.n� Anões de cruzeiroS". em favor to. das nossas tarítas aduaneíras terem s�do fixadas em �ll
éntrevista concedida: a um' rép)'ê" da com ele, e dizer S2 ha\"ia um do Ministério da Vinção para 1'618, representado. agora_ porcentagem assaz reduzl a

séntante do ({N'e\�'S Chroaíclé», objeto em meu camlnho 2 a qU'B atender as denesas da Comls- sobre o valor da lill_lP"""O_l'_t_l:l_ç_a'-o_._ __' --'--

afirmou que "as ;expeÍ'i2üdas ti� distancia ficava ele - declarou são Oonstrutivâ das Estradas Matadouros e Industrtas de .Lactlciaiosnham alcançado 'exíto», Vem a Sir Ian Fraser. O aparelho, co:o� de Bod .gem tde Santa Cata-
propósito .observ�r qUê Sir .Iá'n cado a' oito pés" produzia um rína e Paraná. O Serviço de Estatístrca da 'Produção do Ministério ,da
tambem fl-Cou, <:_ego, .:na u�ltllna leve ruído quandoo objeto esta: +-.�.<;3�-q.-._._.__._. Agricultura vem de. publlçar num volume os dá�OS ref�ren�

. guerra, o que nao o �lmj}edmlde va exatamente a essa dístàncla. Esnorlfes" tes 8 produção naclonal dos matadouros e da írrdustría d� ,

tC!maryarte albla na vid,a PUhli�1 Esperamos qUe após os �xEos r I! lacHcinios compreendendo o trienio 1H40-1942.
·w, seo.do, tumbeUl atualmeílt� experimentais obtió?s, tOl1s�'2l.li-! O' P' Verifica-se, pelos númE:!'os agora divulgados, que a

�em,bro au Parlrun2ntC; ,brHa� I remos fabrict;.r um mjdelo 'qu'2 IS, ara,,naenses m.atança.<de bovinos para consumo públíco de 1940 para
'tl�GO'" não p'esará mais de lUnd libra e venc�r"'m 1941,. nas matadouros municipais do pl:lÍs, acusou um pe--

:,'
Tanto no l�b_ora!orioi :en,: LnuM I poderá, assim,. ser levado nim" ',""" Q.. queno acrésci:ino (pouco mais de 145 mil cabeças) declinan-

dres, do <çaplta:o H., G, Ho:und, i bo]so.') . . O segundo preito entre as do ligeiramente em 1942, ano em que toram abatidos.
. ,

representações de Santa Cltari- 2.524.657 animais da referida especie.
na x Paraná, efectuado domitl� 'Entretanto, a soma das m8tancas de· bovinos em 194'2t
go em Curitiba, termin(lu Com incluindO o movimento dos frigoríficos, xarqueadas e outros
,a vitoria dos paranaenses peJo estabelecimentos de vàrias categoriaa industriais. excede

j a,pertadissimo esc,ore de 2xlJ fi qualquer ano anterior atingindo a cUra' recordQ de
tentos de Neno e EmédioJ para 4 920.374 'cabeças..

'

lOS rapazes do Paraná e Tião
_ _;:__�_.........�_ __'_.;.....c..�..:....--'..:....:...._'---...;.._�-'--__'_.... --�

,para Sania Catarina. \

I Amanhã apresentaremos uma

com,Piela,-r9Portag,em, desse gran- !de jogo bem como de outros.
'._...,.-�-+�:�_;_,.......eJl,,�.:9.-,"· I

! Fred Fuilrmann .

i
I

,Temos em nO.S5a redução I �---._,..-.,...---_.....,,.-----------

uma carta, destinada ao Snr, IA'Fred fuhrmann, o qual po.
derá busea�!a a quelquer mo I

,
' ',�e,��n,_;:"...,-4.,_.,,-"_*-g-.�,,.,'�,,.• I A, CU Itu ra do fumo em Sta. Catarina

";_
,

...:.
�---- I lugar, pwduzindo 2800 tonela:'

Fmbora praticado el1l Santa; das. No ano ciB 1940, atingindo
"

. O ,am..or necé.ssita,'para adq'lfiril', esse perfume que se i Ca'tal'Ína desd,� os prtmei� anos 6,593, toneladas, cons,�guiu al�
conserva aitaVês da vida ainda depois da morte; aninhar- de SeU p'O'.Qumento, a :cultttr.a do Dançar o 3° lugar. \
se numa alma romàntiea.

' "

fumo, .aqui" sómente oht-eve pon Deflagrada a guerra, com ia
,cÊsses amores que o tratam como se fura uma opera deravel ,inC1I2m::mto a partiL' da f,echamento de grande parte ci'O

çã,o comercial - quanto me dás, quanto te devo - são época da w:ouiz:J.ção· européia. comerdo importador (o principal
OS que. desvalorizam a beleza dos gl'anâes sentimentos que De e.!ltão, iniciaram-s,e as pl'U112ID éra a Alemanha), com o conS';3"
se agasalhalnna alma humana.

..' "
raa' safras relativam:>nte ;elevo.� quel1t·e desvio da agricultura pa�

Não podemos dar valor ao am01' dessasprátieas que das, o movimento de exportaç€io ra misteres mais comp,e.l1sado'resi
tem 'fnedo de ,'lerem imporl'unados, mas no amor das al-

.

ganhou regularidad� e

crescent-31 s,UrgiU, progre,SSh
'o c1,2créSc1mo:mas puras, fi romanticas que consideram o 881' amado ati. impulso, e {lOll1�çal<ani as i!lstLl� 6.022 toneladas, 2m 19M; 4.05�},

ma de tu.do 11,a vida. O amor não poderia Se1' con�preen.- l_uçõ,es dê fabricas d'e cigarros lê em 1942; 3.22G, em 1:943. .

dido" de outra maneira. 'cigarrilhos, charut,os e charufii- 1944, alargando as perspBcti� ,

lhos. vas do çOll1'erci.o exterIor, inter..

Hole, Santa Catarina apar�üê rompeu a ;curva regressiva, apre
Faleceu no sabado dia 21! ,,! entr8 as primeiras ui1idad.es da sentando a proüução d2 3.580

a,',o e�n·re.,nte a Snr_a. D. Hele: I, .

,:' I Fed,.eraçãO/ r.'o, qu� -con02rn'e á, t,Ol1'ó31adaS,
no total d;;) Cr. $

na Illves espusf1 llO SJ'l1'. Jose1..
,

. produção do fumü. Em 1936, já 8.387.793,50, ;eontra Cr. $ • .,

,

Alves, fJ.ual
.. co'::lava apenas!! "',

. . ,,' ocupava, com Pernambuco, o 40
o !5.221.883�OO, .el� 1943.

.

.

de.", ,24 anos de ldaae, .- •.--:e-.·-..+�!t-+--.�".,-�'•.- .• o "-.:-"-"-.'f.-.����-�-••-�-"'--.•-. -.-...-�-+ ......

O Snr. Eu:aldo Jensen, re.bi
,

A família enlutaria espres-l
.

dente em São Paulo e pessoa sam.os aqui os serdi1nentos
Imuito conhecido nesta Oldade., da 'Cidade de Blumenau".

f.Íascim;riids
.

IS;Ciêdad��é�lôntl'

Encontra-se em lesla o 'la/ zadora Hanseatica.
dó Snr. Domingos ,Casas el POl: deéreto do Snr. Presid,ente!
de sua esposa D� EmiliaCa-; da ffépublica foi incitrid.a no re�

,

sas, com Q nasci.mento 'de

I' gime
de administraçfio a S{)ci-e�

: 'I.l1}ta')i)'lnenin�; Ij(jonido, no ,da(l.e COI(ln����ora ' Hans;"atica
d?a "''''' do flt.ente. '. Ltda., de Ibnama.;

.

'�'

.

(Marca Registrada)
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