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Ultimarumá Italiâpara·caÍtitular'!Brilhant�::;�'::::uc,.�d:anha da

J Washington, �6 (A. N,) -i @ lf••• (:)o 0••••: ;.�•••••+..·.�.�.eo ®� + : j Termin��t!tl��;dar55 ct�:;l���g �;!OSp����i���S�e����::!::��mentarios
.

J\nuncia-se oficialmente que 'os, A rendi�ão da divisão uNap'óli" ..•. N:.··. �. ·,'1', " 1'· 1 \,
sultado acima de todas as espec- sobre a sígnííícacão dacampanba.

aliados enviaram Um' ulümajum
T

.

•
'. '. '.

.

" ......••..� ._ lU lei, OS �t la( OS tatívas, a campanha da borracha Agradecendo falou em nome

.�_gindo a rendição, &a .Italía, aos br:danlCOS av�nça,m em todos os se- usada patrocinada pela Legião da Sra. D. Aida Rabe, dlgnissi=

, ;'E'!l ele assinado pelo Presidente Q. 'G. Aliada da Sicilía," 15 denominada «Napoll» entregou-se' tores' Brasileira de Assístencía e CDU} ma Presidente da Legião, o Snr,

,Roose'i'elt e pelo 10 ministro da (A. N.) .:_ Informa-se que o as forças ínglezas com todo o. ''''''(rel 16 íA N) A', dl .] _

o conçur.so de todas as escolas Luiz Mello, representante do Snr.

Inglaterra Sir Winston Schurchíl. .

comte. da 54a. divisão italiana seu estado maior.
, ca�I"'t"'r""'11"111'j" 'e [t' �

ra 10 � de Blumenau. Secretario da Legião.

.
.,

.

,' .... � lltl '){l em um cOlTIum-
.'

..

Explica-se neste documento que 0 000 ,

,.:••0, d''';: di " d t ll
Os nossos pequenos escolares Apos esta pequena solenidade

A di
-

6 divi
."

, cano izen o Que eas rapas a Ia- ..
-' d Iil

'

1

a ltalía deve capitular pois é esc',
.

ren rçao da 5 a. ivisão italiana das;r€stão avançando em todos cOll1pr�henldendo a slfDlíicaçaú feahzou-se um .e� I:e �sco
ar p�-

E: a forma ?a sua sobrevívencía,
.

Q. G. Aliado na.Argélia, .15 do o seu estado maior rendeu-se os .setores», !i i
patríoüca (essa campanna em' prol a nossa ru� r:_rmClpa, puxac o

c::r�ssa, 'hailllda, �sta :ar��, .

que (A. N.) _ O comte, da 56& diví- ao 80 exército britaníco, ao sul a...,:+••••••+++•••••••-.'+0
do esforço de guerra do Brasil, por um caminhão transporte do

d '?d'u a. 'dora do povo Italiano são italiana, juntamente com: to'; de Vizzini, segundo se' noticia. Os russos em plena. ofensivil
desdobraram-se em esforços, e fJ2 B. C. carregado com borracha

solii ,ll', SlH ..

tler
morJ:)�. por Mus- G).+...+••••••+.....�•••+..e'J 0 ...+......+.......+••••+�+.e

.. ,5.\ Paulo, 16 (A. N.) - Segun- CüI:seguiram coletar cinco mil usada.

im e � er ou viver para a II t .•. d tão
á C. do:comunicações procedentes das �l�llos de borracha u��da, flue Achavam-se presentes ao ato o

Italía e a cívílízação.
.

, aS ropas a Ia as es ao as portas de Jatanla linhas de batalha os russos en-
Ira reverter em beneficio das Snr. Ten, Osvaldo de Bem, repre-

f4ilhões de bGletins contendo o ulti-

'.
Cairo, 15 (A. N,) � rnform_:'l� int�rnas desta. importante cidade

I co.n.i.ran:::-se
em plena ofensiva pe- nos.

sas �or�as. aml�das. sentanta do Snr, Ten. Oel. Ade1'"

matum a nalia se oue as tropas aliadas estão estão sendo desgastadas pelo Io- la regrão de Schízírand a 75 A entrega símbolica da borra- mar Vilela dos Santos, Crnte. do

Washington, 16 (A. N.) - 'A ás Qortns de Catanía. As defezas go da artilharia aliada. quilometros a noreste de Orel, cha usada teve lugar 5a feira ul- .32 B. C" Snr. Dr. Afonso Rabe,

aviação aliada 'estfá lançando so-

ti
.

f C P f" 1\11
.,

I S D A"

v e.+++ ,
••++0oe•••§. ,

•••++••••••® 0.; ,••••••••€1 !lna, em rente ao teatro arlos re eltO umnpa, ra. . rija

bre a Italia milhões de boletins, Lamentave') fa'lta de compr.ehensaNo Timo.cnensko .no comando dos exer- Gomes� onde fonnm'am as repre- Habe, Presidente da Legif.o Bra�

contendo os t-eimos, do ultifia-
•.

.

• citas russos I senta(;oes de todas as nossas ·es· sileira de Ass:jstenciai Saro T.ell.

tum de Rbosevelt oe Schurchil. Ninguel1l desconhece a impor- usada que ir:á servir ás armas
S;'Paulo, 16 (A, N.) -,i?-·emis� c?!as.

U Snr. Inspetor Prof. Drnu- TillJoteo Braz Moreira, D<'i0gano

'As estações de Ondas curtas dos tancia do esforço de guerra do nacionais 'na luta contra .o ini�
SOUra de Moscou transmitIU uma I SIO Cunha ao faz·er a entr2ga da Especial de PoJich, Snr. Lui'e

aliados estão tránsnü1indo tam� Brasil no momento atual. migo. P.or outro ladQ, porem, la- itlf�rma��o dizendo que o' Ma� torracha á Legi[�o Brasilei�a de Melo, repre�.,entante do Snr. An

bem continuamente Ogt ermos da Enfileú'ando-se, decidida e ener- mentamús a falta d,e comprehen- r�c�al rll1lOch�nsliO enco�tra- Assistencia deu a palavra ao Snr', tonio Candido de Figueiredo ,e

quele documento; gícamente, ao lado das nacões são dos adultos por 'esta cam;- s� novamente a fr€lltp dos exer- Prof. Antonio Cordeiro, dir2tor os representantes desta folha e

0··+'
·

••+•••� 0· unidas, nosso palz mobiliza �Olll! panha que deveria ser prestigia�
crtos russos,

.

. f I do G. E. SDn10s Dumont, que de n03sa colega ;'A Naçá::J').

"

Intenso ataque aCl'BO intensidade todos os seus r'ecur� da conr ardQr .e elltuziasmo por e.!"' ®o 9!..+••+.+••••••++ eo0 �� +.�••••••••0

'("'JJt; contrR Napoles sos economicos :em pról da vito� todos que se dizem patriotas oe Ainda' a colacao de 9rau da 2all Turma

'Q, G. Aliado no Norte 'da Afri- ria comum'. .
brasileiros, d V I

�

t
..

S I t
ca, 16 (A. N.) --,. Infol11m-se que

A campanha da ooléta de bor� Qu�m' assistiu 5a feira ultima ...,
e o un Grlas ocorr s as

a aviação aliada realizou' forte
racha usada, levada a efeito en- ,a entrega simbolica da borracha As bnlhantes palavras proferidas pelos Snrs. Dr. Afonso Rabe e Tte. CeI.

ataque contra Napoles visando tre nós, é um exempio ;desse nos- usada, chooou-se sentidament!e .,.

.

Oscar Rosa Nepomuceno da Silva erro, ou querem, 111} minil1lD, ':;a ...

as dócas, comunicações ferro- so esforço, prestigiado por todos. com a aus€l1cia absoluta de ele- Como prometemos em nossa Quanta illdiferenç-a houv'e sem- ber ainda a noticia do pai,' da

\�iaJ'ias e a-eródromos. �s brasileiros que pussuelU o s'en� mentos representativos do nosso ulnmE! edição, publicamos hoje prc em: tempo de püZ em torno marido, a \doença ti" qu� mor-

0+••••••+••••••••••••·.0 (tI�e:1to, de' brasilidade e ele pa- comercio, industJia, repartições ° texto integral das brilhiãnt'cs de suas transceclentais alivUad?s reu. !) lugar o!lde foi enterrado,

falia combustlvel

parai
trIOtIsmo.,

.' ',. ,publicas,. ent�dad'ê� sociais, ':�c. palavras profc:-idas n� colação que, como é sabido, n50 S2 li- receber um sinal cite lembrança,

a esqnadrú -.itali.ana
.'.

Em ��u�l1el1au tIVemos o exem... ·A propl'lU dIretona. da. Leg1àO: d

..•...
e

... g.rall.
das voluntal'las Socor- rnitam apenas, aos socorros mé� ,um documento. Tambem a isto

,

Londres, 15 (A N.) _ Seaun-'
pIo edificante' �QS llE)SSOS peque- Brasileira de Assistencia, que riStaS, pelo Exmo. Snr. Dr.. dicas e de el1fermaf{em. Entl"'t� df.o estes samaritanos respostas.

do deClaracões feit . I'
o .

_.

nos ,escolare� que, perC'vfrendo

[,promoveu
a campanha, COlll �fpnso Roube, Paraninfo ela tur- antros beneficios oferece o uni· Mandam desenhos do tumulo, nO"

prio alto .•�.oman(I,Oas.;PI'�
o pro, as casas partIculares, recolheram duas raras excepções, primou pe.., m:a� e pelo Exmo. Snr. Ten. CeI. co moJo de intercumbio pessoa-; tidas do hospital, ('erti�icados

-

'. l<a !ano �,

com sa Ti' 'f"
.

1
.

. ,

.

o·
'

. R N
1

diz um c(n:ri';núlrÍ';t� ·d.a RJ2uter
'.

.

CTI lC o
.

.e es orço; U.ll.1aI•
a �usenCl,: a, esta .sorenidade. de.: .soo."r ,?sa epL1n�llw:::n,) da Sil- de, por t>xemplo', feridos ·ou pri� (,OS camaradas. MilS que t-ormell�

_ a esquadra it'aliana \Te-se oh ,_' granue quantIdade de borra.cha sacho patrIotIsmo. '. . . '.' va, PreS,ldeute de Hionra da I10S� sioneiros de f"tuerra .com suas fa- to,. que necessidade para eleS'

ada a· peI'ma'n' .

t' 1.1 0••••••••.•••+•• � ·: 00
.Á.•••

'

r.. sa Cr.·uz. 'fiJprnF'I'IF'.· 1111'11'"S e "l're ""r'sa ou]
.

11'es'1"110S .', "'scr"\'''r'" {Il""rl'an'''n+

�elação ás (jpe:���e;ll��'as���� Chegaram ,á��rIibr�tap 45'"na"",i;ivmercantes""
..., Disc�r�o;� 8n;. �r. Afonso Hane tact�' de par�l�t�� � pe����� �:���: t;is carta:, ;ara" ��dos c�s r��a�:

J'a ,'"t'1'1 f 'd"" Z' h 1'6 (A
." ,'. .

',ImcIalmente quero eS'HeSS;'tt"- 'yas "111 jJ(lI's"s b"ll'ü'ar'allt"s los e ald�l'a" l'lo mllnd'o.' Q'u'�

.lê em '11 ue e I: a ,alta e pe-' UrIC , . N,) _ A radio fr,ata.. de navIOS merc.alites eI� ....

t b 'I. l L <c 6'-' < 'L.
" � •

.,

troleo e combustivel sinte:ico. de Berlim anunciou hoje que um total de 45 unidades todos v.os (1St
meus maIs Vl\'OS ag'ra�le.. E' este, arinal, o destino de to� espanto e horror nest<e lugar, on-

r... h" 'G' .

.' Cll11en os por vossa excessiva ()"s ",. "'ç-" b
- de a '\'oz do medo primilivo 2'1'1'·

...... T.�.."+."'••••••+.e c egou a .. lbraltar uma grande procedentes do Atlantico. b d'. .

.

_.. , l
•

..." oS " .. o<.s e oras l]U2 nr.o
�,

Avançou mais �Igum,as ptilhas o 80. ® ,.: ® I);ê)••••••••••••••.••••"'..
�
••@ 01: ade, em .ter �ne

;- eS�o��lldo, resOam heroicament't: e que só na
ta eternamente por uma vida'

,
.
ex�rclto hrlta�!(:o . }[C'SSÍlla (; unI v '1, } .. ', [naugurado o Serviço de Ondas C _

a-fllu-de paranmfar teiO �llld1(:ln'- modesta penumbra, a-parte, se
querida ao coração. E como são.

Q. G. Ahado no N., da Afrka,
'. CI ( lU. UI O .

tas do nCerresilontiente Estrangei�� te e D?bre grupo, de sennoras c realizam.
(omoventes est,!s cartas, ('onm

15 (A. N.) - Segunpo um comu. inferuo de fogo BCA Victor'" senhontas. ora diplomadas. Foi com ús horrores e tra!zé-
são confrang:::doras! Uma cam-

nicado oficial o 80 exercito bri- R;ealizou-se no dia 15', para t.a.- Desejo tambem, dizer da mi- dias da primeira gran(k� gu�7:l'a ponesa �$crev'? de sua aldeia COl11'

.. ,,_tanico avan.çou lõ!lgurnus milh.as
Q. G," 'Al.

.

N. da Africa, 16 do o Brasil, à transmissão inau�
nha s.atiSfaçãO, de ver ainda em mundial, que, a obra humanÍl'ill i::t

'oda él simpli idade: i'NêD soube

�, -,,:alem de Augusta. . ,,(A. N.) - Um comunicado :ofi- gural das nDticias telegraficas
110;;SO meio, assistindo esta sole- da Cruz Vermelha tonnu vulto

ainda o senhor nada de ll1?U Ji

.

.

@�.� ..�.....,••••++.+••••e
daI dii o seguinte: (Messina estiá mundiais fornecidas pela Asso- ni�had�, o s'r,. ten; cel..'Rosas, di' tal lumino�idad� a pomo (]:;

lho '? eu nEo tenho desde agost:)

MIlhnl e Bru�o ocupadas hoje convertida ·em um verda!- dateo Press para o «Correspon.. pnmeIro 1:l'eSldente -efeiI\'o. oe ser abençoada e respeitada co-' D[,nbuma noticia dE'l�) e snscre

,

pelas forças aliadas·
deüü inferno. de fogo)1 dente EstrangeÍÍ'o 'RCA Yl.ctor1. atual. �)msl(le�.rc eler honra desta! mo qllalq'uer coisa li;:- sagrado,

\'2 com letra tr::l11u13 e má seu

". Néw York, .15 '(A: N,) _ $;e:;.
e•••'!+ -.-•••® Esse programa vinha sendo irra- s�lb:flhal da LlruZ vermelba Bra-I por "gregos e troianos. D3 TaL),

i;ome, ,1Creclilandu, coitada l, <Jus

gundo uma irradiação �da lB'BC,
-

D�O�a;?ra1S ;P:d��r,EG�nde diado ::,om grande sucess() pela silel:a. I
• • •

.

o que teria acontecido com mi.
todos conhcc�m SeU filho, ·eS'.m

as forças aliadas octiparam.Mil- fôra a .passeio acompanhada
Radio Nacir.mal, e afim 'de que

Mmhas Volull,tanas w[�rnstas! lhões de feridos ,,'" pri�i;)m irus,
pessoa (iue P,lnl ela signLLa tu�

lini e Broco a sete, kII1l. 'a�Oll arfe de sua EXl1Zá.; Senhora Te.
as noticias de guerra tenham

A.tendendo a voz da Patl'Ja e do si não foss·em socorrklüs Dela
do enir2 milhões"'.

de Augusta. '

.' '. . gres.seu, o Tabeliâó João Go-
maior divulgação em todo o Bra- coração, vindes de concluir, o Cruz Vermelha, ningll'�m pode: Nos diRS de h{)j�, mais uma

®••+•••�••••:+:.�•••+••+q.e mes da Noorega•. ilustrado
sil, os orgm. izadores do ((Gorres- s('gundo curso de samaritanismo nem �1Unca pOdefd 'imaginar. \:e:� Sê' ach.� C�]�yUI�iDn:do ;) .1U1k-

P I
.

"'f
0, escrivão, do Ci/)il da Gomal- pondente Estrcillgeiro RCA Vic- d'C'sta cidade. Acaba'stes de jurar, ASSIlll, naquela ·época, t0I'l10U- ��t,a. �ía.L lla,a vBz IOmp�J '1m-

8 a nossa., IR ancla ta e {jgura de 1'ealoB social
tor,) deliberanml tl'ansu1iii-lotam solenemente, visar some'nte o se a séde desta instituição em' �(: os sag��do;; ;a�?s .�a fmter-

.; ,'" em n.osso meio.
bem em ondas curtas, o que ces- bem d�t humanidade, dispostas a Genebra, o coracão do mundo ! .mlade hUl.1tlna, (,CSlrUlmm-se la-

Dr. Afonso' Balsini ***
.' � f

de ontem 'está sendo feito. As- íl' nessa missiío, si necessário fôr, unira jonte de notícias de p(li�: I ��:' :ncren�o-s�e o l11undll de do"

A f�rjnha ue mandioca, mais TIa. OR!ON À. PLATT
" sim, dial'irunente, .Iás 18,55, exce- até o sacrifício, Comprometeste- filhos, maridos e esposas, arran-

_:S c

1 (:'" agnm�s. .,

conheCida nos meivs pobres por De passa.fJern por BlU'nie. to domingos a R!adio Nacional \03 a amparar e assistir, com ca- cados um dos outros, no turbi-
O LU,--:�() quenc:o Bras!], {lu-

«farinha de :guena;;·, é causadora nau aqui esteve o Sr. Tte. dar'á, em onda cu�ta de 30.68 I rinho
.'
e abnegação, a todos Ih110 guerreiro do s-olo eUfDpeu, ra�1e dOiS anos, mnda. poude vi

de • grave doença das crÍancas Orion A', Platt, culto oficial, metws, informações' cOlnpletas I (]u:)nto�, indistintamente, precisa- Que alegria quando lhes era pDS
ver em paz e seus fllbos erami

denominada ,::distrofia farinac�a.': da briosa Forçá Publica do' da marcha dá guerra, através de : rem. da Cmz Vermelha, em tempo sivel informar, ao mesmo, da vi- despre?cupad�s, Eis .quç a hon

No nosso litoral principalmente; Estado, atuàlmente nas fun.. telegramas 'especialmente "i-ecebi- de pa� e em tanpo d� guerra! �il de um entre querido. Infe-
1'a �:C1?nal fOl, sElcud.�'la por vi�·

mas tal:1bem em nossa cidade, é cães de Delegadp Regional dos pela Associated· Press', Que sublime missão.! ReHexo l!zmente, não poucas vezes,
Ienl0� lnsu.lios. ,�eagllldo, o GI-

esta fannha'usada cortllunente na
de Policia de Ja"ragud. 0 ;.€1 puro: �j:l .-ct.erna divindade! Quin- DconteCÍa o contrário.

gante Patno fendo, kva!1tou-�e,

alimentação da criança (le pe!to, *** ' Campania e Lucania d'
ta-essenCla do verdadeiro cristia: Nao posso deixar de ler, a pro:..

e sua ge�l:e c,omo um só hOl.nem,;

gozando até de certa fau1a' por
PEDRO PEREIRA HOmUGt!ES daradas zo

.

d .'
e· nismo.

.
posito, esta comovente página d....

nU111 U!uco U11Pul:D: 'rep'2!m fi

,.:iil�e engorda l11uit? bem os be� ,Encorztra-�e nesta czdade,
.

.

nas
.

e guerra A primeira vista, parece d'e 0er- Stefan Zweig, após uma visit; :�tl:�ra ele SUtiS, trad!coes, o agres-

�s.
.

.

aesde ha d'lus,' (J 31.'; Pedro
.

ZUl'ich 15 {A' N )
..

,

..
; I � '. to modo estranho que a" ir"- do l11e�.mo a s?dp; da C:'lIZ \'er- }\6 b'J'

I , Pereir 1, Rod
. .

.

d I'
_

'
.. \,1.. •

. -, n!orma- ..'
, � H ' - - - ! .

].

Misturada com leite, 'agua e via' (t S d
ngues, �cata o coes, tran�mitidas pela rachó de gedms mais brutais, a'ndenl de melhn em Genebra, durante a

o I lzaram-�e as forças de

açucar tem seu valor. nutritIvo, . :Ja_n e 08 conceltnados BerlJ1n' dIZem que" (>
.. .

. hraços dados com o mais hUl1la- guerra, em que diz:
terra, mar e ar!

bo
.

f" M
lwrelros W li{ Jackson; Irw 't J'

.' governo 1 •

t ,
.

C
Pois bem! Ao par dos t,wues .

..

em
.

Ta msu lnente. I as prepa- com sede" e'm
.

Port Al"
. J a 1<1110 resolveu declarar «zOna

na ,CiOS sentimentos: a Bondade. ,'omo é duro dever escrever
'

rada apenas com agua'e iaçucar e d'!. ri O. egre de guerra) as provinc.ias de Cam-
E certo que a Cruz Vermelha dmrínmente, para centenas e

de clarim incon1inente e como

aI;"'" L dI'
e z ,01 es uas apreezadas o- . ..

'L
'..

;
,

,( 1'11' '(1 aJo I
- , t d h'

. por encanto, surgira.m eiTI to"'.,:-"

�enlO cou enave que deve b'ra" En'
.

lo d"
.

D'
.

. 'puma
.

e ue'a.ma':na ltalia m.e�
l I '13 Izac a 11(10 so lmra os Cf:n enas ,e omens, mulheres '2

,,<h'

D
.

·t d
.

Ü O1.C pe la e wwna� ·'d·· I'
.

.

l' 'I
-

o territóriD nacional', as. fl'll'al"�

s"r proscn o por to as as mães. .

'·t
'. l �..

.
II lona.. .' "... tCllpOS (<) guerra, mas tamb. '2111 lUaes que lJTOGuram, gem��n >e

�

No
.'

no 'in ernaCtona J .l ezou.ro h.
.

. ..
,..' "I'a o� '1

'

E t
..

' .. .

da Cruz Vermelha ás q' a'

. começo a criança engorda da Juvpntud" Ob a . I
\!I �

' r.>!)u "'. (e paz,. n retanto, e no� suspIram, uma unica e mesma'
. (, ( 11 IS!,

"IIILha fanfe o· t'
.

w "', r s conzp e·
O O

...., \;I �ntrecho u
..

j d
.

1
acorreu pressurosa e solidta a

1"''' s. P JS es a 11l1sfura «chu-, tas tie Humberto de Campos, )eI.GiroVidal cOl'della- �a q�e oijs eSs"lsangJ:en. o�
a gue:- pa una, 'seca, clara e inexoravel: mulher brasileira, no afa!). âe têS-

,

pa�) muita agua, A criança é éom:- Dicionario de C d'd d.
.

.•

'. ", IS prmnplOs se agI" ·:morto:" "déc.ed1:')] E mesmo es- t h

parada. a uma esponja empapada F
.. igueiredo, (l?O??an 'Ol l'tOO{/r'a� do.r eco.n�...!.I.l]_CO. BIll.. .0-.oiú.·.z �antam com.0. que.'.' nã.o .s.€ satisfa- ta. uI.tima -e l·n�'.'T'raVf>' pala\'ra penn�n ar, o seu devotame_nto il

d 1\0>. '
" .

• "
.. . endo t

_.".... _1 .atna e exteriorisar'Os seus. sen'''·
e agua: J.V1US :nOO1" período se� lia) e outra'S ' .fm'po.rt"·a"';ies co' _

'. '.

" ";',,'
," '

..'", _ '.,
z

.'

í"ome.n e em' amparar os nãD bas.ta para os que aUl;Hn. t J

gu. t d d
..

.

f< '" S Paulo 16 'x. N) O' que qofr t b
'-" 1111entos ue santo altruísmo, Mj�

•
lU e escnca

.
,en-se· verdadeira- leções indispensaveis e al-' '.

.

_ '. .

\. ':--- .

. mL:- "em, mas am em, para no Quem deixa morrer toda a ,espe- li d h

catastrofe, enfraquecendo a arian- quer. 'bibl' t"
. t<,rnqu .mstro Joao Alberto, coordenador melO do. troar dos canhões e do

.

mres e sen oras iS s,enl1britas

d
.

. . W I1ca -par UJular ela mobilizacão Eéo 1
.

10 r
.. .

I I
rança por uma unica e dura pa- Jn.�creveram-.se 'em cursos ano-

ça ,q'\le per e a côr _tos-ada, fica Conhecendo de ha niuit; o veu desirrna'r· '0 C· 110nC]!ca resol-
II r lcmw lmrPd' acbave, clamar por lavra? Ainda e sempre escre- pnado f d

t

co.m I.1S ':<carn.es') moles e com>s- S"', .Ped·TO' P. 'Ro'dr" 1{.·es. ai- .'
.

". b, '. e._ 11'0
.. Vid.aI seu exempo e onrlade., c.ar.inho d

. s'. a- llU_ e se tornarem'

,

<L J .g" pa a f
-

.-em e no\'o, querem procurar, utels e aptas

�<peto;31e velha, vind_o a suémnbir 'mf!}am(;s-lhe em, lJlu1n�nau
. r;, exe:ce� as ynço:es de a,SSIS- e abnegaçao, pela Justiça, pelo mudar o inevita\'el, apegatn�H3 samaritano,

. ao sagrado mist-er

'por q:yalquer. doença. , os melhores negociôs.. ,

tent� !egJ�nal da· coo.rdenação da Bom SBnso te o fraternal amor a est)eranças fantasticas de um (C

•
.

n.

.

u;y,aa·
'.. . MOblhzaçao ,EcOllolllICa do: Es- entre Os homens. ,

ontinua. na �a. llagina)

,pr .. Rubens Wallbach �dO de Goiaz... ;: .

Oruz yermeiha Internacional1

.:.................... ..' M B D Ir; O' _ .

• ·······:t'··..••·• ·.·.-.'.-.·.0 00.'•••••++••++++ +0

.

'. ·�ApaCi.al�sta em nltd�SÚilS 119. 'Grat�o e vasos. DeseJa V, S. possuir animais f01;tes e saudaveif<?

.
.... rterIO�'8Sc!erose. IlIpartensan.· angma do neifo. AI' f" f I-

.

.

- .

.

. : ELETJ:l0C�BDIOSRAFIA; VA;BiSES II ULCERAS DA PERNA
Imante·os com are lo - are tubo - Retnoldo

..

N"
UQenea�.lio.figado. rms. eslomilgO� intestinos. . d t d' MOINHO JOI'N'VI'

CU 8ULTA8: :��.i1S lLa 2 as 5 boras� .� .Rua 15 de Nov. 887. pIO U OS O . LE, insubsti-

AI'
.

i.
... lUto da Casa Prosdoclmo � Blu.menau. tUiveifl, p�IÇls s�a� .prop'ri�dacles refre�cantes

....... &

DO VALE DO ITAJAII

Bl.UMENAU Sabado. 17 de Julho de 1943
.

.
.

Dr. Arminio Tavares:JAssistentedoProf.DavicllSanson '.
.

'

E�ecialista. em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta.
vonsultOl'lO modernamente inst.uIado ani caraetel' permanente

nesta cIdade á
Rua Is de Novembro. 1393 - (defronte ao Hotel Cruzeiro)

Ope%a�es nos Hospitaés

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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"I �OM LONGA�::;:��i�!�!���d:NfERMAGEM
,

RUA B:��Rl::'�.S:�!�_c'::�. !S7.
I Atende a (.ll.1alq(.{er hora, do dia fi da noite.
_��.... ? ç s,' §iiA4.,· ..$Ni #%!iií§W;4 ii§#'i'ACi@W

0••••••••••�•••••••••�,
Hão De�cuide
Uma Tosse ,ou

Um Resfriado

tocõo de "papel , �'

'Grandioso e patriõtico propósito da COlnpallhia Nacional de Papel e Celulos�,"
cuja fundação, em São Paulo, será em julho próximo -- O capital ?a orgam
zação será. de 300milhões de cruzeiros - Propriedades e indnstrias incorpora
das {L Oompanuía - Cinquenta por cento das rv;ões poderão ser subscritos em

bonus de guerra - Pala, a Â NOITE o 81'. Nino Casale, superintendente
organizador dà Companhia Nacional de Papel e Celulose �..

Antes mesmo da guerra haver nalidade essencial trazer para o
í
lístano» � de propriedade. (ri

paralisado quase que íntcíra- Brasil, dentro de pouco tempo, 'I Companhia
do mesmo nome:

mente as rotas marítimas de completa lnderendenr ía quanto 4°) - - Um� área de terrenos

comercio ,e ter desafiado a ca- eu comercio de papel, isto é: H- i na mesma Iocalldade, com a su

paridade de cada povo para re- bertar e pais da necessidade de i perfícíc de 16,9.950 mt.ã, deno-
solver Interesses basícos, _' Oi mercados estrangeiros. minada «Parque da Fonte São

papel já se tornara um proble- CAPITAL DA COMPANHIA Miguel;) e de propriedade do sr,

ma essencial para o Brasil. Um ,..._ Qual o capital da Compa- Carlos ,F. Oberlaender ,

.

problema nacional, melhor será nhia Nacional de Papel e Celu- ;'10) - Uma fabrica de pas-
dizer. Na realidade. o papel é J05e? ta rnecanffa (polpru de pinLo�"
hoje, mais do· que o foi .em! - O capital será de Cr. '$ denomlnada «Fabrica Pinheiro 1

qualquer 'época, a força propul- 300,000.000,00
-

trezentos mi- Marcado), sita no munlcir io de
sora da civilização: dai ser in- Ihões de cruzeiros), dn L'Irlos em 'Lages Estado de Santa Catari
compreensível como ainda não .300.000.000 ações de Cr. $ na; d� propriedade do sr. Alva
tenhamos nos libertado da ne- 1.000.00 (mi! cruzeiros) car'a uma. 10 Vieira;
cessídade de importar papel, r-r- Como é feita a subscriçõo 60) � Uma fabrica de pasta!
possuindo o Bras il todas as ma- dessas acões ? mecanica (polpa de pinho), ds-
térias para o seu Iabrlrn. A ex-

.

- No alo da subscrição po- nominada «Frei Rogério», fita:
plícação para o caso em apreço der-se-á apenas �ODio á LO município' de Lages, Estado

Nino Ca..i""--·
total dãs

,

L'd'
'$f" '<, ti "',, ,'�ímoníal " t, ·a. ,'.

Rua Pelipe de Oliveira �i
.ti mais perfeita ôrgaitiç;.;açâoil,;:; sorteios e colonização "

"

SÃO P.l�:U:LO

SOI'teios 'mnnsâia .� : Bonifimmãu! - Ganstrrmão I -= Reembolso f
Adquiram �m�. �olíêa d� "Á P;ií'imonicrl Lida." � concorram aos s�.t'leio8

, '1', crndo:r ...;.. Fone 2-1047

.,'.' :

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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BRASIl x
®.".�+.:�+•••+..++++ eo e +®

Cr$· 22 614 50 .. o quanto rendeu I)
..

• , . turna da L. B. D.
Sem duvida, muno melho.! Brasil x Coneordía - CrI;

rou as rendas, nos nossos 1.151,00. Em 4°. legar está
campos de Iuteból, pois, na-I Biumenauense x Indaíal, que
da menos de Cr$ 22.514,50 rendeu Or$ 1.014.50 e em 50.
rendeu o turno do nosso legar America x Coneordta,
campeonato. acusando Cr$ 1.004,5fr.
Movimento este, que bem Em ultimo Iogar, figura a

atesta o interesse extraordí- I

arrecadação do jogo Bandeí
nario em torno do íutebõl lo rantes x Indaíal, onde apenas
cal, que dia a dia vem re- apui ou-se Cr$ 109,50

d OI'
e Tupi X lndalal tornando ao logar que sem- As demais rendas apresan-.

e orlas No campo do Blumenaueu- pra ocupou. tam uma varíaçao deCr$600.00,
..

ã t b h Dessa aprecíavel soma, a fi Cr$ gOO,DO.
Geralmente, não se dá grande Os treinos eram realizados (Colltboração de L. REIS) se, �ogar o. am em, aman ã, ímportanola de Cr$ 6.726,50 S••••••••••••••••++ ..

·

••®
impo t

. ,.

d
. .

d d ã" Bl f' ..TuPI x Indaíal, e •

t d id.,� _f aneia a passagem o aru- no mesmo campo a rua as nao 50 em �menau como 0- :@.· ·.·+••+ �•••0 toram conq�ls fi :;ts nas CI �. Flaçãc X Tecelagem-

" rve(sario de uma sociedade es· Palmeiras, áquela época um ra. Tanto assrm que nenhum <, in
'

liIõ des de Indaial, 'I'ímbo e RiO I
.,v portiva modesta. Esses dias simples pasto devoluto, campo clube mais queria jogar contra, •..

P I � G U I M do Sul assim dlvidídos: In- da Cll�.Hermg
costumam mesmo transcorrer esse que esses mesmos. rapa' o Brasil.

.. Q" melhor cate! O melhor .restaurante! daía• .' cinco partidas - Cr$ Amanhã. com Inicio á� 9
desapercebidos até 'pelos pro' zes com os proprios esforços, Para conseguir um segundo O ponto dos esportistas! 3.209,00; Timbó • 4 partidas . horas, será levado a eíetto
prios fundadores diretores do foram adatando como puderam encontro com o Blumenauense, 11I9f"�9r�9f'�9í'"9fi"if1"l'r1ll1 Cr$ 2,273 50 e Rio do Sul - 3 no campo de Blumenaueuse,
clube, do modo que está se ha' Em agosto do mesmo ano de o Brasil f. C. "camuflou.se"!'

. .:

«!l partidas � Cr$ 1.�44,OO; I uma interessante partida de
bitúa a fazer anos assim como 1919, fundava se aqui o Blurne- de "Atlético Catarinense", usan. G_.' B las Q d d j As maíores . rendas veríü- Iuteból entre 08 empregados
gente pobre, sem saber, sem es- nauense, contra o qual o Brasil do as cores preto e branco, pois [ O I ua ra as ;) cados foram nas partidas rea- da secção de Fiaç�o x rece-
tardalhaços.. nem festas. De res- não só disputou o seu primei' que o alví- rubro não queria se [ 1lizadas. pelo Brasil em 3i3U lagem, da <::ia. Heríng.to, sente-se melhor assim.: . ro match, vencendo por larga medir com o alvi-verde, outra tr' "!l campo, que são: Brasil x Blu- Essa partida _vem desper-
Pois o Brasil E. C, comemo' co.' iltage�.: inida�_�.·o. assim. nã

..
o

I .. ve.z. _

O

r.e.S.�ltado
foi um desas- -.1

..

UI'-��"c!b �!.-!b!.�1II1

m.e.aauens.
e - Cr$ 2.8. 18,50 (re: tau?o gra.nae. ,!�teres.s.

e no
rará : segunda-teíra proxima o so a serre de logos que os ire. O Brasil perdeu e, desde .... Ha comentários mais desen cord de todos os tempos), meio dos operarros daquela
seu 24°. ano de vida, mas esse dóis clubes vem efetuando pelos essa data, jamais pensaram os 60ntrados

..

em to�'�o d� falta 'a- Br��H x Indaíal � O�� 1:�19,50; grande empreza índustrtal.
.

acontecimento não poderia fi' anos ·af6ra como tambem a n- seus defensores em mudar de ••.... d 'T' dorni ®••••••••••••••••+••+.0o®+.+•••••• ..+·····�····e
ldo n ,. t ·'l·d de

.

I·· . b-ln
.

d
. pua a por 19y, ommgo p. p.,

C r:;'. ,,"' • ...l d d 81 "car esqueci o por cornp e o.' V,1_ t a e que entre e es se o . nome
'.
ou e cores.

.
...".oiogo Tupi x Concordía. Uns oucurso Esportivo �lua e e umenau

..Clube de Fulebôl o mais an- serva.
. Apo.s esse pequeno hiato. o

d. íz.e'n "'ue foi "erre de direito" S b 1t· t
..

d "C ASA AT" 1'1.1 ASIO"tt'go d·a cl'dade o· -Brast'l E· C O t f·t BI Br') p' C <>' a·' li . I. o o a o p2 rOC11110 a �'"l. .'"1.1 '.4"'1..

.

j ...
.

•

'. eam que an nm .ou o.. u�
, aSl., . i?roSSt;;gulU na su. outros que foi "erro de fato"e" a� �IS QUER"'O f"\ A L BD',)"foi fundado em 19 de julho de menauense e que Igualmente vitoriosa carreira, elevando bem _

. : OUAL O �LUBE HUi. _,

lU ua. '.' .•

� .

1919, com o nome de·· Brasil t B'I f C . It·· t d
. E t d d S

ouhos amda, que não houve er Mais 'lma apuracdD quarta-fel· {asa AtanaSIo a Rua b de No..
. . repre�en ,ou o !'aSI

.

, ., f?e a o, �m o o o s a () e,' roo .
.

L
•

'> .' ,.... .. -: ",.;. H IF. c.. por_ um grupo de moços la pnmelra vez, achava-se assIm Catanna. o seu nome, que e o
. O T' d'

.

d"
la ultIma, e maIS uma v.Jtona do \en:bro (."m, nente ao ote S.

entusiásfas da pelota. e do qual consbtuido: CaflJineti, Ahmann propio nome da terra em que ...•... Igy IZ que agIU Irelto,.
nosso CDncurso. A1Hoxlma·se a Jose).

tfaziam parte Artur' Rudiger, José I e Garcia; Hauer, C. Sada e nasceu,
.

.

.

data do encerramento e DS vo-

Veiga, Oarlos. e Humberto Sada Gassenferih; ,Braga, frischknecht.· Oepois,. de aparecerem Emi tos, cada vez mais, se aproxi- Tambem em Rio do Sul, os

Fritz Oassenfedh. Mario Garcia fI. Sada, Veiga e Abry. IliO' André e Mario Sada, Mario mam da urna. Todos os clubes, coupons podem ser adquiridos
Y<-<- .Yelix Hauer•. Fritz Ahmannr Mediu-se, depois, o alvi·verde Razzini, Orlando Neves, Max numa corrida louca, corrida de 1"10 Bar e Restaulame Perola.
X, � .. Vitorino Braga, Ernãni Carpine', com o Oa1>parense e o Paisandú, Kre-ibisch, Heitor Perraz, AIfre� reta de chegada, lutam pda dian- ***

ti, Antonio Candiâo. Figueiredo em um torneio, em Gaspar, ten- do Campos, Antonio e Afonso teimo TodDs querem ser .D '(qnais Os coupons deverão' ser preen.
Luiz Abry, Frisl:tknecht, FranCis- do vencido a ambos de 11 x O Veiga, Lindolfo Natal, os irmãos qUeridD da L. B. D.». Todos que- chidos e, devidamente assinados.
co ReTing, Alfredo Campos> e e 7 x O, respectivamente, e;mais Krepsky, os Weege, Cu ri Probst, rem, mas, {) 10 lugar, l�a �de 'Sedde enviados a esta redação son o

mais dois ou treis cujos nomes .tarde, com o Brusquense, em os Burh, Nicodemos, Nestor I um só. E este lugar almejad'(l!, endereço ,;.;CONCURSO ESPOR..

não nos ocorre á memória, sen- Bru3que, tambemganhando. por Scheeffer, para falar somente quem dá, quem garante, são os TIVO CIDADE DBB�UMENAlJlI1,
do O seu primeiro presidente o 5 Xl, tornando se, em ponco, lias mais antigos, .:>s quais cen- I \'otos. Ora, adquirir votos é fa- .9s vot�s que �lerem por
sr. �..ntonio C figueiredo. tempo, verdadeiramente temido tinuaram a tradição gloriosa do dI.: logo, facH, tambem, será a mso ptopn� devera� ser colo-
e.+ c+••H' eo®.·t.�••

-

..+ +-.*••••••® Brasil F, ü., essa tradição que' j vitória. Depende, unicamente, de cados lla_UI na que:;e encontra

O B···r·a·sl·1 e·nf·renia
'

O B de·rante·s mao grado todos os contra II adquirir ° maior nwnero, o maior na redaçao.
_. -

.

.

..
.-

.

. ra ao I i tempo e as adversidades en numero possivel, de votos. TãD I �s cou�ons nao assmados nao

,

...

Uma partida interessante que muno promete. contradas, I'amais se extinguirá, f 'I serao aceItos.
N 1-. � d d d 'd I aC! .••

.
OVameIlte o gramauo . as van o-o

. e venCI a. pOI que ela se caldeou da fibra, I
As apurações deste concurso

Palllleir�s serãlücal de irite... Desse modo, poderá ser da energia; do entusiasmo e Esportista de toda a zona da serão feitas todas as quartas-fei-
l'essatite peleja, travada entre tambem surpreendido o eg· do patriotisri1Ode uma mocida' ..... ., . I Liga Blumenauense de Despor- ras, ás 19 horas, nesta redação,

!.ii,.. 1.0 ·forte. conjllnto do. B. rasU e quadrão dos "periquitos'''. pois, de que soub.e querer e soube Cayi1ste I) teu Pf0t!lC enterra

,. tos,
envie desde já os 'seus \'0· .

ficando oonvidado a assistir to--..,. I t u d d p.
.

d
. .

-

ã Agmdo daQul1le !:HlJto. t I N- t· I C I
.

o va en e. q a .1'0 .0 4.an el� naO S o poucas as Ví'zes em vencer. :_ Tig!, _ de fato _ ouve erro: os. ao perca empoo o oque do o pubtioo interessado,
rantes, marcando assi'D, o ini" que o eotuziasmo têm supe- Hoje, volvidos· tantos ânos, ,Não �da fato", de direito.,.

I
imediatamente �a deanteira (l. O resultado das apurações se.

cio do returno do campeona- rado a tecnica. Wdo o q!10 se puder dizer, de � _ ***
.

seu clube prefendo,
I rá publicado por esta folha eles.

to da LB.D.
.

Aguardemos. portanto, o agradecimento, a esse pugilo < Al"t�r �aux, - o
, eX-focOIc.o

\
Além dos coupons publicados tará exposto nas vitrines da Ca..

Essa partida, apezar de não desfecho do choque de ama- de abnegados, é muito pouco. das vlt�nas ao B�aSll -

!llalS nesta pagina, poderá ser adqui- sa Atanasilll.
se apresentar com o titulo nhã, e veremos aquém sor- Difieilme.n!e; se I?oderáaquilatar conhe�ldo, nos meIOs e.sPQr:lvo�: i rida qualquer quantidade, nest� Ao vencedor desse certarn€l1l;dos grandt-s encontros, pro· rirá a vitoria. dos sacnflclOS feItos, das ener- por 'Pimenta, de.u a�OIa pala f! redação ou, gratuitamente, na caherá valioso pr�mio.mete ser mui�o bem disp.llta. _o_c:. '

. _. gias dispendidas, das iutas ira· ., car a: semana mtelra, em casa
R II d d A

-

da e vem mesmo atraindO
.

A ,tarde �sportrva terá I.Dl·. vadas por essa gente,· para a sem' s� mexer, por Causa do esu a o a puraçao
muita atenção. .

CIO aS 13,4� com. a parttJs. sustenção do bom nome de reum�hslT!0' Mas, qua�do. ha A 10a. apuração deste concurso, realizada quarta-
�' Quat1to ao seu desenrolar, dos segunaos quadros. seu clube. .. ,

um Jogumho do BraSil, e o feira ultima. sob a presença de va.rios esportistas if}teres�
si tivessemos que apresentar �-- Parabens. pqrtal1to. aos ve. l�rin:eiro que passa,,· E passa sados, acusou o seguinte resultado:
um provavel vencedor, este; Segundo .�os ·informaram, o ihos e aos novos "brasileiros".' IIgetro... S. D. Blumenau6IJse
seria o Brasil, púis,io�gavel� Brasil se apresentará para parabem a Antonio Caridido

...

;rímboense E. C.mente éum conjunto superi. esse encontro com' diversa� Figueiredo .e a Fredelico Car-
or integrado por exc�lentes I modificações, que são: Ar.ao, los AHende. e que o Brasil E Ame;ica F. C.
el�men:?s. Entretanto,. t�m-I ocupará•.o po_sto d? g�lelro, C. jamais desmereça a confbn'l Brasil E. C.bem te.d!lmos que conSlde. ar

I[
em 8ubstltmçao a MIguel, Bar- ça q.ue nele deposita fi grande

o entmnRsUJo dos valentes Da, a extrema esquerda em família "brasilei�a" ..! E. C. Bandeirantes
rapazes do Salto do Norte, lugar de Fritt; e Jair atuará.

. .

. I Amazonas E. C.
que. pizarão o gramado dis'l de media.

.
Deixou a presiden-IPOSt(,3 a cDnquístar o ruais ® · e. 8··
..,

C. A. Tupi
oelo triurifo da atual tempo· .•.. I cla do'

. rasU E. C. i E. C. Concordia
rada, cousa 8liás, que, nâo Procura"'se.·. Deixou a presidencia do Bra i E, C. Indaial
se pode duvidar, haj'i visto, sH o sr. Federko Carlos Allen· ,
que esse mesmo' Balldei�an. Urn Garção no Bar de transmitindo ('I cargo, ao sr I

t.es surpren�eu O 3ate_goflza I ,\ T � .• '1, . '.. .p..�.geo Guerreiro, vice-presidente ido esquadrao do Indaml, le. .i� ..' CB1<.d;
.. ... daquele Clube. 'Reumatismo. no Pimenta, I

0 , 0 o® ..,��•••9•••+•••*+ ® _
.

.

. I Não maltrata nem um pingu. I,.

M O V ii.· m-.. e·. n·. t· o· d�··G O 1fIi'<II. 1.5... ] FebplI'iho passou por I
� Na Setnmda se �pre.senta.

.

. Ili
.

.

..
...

.. 1fG. •. .

...

. .. rl
..

.

Blum li
E .se some no ÕOIDIDgO...

O turno da L,B.D. apresen. Dos SE gundos quadros fi- ·Co·m d t' eánS�·F .: MANO JANGO..

; 4.. •

t·d
- ..

d e8 mo ao· ranms- itou o segumd� ill{}vlmen o e guram eom maIOr numero
_

e
.. nde

. m' ·h' d ®.:....-.-.-.-•• ;s.......�·••�.++G
goals: .•. ... . .... '......... tentos a favor os quadros do co, o .� compan la e . .

É o Clube _

.
Pelos prImeIros quadros lo- Blumenallense e Brasil com sU':l faD;l!.I,a passará. o se� Anuncie nesta folha.

tlaID assinalados um total de 31 cada. amversa.lo, �steve nlguma� 0+:+••••••.••••"++++:+++.0 () I�lW9 tentos, em 35 partidas.
.

O quadro que menos goals �oras"nest!l.Cldade, o grande Zabot .é elogiado nela I
as. -------------------

.... Pelas segundos· teams f6· conquistou foi o Tupi, que.
erac �ehpmho,. perten.cente lO' IIJi4I1.!Il!.__4 IIIIII\IlI__llI;wRM_FFlF__WI1l!i�_!!!Hl

raro conquistados 177 goals, marcou 10 tentos.
. .... I a.o.... Aya.l. de F!Oflan.,.OPoh.S... imprença carioca

em 3'3 partidas, . Com menor numero de ten� -

.

Fellpmho f!lI �Uito cumr:rl· ®••
·

••·+·+1f•••••·•·..-+·.�.�.:.-0 oe -�••��·+ ".+ 0
Dos primeiros quadros, .0 tos contra, se apresentou Imentado aqUI, POIS, o refefl?O Em referencia ao grande • ::

que mais gaaIs obteve foi a Blumenauense e Amazonas elemento eont� entre no?, l{crack" tubaronense, Zabot,),. L u s t r a d o r· e s ..

S. D. Blumenauense 49, sendo com 12 cada um. com um v!lsto ,CIrculo de !lID,l- que ultimamente. vinha jnte-,: �
tamhem omenOS vasado, com Os mais vazados ÍoramAme. zade$, felt8s.

.

quando faz�a grando o Avai, de Floriano- ! Precisam ·se bons lustradores na Casa de Moveis t
12 tentos.

.

.

rica e Bandeirantes cum 31 parte. do .c,?nJunto do Brasll. polis, e que agora se acha.. Rossmarck Ltda. .,;

.� Em '8�gundologar está o goels..- Ao Fehpmha o�nossos voo no Rio, contratado pelo Flu' t
A DR A :

�.'" Ãmerica com 35 contra 19 a ®•••++••••t•••
·

••••·•·•••0 tos de felIz, recreIO e os nos' minensej (} "Globo Esportivo" � RU ,MADEU, 11
€)

em tercelro O· Brasil com 33 Ainda .nao-- foi·.resolvido ls.o�oParabens pt::lo seu nata- �eeg9u· l'ndtO.e· _.C'orrento estampou o
0 +•••••••••eo 0 _•.••: @

contra li. ...

..

...
ICl • "

�1IIIIIIlI_-_" IIIiIIIII� "ZABOT _ Foi o artilheiro &L 'M

Ba�:feir:���s� c��arap��t:B �·l
O Caso da parti.da TuPi.�xconc�r�iR I· ·0··f·J·c· ,,,'na Ra'd·,·o· do campeonatõ de Floriano-

C A f (' . C· O·. M·.· ( TaoaIs contra 29,
-

.., A L.B.D. aInda nao d�CldlU .

...

.. . .. .• polis em 41 e integrou. o
- Ae

Opm maior numero de goalsl sobr.e o caso, da.tintüacao?8 ·YecDlca
..

·

.• Zenith Bcrateh de Santa Catarina

�conb.·� está o Timboens6. com I par�lda ... TUpI x",.ppncordl�,· que disputou () campeonato
'37 ·e"'o Tupi com 30. mo.t1vado p�r um �rr? �de

_�l-II
Concerteis em Baciios e

brasileiro do mesmo ano_ E'
.. :. :,;. ._

_ . . . . . feIto, cometIdo p(ilo JUIZ �llo aparelhos eleiricoJil. eentet.forward. mas pode ser
·0••.• ·� ++•••+.++·0 Silva (Tigy).

..

.•..
.

.

aproveitado na meia e Da S f
.

t"
I'

Cónéor.d.
·

.•.i.él X America .Entretêluto, es.tamoa ..·.eertos.·· c�ri��i��:J�!':c���e�� ponta e até como halI, em empre OI e con Inua a ser
.'
.,

.

. .. de
_.
que a nossa entidade, . caleultlr. etc. caso de necessidade, tem

� Em' Riod.{) Sul, será rea- prosseguirá agindo da manei. grandes qualidades Gomo

8r-1 C f" P S M' t.'Xif! lizado o tão esperado encon· ra que sempre agiu,' isto é, Rua'IS de Novembro H.366 em tilheiro. Oontra o São Chris-
.

a· e ur·o em· 1·5· ·uratro entre o filrmidavel conjun. com justiça, e assim, dará a (rente :ru�!�!RASIL tOVãO, do Torneio Relampago, . .. -..
.•

..

... ..
.

•.

to da garotadfl "elldiabrada: e solUÇão favoravel· ao recurso assinalou nada menos de oito

O }amoso Hleãodáserra". apres€'lltado pelo. TupI. " ..... goals'\

n i C a

r �I
III

����-tI.

: :

Salve Brasil E. C., Acêrvo

4.54 ,,"otos

401
"

201 "

201

167 "

129 "

109 "

21

Concurso Esportivo "Cidade de BlumBnau"
Sob o alto patrocínio da CASA ATANASiO

"Qual o Clube mais querido da LB.D.?'�
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(Con!inuiu;ào da lll. Pagina)
..'".", Sinto-me feliz em pocer fa-Acham-se á disposição dos snrs. acionistas desta' socieda-

de no escritório sito' no ,lugar' Testo Salto, os. documentos .Iar-vos como paranínlo de um

exigidos no art. 93 do< decreto- N' 2527 e referentes '.' grupo. pequer.o embora. desse ü-

anço ger �1 ence r.redo' a 30 de junho deste ano;
.. Iantroplr o exercito, cujos ir.irní-

Blurnenau, 13 de Julho de 1943•.
' gos 850 o solrírnénto � a mort�,

JOAO KARSTEN
. , e cujas armas são (J amor c; a

-bondade l!'
. \

.

Estais prontas-e intervir p,ua

acall71l��ú'r:'8hnneniUI - S.ta. (adhariufi

I·
i intas e vernizes: ._.. Materlaes

. para' pinturas' em qeral

I Tintas em biSRSU8t para artistas
""';......��_""'�__.,"""'.,.,.,.............. Na realidade, não €} bie mis-I ram, mas {JS \ 03503 compromís-

{
• ......-...,..;v�,-..,..-..-.� �..,.�, . ......_ ....'""""-...,..���....�-...-�- � . •

! 'OS a-' r'l e qu" 'OIJlO(V)lll:'" " ..•. _ .•. ,

�'� ......••.•.••.....
_ �� ter mais be:o e mais rumano f � �.u c '- ( ",>U.

1 M a P' m o r ti! P I (1 .J a h n
.

H Podeis orgulhar-vos de' \ .JS:-:) I Não .so's enf�']'�n:iras CO!1lj)l'[��
'; .' '.' ( .; ". '). H diploma, corno O Bra�il se or., I tas: Sois \'oluntanas. p:�ra os 1)11-

!i TRABALH�S EM 6RAN,I��, Ii.A�MORE E J;'Tf,�í�AZZOr:': ARTE n gulha de vós. Congratulo ..me C(''1- :,n:-�ro;;. s(J(orJ�s;.Ct!l(\fll (�t' _il!1:r.,�: J\WNm�ENTAL PA.\!\ CEM�1:_��W Lo QÜ.\.LQULt{ :} voscu e com vossa d-2111cada e !lt'll,?al •. na medida cu r,0�Sl\2',
E: ARTIGO OQ, i\ltVW. ;) Incansável madrinha. Da. l{�d

I
aquilo que :aprendes'€s. De UIll'

g Santa Catarina, � SLUMEN�U - Rua S. Paalo, 23 :�! Gro3senbilchcr, p;:;10 e'Cito cb 011'- primeiro cura h a. dejJ'2nd�.? mtj�
.......................................................» �••••• ;J ,

'[) ora +erUll'l"'('O COI11 ., n' f tas \'ez�'S 'Ull'.'1 vIda pr·a(·wsa�.,._.������ ..� ..------� ---. -._.,.�.liL-· lJ lu!, _ .r" L.CrL'c-t .

1...

�.r.,
• ._.' ...

������;za de que cumprireis \0:08:) jU-J E e.u cr;?;o, �irmement�, .que
I' ramenin, si n2(fssi.ârb fôr, com i, sabere;s, con;�) bOO\8 brasIl.� ll'as,

�.·'Il�.�....��� lo pensamenlO fix() Da imorta',i,) bem cumprir :0 \OSSO {_ieV?f.
I dade do Brasil e na pel'eW' fe� 'I Ciuas amiguinhas:: í�u tive a
I
licidade de sua gente, bem como satisfaçfi'Ü de !ver instaladi::l em:
num porvir mel! or de íod:l a Blumenau uma )filial da Cruz Ver
humanidade� melha Brasileira. '

A w):'sa l;ondad-e, com a romeJPalavras do Snr. 'fell. CeI. OSCil,;.' Rosa nagem qu� �iüJ'e me tm.zeis, (Ol1ÍNepOIDUCCllD da Silva
O E· S T C lOas i'ossas despedidas, par'2ce

,
.

xmo. Dr. eu. ,e. sem

��BaHR������:m._IfIII rf.l_m__lm!mi r..\ .que�·er .enQ'rand<efer 'dem.al·s os'"'" �mB w ...•••••••••••••••••••�e =
. .

d V
me'l;; serviços. "

-

te. e 'a 1-to.llrI-a o unico kl1eri'o qu� eles têm';
...�

�.
.

- .

é o (I-e terem (siLlo leais e Si11Ge�

O Maior Concurso do Rádio Brasileiro lf{)�gradeçO a todas, do fundd
.' '.' ". do coração" eSS;J g'es�o tro gen-Um Premio Unico de,.:·IO.OOO Cruzeiros, para quem acertar o til e ;cativanie.

.

1\'iês e o :Ano do fim das Host,elir!a.des A3 flores /que me of.ereceis, em:
UI breve 'f'stal'iI;) murchas. Mas fi-SmtonÍzem seus aparelho's para a Rádio NadoRal do Rio de Janeiro, TODAS ca,'ã comigo, .para semtm\ o

AS SEGUNDAS-FEIRAS à,s:·19,lO horas em ponto e ouçam o famoso Programa dos perfum1 da �o�sa amis�d21e da

"Tl'igêmeol::l V\.lcalistas", afim:fde se habl1ita.rem ao Prêmio único de lo.ono Cn�zeiros, v:�;S:l gratidão, que elas simto�
O MAIOR PREMIO A 1J:'E �QJE DI8'rRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL. 11Is���iecG>.++++ ....++.+......+�"'.+.®oG>••+.+H..+.�+.+ .....+ ...+0 i)®.....++.+••••++++••v.+0 G ----_-,-. -"_

Companhia ,Textil Karstsm
,

AVISO
Blumenau-··

a'CM

DR.'·LJCIO PORTES·
Médico

.' DOENCAS NERVOSAS;E MENTAES
,;. � .

.

.

CUNitA' MÉDICA: COlação; Estornago e Pulmões
> C08SULTAS: 10 às 12. - 3

3S::J
1

mmsu.ltOriO
e

Re.�ide.Mia:'. '�'. EdiliciO. Gal'ciO.S!ila.s
5 e 12

II .

Rua 15. de Novembro, 139� - ao !ado do
.

:'
_ ;: :J-Iotei Cruzeiro .

.'

-
. ..: . '.

·,",*,""""""B

fi' E' indicado nos basos· de fraqueza,
palidez, magr-eza. e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais

.

.

como_ Vanádato de sódio, Licitina, GU
.

cl3fófosfatos, pepsina, noz; de cola, etc.,
de ação pr_onta' e eficaz nós casos de
ftaqueza e neurastenias. Vanadiol é

. indicado para homens; mulheres, crian
ças, sendo S\la ,fórmula conhecida nelos
gra�des méQicos' e está licenciado'pel.a
SaurJ� Publica.

Ai ,,.

A P·E R I T I V o.

T
.. ,',"

.

O., M E L H 'O R·'
no lar e no bar não deve faltar
.

.
. FABRICANTES:

.

.

I
·

... In.d. Com.•
e Segu�o.s KNOT. S/�.

..

" Telegr.: KNor .-. Caixa 34 - ITAJAI
�""""O!!'!n!pa.SIij. .

.

A !!!:I

�.�••••••"."',."''Ii>,*''.''''''<í'�Q
.

ti3ta "Bgra nnrte·unarit�na
Washington, (R.)' - O secreta

rIo de Estada, sr. Cord211 Hiull,
deu publicidade a uma li3ta m�

gra americana, re\Ti3ta, d€ Hr- [
mas que negociam C:)111 b ini

migo ou ina.ceLa"';ei;;; para o go-
vemo dos Estados UnH:liÓ.s.
A referida lista' cóntem 14Z I

acréscimos,.·alem de 103 €xdu� Isões re!.frentes as i:Blmbli::-.as ,

al11e!i�anas 'é 86 aCÍ'{�SCi1l1OS e 1.7 I
exclustSes -em pal:;.es IO:'à do De- .!'mLfério o :identaL
0···················••0

Precisa-se
,V.arcineiros, Ser_venfes 'e Moças
.. . para pmtu:a..· .

I.
.

Fabrica de Brii1qU�;dos E.·NEfFf
.

o'.
·Rua S.ãO Pa.u!o �. ?86.F. I'. Houpava Se ..c<õ

... ® ....+ ..�.+....��.+�.��.®

iia-da. fSHUUUHJ1'
�v ... -"� DIfUSTÃO
ti"PEI'$tA- ULCUA.S

'aJeis

8A\\III,[T('., •.... 1111"1\ 'l�'

17 ii 1 lO 43
,". '; '.

.

.

.

linda a ,Colação ia Gráo.· da 2a. Turma de Valuntarias Socorristas
qúe fícam e 'dos que ,,[,o. Estais' a doçura de vossas palavras e a

disipostas a servir nos hospitals delicadeza de vossas mãos, são

de sangue e campos de batalha, destinadas a serem de efeitos
bem como de levar 'vosso con- milagroros.
fôr.to aos lares eventualmente' eu- A esposa, mãe ou noiva, ante

11�tado3, ou, amda, de propor- a possível noticia fatal, sen

d.qnar-lhe alegrias pela trans- rir-se-à mais animada a supor
missão de uma boa no: ida, par tar sua imensa (for.
méior que seja. O soldado. mortalmente f'erido
'A meiguice d� \'03::0S

OlhnreS'j
no campo l.Ja luta, ante a

\'iSf:O.ria samaritana e o doce eniluxo
de suas mros carinhosas, a Iem-

Fosa Nepomuceno da Silva, iluS";
ire Presidente de Honra da Cruz
Vermelha, diri·giu ás novas En
fermelras Socarristus as saguín«

. tes magnificas palavras:
Acabais de receber, rorno pre«

mio 203 \'OSSOS esforços de treís
meses, os diplomas d� volunta
rias rororristas. i
Com eles, estais prontas pilr�

o serviço 'da Patria, Se as (ir.. '

cunsrancias o (:;:>.:i",Lem, vós ireis,
com o vosso carinho, com a VOS""brar-Ihe mais d:> perto os entes

queridos LO torrão natal distan- sa dedicação, com a vossa bEi

te, íeoharú 05 olhos para S2.m" \ ontade, aliviar as dores e os SO�

pre, com um sorriso nos labios, írimentos r'os enfermos e feridos
traduzindo a com írção de que da retaguarda.
seu sacrifioío não foi debalde Eu \'03 convfrlo a meditar na

e que a Pátria jamais perecei U. santidade do \OSSO traballo, nu

«Divíuum opus est serlare co- Importancia do juramento uue fi-
lerem», ! zesH'S. As \ 05St"lS aulas termina-

I
!
I

os melhores pelos �reços menores

CASA DO Ai\;1ERICANO S/A

ParG evitar infecçies, barbeie-se em casa!

Quasi sempre, a VÍtima de grave infecção da pele descobre
que o mal lhe foi transmitido por uma navalha que servira
a outras pessôas. Não deixe que isto lhe aconteça! Defenda
o seu rosto do perigo de contágios, barbeando-se em casa
com um aparelho Oi11ette e as legítimas lâmin�s Gíllette
Azul, duráv�is e absolutamente assépticas. Eluninando os

riscos de enfermidades da pele, Gillette proporciona tarn�
bém extraordinária suavidade e grande economia. ::e: enfim
o processo mais prático para o barbear diário, sendo por
isso universalmente adotado,

..�

Gi"llette
Caira PostEl! !797 _ Rio de Jsneiro

or·Profi sional'

';'1

) ,
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ás 8:

"'�"""""�IKANDER .

CAIXA POSTAL, 14

UNI C O DISTRIBUIDOR
1

t B.: :
SE

I D::ãrS;:
•

i
B

::: s • I I :�:� I ;�:�.;�::��::�:::����::;;�;:;;����;�.;:: Da importante firma, Aug.Th.=�:=
I I �.

..,_ ..- -- Edital do. citação com o pi·aso de mos atenclosa carta circular pela qual nós é comunicado ter
1 + 1,éQ a 2,00

.

... 12�OO a 111,00 f+ 250,00 a 400,00 5,00 ... I· w I . .

.

... • I vendido o seu abalisado estabelealmento comercial á firma Klei-

� . .j. 2,00 a 2,75 + 16,00 a 22,(JO �+ 4.00,00 a áÕ(J,oü ··10,00 60 dias ne Bt Metzker que continuará com o mesmo ramo de cerne: cio
.j.: 2,75 a 3.50 + 22,00 a 28,00 .+ 550,00 a 700.00 15;00 ' � T F

.� + 3,50 fi, 4,25 + 28,00 a 34;00 t.. 7oo;uo a 850,00 20;00 O Deuler Oscar Leitão, Juiz de i pedido, acrescido dos jures e �us- (ÜC Louças e erragens.

I. 6
.. 4,25 a 5.00 .. 34,00. a >10;00 k+ 850,00 a Looo.oo 25,06 ! Direito da Comarca de Blume- tas du presente execução. Re- Gratos pela cornunicacão
... 5,Oü· a 5;75 + 4.ú.,OO a 46,00 ' 1 o o a 1 150 0"0 I' C

�------------

·7 M- �+ ,ur:o,o, . 'I) "',00 nau,.Esta;cle de.Santa atarina, ,.quer também a suplicante. que Casa �'!:l<"" Louças-lo 5, (;). a 6,50 +- 46,00 a 52,00 �+ Ll;,)(',fJO a 1.300,00 .35;00 . a_ t I �.;J> v � '""l >;li

g + 6,50 i 7;25 + 52,00 à 58,00 �+ 1.300,00 a.lA50,(I(I 40,00 ' na forma da lei, etc... .1 a, citação seja feita por ec í.a] DE
9

'

.. 7,25 a 8,DO + 58,00 a 61,fJO l-l- 1:450,00 a 1.600,00 45,00 ! ·FAZ' saber a Curt Schímmel- visto achar-se, como se deixou K!' & � #l Q

i� + 8,00 a �,75 .64.00 Q;_70,(j() l+1.6oo,ooaU50,oo 50,00 1 busch, comerciéric, atualmente :cIito acima, o suplicante fora do
. leUle .Metzker

�
_,

...
·l�

+ 8,75 a 9,50 + 70,00 a.76,OO '-lo 1.750,00 a 1.900,01' 55,00 ; residind-€l em. lugar Incerto e hão 'rerritóáo bmsik iro, em lunar i!l- Dessa firma, acabamos de receber uma atenciosa comunica,
r -ii!, + de f:I,5íj + dEI 76.00 B+ de 1.9.oo,OOL60,(,o !

�

.' ,'I' I __.
. sabide, que por parte da Socíe- .çerto e não sabido, devendo-se- ção participando-nos terem adquirido por compra, o acreditado

. \. dade Comercial Lívoníus Ltda, lhe nOll1ear curador a lide, be o
' estabelecimento comercial que girava sob a firma individual de

12 • O .des.cpntoíritegraI da Çlasse será �fetuado no por intermédio de seu advogado suplicado não atender ao chama- de Aug. Til. J, fey.
pnmeiro p��a�ento relativo ao m�s, devendo r d:.: f>:1ax Tavares �' Amaral,. toi mente citatório. As noü.tcacões Temos certeza que a nova firma continuará a dispensar a

nesta ocasiao ser entregue ao associado o valor] diríglda a este Jll1Z:0 a petição .é. intimações decorrentes desta todos os fregm:zes a habitual atenção e presteza com que sem-

.
correspomj�ente em selos. .

que oom: .o respectivo despacho .execução, deverão ser enviadas pre foram atendidos pelo seu antecessor.
2 - BASE DE SALARfO seguem transcritos. Petição: ,� suplicante, estabelecida nesta Agradecendo a comunicação d'aqui enviamos os nossos

2\, - Entende-se por "Base de Salário" o salário pelo I «Exrno. Sr. Dr. JUiZi de Díreíto cidade Li rua 35 de Novembro melhores votos de franca prosperidade.
qual foi contratado o serviço do empregado, m-i da Comarca. Diz a Sociedade Ce- rio 714, ou ao advozado síznará- @.�.++� ..+.�+••�+•••+.�eo �:+''\I>.4 *"'t�• .,••+q*�•••••@

de�6nd�ntemenle", do que tenha. sido aUferidO) mercíal Liv.onius Ltc�a. por seu r�o da presente. (Ol� �"scritÓ;i'J a Coletoria Estadual de Blumenau
pelo m�smo durante

.

o mas. E�. O empregado
I advogado Infra assinado (doc. mesma rua, nO 1.301. Acompa-

� jl�I$ 6().q� menSal! será de::.c�mtado �e!" Or$1 nr. 1), �ue sendo credora .d_e nh,�lU· a presente as c?pias dos E O I T A L
tl,lJ po.r rnes, a;J..:� t�n�a percpebl�� salário .cor-I �urt Schllnmelb�ch, COffi_ef.CI,a-1 d9�umentos a qu,; se I'e.l,ere o ano Tmposto de Tabacos (' derivados e bebidas

(5sPo6aer;t� a PO:I�?S dias, q�Lr s:lano sUl?e�l<?r a, no, at�aJmente for� do �81Z em 14 do Cod., de Proc�sso. ,Pro.· alcDolicas
22 � t-

r$, 2 O,�O� P'?f ;:fdt.� �,� serv,�ços ,_x�raordll1artos: i lugar. moerto .

e nao �iibl.do, -da �est��,se, deso:e logo dlgO. desde

�� ;:c�s� de
� Ta-:fJe:1o.:> ou ,:�we!;ad,o� a:o.! quantIa de Cr. $ 2.700,00 �d()is' la, ;CilsQ hap cont€staçJ:o, pe-

De OI'd'am do 81'. ColehH' EstaduilJ, faco pub!ko para

sais����e.bs"era a" Base deto�aJa."o a media. m .. 11 mil eisetenta"c�'uz:ei�os), confor- Ia pl:OdllÇ�O de pronl testemu-
conhecimento dos interessados que duratliB Q corrente

..;__ AQ.'UISIÇPãO· D�a no, ano an ..nor me faz certo cem a mclusa nota nhal
.. � ,em gera! POI' toda a es-

1'nes procede·se nesta Coletoria. Estadual B eobrauça do

3
31 Os.S·re-"ltí�·d!.;S�l._QS d

.

'd
. "t· premissória .. emitida pelo supli- pecÍ.ede.· prova em diceEo a::lmi imposto acima mencionndC', rf�lativG ao :L semE'st.re ·do

�
.

Ut; everao �,er a qUlrl os pc os emprega-, d
.. ,

d
..

�. .. fdã' q
.

r. ,. . n' "'•.•• " 81
currente ano.

dores COm antecip�9ào, no Orgão Local do.IAPL1 c� 0. na m�e ,a e�nta:o ço�rente, �leriàuu�) se l�tr ne\.(S"<�,,�::. _u'. Os contribuintes que não �atisrizer�m o pilgllfif:nto
32 - Aos en.lpregados filiados ao lAPI sÓ podera ser.! \el1cl.�a em.

5
..
de

;l!l.d'?lI:O de.ld94o. M ... '.' T '"';
de J1�I:� de.l1ü .,(0[. (at�) ue suas quot�s n;.. corrc'I!it' D1&8, podenw luze·lo no Il;€S

entregues selos adqtliridos no IAPI, com \1 ca.1 por .1::,S� que. €lntIl a sem
.

ata
.

ax
. a\Rr:s 1- maw . lJ�_�= de Agosto cem fi muHa de 200/0.

rimbo .c�lr�ctedslico do Insiítuto. i de 'H':nClmenta, no n�esmo ?Ia e llsad�s um :s�lo est�dua� (�e ;(\��1:S Findo c.sse prazo, Bél,":1 i�tici(j da ,� cDor;,nça ('xe�utiva.
33 g A .c.v.Uls.içao do:; sel_os se far� em Guia· própria; ?lleZ �o. ano de 1909 (Lei. ��. CIU.Z.elros �(�;.s

a :ax.a de Sat'.�:l�·�.� 1 Coletona EstatlU!:H ue BIUffi(·tHHl, cm 1 de JUlll') de

do InstItuto (forneCIda gratUItamente nos Oigãos j2044,de
31 d: dezembro .de lfh�, �{!spa�h{)�.. -R: hOJe, A. e pa", .. t' 19,13.

Locais), contra red�o próprio.. .. �rt.. 21), e na? rag� at� � pre- taxa. ludlOéma, (OUlO. �e(.{u�r,�.
.

O Escrj,ão: ��ILVIO CHAVES C\BRAL
34 _ Aos em.pregadores e. facuHado adquirir selos para I

uente

..
data

..

(.dC 111'.' 2)., qu.
,_r fa- mal'.c.,�nd? o praso ..,de 60 dms PL�- ie••• ,.<:I> �+.++ ��00 0 .. \'>.1'+t�{o�*�.$-•• 'Jo."'H+e

as necessidades de um ou mais' meses.
.

zer (atar Q. refendo devedor pa- r� fi. edital. 9-74'..1 (as.) O. l.n- I ,--

REGISTRO.
.

ra dentll{) dó praso de vinte:e tao.'> �nl virtude do que é expe· m e

41 - ficam os empregadores -obrigados a manter Jlte.j q�atro . bora�, .

oontadas da cita� d.ido o presente edital pelo ql1a1 ii

Igistr_? de M?vimenlo de Selos, de acôrdo com o ç.ao. vir a JUIZ? pagar a qu�n- CIta o ,devedor
. ?urt Schil1l_n�e- f udJlt

modelo refendo no inciso ViI da Portaria nO. 66, i tIa s�pra me.llClonada, .. ,:cre.soda ?US��l par� n� fOllna da pe.tl?ao 11 ),f'iJ vf.,,1(,v I

de 29/6/43, dos Ministros da fazénda e do Tra.! dQS Jures e custas, Oll VIl' trazer sup�a�.'.transcnta ·pagar � dl\lda # 1 Cli41V !
barhe, Indústria e Comércio. bens �. penhora, sob pena de se m�?l>lonada com as (les�e7:<:,. ,,�, 6F!.

Blumenau, 10;7/43. proceaer esta em bens do supli� legms; sob a� penas da l.el, (1- .

ltIf llEcaM�IiIlA I "::,
NORIVAL PAZZINJ - AíT"'nte cados que ·forem' encontra.dos tado: para tonos os demaiS tel'-

- . . 1 " -" . ""

�
.......

.. ,..,�. .. .

.

.

...

.

..

'
..

. . .:' n'!a.....e. era r.oucos �.'lnl'l.nOS
tantos quanios,bastem para :0 in- I

mos· e iltos do proDesso
_

ate f�-: ';,:! '. I Em plJUeOB mbutos a noyll. recei!a .-

tegral pagawento_pedi!le. Assim I nal. ;Dado -e passado nesta (1- I M.",!tl<l�" - começa a círcul:!.!" m' sangue,
'". '. ." .,.' 1

.
..' 1

� aln"lUiHl0 08 11C('SSOS €' os Rtnques da. asma.

l'BSpeltosamelx-e requer a v. dade oe Bll1men3u, a.os uOSe diaS 1 ou ÍJl'Onquite. Em puneo tempo é posf'ileI
Exda a "u.plicante· .s·" o'l'gne ,lo me- :d<> ]'ul!- o de nll·r !'OU.",·.e')-.

dtrmir bem •. resllil'am](\ liFe \l facílmentC" .

.i ,.o.,: ' ,
v

. mal?""'""'_ .

, :s. ' ....... .l 1 .I. • t. ...: L tt\endcu:o �ll,"lf\�O. 111€::"';0 que o- ruBI SE:oJ6',

tiar expedir üOntra o suplicado (os e: quarenta c tres. Eu Jogo antigo, porque di3f:0l\'f" e ,rell\�"O fi ,rrmeus
� '. '. " "', _ .... •

'
_

.

. que ollsrrue- I!� VlrJ3 rCÕ[JtretOrlR8. mlDA-ndo

{J (QmpCLente mandado de penho./ GOlllêS da NODT-cgn, ESCrI\riiO. o asna euergi,:, m·rui,w.l1dt> Sl1fi Blllule, .fa-
.

_ . '.

I
-.

-

'.- ... :
.

-

.. zeud&-o sentI r-se preIDetnramente relEVo

ra executIva, pe o qUj;ll �endo o escreVI. ·Blul1lenau, ,em 12 de lU- Menda"" tem lido Í!\nto (;xll0 quo RB ('fe·
..

r '. ·t·1·
... ... ]1- ... d· 10 ,., '_) O r .. Lo· " rece com a garanti" (lc dnr &0 p:WlB!lte

SUp leaaO 1:1 aco para vIr. pagar .:0. oe ,,40. ta:-,. S,fh �lt.;;O. respiração Ihl'" e jadl rapidamente e com·

em jUizo â. mwol'tanrb acima Juii ·de· Direi:o. (Inuülisado um pleto .alivia cio solriruen(o à.a .asma. em !lOU'

... ': .

-

." ". .

')..
cos dias. Peç.a. M{!�"!da!!!'1 HOJe mesmo, .en\

.! rererrda, .ou dar· bens, � penhora, "elo estauuat de dois crm:enos, qualqut:l' farmác!fl. A }l"sEa gnl'!utia é a

. '-

f· d d·
.

I· d
_. \ " o , "onT'''' fe "'1""5 M'CenT"S ou "n' �ua ma'or prote�'1<l. ,;l)

e Q nao az'en I) entro do pra- mms a taxa e saude}. LO,lIere ,_ .". "" "" ,... lO H' ,113AS

,.'
..
'.

_ 1 zo.
de vi�te·· e quatro horas, de-! com., o original a{i'{udo no ,l_ugar

IH. -t., li_���'m 1\1en €iiaC" A:a�:n�;.m
.;....... púlS d-e citado, ,se prooeda a pc-I dO. c��tume; do_ que dou !e.

li
�'''' " �

nhora em seus bens, tantos quan- O esc!".: JOAO GOME:::. DA

I .

As. V' i' Stos bastem para o pagamento
I :NOBREGA.

.

, � B..

�.•-9._.....+..�.+•••<+.+.+.....eo e.+....+.••+.+.�••+..++*+++; I
Alem dos radiml f';'cneral Eleírlc �t{;eiÜmws toda

���S�� _;;--.......;:;;.=�;:;;j i Quereis bô�s fotografias H serviço rapido? ;:',
e qaalqUf�r (mtr:l mail'C8 pml'tl c�ncedo I

t Procure o $
11

GARANTflVl0S O SERViÇO
�. F O to' ANA D O R . '(G. Schofz): EWAl.DO li. MUILL·LER
t Rua 15 de Novembr,9. 596 :: I Rua 15 da Novembro! 1301 - BLTIMENAU - Sta, CATARINA
é ,,:: I Telefone t. 249
0._._••:+'+.9�_.,�� ;••.•:+.� eo ®� �••••+••_+@ d.. . _m""......,._

e••••••�.}�.:.!f...�••� exe�.�.j�.��+:4'�.�.�.�+.•�....+@ g�����ffiffim.J8ffim�m�w;;.a
e 0� �
: Export..a.,dora .rle Ma.·.·deiras S. A, �; 6 M 1- r .2.. D .....d..

·· �
� �. � . • I9"" u a fX1

.� . 'Stock permanente de: i,1�oslal ":.-36 . E:::-Te;- Gu-;;;: i
� Made.itas de �()nstrução em geral, 5' 33

;

Rua Pedro ferreira 68/72.. m
I � Forros, Soalhos, Molduras, etc. � I Iii De5pa�hos para todos os.portos I

1;41\ .....• T 1 i:..
.

13·3·7. � ii naCionaiS e extrongelfos B3
.+. .. e ellone ... ., � .. ta

.

a1

, ! " B ...�" E N A.U .. Santa. Catarina i �. 'fraPi'h6J:�. e Armêu:ens Propfios m
10)t1::....f:.'.:.:._.:.�.J'.�::.íi.:.:«+.!ti.e-X(�t:+.+.:••:.:.+!t+..�.3(.••��_�1i••�.® ��mtEEEEH€B83��x��fE��W�;
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I '.DR. AFFONSO BALSINI
ESPECIALISTA

TRATAMENTO E OPERAÇÕESI>AS DOENÇAS DE SENHORAS Médico Especialista em Doenças de C..i'ançes
MolasUas {las meninas e moças. DisturIliQs da. -idade critica. Per-

e da Pé!e

tur.ba"ões nauro�gla.ndu!ares, OIo'ERAÇOES 'do ulero. ·ovarios. Consultório: Rua � de Fevc:;r�irQ nr, ? (ao lado da
v .' d'

• redaçao da "Cldade'
.. trompas. tumores, hermas. apen Ice. etc,

I Puericultura _ Regimes alimentares pará crÉiUlcag de peito. - Avita-
.

LU AU Di.t·�fi'ii'P,','1"��Jl,l!�furt... .

. min.... - SilDi. lnIantil e d. adulm- - Manchas • Ferida"m ..r,'.

,u; ... _"" ..... iI.. .' -
.... .,.. - - I" I!II I tONS;: ::!f!f!;·:�r�:�ri.r��:�:�oY!í:�:��tel Elite) I C r o n i ca 50êTãl
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RESID.: Rua Amadeu Luz, 23 - Fone: 1226. - B L ti M E NAU

P·!.i«:" d�s UI-·s···e"·rl-COrdl""�S
.

Fazem anos hoje: D, Regina Bl'mm com 11 17(iCl-

. Ub·
.

ui...... U U Os melhores alunos das nossas - 11 snrta. Hilaria Schlindioein, menta de uma menina, ocorrido

, Ca�los de Laet, íntrepldo ca- 50 é vago porque não tem: base escolas.
- A gm. D, Veniina Schubert, no dia 18 do corrente.

tolíco e Ilustre publicista, esere- solida na instrução. Prende-s-e CRUPO ESCDLIUl!'SANTOS DUMONT" espo.Ya do snr, JO!�é Scl!ube'l't J)'., Casamentos

'n.i1ie"n''t��, !���nntsur1:riÓmS:a's«�oãlOla'sSOa-s nalPI·eli��s aal'a(1!lul'palaqrl�11ear qfauteo pdl:(lof:: E' sempre nlot!VO de satisfaç�� IDuoeutr'n' l'lol'stbaríllm�1tet ed�candar[o �Al:'l�B�I,�s f�::;:��:�s a::�sta1�O;�� zlofe1OJ(JI�1'{s(�1'7nll'I:Z}1It'��:ll'a)a8,,("l�� daia de
>"'.'�

·

.' .. �' ..
'

J"-vL- ,:,"":
., •.

.
�'.L, . � ��

para os pais. sal)er que seus ll� q 1 r a 111S ruçao a cen- ,I
" 1::" 'C.',' o v ·�r

gerações desabrochadas desde mãe trazia sempre .acesa diante lhos se esforçam e aproveitam terras de crianças do bairro do
meio

•. m:tistico pelo pseudónimo - A snria, Maria de SOUZ,.! e

uns trinta anos 'à esta parte, es- de uma lmagem io Crucifixo em! os elisinamcntos ministrados pe- Garcia, Estabelecimento moder-
de Vitoria Reg_m� Ia

sm', Faulo.Reinert.

tão rieurasténizadas 'pai: um de- que um pae moribundo ímpri- los seus mestres nas escolas. Foi: no e bem aparelhado, cO�U otí-i DlCt!�". - A snria, Illa stua« e o snr,

sejo insaCiavel de g()ZOS mate- miu o ultimo osculo; a piedade partindo deste' principio psico� inos professores sob a direção
_4 Snria. RORda ,;Chlilldt,:. , Curt i1JordllOl'8f.

· ríaes, 'sem' satisfação possível, d� algum prezado paren.te lUO- logico, existente inato em todos do cYlstindo Prof, Antonio Cor-
A Sm'ta. rr:hel'ezwlw, !'llha - A snrta. Olo« Rr:inlwhl e o

b 'd D tIl d
do snr. 11locenci.o de,. Andí'ade. :-n.}', Rolanti P.fl;;)lo·I.I",�.··kl:.

porque, em corno sue: e aos X�1�10 t: . epois no orve 11110
,

a
os lares onde ha crianças que deíro, está otimamente capací- "

> .�

hydropícos, quanto mais' bebem \.'ld+U. m,3.der:�a.· ê.·. sem as IU,.,zes da I frequentem 'esc.ol.às.• que ,Ci(l.ade .• tado para ensinar com perfeicão r I
Dza IH

-- A snrta, ZlIleime Mello e o

. ". ,

bel .j tI·
- _! 811'J'. JauZ.o, C.unha.. . snr, /-1[(1u- L','.'_'.

mais
..".querem ener», insn UÇe,O re igrosa uc o se apa- ele Blumenau» miciou uma CUida"; e facilidade as noções mais ne- O B li

- r.

.
.

- snt', onifacio Se midt clt,
E' bem verdade o que disse ga.

'. dosa enuuere nos estabelecnnene cessarias á cultura prlmaría dos id d C. :u lb Falecim�ntos
,

.

. .
- " reter presi ente {� ia. lf.I.a .'. urg.

-

o grande brasileiro e emeríto ho- Quantos que ate hOJe ainda tos de ensino de nossa cidade nossos filhos. _ O 81l1', Luiz Butske. - Com 28 al108 de idade [ale-
mem de-letras. E- S� perguntamos n�� fizeram a. prirne'ira comu- colhendo os nomes dos tres me:' Felicitando os alunos cuias no- _ A ,m1'ta. [,([Ui'(! Mallld:c, di ceI! no Hospital S. haoel quarta
donde· prov-em esta agitação; es- nm:o, Outros hí;eral11-na mas lhores alunos de cada classe. Pu�' mes a Seguir publicamos: apre- leil. filha do "m'. Antonio _nIa-J t'Pira 1I7filllll {1 8J'fL Fiel'iJ;a }'e.

te desassoéego da geràção atual, nunca mais a repetiram. E de- b]jCd�do os seus nomes damos� scntmllos�lhe igualnlente as nos- luche e distinto elemento dI( :':0- I ters. .

devêmos' responder que da falta �Ois. quantos erros, quantas bla�. lhes um vigoroso. estimulo, que sas felicitações pela elogio'sa e ciedade Bl'usquense. '- Dm 1-1 do clirJ'f'/lfe {ale(>en
de Fé:;e-':do banhnBnto do ideô.I temIds se empenharam. e;� delIr será renovado e ampliado, pela nobre dedicação que têm aos li- Dia 20 com (/ idade de 1/.1 allO·� I{. sra.

religi-o:õu: este vago perfume da pH�dad<e reflexão e tepercu�sfio que es-f' - .A. 81lJ'ta, Irma Tfiippel. EIsa Bel'tha Fl'edei'il;a Fran7;e,
, Procura o homem a felicidade, infantíl! tas notas terão em todas as fa-l Sã,o os seguintes os tres mclho- - O sm·. Hem'ilfu8 Ri,w:hbietel'J - Com a, !leançada í�ade de �H
C'Omo,'os":pulmôes-pr-ocuram o ar. Quantas vezes nós é dado as� milias de conhecidos, parentes e; res alunos de cada classe do G. {'i[JUra de grande rea7ct> til/. ilOSSO lli10,� faleceu quarta. (el),((' li 'lU'lte

Vne buscal�a no brilho do ouro. sistir conversas indecorosas nãQ amigos, .' E. S<1n(os Dumont>: meio comercial. o Snl', Gei'rl1ann Gi'Opp, pessoa,
na fumaça, da,,> honrás, na ,lama .só entre jovens, mas até entre E' natural que muito vale ri N

. muito relacionada ne8ta cidade e

do {)fazer e não só não. a encol1� pessoas que, peJas aparencias e critcrio da classificação realiz<t� ·1° ANO A - Juv,enfina Silveira, aClmentos filllo de uma fiunilia aniiga, J'a.

tra; mas sente depois o coraçã,o peiDs cargos que ocupam, ou,� da. Enr algumas escolas fora111f Dario Ramos e Januari{) .M:1l1- Encontram· se em (estog 08 dicada elll Bln'lilel1rw.

maüq�azío que antes, quando não tro proceder, outra educaçà() éra os proprios professores quem es.'
SOuf. 8eguinte,� lan'l: 0••+.++.�+++{\>•••••••++e

Ih'·
.'

d
. '. ' de <:0 "�pe a

. 10 . ANO B - Almirell� SOlIZ,-' - Do .'ml', B€I1o Guelltl!r. i' e (['e ""em"a "ra-.ffie "'er"'''s;smll na 0"1"",·1a. ""'.,.,..

'1,'

..,e remOI" e a. COnClenCla reda-
.

v� ,,:; . r r. colhera111 Os nomes dos seus me-
� I'" fi ':: •• '" .. vu. I D .. ,.uu \f'I'.:

mana_o OS os'eus diryito�, Aspira� Quantas vezes ouve-se sahi:r lhores alunos; em outras, poreni, Borges. Geraldo CorreEi' de Lira D. Lilli Guenthei' com o naci, Tobruck, 15 (A_ N.) - Em'

-o homem os bens materiaes, mes- da boca ''de certos chefes de fa- foram _tomadas em consideraçã;Ô e Jandir Pereira. r/lento dI! um menino, oCOi'J'ido face do desembarque aliado na:

. mo Ii��tos, é ficar senipre inais milia, palavras que envergonha- as notas ou medias obtidas nas: 2° ANO A - Cipriano SiI n:, ira, no dia 15 do corrente. Sicilia reina gramle nervosisll1(li
· .'

I l' I' rl'aIU UI11 sal to (le pdS
._

- lIsa Berviank e Leonor ,if:elz., - do sm'.' Helmuth B/'aull e de na Bt'igrtria
enO]a(�l ce SI,. venco com $,em- • 1 e ra, ",era ultimas provas ou exames reali-

t • �( (,

pr-e rpuis,caJ::regadas cores o tris'" gue estes nem por um momento zados. Ambos possuem falhaS': 2° ANO B - Erico R'abel, 'R03i- w__......

te cQrtejo de mal'es' de que nesta sequer, pensam que tambem tem pois, no primeiro caso, os pro�; t�Corrêa .de Lira e Ir'ene Cor-

terr1t._n�úguél1i . s.� isenta.
'

�sposa e filhas e que nãb 'é Ji- fessores podem deixar-se influir.
na,

E CO!Í1O� os vidos que infelicj:: cito difamar a honra alheia, [0111\ pela amizade por determinados': 3° ANO MASCULINO - José

üj.m- a. hlU)J.anidade são irmãos; murmurações e piadas desele- almios c, no segundo caso.,
a 110'._.:'.: Man.oel, da Silv�, Sadi Corrêa e Idevep.'lbs a'junt8r que é a inveja, gantes" que só depõem contra ta da prova nem sempre diZ! Atanaglldo AgUiar. . 1 tablétte - 30 centavos

filha legiUma do orgulho, a cau� Quem as profere? quaes são os melhores 'alunq%: 3° ANO 'FEMININO --' Adelgund

Isei Qe. muitas inquie�ações e re- . Que cada leitor destas, linlJaS sabido com'a é por todos os � Gebler, Carolina de Oliveira e EwaBdo Ka í}\1ueUer
morq:itnentos: E não· tia negar se torne Uq1 batalhador qu� se já foram estudantes, que muitru Rosa Salgrrdo.
que :a;'jr�inenda enfermidade mo:- .empenha com todas as veras ele �vês se é infeliz, por nervosismo' 4° ANO MASCULINO _ RJeil,ol-

RUA 15 - 1307

mI sá::tmna a miude' epidémica. sua alma para que com a Rle- ou por «peso,) (como. SB diz na do Olegario, Edmundo Anton e
,........=._ _::��._A,?U,"�.�;,fSADO.._;;_._,_U�E' n1ister combateI-a e destruil- ligião crida e praticada se !e- giria escolar), ao se fazer aspl"D� Valencio dos Santos. i;dtL:ii;'-;;;;;;;;; ==;__. ......,;;;;=;;;;";;=;;;;;;ã__;m;�m;;;;;_;;m;�m;_ii_o;;:;;;�,"m";;;"";;;;=_'";0;;;,;;;;;;;;;;;=;;;,",__,_.

a e "o,'ÍneiO :é acenar ao _povo. vante e paire nas alturas -o es- vas mensais ou bi-mensais. 4° ANO FEMININO - Erim A F b·
..

P di' Q
..

A '1'
cpm :o� bens terrl'l)oraes e eternos pirito publico deploravelm<2nt,e

.

Iniciando hoje nossa enquéte,. Haag, Irene' B1ank e Carmen 11 a fIca ue ro fitOS lllmlG�S AUXIlIares
deparados pelo ideal reliO'i;)so imerso nas coisas materiaes. ,

escolhemos o G, E. ('Santos Du- Pasold,

ignôr,�do 'e p<istergaclo,
c

O 'remedio para todos esses ®··++.·+·••···.'••.•••'.0 o 0+·····-····+·+..�.·•••..e "BRAS:I.TEX S .. A."P04ços são aqueles que sobl"e maIes momes é o cbristianisInO< Sociedade de São Vicente de Paulo
ol1fo�éntoso assunto que é o que> nos en 'na

'

I

lG'dea1?'eligioso tem ídeas exatas, aq�ele que �I o p��a��kl�i;�� mi�::Ji�:�sel0 a����!�ã'naa����.\l� I Vi�:���n�: �!���,'l!�r�i�e��r��� São Paulo, Rua Marconi n. 124 - 5? andar
era_mente o s;entimento reliiYb- :mCORDIAS. Frei Joiio 't'

.

BLUl\/fE1\TATT R 1 'T
"""

..
' '.'. "', - . associação, a· sessã',) magna da uma missa no altar do santo .pa- com eSCl'J ono em ...U_ 'Jl\ Li á . na 15 (e 1'-"ov8m-

'. ·.'d'·
42; ri."" !!Im HíiI benemerita Conf.erencia vicentÍlEl, trono, com comunhão geral para bl'o, .1(;2, Caixa Postal, 146, }j'one 1300, deseja <emtrar ''''---

'Dr A T A B O R D A que comemora o décil110 segul1cb os membros da benemerita asso- em relações cOillereiais com todas áS fabrica.R de pro-.

,co,, --,.' .. ." .
.

.

aniversario de sua fundação; e, ciação e familins socorridas, d
"

I' f 1:DiPJo_ma�o.l1� 2!! anos e com prática nos prinCipais oospitais do Pdis. ba muito, veIll prestando'relevall- Após dS cerimonias, será serFi-
.utos qUlilllCOS (O Estado, 'a lricaç.iIo de produtos ma-

ijEMQmtÓlDAS, VAIUZES UiÊIAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS tes s8rvil;os ás clasSeS desfavo-, do, no Hotel São José, um lnuto
nu faturados. 01e08, fornecedores de materlas ':11'1 rnas €I

;-- .'. PERNAS•.SUA CURA SEM OPERAÇÃO E SEM DOR. reciclas da fortuna. . 1 rafé aos pobres que compare--- mineri'Js} seja como comprador. seja como n pl'e:mntan-
"

.

Cura da Gonorréa em poucos dias
_

A bel1�merita associação COl1-', ceram á M-esa Eucanstica.
".

.
te ou agente para os outros Estados.

Tratamento especialisadÇl, pci' métodos modernos e eficientes, das VIda, por nossO intermedio, to-' 0 ,

'••@ 0••••••••••••••
·

•• '•••••·0 CGH,.H'�.�••• �� ••� ••+.t.0·
doepyas de s�nho_ras, �rlanças,' coraç.ão, -pulrn?es, estômago, fíga- dos os seus bemveitores ,para as"l 0 <=> 0 €)
fl0,. uns, beXiga, lptestmos (dISel1tenas, ameblauu. colites, prisão .

t' .., 'd bl" I .. Pedras +.. �

I
de ventl'e, et�,},_diabetes; obesidade, reumatismos sífilis malária,

SIS Irem U rel'en a assem, Ela ge� 'i> +, . 4)Í
.. - opllaQso (mal da terra). erisipela, eczen{a, etc.

'
- ral.. I ! P

- : : V E N D E S E '!1
.

.'. DiatarmiiC- Oz!!uotermia�lnectro CoagUlaçã.D 0+:••+.+••�.:••�.::+,•••••,...i.0 : reclosas: ::
... �

[TOUPAVA.;S�CA ...• B L U !.'vI E N li U :,...;: :. : TI TI t I 't
.

t '1 1 ;).}
+l

"..

OD N COll1l)re sua. 11r0lwia, ... :+: Illl O -e :-:1 o ll('fLH, eH.�Hte, com :....( :
U.... .11 501 ii.,.' _ I: +'� �

1".... '

.....
·

.....
'

liAM 4+ ; ...�....
�> '. i.. gel�mo·',.anel��e·..rllloal�·.o do i. !.:,' quartos úlOhiliados, optlm�i freguesia. :Mo- �,:

Aml -r
.L '-',

.... tiyo de l111Hlanç,a. do pl'oprietario. I]1ü�r- -.,.;

�•
...: ;.j

� ,j1f', r �. , I: REPRESBNTACÕES WILLE !: mações com Otto ,Vil1e, Hua 15 de 1\ oV., .�
'

.. ..:._�..:..� ! Rua15deNov.,�52(lld.socber)!: (Edificio SOChei'). �
..-.::..�ml�_"�""'!!5''' Blumenau .. .. ..

� e 0 @ (;)

GP! 0••+jI\.+�++_+.+++.:.::+� H':+0! 0•••••••: 0° @� •• 'H••
'

••++•••'.'•••++.0
-:,• ..A'

fPARA FERIDAS;'�!
'. E C Z E Mi IA S!
IN fL/\f\1AÇÕES,
jCOCEIRAS,
IFRiEIRAS,
I ESPINH,ASr ETC:

A p r C)' v e i t e a Grande

FERMENTO FLEISCHMANN

j
,.

tavando-se

"V·..
e

..

' Ir

.econ�misa-se tempo
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