
o Rompimento Das Relações Oiplomaticas Da
, Buenos Aires, 26 (A'. P.) �,' Referiu-se inicialmente a sobe
O Minlstro c-o Exterior acaba d� ranía nadona.l que cumpria acau
anunciar aos, diplomatas aqui tclar as tradições polltícas da

Jtcredita�os qU.ê a Argen�in: r�- i Argentina fundad�s na amiza
%olvlêu

10m.per as relações di-I de leal e verdadeira a03 pov os
plomatíoas com as potencias do livres.
Eixo.

mentais, a Arg-�ntina pautava a Ameríca.

sua hospitalidade, exigindo dos Em Londres e .. Washington, a
extrangeíros ali residentes a mes- raptnra da Argentina com o Ei

ma lealdade e o respeito devido XD foi recebida com grande sa

as suas instituicões republicanas. tísíacão. Os meios estra oficiais
de Washington consideraram a

No 'entanto disse o primeiro
.dícísão como um passo para o

rnagtstrado que se descobriram restabelecimento da solkíarieda-

U t R'no territorlo argentino uma vas- ele no hemisfefi». reVnl'UG1'Onarl'a m COmI-Cf'O' mons ro no 10ta rede de éspíonagem e Infor- O pioprío Secretarjo de Esta- u no t."

mações de guerra, a serviço dos do comentou o historlco' mo; Paragaui
.

paízes do Eixo. aíírmando que toda a Amerira o � ? (A P) H' ,

dI 28=-� «foi assim menos presado - recebeu com aplausos. ",::���l�Ç;���t;;�va' ;'e\,�)ll;J,)m��li:� no prOXlffiO la.·.Motivos 01.1...

<" determina.' continuou o General Ramirez, ll' _ _"".
:l •

'

.

contra o governo paraguaia na
rUIU o rompimento da soberania nacional: a gravidade A palavra do Gcueral manhã de ho]e. Os planos porém *** 28 nesta capital na ocastão da�
\ .. dos fatos que ferÍram o senti- R' r

.. R'?6 (A N)' O Ch J ,'" -", da Iat lo seaun.Lil"fLelltmlt. com O ."Eixo" Hlllll'PZ rarassaram t,�glm(iO fOi o.Lial- io, _ .'
- ance er comemoraçoes (a ( ",'

�

«Ór mente argentino tornou-Se íncom N í
.

1 O Id A I falará lo
. .

-sa 1'" do rompimentomente anunciado. I ão oram r t- S\\ a o ranH a ara ao po- { amvsr sar '"" " . y
.

Buenos Aires, 2() (S. E.) .'

- patlvel a permanencia entre nós Londres, 26 (A. P.) -- O
vülgados até agora os partici- j

vo durante a comício níonstro do Brasil com uis paízes do
Anuncia a United, que o General dos representantes diplomatícos sídente da Republica Argentina pàntes d� mov ímento abortado, I a ser realísado no proximo dia! (;(.'jXO\
Ramirez, Pres ídente da Repul.lí-, da Alemanha .e do Japão. NhO" I'Gen<:lral Rainírez começou fa-
ca Argentina, dirigiu a· palavra, há explicação possível para jus- lar ás 11,30 horas expressando '+-,-,,+-� .......-+-.-.-.-.-. o *-+-+�+-.-+-.-.-.-+ o .-+-.-+-.-+-+"""+-+-+
a seus considadões, dando conta, tííícar a ação, os planos daque- que D propósito do Gov�1"*"10 éra .

.dos motivos que' determinaram Ies que dentro da Republica trazl! hmnter «solidad�dade "lOtaI allie
··

..Atacado O norte da Francao rompimento com o Ebw. mam contra a soberania nadO'- almericana», ., ti
+-."-.+-='+-+--'+':_'+�+-.--+ o+-+-+_".-+-.+-+-+-+-+ O +-+-.+.-+-+-+-+=-+-.+.-+

.,
Londres, 2G (A. P,) - Deu··se

I
no n:)fL� ela França, observando

.8;. conhebr qUé': prossegue'm com se lima corrente constante ·de
, gl1t,de int:�n6idad.e os ataques apJ.r,,:lhos aliados e'm ambas di
aereós contra obj:�tÍ\ os ini'migos I reções, na costa sud:Jcst-e.

,.

fi raudo triumfo das di
plomaclas. americana p

brttanic»
Washington, 26 (A. P.) - O

rompimento das relações diplo
matícas da Argentina com os

paízes do Eixo, é considerada
nesta capital COima um grande
triunfo das diplomacias amer��
cana e brítanlca.

Atacado

cJ
."

Diario Matutino
( anual... - Cr$ 60.00

Assinatnralr'
"

semestral - Cr$ 35,00
( colonial.. - crs 20.00

M ( avulso... - Cr$ aso
num e r o : I atrazl1do ...;.. Cr$ 0.50
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Argentina Com O '[ixo!
nal, como os símbolos que repte
sentas».
Terminando o seu discurso o

presidente argentino acrescentou:

para nós há 'Uma coesão total,
uma arma total, ÚI1:€i soltdaríe
dade total, isto é a unidade daDentro destes marcos funda-

Bombas num carrBgamento de laranjas
Londres, 26 (A, P.) - O E<m.\ Ilhas Britanícas.

Laixador Espanhol nesta capital Disse o Eml.alxador Duque de
acrescentou a Gran Bretanha no- Alt a, que as autoridades es

vas explicações de seu Governo, panl.olas tomará as mais severas

sobre o incidente das b:hnhas medidas para evitar a reprodu
Que apareceram num carregamen ção desses atentados contra os

to de laranjas, destinado as aliados. •

+-+"-+-+-.-+-+-+--+-+ o+-+-+-;..-+-+-+-·�+-+

Cidade do Mexíco, 2G (A. N.)
_- Anuncia-se oílcialmante que
loJ'ii;m rompidas as relações di

plomaticas do Mexico com o

nOvA) governo boliviano.

Imposto de Vendas e

Consignações para
fins sociaes

fi oBsta' da Alemanha S ifuacão dos
•

- ,- .!t--" .',-

Russos
Rio, 26 (A. N.) -. Um diario

desta capital publica um despa
cho de· PUrio Al1c"!gn anunciandó
ter sido comunicado ao ll1t�rven
to1' Federal que o Pr'esidehte da

Republica aprovou o imposto de
y,endas e consignações daquele
Estado desti,nados para fins de

,Q. G. AHad,o, Arg�I, 26 (�; 150
Exercito. Stndo .ulllbem anun� Assistência. 5Dcial, pr�j-eto que

P.) - D�spaGhús vindos da fr<;,n- dado que as tropas l1,?�·te ame-. o Secr�t�no do Intenor, SI11'.
te da [talia anunnam qU"� as'. Ticanas capturaram a CIdade de Pasq.ualiUl:_ levou recent<em�nte a

tlOpas al-emãs abandonaram a I Monte Candi a ? quiloml.�tlop conslcleraç?o do Sn1'. Pr�sEle!lte

cidade (k� CassínlJ na fnmt-2 d·;) apenas d,� Castellf-ot'te. da Republtca .

•-+-+�+-.-+-.-.-.-.o.-+-.-.-+-+-·-'-+-'+'-·o·�+-+-+-+�+"""'+"""'+-+-+:

Tende a agravar- Teve significado de amplitude
se a crise de cional a festa do 3900 aniversario

gazolina d d S P 1.Rio,2(1 (A. N.) - Um nsper- da fun ação e • ao o
tino Ioml notíCIa u'ma advert':n- São Paulo, 26 (A. N.) - A ci�. do um esp�taculo de ClVlsmo

da do Presid�l1te do Conselho clade despertou hoje ainja do- tanto mais exp1'0ssiv'Ü quantlJ é

Nacional do Petrol�o no Sentido minada pela emoção qu� \ iVleu culminante e decesivo o momel1·

de que serão tú"hmdas 1112dida;; hontem C�l11 as m:O>lUür:lveis f,�3ti to qll'e vive a patda .brasileira.
de -emet'g'encia sobre �)S combus- \idadeS qU!� assiaal3L1 a passa- 'Vivera imperecivamente na lHe

tiveis, d�vendo ser adotadas 211ll g,em do ,hlOo ani\''c'l'sarb da fU,1� moria, da quant�)s o J?r:es�nciJ.
tocta. .paiz, pois a cris2 d·�gaLJ.)- dacão de' Sf.o Paulo. Em .v2rJa[ü:� mm, o quadro mag:l1lhco das
lina tend-e a agravdr-sl� de \2Z for�m 2ll-8quecidheis em brilho fcsti\'idmbs que motiv::l ti:b ca

que os navios p�trol,=,'iros 110r-! e '?ntusiaSll'll;) das comemorações ro pwporda}llou hont2!11 II"

te-amr::rinos eleverão coniÍmnr eh Los religiosas efetuadas aes- ,agreb paulista.
afluindo para a Africa d:) Nort�, ta calütal e·o eleva::!o sentido +-+-+-+-+-+-+-+-+-.
Inglaterra 'e í.mtm,; pontDs eH das SOI2i1idad��s ultrapassou os

concentração par:t ü invasão. íimites de uma f-est3. simples- Aberto voluntaria-
mente regional, para assumir um d d M

Ir

d
. , .

significado de amplitude nado-! O e e ICOS cr-
nal, cons::,quencb alias ine"\ita-' vis oficiais de
vel da pr2poderante partici-
pação de Sãa Paulo "'D d?sen- reserva
volviuK'nto da unUade territo- Rio, (A. N.) - A D1I'2toria de
rial espiritual � poiitica da Era Sauele do Exercito está reüeben·
sil. Altas autoridades da admi- do inscrições de medicos civis
nistraç50 fed,,=ml, gO\'ernD e po· oficiais da n�serva que v:Jlunta
\ o pauJist:1, confratenisaral11-s� riament:� qUi:'iram participar das
por ocasião das magnas oome- fmças exp'�dicionarías brasil,+
morações d'� hontem, oferec:!n- raso

Londres, ,26 (A. P.) - A priti ...
cipal ponta ele lança das tropas
russas 'está a menos de 60 quilo
metros do IlJort'e de Shemska h&

area plOxima da Starala Russa.
+-+-+-+-+-+--+-+.-+-+ o +-+-+.-.-+..-+-.=--+-+.-. .

,

.

+.....".-.-.-.-.-.-.-.-.

Irresis�ivel e .fulmir Pe�etraram enfim A Venezuela tao1-
nante Investida

em Cassino os bem não reconhe-
s�é�r�, ���;_ Notícias aliados ceu

'

"indas da frent� de batalhia .da Londres, 2G (A. N ,) -'- A Le-
Italia anunCÍam que as vanguar- ;Q. G. Aliado, Argel, 26 (A. gação da Vel1-ezu�la nesta capi-
das das tropas aliadas em sua P.) - Despachos vindos da Íl';:n- tal anunciou hontem quo<) o �n�

i�'re&isti�el 'e fuh��nant� inv�s� I te itali::ma a�unciam �ue as

van-I
v;erno d� Cararas l'e.solv8U a iii:.O:

tlda estao se aproxIma,n<lo da ca� ! guardas do aO ExerCIto penetra- rewnheoer o l1úVO· governo bo-
pital italiana. ram na cidade de Cassino. liv ia:11J4•

,

+-.�+���-.�.�+-.-+o+_'-+-+-.-+-.-+�+-.o+-+-+-+-.-.-+-+-+-+

Chamado' ao Rio Construiremos 'motores de avi ..
nosso t:f!1baixador ões em abril nroximo
na Bohvla I:'"

Nova YtOr}" 26 (A. P.) - A h- 'side,nte Vargas, informol! o Bri-
brica de mot')r;�s do Brasil de� gadeiro d;{) Ar da F. A. B. A.n�
....erá iniciar suas at1ividades no tOl1Í>J GUedes Munis, Dir3tor da
dia 19 de Abril proxÍpl'J, data referida fabrica em entr'cvista a

do aniversario nâtalic'!o do Pr·e- Agencia R:;uters.

__ LOll,dres, 266 (A. P,) ;__ An1.tn-
o'kda-se o:icialme'1te que aparelhos

«Mosquitos» atacara,hl :"10 decor�
rer desta noite varias obj�tivos
situados a oes1'); da Ale'manha,

São Paulo, 26 (A. N.) :- foi
chamado a·o

.

Rio de Janiiro em

virtude da susp�nção das ne�

gociações para ,Q l'econhedmen
to do novú' governo da Bol'H
via, o nosso embaixador em La
Paz, Snr. LafIDete Carvalho da
Silva.
.-+�+,-.-'+--.-"=-"-.•-.+.

O Chile não reco
nhecerá o novo

governo da Bolivia
Santiago do Chile, 20 (A. N.)

- Informou o Secretado Geral
do Governo qUB o Chile nãó re

eDnhec€rá 0 novo governa'· bo-
liviano.'

'

+-.:-+.-.+-+-.-+=+-+-+

OS ,RUSSOS
.Ava.Iiçau?: em dirc<;ão

da J"Dstonia
Lnn,dres, 26 (A. P.) .-' Anu\n

da-se 'Üficialm�.mte· que as for�
ças russas estão avançando cele
r'emente para a fr-onteha da Es�
toniá.

+-.-+-�-._':"._:."""'�-.•-+

Avanco
��. dos aliados n�: el:'tuarÍo

do Tihre
Argel; 26 (A" P.) - A radio d<:::

Vichy allunc�ou que uma coluna
anglo-americana está avançan
do sobre o Rio Lld:o no �stua�
rio dp TJbre.

..

enquanto outros aparelhos ope�
ravam contra dete1'minaL.os pon�
tos ao norte da. Frmlça, não se

I\�rLic:ando p-orem, nenhuma per
da entr� as forças atacantes. AlsmãBs Abandonaram CassinoOs

na·

Ainda o 5+ aniver'sario do 32·. B. C.•

o Tte. CeI. Adhemar VilleJa agradece' as tefe
rencias desta folha a esta s'ignificativa

Não tivess9 'sicln "Cidade de h
. Por is::;:), l1'2nhul1l agTclJr�cimet1

Elu:meuau' quem mais reitera.da- omenagem tD 'nos d':v';; {) Uustr; C,mÚe. dn
mente pediu em tempos· j.j:)S a I11a1's altos l' ,1ea':>s fla Patr';'� 'nns- 32° B. C. Tt,:,. C:2J'. Adh!dmar

• _ - LU.'_' +-+-+-+-+-.-+-+-+-+ 0+-+-+--'+-+-"-+-+-+-+constituição de um Batalhão do
sos rudes homens do Vale dio: VillBla no gJntil despacho que

Ex'ercitú, aqui sediado e certcr- Itajai nos predispõe sempre [Ja-
abaiXo tranSCl"e\·'êll1ClS. EsL�ja S.

MI-n ,i8ste' rlCilOmente não sentiriamos a 'saitis� Excia; c�rto � tamhem t�)(bs Os
ra C0111 o mais vivo ardl)l: r-egisi�fação destacada s�mpre em nos� trar sempre os feit:)s do' bata.- ilustreS oficia2s que o substitm-

sas colunas por. registrar qual- lhãü que tanta falta sabiamas rem neste patriotico posto, que Rio, - Pelo ministro da Gu�r- I O comandante. da 3a. Regiã.o
quer fato QU'2 recome:ndl;:J mais fazer a Blum€nau. "Cfdad'i; de Blumenau,' conside- ra f.oi assinadou l11'avi,sli} decla- Militar consultou se os sarg.::mtos
e mais a. finalidade altame;nte ra ml1' d'cvêr a S'21' cumnrido 5:111 mndo que a precedend:l ':;ntr3 da re.serva emppegados tõem 'di�
patriolica que tem em n:Jss!) mu· �-.-'-.+-.•-."--.+-.=.•.-"-� falta d:c conti"nuiclad:; "a mrdia- 'Üfkbis comissionados de (lCOf- reit� a ajuda de cust@ de aq.Yr�.
nicipio, alh'lz em t:Jdo Valé do lidad'e constante e inetE!rupta do do COm' o d�cret8 5.430, dê 28 do com o disposto no artigo.
Itajai, a nossa briosa unidyl,e DeclaraC'ão do Sr. nOsso ci'vil ,e o nosso 32°B. C. de Abril de 1�)43, serú reguladao 223, clp Código de V-encim�lltds'
do 32° B. C. � O seguint." é o despachD do pelas aír?tiguidades dos pJstos, e Vantag€ns do Exercito, quando
S,2riamos, �omo não

. fal!am

I
CordeJl HuH

I
s,�r: Tte. CeI. C:mt:>.. j.\(il;C�11ill'. efeti\"os �.lscritJ� no almanaque transferidos por wnv.f.:!niencía do

mUltos, malf.er"nt�s e mfehiles
.

VIHela: «Dr. Acl1l1k�s Balslm -' I do EXC�l'Clt"J � qao Pela data, do. serviç,o. Em solução, d�claróu o
em (ompr�nderest,e tratalb'sem Wasl�ing�o�l, 26 (A. P.)

-.' c.o
... Di"re.to, ..

r. da ;;Cidad:õ; .d;; Blum�-I: d-eCl"�tO. d:e comjSSini��l�l�nto. A mi':listl�o da Guerra qUê não as:
alard('s :; chêios dE' sacrifidos mo fOl ohcIa�mente �nunclado, I n.au:' - Meu nom2 e n,o dCl Gfl- prec,:d811Cm " entre ;J!lCEllS pr.o- siste dir€ito a, essa va)ntagt=ful:
qu:; é o da caserna ',' .

. os Estados Umdos havmm ofel';:>- CIaltdade ,:; praças do .:32° B. c..;. mOVIdos pal'3 a res�rva e ('()n� aquel�s sargentos, de vez que
Sem ser um p1'es:"111:>' gr2gio, cid.') sua mediação a Rus:::ia para agradeço cordialmente as

ama-I
vocados, de u(:ordo com: o doe- o artigo '99 do Código de V€�1ci-l

nesses éinco anos, o 1l0,SSD 32° l�esolv�r d 'l.1€stão rusSü,"pI)ID� veis.e confortadoras r"lrer-::inCÍ::ls ereto 5.165, d-;; 31 de Outubro. mentos e Vantagens estende d�
B. C. já coniplet'ou. o registriO' neza das front�iras. deste autorizado orgão d2 im�' dê! 1942, será regulada sucessiva- modo expresso essa vainteglêffi
de úma ·folha dB serviços muita ,Hoje o Secretario de Estado. preu'sa blUl11<;nau2ns2 ao tr3.l)S�

I
menti:!; a) pela data d;) decreto aos sargeintos em serviço ativo,

intensa em favor de !1-;:>SSâ nacio- CordeH Hu� f>BZ a respeito a S�- Cl'�v'�r os kstejos comemorativas de pml11loção; b) pela data de deixando de o fazer aos da re�'

nalidade e a oerteza qm; vemos' guintc d<'clarm;áo: ((A União 50- da data do aniv�rsarb d�st:l uni I praça; c) ,pela idad�.; d) pel,o I serva e que o a.rtigo :<t2.• pará-.
�est.� �sforço em guia]' pata Q Vin.�tic� dirlinou .dos bons ofióos dad.e (a.) Adh�m31' \.ljJI.da Tt:,.j PO.3tO qUi' tin�a quando praça: grafü �nicQ, se reÍ'erê sómtnte'
tuoqnn do s9!datlo ç paru os ! .elos Esta:los Um:loss, Oel, Cllltt', dQ ;,;,20 B. C:, aO' ser proI1}o\'ldo, \'iQ .of�CFll d'1 l'�serv�.

Da Guerra

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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GoIstoria Estadual" de BluIDsnau

o Escrivão
SILVHl CABRAL

Um desejo manifestado

Um pedido executado

A íratarreom
�. Le:brr..H.l;I

; Oficina RADIO fUNKE
Ferdinando R. R. Curt Dopheíde

BLUMENAU • Rua Floriano Peixoto, 94 - Tel. 1-148

Serio filatelista deseja
. comprar colecões

(álbuns) de selos pnstaes :

Ofertas sob P.F. 98 a

ret1ação desta folha.

Pronto
Decente

fONE 1.:t68

.'-
...•

� .

:'1'

QUER APRENDER o CORTE?
Pratico moderno e iaci.! de compreender. - Aub: noturna á

começar dia 15 de Fevereíro, motrícul« 10 de }::!Íl9iro em deonts,
Professora diplomada em São Paulo e registrada em Flo:danopoUs

RUA 15 DE NOVEJ:.m:aO, 77G
.

�-.�.-+-�-.-.-+-.-"'x+-+-.-.-.-.-.="'.-._'"

� /J-f 't�Sr � �
i?:;::'."d!:;;� �'f�'L

(t,<i'f. I'liZJC'c:rt"j !i�' ..

j;'x· J1J iii "'
.. )� �

BÁRA}fO�mE
mATADOR OE BARAiAS

.

Br\.R.A1\!f()RTE

,

'';.'�,
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Quinta�feiraHOJE
Ben nett e �Jeffrey em

:Noites de amor e dias de intriga e vingança sob o luar tropital! ,

U rua novela de amo!', passada 8(1) o luar tropical, repl uta de avontu ras

inesquecíveis. - tio PfOOfam&i� UThI H.ECENTISSDfO
PAH_t\jiOtTNT ,JORNAL,

Entradas: --- Balcão 1,00
-

Fluminense. Ámarica I Demi�iu ..se o Te-
Il

J
- i'o soureiroda L.B.D.

I ogarao nloJe'
.

r RIO, 26 - o Fluminense Segundo fumos informados

e Amarica jogarão uma par- demitiu se 11<1 cargo de Te
i tida amistosa na proxíma I svureíro da Liga Blumenau-

'111 quiata-Ielr a. no Est�dio
-

ctt) ('�se d? Desp,artüs, () �oll�e·
VhSCO da Gama, Adianta-se cido desportista BenJ�mlm
que ambos farão estrear to· Marg'H'ida Junior, soli�ariza.u
dos os elernent e recente do-se com seus demais cole-

-:
' mente adqueridos. gago

sr I R IS
. Porqllt� O 4· go�1 do raSill�w-Ã;'d���i:;;;r;r;ã1]�1;;i;s;r-1A ;Liga Blumenauen8e,.d� Desportos, ,em seu ulti- Esporte Clube foi il!)lllado

.

R�:: ;:��P�!::!�!,O���
mo Bo�etzm, exonerou, p01' solicitação p1'OPTlO, do carqo Na partida realizada domingo último na caueha da. S, IHer!Jce os seus !tí)i(v:çGS em cencenes e Rs1armas de OualFruer Ide r Secretario, ,0 81'. L'LlÍz Reis,

.

D, Blumenauense,. entre os famosos esquadrões ti!? Brusil I R �1al't::1:;�'í;>�?-,;i'!dJ;��_ ��clu.:!ve !:����!lrilJ;ão•. e,m (lara!.

J' J Com. � (�a��(:1llento,_ des�e denodado eSpoTtzsta_, E: �, � �. ç, In�-,aHl!, em dÍ8pnt� do d ...:�an!�du t' t���}�'l d� I m T!l;:n�co r'ii��;��l�;a�e�t;u� iH.�e��Éos :�r�n�l�O�"ow I T Z
perde a lWSMt Entiduiie 'um elemento de real »aior. Pri-i vice carnpeao do L, B, D. em 19:13, o prnnerro �.O:j.-I.t>hO'·I�=r:-'7_�"<";'';:-:::'';;'':;_Cl-:l':-''".:'j;'=&<.:,,;:=F-',:.o,;..,;,n:1.�L".:.'7m1':2l"""M • .:w-�MAA""#t!""ii!I!!!tiI

-oando sempre com ele podemos' a(ihrw1' "em receio de um tênt�)t anulado pelo juiz, Era o �. glla� dos "pel';qmw,s"! �.l""'�' 1"

oi'
�

L l'
'

trai
'.
I' 'i 1

Era a vttorta e a 'conquista doahne]tH1.l titulo de I:W:::WHílH' O �"),, (.'i�"""""I'>�'1»""]""'!� nls'co 1116"- ral''. que o u u, corno () l'a�{'�llWS na inuouaac e, era o invito esquadrão "zrená"! (la guardião rebateu a bola" ti �] j n lI' 'h íi
....;t;) 11HJ

-'

a.
pe1"felto conhecedor de sei: '·m.etw1,n e iodo o serviço que diziam uns, E outros -aiuda, mais' surprezos com o trilar

"' ti.f ........ ",,';,k \,..!,1 fb,<
•

lhe =r« aleto em executado =: carinho, 'nW81lW comido apih�, bradav,am: "Não h(l�V� R.ALT,� juiz, �le (o lll!.tor !{'�fi,�H".o:i 10m F�>i'lli�";?.. nara Curitiba
o. SCiC!'l-/ZClO ·de suas �oTas 'destinades a� descanso, com I

do !�nt{;) nem tocou D9' golelre! 'n<9�hlnlas. duv!da�� ennru, J \l.Il�tl..H U ,••díiHl ... ilU' '" .h,,i fi""

o ?l/JUCO e louoanel escopo de bem sermr, sem interesse S?ft:>Ir�UI, e que� sabe, a hont;slIaade �o a rhitr o era

f,�. O�.ln;j is "D�;�;:�i�a vTar�j��S(q)uec�e�:
, . l -: 1. ,"

Y,� iidad 'Ti .�, '.. 'Co>
,dlscutldalNada. dISSO houve, entretanto. Fellsmeute o lance, ,,�, "..dL .....

s.ecuno [li to; c n!!,-,8[{. ..D"nuaa e, . o, ZS80, su.a 1 e.nu,.ncza tão delicado pelas cousequenctas U_8 di vldír os louros entre Dizem "'� ;'}f" ,-;" da Ca- II' Oarlos de Campos Ramos,
i tã fi t f b

<; 'L,lu, .. Z; J"'.1 •.1," n < h 'd Ll'co em'rJ0 que, ao ettcien iemenie OC1IpOlt, ceio a 1'l1' no "alvíverdes'' e "tricolores", acha-se resolvido a luz das pital do ES!1!do que (I Pai-I :1_OpUl'C1! o por
bl
eieco, fi con1- .

seio do esporte cidatiuousna lacuna dificil de ser preen- "Regras ,dR Futeból" aI).rovadas ··· ••·.pela C, B. D�. em 1943. m"iras II' f' ,,;. �:;,-) p,.,.tjq I SH
• .:.r'H!J o ar llro numero

O -l O
1j "". J., u�· 0<."', (.,l._,_, 'do õ" ,:",'1 Estacia fo' convi-

eluda. \l{úgrarnú �2, pagina 90. é ü espelho da jogat.!a, estel,derá �Ul;l excursão que I < �.,vu ..

:'u '!, .' I:' .

Conhecedo'/'es que 8GlI108 dos motlvos que o levá-
..

texto é o seguinte: ,/ A (atllcanti�) chuta o go,il. B !atacan. atualmente f;,z ao Par1:lná, dt.!GU póI" Clube At!,�tICO Pa-
'. . te)' avança, enquanto a bola· está no í:l!', e impede G (guar· vindo "f'j" ... j, [l -'lyliS '�ÍlI1 ralJ,lenSe PUf,! ser dIretor do

j'am a solicitar sua delJ,liss{lo, não podía.mos deb.;a1· de !lião) de pega-la l!vrElmente, B €Isi'ã. impedicjo porque estl�- de disp�ta;'-'L"�u�'su'p�rti�ia�J I d2IH1L't�illCl.1to de futeból ddOregistrm' aq'Lti alguma ••.. COltSa do 'm'ilitO qúe fez o 8,}', va !la frente de A e não havia dois adversarios entre ele e sentlo urrw, únm o Figueiren-I c;.i�tpeÜo p:irana:n13��, t{�ndoLuiz Reis 'pelo -engrandeiJinienf(J e}if{-cesl1Orte eitl'-rw8ia co;:. a Unha de fundo quando A chütou 11 bolu:..Nesta posição se e outra com o AvaL a,c;u .!) a pfJpO,s:a, üeven.o
-muna, .' , .... ". B não 'poderia tocar fi bula nem de qualquer :na�ei!tl atra· .

_ I Sl'gU!f para C,U�1.tl.1Hl" quan�o
.

.A
·· ..

L· ·z'
....,

-

. ····d b"
.

'palhl\f o ar·queiro".··
-

.

'. P I
o 'ii � 111"i '" fi I��" I

da volta do .c-l.;. e!lCO do RIO
. a

.

t�·u, a 'nOSSa 'lntensà a. mÜ'acão, B7n C01no a .

ap""
,... ·I"'f.� jl;:', .'" ri < ar r' �o S'!'. .... • , Reproduzamos o

" fatidico" lance do nosso comentarió: ... c,.a U... H;' ••_n.u_ anue a '- l.

(l
.

ados os espor·tista.s dignos dessé nonle.
".

"

r
,------------

(�H(Io +••••�(t.�-.0x® + * ••.• ô� •.+
Houv� interven�ão ,do,s seguin�es:, eleu;:en(o;], na. jt:gadu: o LJvros di(�á�icus - ,C.oill�I'ci

.

Dino iyà para o'1;0' P?ntelro e o m�la direItos "perlqUItos" (Joghdores A e B do' aiS - RelIgwsos - l�lIantJs -

I

dU:lgrama,respectivamente) e o guardião"trícolor" (jogador C) etc_ - Bri!1qu�do� -- RevisrJs FlamengoOra, o ponteiro ch�tou a �oal, alto, ,do canto. �t'eHo e _ro-
1 _

e !llfiH,is - f ':;'m'inoci" RIO. - Correm Matos QU3
ra da area �e pena maXlma. Antu; que () �UARDJAO 1 t)eccoes de atacaciO e va1'610 o (' l0 FI"m"""'() l'l�a' �ntrar
PIi'GASSF " BOLA "d' 't' '.(' d'd' A'HAl\TÇAI ' c -'", <LO �'_'5 'lO'

jJ 1. ,:.'10.' ',o mP,la IreI a, J1:I. lmpe i o, V ru',.
.' p. y;;<, '" em entend'mentt's Cl m o E,C

na dU'eça9 do guardião e impede que este a pegue livre�1
Pt C; '"ae?os '_'3G•O"·'';'A'd 20 nO�illti8;S

Á

p"�ra

.

c(J�<'eO'ujr �
mente O g'uardiãfl nã- d"'t v- l' N t nffi"'ntol Lua a.r.os t10nIGs.:J :- .",�;:,,�me. "IV

1 - • " e
. ,

,

L, .'.", O u e e ,a �e o a es e .mt � ... '

P ",I �� _ v�·� \lO �·�T I:OnCI1f80 de excelente medw
trIla o apIto ao arbitro, Em ruplda Jogada o meIa amnha r ��:""'�!�':':'�;_�"-..-.!_�.:,�-,�;"_.� I Di?'o
0, couro .na rede. "Goal"? Não, impedimento .do meia! De

®.�•••�4>.,. ....�<t>����'f',,,j � ..�@ x®.u�.+.�••••.• � ..+.+••••0
futo o dIagrama n' 7 das Regrt15, pag, 88, rf'za: "A (o pau- I •• ! •• •

tr.tiro) c�l1ta, a [r0al. A bola é rebatida por C (guardião)
_

e 10 Pl'!1l'lillnpifl non p!;ip,0 80 nSl�Ol'itl\ro 'bI1aSllOlrOB (o IDtH8 dIreIta) receLendo-a, marca mll r,;,oa L B naol ' U11 U lh u;:::;. uiJ1 UI \1' 1 y. U
tinha doió advel'sarios entre ele e u linhh de �unào quando I '

U
..

.

_, .

a bola foi jogada DOI' A mas não está lmpedidü, porque a· ft!�, 26 _.- Reunlu-s,] i..l íll- cong!'Gsso esporll,�o �r�sller.
b I t· h- '"

.' d' I
.

.
.' .

.' ", .... "tCJ'··lH fj" "l�! I <;'�b ,é .'!regl.', '''' C> 1)""'a esse lP'" 1('1 n()-
o a In, r.. S.tuO Joga � em lJ tuno 10gar por Ul.11 adV0_fsarw .L�, Oi

� �u. �'-;:-�'--'_ :-'-;, ',_",;, r�.- H.'� ,<-·t. _�' f ; ".,:W, • r!,.
. Aqm,_porem, esta ciaro qUE' o jogador B nal) teve dLo�c.a., (1�,13",!!:l�.�.a,l�:.�--I,,-,o.r, n:�a�.�rt: coru.SS;'lU e�ecuLl�_�
mtervençao Denllu�a DO lrioce, enquánto a bt'la e;;ttJ.v,a u? r�U. f,�'��t.�:}�"".,� ,r:"b'_'�:l .�� vá· r<)1 m<t.�Go _

J?eI,üs ..... " �jç��ortlS
ar e som�nte deptns que o joO'adol' C 'a reb:iteu foi miCl fWS, d,,,,Ull,v:=> lrnp�, i. .0..1. .. ", tas Lu,z G�iuh .. CI��IO I.e Bar-

ada a jogada do atacante B, Ô que acusa o impedimento FICOU est�bf}iectdo qU\:.; na"1 ros, João
. Co�lho Branco e

I. não .é � püsiçãy .da jQg�da, e sim, sena opinião de jui�, s�gu�d�7 qu!n��ea!l de �!�::i,�,�.�� t,Od,os ,os p:e,�ldent.es "dos COIl

@�+�H'��-"-�.-•••�+••o$'.9.0 x 0+.*.";'•• -t�<b�.� ..<)(>"�H'."€1 esteJ� mIlue'QCiaao DO, Júgo ou pertuhando um adversarw ra reaIL9.ch.•�qUl o Y2'-" ";.: se!nos Tecm�üs da l.BD.
<.

ou, emdk. procuraml.o ganhar uma vantagem qur:lquer pôr 0 � ..�..,+ .,"' .. <P� ..,�� ..lXe'il''''4>.�'I> <?�.;0
estar em. posição oII-side (Regn.\8 XI- penalilÍLtUe).

. . Sá se ail1radar n;:·1 Lélé por �efUlho
ASSHn, se um atacante entrar na meti.! contr'üna II � 'I

I car absolutamente imoveJ. junto a rede do fundo, não es�á cpbr,::.qj 12 t111 ii crl�c>! RIO, -? c. R. yll8CO da

impedido. O que p1'6vlllecé não é a sua posif'ãfl e sim eua I � W& .: ' ... ! Gama ac,u�·se dI8�?�tO a
., _,

Y

I .. !. "f'(,"" () "t"t·"',,· .... Le·e porII lUterveliçao, dH'e!a ou jrdireta, ;il1 .bgü (O)rul;:'nlt�riu8 80- Z�1 ��OS I:'_' "u':j.
.. :; .u.c;�':_ .'! l}re a negra XI-impedimento, p:'!g, fll). Outro equívono é: .

1

"" ii

.' C' ,I
�e1'VLiO do CorhlüanlS.

! o 8UpOI'-�e qu� tltraz l'Í!,! bola é É-SíUi' ela a I!'(�rlte do j ,ga.! �,P�:u.,) � ti? ..�on.l:',i�O ,',a

1 ;;':-:<$-:-.-.-.-.-�-!-.-<1>

I
dor em lmpedtmeato, isto é; estar a pelota IDJi.� proximo 8?,,-'l!l?ú. um c 'h;p',�,ml,t;"O pr�- .-;r:: :?�ID1b.o e Veve nas
I I' h ,.

. V1C 'rIO C'l'Tj I) �a'mp.p·<lS pe-
""-li .��

(fi u: a ue IUnàQ t'm reluçã!i ao jog�do!' imnedido, Não .;:,0 ";'- i_ -, �_L ,. I "'''
- III If{'O

I Esttil' at1'8Z d'<l bela é ricar m,lÍs lii[!O'e Oh linha de tundo lo pl'>lZJ �e �io!l: mB:32:f!, eO'1 C�;@hiM;Oe§ ((�O 'V -

:1 do que ela, qua:::ido é joO'ada por um ""compaul;t.:iro. O dif.i.� I mo expenenClti. yaso eo�vell. �'injhiôn§•

grama 11' 2 das Rei:rras p�g 85- p",,-,J,irBCf>: opn'. o C':180 fio ça a sua· a tu:.. ç:él.\J, ser'.Ihe-a I
Ii.' -

S-
êitraz da bola, "'.

,J'-', , -"�"""'

..

'

v � 1 ,.

cferecido U�!l c�,mr�tú de um RIO, - IDf();,mp:'s� em ao

V '1'·· .'
."

,
."

'. "nc e I? ....111 crlW(-H'OS corno PanJc flue o vOrIEtIans pra·
tJ tando portanto a lE"O"t'lH'rhd(' nu n'lrí do tento f1b. c.:.L I � L<_ �� . - ,..... '-'. .

• l"!"
�
-, < 1:>' ':" , .. ;. "�- f < �', .�,

g ... nu'h tL\n�e contra.taI' os reDoma·
tido

.

pe.o mma·duelta do Brasil .8, C. ele. fOI Hnuladú [iat' l <,
d� "'� I'" .q"-' ZizÍnho ou Vévé

p<1rqU€\: - 1 quando a' p�:.iI.)ül. roi. jngada pelo ponteiro, 9-�-.-+-�-Ç:-�-.-�-+ �1)"FP1"�·:'����/O·
-

seu companheiro se achava a frente 'd,"t bola (d�mtró da ,\nuncienJ ne:;:", DL!\FllO 'CIO t....lJ'��5'

area de pena 'maximu) 2- Nesse inomento Ijãu �iuLa dois
adversadOs péla frente'(só eetava o guardião do Ind�lÍ3J 0:*-•• 'f>�.!$>.�+� •• 4l' ... + ••+.+®x0�"l'+'H"..�'�4>�.-..+�:o>••••ift+e
E. C, ) 3'}.,-,_ ava!}çon Hnquanto a bola' estava no ar,

inter�imlo 81!lsim ,Ú1 jogada, Finalmente, o couro foi Ü;t a
rede m�tante8. �pós o trilo t'O apito do arbitro. I@to evidencia
9ye j,élmais poderia ter sido marcado goaI, pois a pgl.'tida
rOfb w1errompida antes que {) jogador atacante a ti vesse

.
8.l'remessaup e PI',!, coüstiguinte anles que houvesse tl'Hns

p��st� totalmente. ii. linha dE' ,meta, Vamos Impor que n

:-:ã0 cnllvIdtúi{m os BciolJistis do CórCume Oswaldo JUJz nOllvesse apitado em virtude de uma falsa#oblS�rvação r\eha Se abi:H'tR H matricula para o curso de "PILOTO

otte S, A,; á, comparécerem' 11 AssGmbléifl Gel'ill OrJina- vü;uaL .Co;llieteria um. er�o d� fato, c(:n:i,forine� prescre\:e a I DE TURISMO" fies!.:; Aero Ciube.
da a I'F&lízfil"eé no dia·}' de illdrçü de 1944, á;; 20 hOl'DS, RBg�a V (laS' Regras, pagw8 29, Mas ISto nao annhma ti Os cuwiidêltoó devem preenche!' as segul;-ltés cuudições:
na séde a RIl6, Floriano' PttiXülO n'. i JS; com a seguinte or- paI'tlda, de.�acordo eDro a Regra,. Já. �t.' o 'juiz apitasse I a) ser bnif:iiie!l'o nato;
dem do día: '.

. ...
'. .antes da bó1fl entrar e "coGSignai38f', nú ent�fitoJ um goal b) t.er m�:is de 17 e menus de 35 anos de idade;

l'-Apresf'ntuçã() e aprovação dQ bülanço feéhado em feito depois �de inierromDida.a partida, .cümeteria um erro c) ser reservü=.la dfJ qualquer força arOlada do Pais;
31 de Dezembro de 1943, reliitório da Dir�tori::l e Parecer de �i�'e1to o qual. de aéordo com a negra V·Comentario, d) pOl':suir in:.'\�rução secuot!aria{de prelerencia completa);
do Conselho Fiscal. . .... ..•... •... .. ,..

,

paglD& 30; pOde anular urna p!lrtlda. e) !Ser julgado apt(.1 na inspeção de Imude;
2'-Eteição do' CünselIlo FiscaI e Suplentes para o Os dia,gramas 7 e '12 das Regras de Futehól da C, B. D r) ser do sexo masculino.

i.ercicio de 194.4. " �... . elt�cidam o presente. comentario. Este é relto li'} intuito
. ,Demais infü!illaçõ\'S?s ir-teressad?? poderão cbter

.. ". 3'- Assuntos diversofi, r umco d� bem· serVIr ao esporte das muUldoes. dIariamente na Se'!e do Aero Clube (Edü'JCIO fIo Automovel

NOTA:,�- Acham·se á (!isposição dos; seIihores acionis-l .

.

. '., DOCOHER I Clube do Brasil) ou com o i1Jstrutor de Pilotagem Aéróil

tas no escr'Hól'io da suciedade; á .Rua Flodani). Pdxoto. n'l ®•••u· �....+.-...+•••• it�e X®••9••+�:'+.+•••••�.+••® rSnr. Dauta Caneparo,

�;�to��ef�C62�U:jO�6�;�<>��f���b;�U:;}9;O.:,�'H�O 99�. d� de-Ifolhinhas para o ,ano de 1945 Blumenau, em 18 deJ�lleirodp.1944 .

•..•.
,

B.Ulli ....U ..-dl, �l ,de J<.Hlf>!fU �ebI�44". . I ... 1\g,llarda ii visita pessoa.! em sua Casa. cu faca ij sua encomenda Dr. Antonio Vitorino Avila Filhu

OS \111\LDO 0'1 ft: semor J(1)!n o'no WILLE, na Redaçao de!ite JOflH!t Presidente do Aéro Clube de Blumenatl

Redator; JOSÉ tOPES DE OLIVEIRA

Festa Esportiva em Indaial
*** Asso'ciação Esportiva do Va

O InduiaI h.s;:wrte Cluhe, le do Itajai.. ' .

querido gremio
-

da vizinha Esta partida está sendo an

cidade qll.� lhe· empresta {; dOSaIUGute esperada, poi$,
nome, rr;rá realizar. em Bua jogando em Ryusque com Si'U

praçti de esporte-s� no proxi- ac!'jTEfsarió de domingo pro·
mo dümi:;gíl, dia 30, uma ximü, 'o Indai'al fbi derrotado
grande feBrIl" e�porHva, .com: pela contagem de 6X3, e seus

tandõ do programa uma oU- íntegr!Ínfes estão dispostos ti

ma partida de jufebóI entre uma deslorra.
sua �equipa I)rinci?ai e o. va· A' nciite, na seile social dê
loroso esquadrão do S: C, clube, haverá graildiosa "s'Ji
Brusquense1· pi.campeão da 1 rée" dansante. '. ."

e�ê,�.....�• .r.o$;.4'í+�.+"'''''.{'+0 X®���.(.I"'.�.",,,, t- ••• (I>:I)ç .", ...0

GnrtUl]lB 08�valdo' 'Uttá SI A,
Assernbléia úend 'Orflinariá

Aero CIllbe
1f

oe Blumen�,u'
A.VISO

., ...

'.,
. ..:..

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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--- - _ 03 que a entregam a domicilio. Uma vês que () preço IPor recente resolução, a carne verde baixou de do quilo da carno foi .reduzido, acharam que deveriam,
preço, 'embora os criadores de gado e os que os ne- para se cornpenaarem, reduzir o pêso do quilo que pa

gociam, afirmem que têm prejuízos com esta redução ra alguns pêsa 700 a 800 gramas em vês de 1.000

de preços, O mesmo, naturalmente, dizem 08 açougu�í� gramas. Isto quer dizer que o freguez paga um qtlilo1
ros. Si têm ou não têm razão é assunto que não dis- de carne mas recebe na realidade 200 a. 300 gramas
cutiremos pois só poderão resolver a situação as auto- a menos,

ridades encarregadas do estabelecimento dos preços dos Quem tiver balança em casa deve pesar a carne

generos de primeira necessidade. que recebe. Evitará, assim, fi exploração de certos co-

Merece reparos, no entanto, a falta de oscrupulos merciantes que prejudicam e desabonam a honestida- """,�:;;;,.;;;;;.;;;;�.__._;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;; I

de certos vendedores de carne verde, particularmente de dos seus colegas de comercio. ,..__
.:.-.-�-.- ..-.-- .-+_:..-._;.�-.-+-.-.:.•-+-.-.-'-+-+-+:.,.....+:-.-.o�!.·_+_·-t-.-+-.-.",,_.·- .---�-+-+- - +-�-.:� O ia doG'rafico

I ELLIN6ER Bt elA.
Rua 15' de Nov�mbro, 588 - FONE, 1201

Será condignamente festejado em

Blumenau
Pela primeira vez, no Es- O jantar que será de 120

tado, pelo que DOS foi íníor talheres, em local, que ainda.

mado, será coletívamente Ies- será a ser designado, demolis
tejado nesta cidade, dia 7 de tra o elevado espirito de

revecelro proximo, o "Dia do união e confraternização que

Drogas e Produtos Chimico«. Granco". reina entre as classes gratl-
.. .

.

.

.

_ Estas solenidades constarão caso Neste espírito de cama·

LAEíl,ORATORIO Ou:;,. ANAL�SES I de um grande jantar de

coo.} radagem
certamente .advirão

..:-+.;_�-+-.-._.,,_.-._.o ._,,__ •._� __ I;) __ .+_+=.-�_+ fraternização entre patrões e os trelhores enteudlmentos
. empregados.

.

para o futuro.

As Gnat�fl'nar.o""ss de n�ilit�res hos-
1 M, U '! pitalizados

IVI E O E I R O S II
-_- mo ferias máximo dois pe

..
..

. RIO-O ministro da Guer- rtodos vencidos, os dias em

II
FERMENTO DE ALTA' QUALIDADE I

ra baixou o seguinte aviso; que estiverem baixados. Pa
. Para MIos, dncês, tortas e toda �astelaria . I "Mim de não sofrerem des ra estudo e decisão do re-

� ; � m;_m;;;.-._;;;;;;;;;;;;;__;;;;;__I
I c.onto_ Das resp��ti:vas gratí querimento, a !1nidad�, re-

W d 'H" 1
.

Z
- -

Ilcs ções, os oflctats, sub te- partição ou e stabelecimento

an ··a· .. ·e· e�na acnm I Dentes e sargentos baix�d
..

�S deverá iDform�r. espllcita-
.

. a.l '!
. normalmente aos hospítaís mente se o peuotonano sa

C·'. .. .,

BI .. B'I N it militares poderão, mediante ttstaz as exigencias do artl- r o n I c aproporcIonara a
.

umenau uma ela . 01 e requerimento. dirigtdo ao di- go 322 paragrafo üníco, do .

.. de Arte retor dRS Armas, solicitar regulamento interno e dos Aniversarias
Tivemos a honra de receber fi. visita da talentosa f!.°mu_e_Se_j.3I111ID_c_oan.snÍmd_earagdmo.slIl!II!IIiImCIllIlOg'II!I!isl!ll:e;mr:lZ!vllliiç:ll.!.0il!ilSIlI_mg!<1!�1!ilr!1liamll�!!!'l"�!!iI!·!Il!lt!li1!,_m&II1iIikMiI!i!õ",_'íI'

dama D.- Judite Guilhon, dígnissima esposa do Capitão D f. C A M A fi A
.. do Porto de Itajaí, com Wanda Helena Zagniní, a lin- E S pt E C I A!!.. 1ST A ,

da adolocente q·I·18 já na-o e' 'mais ma e�IJel'aDca e' TRATA�.lENTOEOPER.t.V�ÕESDASDOENÇ:A.SDf<.:.SENHORAS.

.

.... ...., U ::s..,'., SIm iWolestias das meninas e m'oças. Disfurbiºs da idade critica. Per- - O Snr, Paulo Gl'e88eJ'.
uma realidade vibrante na. constelação dos melhores turbações neuro-glandulares. OPERAÇOES do utere. ovarias.
artistas da nossa' terra barriga-verde, trempes. tnmêres, apendice, hernías, etc. - A Snra. D, Rosa Plúlipps)

Diatermocoagulacão - Ondas Curtas. espoM do Sr, Guilherme Philipp«.
.

Esta ítajaiense, que é a primeira filha, de Sta. CLINICA EIIl GERAL ***
Catarina, que tiro-i o curso de concertista. no

con8e1"1
Coração. pulmões, rins. ap. digestivo.

I VlcjcmtesVarices - Ulceras - Doencas Tropicaes.
vatorio de 1\1usiea do Rio de .Ianeiro, fez todos os CONS,: Rua 15 de Novembro, 1186 (€10 'lado do Hotel Elite) Jorna lista Eduardo de Cas-
seus estudos com destinção, e recebeu' verdadeiras con- REiUD.: Rua Amadeu Luz. 23 - Fone: 122!)' - B L U ME N AO· tro - Viajando em companhia
sagr�çõe9 de platéias �nJtas da liOSS,!. Capital Federal." vw 9'* '!!Ii__ ? i4i1PMâIIl'IIII"",*,iii....,_ ilPliiiltll!Sli1ã de sua h;""lIw. Sl'a. D. Mal'ia

Em bl;eves dias� a brilhante artista dará um concerto, Liberação de Aumento de fretes Meneze� de Castro pllm Porto

no nossó Carlos Gomes .. �. com satisfac,ão, que publi- d
A.le/Ire está passando hé:je paI'

aguar ente Blwnelwu. o Jornalista Si'. J1Joa-
camos a felicidade que· nos proporcionará esta noite U luaritimos, fluviais teiJ'o ele Casil'O, distinto diretol'
de arte,· em que tambem ao [OVO de Bll1menau será requisitada na Capital Fede)'al da pl'e:;tiqiosa
dado conhecer um dos grandes talentos do nosso e lacus! j,!'es I agelleia notid08a iJ1te1'1UlCio.nal
Estado. RIO - O presidente do I Ui1.sliociated Pre!:is". Ao premdo

Institu.to do Açucar e do ., Al- cole!]a os JWliSOS 'I:oto.� de uma bua
co01 deúidiu que a aguardeo *** estadia em nossa cidade junta.
!e requiE>it�da,· objeto do con· RIO, _ A proposito do au. mente com nassOiS c1Ul1l·j'imentas.

.lat? ;antenor � 28 de Hg��!O 1 mento dos fre�es rnaritímos,.

I
de 913, que nao t�nh.a. 0100 o sr. Jorge Mma, secretario! ......,""""''''"''''''__ ''''''''''--_ ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''·s

e,DtregU.8
ao ,compr.ad.or P!!f da Comis�ão da Marinha Mer-I' II E L M U T H P R U B S T

falt� de. tra.o�porte ou
.

outro cante) em declaraçi5es à im-
ClOtIVO Jushfwado, e �uJo pre· l-,rensD, esclareceu que 3 Co.!

DENTISTA DIPLOMADO

ço de ve.nd� ten�a Sl�O tatu· missão de Marinha Mercante,
rado, [-ouera sel' .hberau7. des· da acordo com autorizaçãode que a.respectIva dup.lCata dada pelo coordenador da
tenha SI�O de.:;cootada .em Mobili2:ação Economica, re-I·estabeleCImentos

.. ban_carlOs, solveu aumentar de 150/0 (IS
antes d� entrar em VIgor a atuais fretes maritimos, IJuvi
reaoluçao D�. 65 43, J:lesr:JO ais e lacustres, a partir dos L
qu� seu venCImento seja pos navios suidos a O hora de \!.).+•••+�•••+ .....+••••••0 ú®•••+.�+.++•••••••••••Gr'
tenor aquela data. hoje, 22, com exceção das ::

seguintes mereaú(tl'ia�: feijào, :
banha, arroz, batata, farinha ..

..de mandioca, açucar e óleos �
comestíveis que· não sofrerão .:.
qualquer aumente. Os artigos ..

de armarinho, perfumarias, e :
te;,;idos de vaio r unitáro su· :
perior a Cr$ 5.000,00, por voo ..

lume, sofrerão um aumento :
de :!5°/o, sendo que os volu- ::
mes índivisivei::; de peso uni· +

tário superior & mil quilos, 0

terão um aumento dê 10%. 0�.�+••• 4> •••••• �•• +••••eo 0 _ •.•.•.+_•••••6

A V I S O

li;

Alem dos NldíOIi! General Eletrie �ceitamos toda
e fjualqucr outra marca para concerto

GARANTIMOS O SER\/IÇO
EWALDO li .. MUF....LLER .

Rua 15 de Novembro, 1301 . BLITMENAU - �ta. CATARINA
Telefone 1.249

I... ·

Diplomado l1a 20 anos e com prática nos principais hOsPitais doPais.
HEMORRÓmAS. VARiZES (VtiAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS

PERNAS. SUA CURA SEM OPERAÇÃO fi SEM DÓR.

Maioi" sortimento em:

1-:édICODE�;�!ff.��!�e�!�!!��i:ça.
-

e d;a Pél'l!

Consultorio: Rua q de FeverE!_iro. nr, ? (ao lado da
t • redaçao da "CIdade) .

.

I Puerícultura > Regimes alimentares para crianças de peito - AvHa

I míneses - Sífilis infantil e do adulto.- Ma.nchas e Feridas em geral.

Dr. A. TABORDA

Social

Cura da Gonorréa em POUCOS dias
Tratamento especialisado, por modernos métodos e eficientes, das
doenças de senhoras, crianças, �oração,. pulmões, estômago, fíga
do, rins, bexiga, intestinos (disenterias, amebiana, colites, prisão

. de ventre. etc.), diabetes; obesidade, reumatismos, sífilis, malária,
opilação (mal da terra), erisipela, eczema, etc.

Diatermia - Czonotermia-Electro· Coagulação
ITOUPAVA - S�CA B L li M E NAU

Fazem auos hoje:
o Snr, José Schubert, tuncio

nario da Empresa Garcia,

Esieoe durante .11gu118 dias nes'

ta cidade em gozo de terias. Re

gressando ontem. a ?apitaiT do .'!!!fj
tado, o Snr. Areemo C. Neqreiroe;
competente e atico Inspetor do
Lnstiiuio do Pinho, onde exe�'ce

suas {unções no posto daquela
capital.

.

'.'::-4.�

Hermano Beecker � Está

em nosso meio II SI'. Hermomn
Beecker, distinto representante co.

llIe} âal em nosso Estudo.

D. Elza Sehoenau - De S.
Paulo, oude

.

el>l('ce em viiSita rt

membros de sI/a f'amília. acom1Ja-
nlwda de 8UCl8 duas íniel ig61des
filllinluv,; .1llarcia e JllJargue1'it,
J'egl'esson ontem a EXlIla, D. Elza

SchoentIlt, digni88inw et;jJo,;a do

Sr. Eugenio Schoenau, propJ'ieta-.
l'io do conceituado"Bar Avenida",

COM MAIS DE 10 ANOS 'OE PRATICA
SERVIÇO RAPIDO E GltRANTIDO

CONSULTAS: Terça e Quarta·feira - Sexta e Sabado

H U 1\ 15 D li N O V E M B R O. 742

ds Madeiras S. Ai.Exportadora
Stock permanente de:

�iladeiras de construção em ge�
ral, Forros, Soalhos, Morduras

etc.
Telefone 1337

8 L U M E N A LI .. Santa Catarina

&ii

o sabão

em E I
i

Clt WETlH nmUSTRIAL rnmVflU iMarca Registrada)

a sua roupa
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