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I �bprg as SUle�las ao I D A aN' T[�N�A D' E D!rH]i��H:rª Ii lU �1O>...Ji I a �, lf � I �, ���, "r;. �- �re fl1e se Dli8 as LH!' �nt· '�·�t.j;�!L�>1nL�J I� ,
m

II �--'� ---� IRio, 11 (A. N.) - o jnidstn I IV - Dlgttalina -e shnllares ;
I
�'lr�'=� :;,�::c",,�rn"''''''.-7ie�'5S''''!�''''''''':0[0 Alberto, coordenador da V -- Aci.'o citríco � acido sa- ,

O lôgn�,"","_:o,o,,�. i

I
�..,!�� ."'NR. IMcbllízaçâo Economíca, ass inou lirilko ;

�
'iV��ZUíJ.a seguinte portaria: VI - Aspirina, aníl-aspirina,

«Considerando a necessidade arn ipirina, arseníco branco, ben- , Théo Costade poder exercer maior contro- acato d'e sódio, f>:!lac:et��a" g�i-Ile sobre determinadas maté- cose, gluconato de sódio, lOGO IlidS primas, uü izadas na índus- metaloíde e iodo em: !gl!:ral pi- Itria químíro-íarmaeeuüca; rarnído, satícllato {]oe sódio, sa-
considerando ainda, a conve- �.ofello, urotropína: Iniencía de bem or L:intar o 'co- VII - Barbituriuos em g'�ral; Imercío das reíerídas matérias VIII - F�i101 e Iormol: Iprimas, r;o sentido de melhor IX - Piopíonato de t05!.o:I te- '!atend-er ao interesse publico. iono e Ielículina, C[;l1�ljOS[OS oe

('E, atendendo a sugestão apre- derivados:
sentada pela Comissão de Co- X - Cosna adrag,mie e goma,merda e Industría de Produtos karaya. A venda destas matérias!
Ouímicos B Farmaceuütos, no primas fica na dependencía de
Rio de Janeiro, resolve. autoiização €xpressa ela cornís-
I - Unificar as portarias 59 são de comerciá ,e industrra d::

tde 15 de maio (.'e 1943; 129, 'ih, piodutos químicos � Iarmaceutí- I10 de setembro {;.� 1943 e H)5� (OS oue de acordo comi o levan-

\d� 21 de janeiro ('O correm'! aEO, tatn<;>�t'Ú das neressídades da.
ampliando-se e darióo-lres a ':104 ínrlustrla 'detennínerá as quotasva redação qu-e S'� .s��ue: .. r '",,_.

com os respectivos preços» IIFicam uomo sUJ :HúS ao regrme l-� . _ _ _

de quotas, as matérias primas! .:� I!:'l g:.�. h,,���1i:" "Im t!l��tã ..sr::aUlntes: I (JJj) b�&�lilif!:r@",,� �nil ����h
'fT - Al'ca�oides ,e seus sais; I I�deirfi de SYDeineuI: - Substancus r;ntorp�c-e'il-, ...

tos' I'
.

�

IiI - Sulfanlbmida, Wl1l'JOs-1 Ch�!�gkil1�, 18 (A" P.) - A
j

.n,cp.'l-l' a Chll1J:l!:;:':'1 a o,osto> d� �al-tas � derivados (Sulfas �m '12,- 'VJ -, :, ,L ".V�Ü ""J J '- �

"'1"
5

I we�n d'esenvoheu-se em forma.!ü J'
.do movimel1l-:J do(> urna pmça,����<=��

cobrindo J tf.ecl�p da c2strada daE!Ulfane clªr�i] di�raâiie Birmailia em r;oder dos jap'J!w-
n

§ ses, anu!lcÍ'l [) al�o coman.do. Fo-a !niUlfUIUitiLêl! rdm ocupadas novas p'Ü"iÇÕ'êS ao

r;orte '8 sul da <estrada, ao mesmo

teml�D que os gu'errilheil'os chi
n�6es que op'emm atráz das li
:-ú-,as jarorn:sas, ocupa' a,'1l J d'fs
fítadeÍlo Sypineu.

lugar. a ordem. porqua
nada se ccnstrol j
GETULIO VA..'IiGAS

. Q. G,

100 caças
mães

Q, G. Aliad,o de Napol�s, 19
(A. P.) - Mais d", 100 caças' ale
il1ã"Côs fDra1U �ncontrado;; sobre
PIQ.:'51iJ quando 0S aliados bom�
lJarcl�aram o centro petf')liIero
rumeco, stndo abatid"J3 treis d�
l;:s.

t

- Foi D. Pedro II, qU�t1clo U I
Kon.ks�e brasilBiJ 0, eStJecialmen
ti:: o CB!lrá, estavam cruelmente
diúmac'os por terrivel SIBca, -em

1888 - uonhecida peia seca d{)s
fJrês oitu-'. O monarca, saben4
do ela situação de extr'2'ma pe
nuda das populaçõ::s sertanejas,
qu-e ent2:.o menriam, a fome, re

:;:olv<ou prestar toda a assisten�
cia possivel aos flag.elados da
grand� seca. Objetaram .. lhe que
'eram escassos os recursos do
�rári{) publico, Foi, então, que
t0ve Pedw II a célebre frase l

� V�nda-se o ultin,o brilhant'e
da GOl Da, contanto qu� L1'êl1humfoi a comu
bra::ii,:üiO morra de Üime!

O plOblema das secas, COl1sti�
tuiu, durant� longo t'empo, uma

das equações a r,esolver 'H al
millistraçf.o brasildl'a. O GDver
nO Imp.;-.ri.al f.ez construir os pri
m::iros açudes, N o.VOS J".eserva

tórios d�:; agua foram c:)l1strui�
'Íl:l- dDS co Gov�rno do Pr�sident�

Ellitáci;) P�ssoa. Mas tudo issu
não constitui a senão uma sDlu

çE.o parei:ÍI ao pro'lhma. D::PQis
di: 1930, fez-se mais Feia solu
C&o cio probleE1a das secas do

dv, t1Ue em c.eIl1 an\o,s da _vi::!a do

��6*�������.�••�9++�.�êo����•••����.����.�.��.0

a farinha Pabricad
1

I

COfPunhão
homens

dos

... ,

Vf'nde sê um "til estado novo, instalado cnm

g-1sogenio [ij)() "!mbert". com 0'.1 �,em n:,bo·
qúe para carga dü madeiras� Informações
nesta redaç4o.

-

Vinha no oníbus, desfigu
rado '8 melancollco, tinha
LOS olhos qualquer COUS:l de
tortura. E COl110 s-� dirigis
se: DE' pedlndo f6go para Õ
cigarro dr; palha, resolvi
perguntar-lhe <O qLL'� seútia.
=Nada «seu ll1ÔÇO", mais

num sou macho que nem
meu pai queria,
Tive compaixão da sin-

gular expressão do [ovenu
que por certo, ontem Se! jul
g,wa apto para tudo, mas

�',;io a ter pelo qU8 dlzia, a

desilusão que jamais ímagí
nou: incapaz defíui.ívamen
t� para o serviço do Exér
cito Brasileiro.
Com os olhos l; oiando nU4

ma d�cep(:ãD intima, pitan ...

do ü nul feito cigarro d"2
palha, r,31-emiJwu da partida
á chegada f.iQ Quartel, onde
"!t1x-erg!Üu tud o como novi
dade e miJis sentiu-se wm
vontade de sêr na ativa um.!
soldado do BrasiL P::)J'énl
voltava s.éntindo-se enxova
H!ado e meno� homem qUê
os Sé;llS companhd! os, co-

�;-�Jlpc:-=-�:�-������:;;:��;�������
;;.��..�-=�-.:,.=:z�.�.::;;:;=:��������

Rio, 13
rauníê :Q

'ITl'O dísse: ,do seu lugar>,
Ia voltar só que nem um

doente, (0111 :1 mesma J OUp�11
sem nada poder C0111ar além
de> ter síco u'm il�::.ipaz,.
Apertado pelas queixas do
lo'.'('',in, procurei refazer-Il.e
da C:O:Ol asa ímpr-sst.o, e que
não ére um mau brasileiro
!_I()I' isso, porém sim, !1JO es

tava em condições físícas de.
suportar á rustioldada da '=5-

m�a do soldado.
Calado me ouviu, comi,.; o

m.: calei, [.'=ilS2l11l10 J le( f ou
formado. f{,:sponj�u:
- Na. I a .S:U 111'6ço, o sr.

CO'I\,,'r�a t onito, purque '

um mesmo o que meu puí
num quuia. - M�n pai ql,'e
ria qu'eu fôsse 111][.:11° c!';
y..:rdi1.j'�, e :::u num s'ei como
ilinda vou dize qui S8�1 la-

g'?d\:O.
- Aperki· l!�'e a mão for

t,� 2 E.ai' meSlIiO relEi chuva a

iOl"d, p::nsando com os m::,us

sd:: Lotõ'8s; como el'es sf.o
(lHereí1t-:::s . ' , como SU')
êles tlo d ifer,�l1t 33 ,

- ,

! a
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�- -<$>- +-�-"-�-9"",",�-�-� U:]",3 biclcleta para Senhora Em

ótimo estado, e preço razoavel.
Infosrnações na redação des-

ta folha. 6xl

;:;�__M"'�I====dJ� ....-"-����...�i
IHC" ��i,..·rt !1'�'"�f�'" ��K;; !í;�r��1 �s:{i_;jJ f: �fr;��t J

� f:
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Geri:'·i
para artistas

'"

�.: i"1 P-;

�)t; �

;t;;:1,1./ + :� ...

·r:":���.. � ,<.-'�::;

Vê!!u!e-sc
1 Bornha e um Mofar
CASA \VILLY SIEVERT

DC.(10E'ito ii dlsposição 2 O/O
Deposito Popuiar I": O/Ou

c/Cts. ClJin avíso de 30 dias 4 Dia
" .' t> 0' 60 dftls 5 O/O
Idem id '" Q" !!;��g 5 1 �2 (_II'J
Idem i{rC rn 1 .ç� i: as 6 O/O

C/Os. Pt8Z(1 Fi."1' o () [:�t���ef3 ()j2 e/O
Idem iUE'ill 12 ,) Ó O/' Palpitações

Dyspepsia
Gazes - Azia

"Arrancar e destruir gr a'

I vatás é concorrer para o

desaparecimento da ma

la ria em Blumenau".

l\\/IC!r=\ ' ,v

Blumeuau, 5 de muío de
194-1.

(i3); AUreao Kf!cstner

.

R.e i a c ã o
Cr$

A:>'rto Hacusser I.7Fl5,o';
Ari nniu Of H1PF; 425)oc;
Be l'Uardo ::11 uer 1.200,0 li
Cados KúHke 625,ü()
E�!ch Wt'rner 5pD,ao
.Feltx Ro!hbGrih f)�:l5,00
F!'2derico Hl'le1z 108,00
Oe] mauo Klemz 666,00
Guilherme Richter 5H5.o{i
Gurtavo Ol'flSsm::mu 000,0')
II.:' Da Jungbluth 595/JO
lir�{h'iig M':hr1ke 110.00
!i�'nrlque Hcetie 51)0,(10
H2f1I'iq!:e 1.«lrb 515.(10
Henrique "','g;'1er 5t,O,üG
Hu�:} S0cher Oon,Oo
t\t1t:.x Grassmann õon,O'1
C�'c:--'r 8üi1ileid21' 0:)5,00
Paulo Eh'ckC'r. 595,00
Rc,;o TO Ei>keh1eu 595,00
j?,ld( h He cklaender f16' ,00
Victor Prcbst l30,00
y\.TI�, Anna Fouquet t195,oO
VYE, Anna Hofrnarrn 5!-l5,üo

I 'Y!al:�em<lr S80dfT 5�l5,ooJ \Vfl.!fer Ti1('Hi�H'n 4�5.(lO
"\VJ!y Si,_,vert 6oo�o

0�P>f;<i'���$�����+��,���tb --<

fI! t f{J'd!fJ e» ;; O-",,�\1v�H,,�2. .

ANUNCIEM: NESTE DTARIO
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RAY' MILLAND "�.·.·éLAUDETIE COLBERT'� BRlt\N A�)fRNE em

COm qual dos dois?
GINGER

"

o tipo da comedia que todo o mundo vai ver, gosta imensamente
aconselha aos parentes e amigos para que não a percam !

Menina, moca e mulher ... tres papeis ln� O"·I·'lt�·:",;íl1Lnl-.o internre-, '..1..
o --.... ..... .0 �................ '_ 11..:- ,L;L.O \,J_� 1:. ......

Uma cómedía romantica q�le os espectadores não esquecerão tão

.faeflmente'! - Um espetaculo elegante que será todo um belo e
. .

.
.

-
.

.

picante divertimento! Com qual dos dois elegantes e simpáticas

galans ficaria a encantadora Claudctte ? Uma comedia finíssíma fI I
No programa, Fax Jornal' -:- Babado: Plat.eia 3,00 1\2 a Mil. 2'.00

Balcão 2,00 _. 112 e Mil. i.eo Domingo Plateia 2,50 1[2 e MIl. L�O.
Balcão 1,50 -"- 112 e Mil. ,1,00

No programa

tados pela «Incrivel Zuzana» de fato é . uma incrivel comedia.

-l,30Fox Ju)'nnl Plateia. 3,00 l [2 e MiL 2,00
Balcão 2.00 - 1 [2 e I\1iL

2,00 - li5 e Mil, 1,50
1.50

8,15 Plateia Numerada Cr 4,00 Balcão

"1.(" ,

1\�OnCUrso

J
III Qua� será O "crack' mais perfeito?

L��i�,�ll O resultado da t«. apuração
. ,-<. .

De acordo com o contido nas bases deste con

curso, fDi efetuada quarta feira ul.Ima as ló horas a 7' a

puração tendo sido o seginte o resultado.
BERGO (Palmeiras) 48-1 votos
SCHRAM (Palmeiras) 483 votos
AR!3;'ClO (Olírupico) 332 votos
Aliar

.

(Olímpico) 186 votos
Teixeirinha (Palmeiras) 105 votos
Bórííuho [Olimpleo) 70 votos
\Vuldir ,(OHmpico) 57 votos
Kiüzke (O uaraní) 40 votns
Aldinho (Palmetras) 30 votos
Augusto (Palmeíras) 30 votos
Bõía (Aimoré) 23 votos
Rlldi (Guarani) 22 votos
Heíne (Olímpico) 21 votos
Waldomiro (Interusetouah 15 votos
Passold (5. Lourenço) 15 votas
.!.VIiojo (Aimoré) 7 votos
·Otavio (TupJ li votQs.

. ... Doquíuha (Palmelras) 5 votos
De Maria (Palmeiras) . 4 Vi3!OS
leo (Olímpico) 2 vetos
Nelson (Guarani) 2 votos
PUI1Hno (Aímoréj 1 voto
lV\enezes (olimpico) 1 voto
V�Tilly (Olimr:ico) i voto
OrivaI Guarani 1 voto
Lazíta (Guarani) 1 voto

Este concurso, alie Iníclou-se no dia 13 será encerra"
do a 23 de setembro do corrente ano, quando será e1ehw.
da a ultima apuração, Aos primeiro, segundo e terceieo
colocados serão couterldos valiosos premies, de acordo
com a clussWcaçã() obtida. Esta folha publielli'à diariamen.
te um cüuj:;on, qua deverá ser p;-eenchido com letra bem

legivd e envÍi..Ido B. redação desta folha tendo o vot.ante ii

cuid!ido de IH);' sobre o envelope ª palflvra "CONCURSO"
Serão feitas lhas apuraçõas semanais: ás qual'tas.lcHras e

aos s:lbados,. ás 16 lI}ras, trazendo esia �olh(l 08 regultadü'i
das apurações llOS dias s9guintes. Não serão levadas em

consideração os votos que vierem dilacerados ou ilegive)
.

-we--v ..... , =m.,...t=_ ����'""�

'ConcLuso Esportivo ,Cidado da Bhnne�l�ij, �
'-«�"?r"'n"F-....,.==.... ......,.,......� y;=·=...===cr="_w �L3i" =--r=q. Y

. Qual o jogador mais perfeito dos clubes filia I
.

(10'-' li T B D 9. �l l:J ÚJ D. ii.' c': f::
,1
"

�

I
liOME:

�
:l

CLUBE A QUE PERTENCE:_________ fi
�

I ASSIN..l\TURA: �
fi

--===-====�-==================�==-=-========.========E==-=====3

A Liga Blumenauense <Ia Deportos, em reunião hoje
RESOLVEU:

.

R
·

t
.

l' -,. Inscrever pelo Aimoré E. C. c amador José Silvino egls ro
da Cunha. ,Habilitações para

2 - Comimiçar que a f. C. D. deferiu os pedidos de re- casamentos
gist:ro dos a!Iiador�s rlaroldo HeidoTn, Heinz Eugen Oerding, � '""" .... ·1 IR

- Colaborações recebidas não
Hellmuth Parucker. Norberto Wil!erding, Erwin Roepcke� OIa- i5i. U fÃ serão devolvidas e fica sua pu'

via Atam:z_io. João Scluamm ,9 EwaJdo l?ràygang, os quais fi Faço saber que pretendem olicação a criterio da direção.
cam,. assim,. considerados inscri!o$ pelos filiados $; Lourenço, casal'-'se: Heloy.Dalsasso e . Ja' se nll'!lh""'m a V<!lIm;d"Ji I'\l.� l"fl1l'>lnon�.

.

D'I C
•

'Z
.

dI' ati_;, . aJd . \!"-JIl.<lUw.l- 'i!)li;:j �VIUl�.iI llt! AJ>Ouaraní, União,. Tupí e Aim.o.ré;, respectivamente.
.

. 1 ma ezma ere o' E a, na- " -

..

I d ··E· d
- Cidade de Biumenau" não . . �. .,' f"3 - CfentiIicar que a F, C, D. concedeu as seguintes Imns tura eS.8 sta 0, nascido aos

6e res onsabiliza r :r... AVIsamos
. ao� w�er"essados qu� Ja:se ?nCOil,,� cID

_

a

ferencías : Hemíq�le Lucas e Oipe Alves de Oliveira. para o 16 de dezembro de 1923, co- .'mWdg� em artir��' co.nc�.:s I'
venüa fiR gerencia cesta mIna OU com o CUEnsta esporhvo

O. E. Olimpico, e José Gomes de
.. Oliveira, para o Palmeiras merciario, s01feiro,domiciliqdo �" .:>_ •

b." assma o�,
os coupon8 p6'.1'8 o pre.s12l1:e (lll!lCtH'SO,::, :::azãCl de vinte

E. c., podendo ,os dois primeiros" participar de jogos oficiais a e residente nesta cidade, filho ®••••+,.,•••••,.�••_._.+.+=o$®
I centavos (Ci.' 0,2(;) c!idn um.

partir de 12 do correjte, e o ultimo, a contar de 25. de julho legitimo de RodoUo J)s!sasso
PróxiIT'..o vindouro-

. .... I.' .
' . •

e de sua mulher,D; Especiosa A t e n C � o J�
.

4 - De conform!Qad� com o recomendado no ofíCIO n. ZaneJa Diilsasso. Ela} natural I
lIlI

.:>
lv.L .-.•-""'-.,-.'t.-,.,-,�=,'_-,+.-�x .-�-�-'�-:(;-�-.�=<>.-�-�

5! 4/44, da F. C, D" advertir o Q, E. Olímpico, por ter se diri- deste Estado, lH:lscüia em l' de AnuncIem neste diario.. i
O'ido dhé!umen!6 a mesma El1üdade. em o!ício sob n. 36/44, o março de 1922, domestica, sol·

I<:l

l'
.

1 z- fo' a� u' "'do
..

leira, domicili.adá 'e residente .:"-.-"�._;_-$-,.-"--.;_�--<;
qua , De a mesma râ ao: 1 ,q.ly<l ;

.

.. ,5 _,.,.. .. Tendo em vIsta o OfICIO 514/44, da F. C· O., ,comu- nésta cidade, filha legitima de

nicar' q!íe 'esfão impedidos dé tomar parte em matchs oficiais,os Mlilioel Lourenço ;&'eredo e de

seguintes amadorê5: Ludovico Nizar, por falta de fotografias; sua mulher. D�,Çézína Agosti- I
SebastiãO José GonçalVES, idem, idem; Mario Vinotti, idem, ide.m; Ilha. Zere 10' .

,

.

Bento Corrêa,.por fal�a de pro'já de que se acha quite cora ri Apresentaram os' documentos exi·
servko fl1ililar; José do Nascimellío,. Egon Schwanke e freded- gidos pelo ártigo: 1130 do Codigo
co \yjeege, p0r falta -de prova de que se acham.alis�ados. Civil. sob U' 1 2, 3 e 4. Si

6 ..::__ Determinar a realizilcão, dia 18 deste mês, .. do jogo alguem tiver conhecimento de I

Ouarad F. C; X G. E. OlimpicO. marcado na tabela. existir algum impedimento legal, I7 � Designar as seguIntes autoridades para a partida acima: acuse o para os fins de direito.
RimresE-nfanle (ia L B; D. - Luis Reis; Idem do T. P. -- E; para cOnstar e chegilr ao 00,

LeOI)old6 CoHn; Idern da G.:.T; F� -'- João B. Kl.uppeJ; Juiz _:dos. .

d
..

J
- ,nhecimento de. todos, lavro o pre-105. ql.la,jros - Arnaldo. Silva;: Juiz dos 20s. qua ros' �

. oao

Carvalho; Aux_!1ians de Juiz �;do Guarani; Bilheteiro' - AI; sentil paúl ser afixado no logar

zuir Ferrari; PürÍf'iro ......: BraüÍio )�o.uza. do costu:rn.e e publicado pela im,-
Sala das S%si)cs em Blmnenau, 16 de maio de 1944.

prensa.
' 'I '

(a) ...4.meriCo Stamm c(a) Luiz Reis Blumenau; de 13 maiO' de 1944
President� Secretario . Vitodno Braga:

Oiletal do Re:&lsÍl!Q Civil j ;, _�,�,

Expressiva vitoria E. Olinlpicodo G.
Por 5 a 1 tombou o Guarani - A renda foi bôa,

apesar do mau.tempo -- O gramado em estado lastima-
'_ vel« A atuação do arbitro ..•.

;::.�
.

o jogo que se realizou an- I Os quadros' jogaram com
ontem} no estádio da Alam,» o prímelro período foi" bas. seguinte Iorniaçãc:
da RÍo <Branco, entre 8S e- tante-dísputado, uão havendo Guaraní: --,- Rolando, Badí.
quipes do Olímpico e Guara domínio de qualquer dos Iítl- e 'Falte!; Nels.oI? Ma� e

Di. era: prosseguimento ao gantes, Nesta fase o Olímpi- LUClO; Alícate, CIrilo, Lezítá,
campeonato de futebol do ano co conslguou dois tentos e o Corrêa e Klítzke. '

de 1944, patrocinado pela Li· Guarani marcou o seu tento Olimpico;:- Waldir; Artur.
ga Blumenm:!f'llse de Despor- dehonra:"

.

e Arécio; Pisca, Heíní e Ge-
to� .. t§:v�,Jl, .. Dre.l;;en!lJáJo,u�a"" HLnasegunda.parte, porém nerosc; Ico, Nandioho. Bó
DUIDa aSSlS!bIlC18, nao obstan. os "grenás' comandaram, a dtnho, Pie e'Menezes.
te o . mau tempo reinante, refrega dando sério trabalho j ,:t:*)jC
t�ndo< i:)!_doa.r.I.ecaciada a quan. á;d..�. f.eSB. bug.rina...�aíS·. tr. 8S1 Apito� a partida o sr. -?-r,tlu dA, Cl,$ 1.225,00. .

. "goales", consquístaram ..
os naldo SIlva, que teve varias

E fora d,� duvida, portanto,' campeões de 43, consegulndo falhas, prlnclpalmente dUaS
que o publico ama�te do es- asssím uma contagem de õa l , que poderiam ter tido resul
porte-reí Dao. esta' olhando vingando, de certa Iõrrna, o tacto pouco agradaveís. No
tempo para asstsür. uma par- resultado do amistoso reall- primeiro tempo, marcou uma
nda, mormente quando os ad- zado ha tempos. no qual 10- penalidade maxlma contra a
versaríos são pcssuldores de ram os com�Hi.nheitDS- de Só. o Guarani, depois da '·redon.!
bom .cartaz. � isto é um pre- <linho derrubados por umína- da" ter visitado as redes: E,
n�ndlO prO,ITllSSOr parti as pro- pelavel 4 a 1.

.

esta penalidade, não surtiu
ximus pOJ"ilas. Os tentos foram marcados efeito, em virtude de Pie te
O jogo tev� uf!1 tranSCOrrer 'um por Bódínho, Nandinho,' Ico, la batido lJlli.1.' A segunda
tanto prejudícado pelo mau Menezes e Helne, sendo este grande Ialha�o ae bitro foi a
estado do campo.

PrinCiPalo'l
ultimo de pena maxim&; O marcação do 4' t�nto do OliD;l'

mente ��s areas, penais, onu.e u.niCO .ponto dO
.• ·ou.arant foi PiCO. ; pois lco . e.nc{)nt�ava.sea lama !Subrava' ... Contudo marcado por Alwate. completamente ImpedIdo ao

receber a pelota para envia·
-.-..:-+;,;;;;1.-+-._+_._+__+ o t-�.::--.-=--.-.-:-""",,+,-:,,-.�. la as rêdea.

.

***' c;,

A prelemlriar teve como
vencedor tarubem o Olimoico
por 3 ii 2 tendp sido' dirigida
pelO sr. João Carvalho,
.-.�-,+""".�__';.,�.,-•.- .•.-"-.

EXPEDIENTE
fel.1099 .. ( .. Po�t�I"57

Dr. Achmes Balsinl
Diretol'MResponsavel

.

Dr, AUmwD DaIs!ni
Diretol'-Proprietario

.
.

liga Blumonauehe àe Desportoij
Boletim N°. 21

Oficina. Propriia
Rua. 4 ,de fevereiro. 1

Assinaturas
A.uunJ 01'$ f)O,OO
Semestral Cr;fj 35:00
Colonial Cr$ 20,00

Numeras

CivH .

Avulso 01'$
A trazado 01'$

O 9f\
,uV

0,50

de
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lDENTISTA DIP:i,11ll1liADO

COM M lUS DE 16 A:":'HHl OE PRATICA
SE:!iVICO :BAPIDO E GJ1_FLANTIDO

do Snr.

o H
• • o

e no

l'
I

lDUan01a
l b

I

(!j b@j�t; [�e '�ra�i�tes
��i m;���g�S l�irr�s
BI:€'Df g Ai res, 9 (A.N) - o

Iustítuto Argentino Brasíleíro
de CuHu;oa N!C81'regtlU o €8.
cultor JL:uH (iH":l 2\ovarro de

. executa- n "maquette: de um
biF t 1 do l!� ró; hrI.!SÍÍr·ii'(' JC/i
qutm Jn�é da Silva Xt vier, \)
TÜ,,!·i �'j: t< s; (la ra I)pcrtunamen,
�p f··zc',· (' Jl,·r:l·!o num df·$1!l.

I
g1 :;�], ur: .: publícos de 811'>
11' ," :� ;I·';;'. O :\ {!;ll ju ,(jj e,\

� c"lb;':0," set.à l"i ínte rse c
[, �Ç:i�\l d> ..&,ve\�í:lu Vc:rHz com a
i. C:-,l!i. �,'ligue];,ies, onde j'-'< e.

x!��h um monclíto com ums

f-.:<l:C� ccmvrnoratíva, i"::1UgU-
r.,�!f) há a:gw,p, finos, DO qu�! �
E-i:" rev·et"\n(�lE! o Brasil, u 7 de
setcmb-o, anualmente. O mo
m:\IlI'!:!" fl;lf'à E1 igi,:o per subs-
ct ! çt1 o pcp �1' nr.
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