
LONDRES, 6 (A P) __ A
Associatsd Press captou
uma írradíacão da Transo
cean, anunciando que a in
vasão

. começara e que o

ou
.,

ln
sendo bom-

o ,urop
interior a seguinte noticia LONDRES, 6 (A P) -I Sena, Dizem as irradiações
urgente: «A. invasão come- Informações alemãs dizem

I que as tropas de choque
cou ás primeiras da manhã, que vasos guerra aliadOS!

alemãs foram tambem ao

com paraquedístas desem- estão canhoneando furiosa- encontro dos aliados, inves
barcando na foz

..
do Sena, mente o Harre na fóz du I tíndo em barcaças.

LONDRES, 6 (A P) -

As sete horas da manhã a

Tr8llsocean irradiou para 1

=. Ditl.rioM.,.!!.�atuÚno ·�.I 1Esanual '�, Cr$ 60,00 �

=::
Cr$ 35,00 r

.

RTulc0 Cr$ 0,30 �
��

--._--------------------------

r vam de ..

e t d cosiar
Londres, 6 CAP) - .A a· a extensão, ao longo de 150

gencia DNS anunciou que milhas que separa, Dunder
os alemães esperaram o de- que do Havre,
sembarque aliado -pnr tods IRfAma recebeu IS Navios aliados bo bardeaaiiades Ci�D liDiU1�a

.
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.... y� ":�. Londres, 6 (AP) - Uma manha diz: que também
,l.üU1f! 6 (.4. �I. _

•.

.isuseu informacão irradiada da AI!). 1 .

l' 1
seusccao a uoncía víhí culada . .

.. '" VêH!!GIS üe guerra H.lac os es-

\]ela '{lInissora de Itoms que I tão bombardeando feroz-
íoreas das Nações Uuich a- R�Urtul; desod®rliada mente o porto de HaV1'8 e
ésbarsm 8, ,l{' n"'-I,nj�"TI r,� I

�ri\.'I;cidad:;;'a�·f(}����'�E8;1��'fl P�ra rJ n�ri� Ü� Rmm� � rio Sena. Diz tal irradia-

r'lram
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recebidas' em Roms Nanoles .. 6 (AP) _ O Q. �ão que as tropas de cho
com maulíestaeões jubilo. G. Ah!:Ldo comunicou que que alemã foram ao en-

as tropas nazistae estão se centro das tropas aliadas que
retira ado desordenadamsn- encostavam na praia. em har

para a area norte de Ruma. cacas de desembaruue.
,
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ROilHl 6 (A P) � Um grupo
anti racista Italiano tem tra
vado varies encontres com

e (�.�, i.�: �'� cad .�;�

tOl3
r.on-j
,

I
I

-_ -_ _ "-' """'-1� �'''''�'i!"aii1fiTh
I�l3 t;;?:�_�_��i�

l]'�l �·tf_��

Meti fi f� b�)
: ��lli�e�:··1·�-�:::��� Ej�� �J
i�v� ���� f��-�����f:-ti:f1
ea �1$-·. ��âi�-lr�_1i�'�ft:�
ti�f:i1:. �5!t'��f'���·�,�
. .

�gf;��g��

Théo Costa
Não tenho rádio. mas á convite da Escola de Arte Drc

pdl.áHca, pírueí O da Redação, para ouvir o programa "Músi
ca e Poesíu", irwdiado sexta-ieira última: pela; P. a. C. ��

Primei:camente este pessoal da E. Z\.. D., tá p"siiivament�
simpático, pei;:: coragem com qUtl vem ccnduzjndo o propo
sito de cultivcr a: litemtu:!.'a e a luúsIca, pela nobreza em que

emuregmn o tamoo vago, e pela simplicidade com que se lo'

comovem p;;:eocupaclos com Carlos Gomes. Gounocl, Schu
bal't, Beethcvem, Heifefz de Augusto dos Anjos, etc. etc· .

Sexicr-feb:a: o -poéta da hora d.e "Mús�c9.: e. l'?esid', ioi

Augusto dos Anjos, o poeta da mcuor tragectw: Intima da h�
ieroiurC! brasilsira hodierna.. lO

O poeta que dele fizeram um. livro �On.'l. Ou!ta:s po.e
sias" que são, &19 n16smo. Froiacamente, e se�, feliz. o ""Vir

- Augusto dos Anjos aqui por estas plagas da louras como

as espigas e as moédcrs an.ügas". Quand� se conhece: Re
df!!> - P01'1.te Bum:crue de Macedo, a casa l\gra. Bem como

DO ma!avilhoeo dê "As cismas do destingI':
Rndfe, Ponte Buaraue de Macedo.
Eu, indo em dirsçifo á casa do Agro,
Assombrado com a minha sombro: magra.
Pensava: no Destino. e tinha medo!"

Ou também até quando se leu o posla e se foi passa!."
E1m

.

frente ao:
"Número cento e três, Rua Direita."

O pessoal da Escola de Arte Dramática. foi {':fliz com

o bem escolhido programa. Quo.m sintonizou. para: áq:uela
hora não teve arreoend1mento, l\<IuHo embora os v·ersos mais

realistas de Aug1,lsto dos Anjos destoassem um pouco, como
os de '/A obsessão de sangu...., d9masiadamenie fortes para:
uma hora de ."Música e POf>SlO", pOiS a poesia: e a música:
neste soneto está na analise lrla ilo pesadêlo m.edonho em

que viveu o infeliz poéiCl parai.bano.
Como de àe>frás das m�nhas lenies suponha '0; hora de

"Mús'ic!a e POGsia", le"é, banHa, que deleite apenas, achei
iucte> muno bem e necesi.?ário ·para Blumenau•. com o: levis'
shrm falha de no progràma Sé tal' incluido "J\ obsessão de

sangue", por cel'tcrmenle esiar foro: da compreensão de gran·
de pal.'te dos ouvintes, pois POu.cos são os que sabem encon-

1l'a;:, onde estará: o belo a o sublirllp. em certos versos deAu-
a :II.

• l' d ".: . o I

gueto 05 .-. r;Cli', çue CPUC! ce)a a� ar o ,d.', e
.•.
Uiras

Poesias" em nOlla edição, e pouco Ildo por esti'-S bandas.
E dificilmentei:nte?oretado. pois Iili é belo. é aquié?le do "belo
honivel." :!:� dnda -mais pGrdido no "cosmopolitismo das'
lnonél'cs, roor te!' Elido "filho do carbono e do amoniaco" e

que' levou
-

cr doloroso existência como disse:
"Eu, seu oau.ele tl'ue ficou s4zi1'l,ho
Cantando sôbre os ossos do caminho
�. poesia de tudo qUCI;l.\\to é m,orto.

------

af�nulad�§ 16 navios � BOMBliU1EINDO
liiponicos I O REleH
Washington 6 (AP) OSI Londnce, 5 (AP) Uma

submarincs norte.america-I [orrnacão de aviões de bom
nos afundaram mais 16 na- bordei�s e caças atacaram

vias mercantes japoneses, '10
terrilorio do R.eieh, onde

anuncia o Departamento foram despejadas 2.200 to

da Marinha. I uoladas de bombas. A for

______________ 1 mação levou 3 horas, atra-

I vessando o canal.
Os japoneses
8munlc!am uma
ofensiva Londres, G (AP)·- Pau

,� Londres, 6 (AP) - A e· rece pue a !nvasão Anglo
míssora de Tokio acaba de I Norte-Americana tenha co

anunciar que o comando I meçado, diz uma irradiação
Nipónico acrescenta que es-l alemã.

tá pronto para desfechar a I O----,..,.-h-.-.-d-.-0-�"'-t-�·· �
mais f01'ID.idavel ofen�iva I espa��!� iS� ..

��i&!h��
contra os aliados na China. decflsratOrBO
A mesma emissora acres- \ Rio, 30 -- Teve inicio no

centou «chegou o momento gabinete do ministro da Justiça
do ataque. � o. estado do� processos de titu-

los declaratórios e de naturali
zação, de acôrdo com a pona
ria n. o 7.38, de 20 do corrente.
foram despachados varres pe
didos de título decíaratõ-io".

Hove processo de es

terilização da agua
Rio, 30 - Na ultima sessão

da Sociedade de Bio[r.gia, do
Rio do J1:lOBÍro, foi apresenta
da neto sr, Wllkens "Bevillac·
qua uma "nota previa" em

que aborda a esterílízacão
rápidfl e perfeita da água. pe
la ação do mercurío, em ex

trema sub-div isão.
______________ .

Falando a imprensa. sôhre:11

lte,. Cristiano Paulo I :�;:fA��9-u�c���V�:;;ü o sr-

ai! P O "DepOIS de algumas centenas
Ue �ampos uergo de experiências consegui um pro

cesso prático e eficaz, a fim de
T�8nSGOrl'e hoje o auívee tornaI' a água isenta de germes

saria n�taHcio «lo sr. tenente JL 1< • d ri
.

t.
sem lle a .erar as propr1e aues

L E. Crls.!a�O Paulo de C!:u;n· organoléHcas' Consiste o proces·
pos ��:�Ü'l �(}ve�� e t��:n�? 50 em caloe.ar em cantacto com
so QllCHh (bJ no",�O EX" .. ChD

a água. rápldamente. ° produto
I que atualmente s�rve no

321 esterilizando, conforme moshei
! B. C. Pelos va.ores que detalhadamente aos ilustres cien ..

lorUliffi {) c<i.r}�ter de ten. ti�tas e ao seleto auditório na So·
Bergo!. esta fOlha se�tem.se I ciedade de BioloP'ia".
regoslJada em cumprImenta-.

""

lo, nesta auspiciosa data, I Clevando.lhe os tVUS protestos
. oncu rso

de consideração, e que fi '.

mesma repita se pDi' muito h I P Ico
tempo.

Hio, (AN) - No posto de

Anradecimento remonta do Rio, na Avenida

I
6 Quinta d� Boa Vista, realizou·
Em ;lossá RHdação esteve se ontem o quinto concurso hi

O cOIlceHuado cidadãO sr. ! pico metropolitano. O concurso

Livio Boccacio, f}8.ra de. pü- teve como oresidente de honra
blico agradecer o zelo e a o sr. Gene'ral Renato Paquet.

E honestidade rce valioso em- onde compareceram na pista cel'·

I pregado da Empresa Auto ca de cem concorrentes entre,

I Viação
Catarinense, sr. Joã�; civis e militares.

Hllhn, visio que tendo �eb�a V�nceu a p7.'imein prova de
de sob o balcão de eecfltorlO nom1l1u::la "Equador' Pauio

I tia menciouada empresa, JeHd da Silva. cabendo o se·

I uma carteira com grandes gundo If'ga: ao Tenente Renato
vai.}rc8, tA li mesma guarda Paquet filho· Segunda prova,

I.?� e lhe entregue,
. quand� J denominada "Mex.ico", foi ganh3. .

Ja a d3va com perdHla. pelu Ipar
Roberto Marmho, cabendo

I oriterioso iunciomHio 81'. jotlo a segun�a colooação ao capitão
1 HdiO. Rubens Constantino.

.

Londres, 5 (A.P) . .;_ A e

missora de Moscou anunci
ou uma nova ofensiva ale

mã, desfechada, ontem, con
tra posições sovietícas, no

norte e nordeste de Jassink,
onde, entretanto, foram re

pelieos com grandes perdas.
Em um setor foram mortos

1.100 soldados rnazistas.
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C8'ixa flü tsmu13s aU3 Intligm1tBa de . Bluti1BmiU.
Rdan::tie da Receiia ·e Despesa referente

ao mes de Abril de 1944

Vende-se uma bomba eenteí
fugal cem motor AEG de 2 H
P, InÍmm:jçõés com Jcsê Olin
aer, Alameda Rio Branco, 25,.�.

.

.

.

óx4

Vende-se

Diversas casas c terreno á
Rua São Paulo 33/35
BUl1gnlow 12:11 Vila Nova
Bicicleta refmm;lôa

1 Dicionar ie Internacional
Diversm; outros arti�os.
Tratar eorn {, sr. Alfredo Mel
dola a F.ua São

.

Paulo 33 ou
com o sr. l\:[ax l\�e}dola, Rua 15
õe novembre, M:�

8anco Pomdar
1

e do Vaie de

VISTO - A. Camp{!�
Presidente

,(C'i) e= a.

rr,{· ;,..� li:' ;,��\:�� ·\1........0- $j 'ii'f..�0

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



_!.c--

7 . S . 1944

Lon Chaney Jr., Richard Dix e Wendy Barde em

�1' If''g .,. d ��J _-.A
r�a \\i�ma3j3il UG I�O}tf�e

"

o Figado, o Baço, o Coração.
o Estômago, 03 Pulmões. e a
Pele Produz Dôres nos OS5CS.
Reumatismo, Cegueira. Que
da do Cabelo Anemia, e Abor
tso, Consulte o médico e tome
o p o P \1 1 a!' depurativo

"

�
ti

I
íncfsnaivo ao orgnnísrno A- II' gradavel como um Iicõr. Apro �_

\ vado como auxiliar DO trx- -

tameuto da SWJi3 ê Reuma- I
. � ;mm'r;m.o d'il mesma tll:Ígem, �

• ��- D N f.:' P � h
-

'>1'

II[ �_;,
PI_ ,I)

__
' • a. ., soo O nr. � J,

�
de 1�16.

__
.
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