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aVI08S ·sem piloto B!
Q.G. ALIADO" 21"-..... (A P) ......... P.uraote a noite passada nO�;$os bombardeiros pesados atacaram novamente

Kros e ferrovia de Pascalals, onde estão concentrados osvavlões sem pilotos, causando grandes danos.

1 �meiro lugar, a ordem. porque

deSordem nada se constroi J
.
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GETULIO VARGAS

DIARIO
Assinaturas:

Numero;

MATUTINO I(anual - Cr. :fi ao 00.

,
(Samastra! Cr $ 35 00

(Cllianiai Cr.$ 2,t!,OQ
(Avu.lso o.se
(Atrdz,ulo I.l�

u

inUllell �OS autoriz.!lu Rara r LARURNA DE DIOGEN� J ;Noucia:!:umidofratar., C,ODl, os ale aes �-''''"''_�l'"''''�!Ui-=�.... w":" I o alto Comando So:viético
anunciou oficialmente o intüou:la
ofensiva contra a Finlandia, na

qual estão empenhados cerca de
20 generais russos.
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mfjlies, 21 (S', LP:) ;:-' F.G� }'.' p-ela prlmeira vez os ocupantes
'a revelada uma c .Ó:

'

proposta . aolocaram a questão num plano
l p-elo governador Frank aos

.

franco. e sem subteríugtos. CO�i-'
In€E'eS co mes de feverel.o co forme ,lJOllC18S de Estocolmo,
entrante, Pela primeira vez, oriundas de fontes dignas de cre-
Ie a invasão. da Polonía pe:o díio e. responsaveís conforme. os
'cito alemão, o governador corresponden.es dos Jornais sue
rk fez aos po.onesés uma pro

',

cos,
.

'o governador da Polónía
a formal de reoonstltuir um Frank convidou var.os polor.eses
ido independente PO�O�1:êS [Ob para servirem no seu gabinete, ê
uela do R,oeich e .mesmo fez declarou-lbes, que atualmente o

,roposta d'e garantir-lhes a; Reích está decidido reconstrui'!'!

C 'b
..

,

ueira oriental, 'c<Jfl1i1'Drme os uma Poloriía
'

independente, re- Le§ll1 Drlg" serátes ruseos po.ones antes da constituir um grande 'exercito �ü: II
.

fi·. �: UI' ..

rra, Até este momento os àle lones, reabrir as escoras prima- de oll-da's fizeram varias vezes suges- rias, secundarias, e uníverslda- .

[; referentes á índependencía des, libertar os prlsloneiros de
)o!orlÍa. Em ronferencías EBl1" i guerra é todos' 0'3 presos polítí- Q. G. avançado; 9a Força\An:�e
íaís ou em desGuL'w's pi'Ofe� CDS, até gara1n,tir á Polonia ,as Tirana, 21 (A. P.) _; Os pilo�os
IS aos po�oneses, como pOI' fronteiras orientais. Com·' cert,e� americanos ao regr�ssarelll dos
an!e a f'cita da ci}lh�ita imn1 sa, não foi a iniciativa pal'ljcú- ataques d'e hoje, rev'elaram� que
;,llrsl.lla..:,.'.,...·..dO. g",ve,.rn.a.c·,'o.r ·Frank.,:... la" do. sr. Frank. O.' g-o\-..ernadtn.·l' I

- ,

l'� v. •
� '-" 'está em) p ené+ açao a p.emOlZa-

; f'{lrâs sugéstões foram S'êUl.-' geral foi ap'enas ()' ex-:cuíor de I ção das principais instalações 'e'
niLn:o nehutosas eequi\o'Cas. ,uma ordem que lhe fOL dada d!;

partes de Cherburgo, qlJ'� ale-
mães lwe:end'em destruir 11 todo
custG, ant'es que a cidade venha
ca.hir �l11 pod,er das, forças ame�

ricanas.

PaH�Je que a mec'onha rl�a� Porém logo agora quando
[idade, atualmente caindo dêle mais se precisa, logo
em cheío: sôbre êste valeé agora que teria de auxí.lar
a. sêca. A, naturesa tão exu« muí:o e muito mais, desdo-
berante de verdes, contraiu branco se em força, multíplí;
esse mal. júlgat,\o peculiar cando-se em energia para
ás regiões do homem heroí- facultar "os seus Iilhos mais
co cateça-chara, que tem SC� neoessítados o suficiente pa-
fric'{} muito mais pelo aban- ra á mantelga; palpa' a mo·

(onG em que viveu, e só éra deste coberta!' de lã, para.
lembrada 'pam votar e para o indispensavel par de sapa-
ser inscrito nas relações dos tos, e para o indispensável
ímpostos.: ESE2 mal a se ver

.

da Iarmacia, afio se falando
pela tremenda ausancta das nas cousas de luxo (por que
chuvas', jà não está, infeliz- vêem te fora) açucar, quero-
ment'e, longe di- bacia ita� s'ETe, e outras jaias d� que

j.a-i. ; tanta gente carece.

Logo, agOl'il nesta eçv;ca Agora já verão os que
eni'fl�{:e;f}{:'� i�.hlS-(.rja.s.E.e pre nf.Q (ompreendiam, ') drama
cisa o max,imo da produç[u. terrifico, que muito tempo
E tambem a carestia mais se castigou certa parte do nOí�

imp6e, o operario_, pois in- c:es:e, impunemmte.'· Quall-
f'elizmente 'Operaria é sino� do para o sul to::i�}:;; cuida-
nimo df' póbre, tem: qu'� ga�, dos [e voltava. Não foi ;-;ô
nhár menos,{J 01' quen\ umos a naturesa que foi. ingrata,
está trabalhando, pela es� tamtem os ínnãos.
treita relaçfo existente entre Porém de que se precisa,
o homelil do val'e dO' itajai, é ver 'este rio qu� para nós

e, o riO que não é sómente significa: tudo. -- Alagan-
UDt acideil��e geografico de- dO-E'i:\ <enúando nas b(Ü"a-

Londres, 21 (A. P.) -, O -go- corativo. O rio neste vale é das, tr,:,p:mdo n03 p'J.st:JS,
vemo norte-americano reconhc"': a alma. E PQbr� tamt-em co� dando saLo3 de n:2tro ��lll

ceu o general negaule como' (,01'-' EO ,:)s �eus filhos que vivem; metro, iavando as ruas. \'01-
ganízador que está qualificado dos proprios braços, o rIo tar a fel' raudU:'DSO para 'gel-
para conduzir os esforços de está minguado con:o um ran1ir o pào d� cada dia,
guerra dentro da co'Úperaçt::o alia! l'ÍachEQ do nord-es:e quando I

mesmo aJJ!as�ado COlll_ mui-

1�I·d�s dos E···s·'··ado',s· e Iln;,Cla�_�_a_e_p_re_s_�_a_l_e_·_�_�_�_.q_�_�_�_b�_t_o._�_jC_!O_{_�_V����_C_fu_U_di_�_n_�__w_ru�m_�_,__�_�1f n
.

UIIUI -- �teresse frances). te. E' a medonha realidad'�.
�

�pios ao Banco do Brasil ir
.

ilo co um da crista de

essimo 1.lempo
, campo de batalha europeu
:uprem-o Q.� G. Aliado, 21
P.} -' Ais ultimas ·informa

�s aqui receL idas ddia:-Jtam que
area TeUv-SeH,:s, os nazistas
ão combatendo furiosament',=,
�zdr das perdas que vem! m�
nela .. O iempo contunua p-esEi-

mo em toda a are:! :de batalha,
dficultando consit:enl\'-elmente

ct'csembarque de suprim:el1\o aos

.aliad.os, assim que, a maíoria,des
ses suprimentos estão set1(�o (o;n",
duúdos via aérea.

.

Rio, (A, N,) � Segundo da4o.s unidadf's da Republica nã,o

'atistico, .em 1939 as un�di<l!1 gUram: entr'e. O)S devedores, por
s federais e municipais deviam' empres!in:os daqlwle InstitUtO
Banco do Brasil a jmpmtan� bancário: o Acre, A1ago.a's e �;an-,

I ([ç C1'_ :$ 566.O.ü9.ÜÜO,OO.: Em ta Catarina. Outras, como o Pa-

43, essas dividas, resultantes rã, Para iba , P'ernambuco, Bahia/.
empres\i..mos, atingianta EOUlil Paraná e Goiaz, que apareciam
obal de Cr. $.i 1.170.236.000,0.0. em anoS anteriores, �111: 19431• já
t.enC:o aos Estados Cr. $ não aparecoem por terClll' Iiqui·
lGf3fl86.000,OO e ás municipa- déldo os respectivos com�romis
lac[.es Cr, $ 750,pOO,O.O. No ex- sos.

:dien:e qu"� veln de ser ,encerni�E--.,·m�llII-n-e'-n·-.-'-'e-'
-'---.,.-

) os principai� devedores da-

l�:,e estab'?lecimento de créc{i!o

ldonaI ,eram, em .31 de d2z;em� li"q.llfida _ de Cherburgo i
o: Distri\o FBI;oeraI, coro Cr. $

0.425,000,00; S.Pauio, com "Londres, 21 (A. P.) - O'co)'..
• !!S �)85.032,OOO.OO; Minas Ge- responden:'e junto a Supremo 9.
Ls,' com Cr. ;73 102,253.000(00: G. Aliado anuncia que á

� 1998 até iOí3, ap2i1aS tr:::s quedad e Cherburgo, parece sim-

! contribb�çã� Ü;s. hl;'k�d;z;;as. estão!
olaruleza na '"VaSaO, todllS

.

interessados
ii Europa
Londres, 21. (S. L H,) .._- As

lllchas !orpeçeiras e embarca
ces cosH�iras holandezas, con�

;luam a participar dos
..
COllÜ..

u-os (�efembarques de t�opns
liauas que S>c pto�essam l?C-eS
�nien1'!�nte na Europa Octden-

ll,�

Londres, 21 (S. L H.J .�- iA
Agenda !Tra,ns'Ocean>>, revda qu.e
!lun:e�OW3 grupo:, ce Lo�ati.de;:;{�s
se reunem diante dos escritórios·

. d{)s p'eriódicos holandezBs". em
todas· as cidaddi do paisí, aUm
de discutirem as noticülS da in
vaseo, e N) inteirar dos ultin.los
a(ontecim�ntos.

rio e arbitraria porque, em caso' deu, liv€ram os seus cXiÍgos pro
contrario, os IoinE'ns [>od.el'f.o ser prtos; mas pred0111inava E'empre
maltrata,:o e in('2rnalios em ca.m· a jurisdição romana. POUIUO: a,

pos de concentração sob alega- pouco a cidadania. romana 10i se

çE:o de qUJe s:ã6 m,aos cidadê:o:s. est,endendo a todos {JS tom�S�l
O receio sentido p'eta Europa é livres. Mas isso acoilleceu qURn
o receio de Unia. policia -politica do os farelos e taxas ,estavam se

que nfo estará banida meHUlle-'l1- tornando mais Qineroco's e a pro·
te cóm o baniIüento da Gesta[jo. teçiio da cidadania menos efeü-
A niio ser qu� os direitos d'Ü lU:" VR • .Quando o Cristianismo e111'2f

dividuo s'ejam reconhecidos por giu das ,íi'ras somhrias o c:�ra,
todos, os hotrnens não esturRo em todas as partes, vivia sob o

em posição, quando. cbegar a _seu proprio codigo d·� Li.s ccle.
paz, de fazer planos futuros pa- siasticas, com as suas proprias
r(i si UlesI).10s e para os seils ifi- ,cortes e apelos eni ultima: il1s�
.lhosA tanda para Roma ou para ÔS

T'€l'i':o de observar atentamente legados papais e, num vasto Continuam s'é'udo d-esemburca.
o cenmio politico receiando que campo,.o p.apa era ürúalmellte a 'o • ' .

'h']'
I

- Q S na ca,_eça Ge praDo ::8,UI)'2 2C1
dt'ntro de algulls an,QS algum ult�la corte de apelação para da na França, l11iIhar'�s d,') 501-
partido assum.a a PWI:er ,e se ini.- os l�igas. Sóme!1t� aos p-oucos dados aliados, afim! de fÇ!Io'l'çEll"
de novamente um mão ciclo. Es- foram os Esíados secular'Cs. se as posiçE'es estabel;;cidas,
sa idei:1 ê -excessivamente intier- prowlldo de todas as especli:'s -- -<��.-

essao:e l�orqmH1t(l abre \11�i'3 t1111<\ de jurisdi(�r:Q, como ror fxcmp;o falecei! BaS!diUo foh�OII
vez uma questão que parecia, sobre o caS"i.mien�o� e, a disr:O'3i-
estar resolvida a favo;r dos Es',. ção dos [.€l1S dos, n:ort-08.

..

·1'
São Salvador, 21 (A. P.) .:-'

tados soteran1;ls. Na ultima (O:n- Sómen:-e aos pOllCOS\ desd'J o Fa1-ec-eu Baudillo roInou, presi
cIusão da paz os ílldí\'iduos e come{;o. d'eSle se�uIO', hOUVe um I

dente da Guaterilala, aqui resi�
as minorius não tinham nenhum retorno á ideia gui:l. dos .S2CU- dente' como emigradú pol'ltko�
direito efe tivo de apelo contra los do Cristianismo, de que a I ..··""""" '"

' t =,,- ""'�

os seus proprios gm'emos. Mas lei comum ,c{'eve s::'.1'
aCeita 2J:l

.. t�-l d':l ci\'i,liS�ÇE:O. '.. !s'C.:' reapa��cere.111;.o totalitarismo ainda Bto se des- das as par",:",. O wmeço fOI fel- tnbunms U1t-ern�ClOna1s r€aparc�
em'ol\'era em 191D. Passando os to com o direito int'ernado;tnl; ceH�m na vida humana, para ga�
olhos pela histol'.ía eUlopeia, ve- a Corte de Haya e p.s C0J1Vi:.nçc-es Eln:ia e 1"8101'ço dRS liberdades
mos que fui cousa Cümum v.igo- s�o, no f.eu campa limit:ldo:, reu hUl1li'll1as,":mesmo contra Esta..ios
rarem varios codigos p'enuis ao lidades. Mas s.:rá um cnorma. elos qu�is são cidadf:ios 0',5 ape�
l11'esm.o tempo e {la mesm\a area. passo d'ldo para a resiauração dant-es.

.' .

,

Havia muHos d'ecretos ele cida�
clania no Imperio Romu;Uoo e ·os

cidadão'fi romanos, como São
Pau�o. podi:J.m apelar dir-Jtamen
te para o impt!l'et.dol', ell1' Roma.
Povos dHe�,ºtes, c:amo os ju-

Berlim. Existe a cert-z«, que, to
do este projeto de um: «presen
te», aos poloneses foi metículo
samente e elat.orado pela repar
tição do Sr. Bípentropp; Todo'
es.!(e esforço alemão, não deu re

sultado, pois 05 destacados po
loneses que foram tmzidos a for
çjl. responceram: «Ninguern l1'í,-S
autorizou para trata!' com os

alemfJes)>.

De Gaule
é homem da

Por Douglas Wüódruff.
Copyright B; N. S., eS[J�cilll
para «Cidade c:e Blun;.ena:u".

Londres, 2 - Pelo telégrafo.
- Constitui um sinal do espi�
rito atualn;,enfe predominante na

Inglat'erra o fato de doi.s tOillLens
poiitlcos, com rontos d,e víst,.<t
amplamen:;e diferentes, ter:e"In
fei10 nas ultimas duas semanas
c.edaraçc-es di) Ié num principio
que par;�ce tt�r' desapareddo
da vicia l1lOderna. O principio é
que os homens devel'[:o·· t;;r di,
lei:Ds lregais, como tOJ.llBllS, aléIl1
dos direLo3 que lhes são asse

gurados peta cidadania déste ou

daquele pais. Os dois hOIDBI1_S,
que s[o os' campeões desta inó
vaç&'Ü, são Sir Walter Layton'A
presicen:e lib::-ral tio «News Chro
nic!e;'; o importan{,e org&<J! lO.�l,.
dri·.o, e Sir Samuel Hoare, ll)'t;JJ]/
bro. do Partido Conservador, an
ligo seCf>etario de Estrang;tims
e a.tualll:ent2 embaixiidol' da
Grü-Ble:anl;a na ESpa\lha. Olhan
cio pata a Europa;, Sir \Val1jel'
Layton vê claramenh� que a ês
pede de seguraDl;a ptessmü qUe
todós di:s{�jam não poderá s�r

disçensada, sal\'o. Sê! houver ul;n
acordo €í1Lr'e os Estados para .à
proclama(,'iLJ �' ohservaçi:Q .d� 'Um:
codigo qUê· pro>�ja os indivl<'::
duos contra as J;risões ilrbi.tra:
rias,
Si!' Samuel HOJ.l'e diz que '.de

ve existir UUI padl'ã'o decÍiTeitos
minimos protege,ndo 9S home.ns
contra o encarc-=t'ame:nto sumÜ·

o vale Sem sêde
Théo Costa

Cpuzei ro

Os aliados perseguem os ale
mães a mais C:e 100 qullometros
além de Iioma, recentemente con

quistanco novos Importantes ba
luaries estratégícos na Peniusu-

t

la. j ,

Esquadrilhas de bombardeiros
r.or ;e· americanos e i'ngL:ses, mar
telaram Iortemente as linhas íer
reas de que S�� ocupam 03 nazis
tas em sua fuga para O norte 'da
Italía.

Foi amplamente reconhccír.o
pelos circu:03 militares aii::tdos,'
o valor da RAF nos de�embar·
ques efetuados na costa fran:-c
cesa do Atlantko.

f-e-rmanec-el1l dê atalaí"l as' gunr
Dições germanicas da costa da
"Cii2amarca, Holanda e i:elgita.

Inun:eras �ocalidaL'e:; l.ubitada3
foram conquistadas peIOJ ms�os

nas primeiras 24 horas úe sua
ofensiva li:) islimo da Kar'eliil.

i'::::'� 1_, �� �.:{, :..);'j.�}.�. ��:���
Cent'enas de tombard2iro3 pe.

sa;.: 05 angio-Lor�e.:\lllcrÍCi:1:rOE,
LOnünuam aS;.edLmdo os centio5
industriais do lHo R'eich�

�-

A Armada Russa do Mm' Bal
üco, está agindo estreitamentp
com as trop�s di! terra, em sua

ofensiva geral contra a Fi'l11:m-
Os a:emKes tomam novas me

didas de segurança ,em to'clos 03

paises próximos do. Atlantico.

Já foram estabelecidas no t�r
rit<lrlo franc-es', bases aereas

aliadas, d::mdB saem; agorã os

aparelhos que fusjgmu as tropas
germanicas.

.

-.

, ,.;

FJram baixados d-ecre:os vio�
lentJs contra a população fran
cesa, 1"elos ()j.emã�sj com.! o:· fi:o
de amedrotá-la ,e evitar assím�
que auxit:em os aliados.

.

r;",,-

Pesadíssimos t0111bard�i{)3 ie�
vados a ,eÍ'ei:o contra as cidades
setentriollais da Italia, têm cala�
',erizado a presentc: ofensiva da3
forças aliadas que ali apoeIam'.

Prefiram a farinba Fabricada

pela MOINHO JOINVIUfDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Vende.,&e:

Elspr ""ill a chd�a(� �OAnOV�t�;llti!llO.-
lUO

..

de10 I .•
'

.

">. Tipo .r •

Colá Filial f�exicano. '

"

Procurem desde .ja novos catalogns na I
,,". -.

Casif.'.íl do An������no S .. 'AG
.

',I
���������������I

Vende,se uma carroça de
frete .teíxo 13/4) com dois
cavalos.
Intormacões Rua Mlnae Ge'

raie n. 53'

Comprae Venda

dua,J"de Setembro

- -

. �

fabrica
,

B�umenatl
�T!rdas e :Vernizesc .. tJlat�fãal para
';,

' ,P�ntufas em Geral '

Tintas em bisnagas para artistas.
Bltiimet1�U �:., sta.· '(at@rina

Lenha'bia

DENTISTA DIPLOMADO

C o M );vi AI S DE 13 A NOS DE P fi. l'}� T r c l\

SERVICO RAPIDO E GltRli.NTIDO

Milhões

Deposito à disposição,
Deposito Popular

. C/Cts. com ÚVil50 de 30 diaa
" I�

.

" °I 60 dias
Idem id .;� "91> dias

. ' Idem ü}t'ID i"o d. as

C/CiSo Preso FiJi,o
. 6 m[�('s

Idem ,iaem 12 »

.2 010
fi O/O
4 O/o
50;0

5 1i2 O/O
6 O/o

1 512 0/0
Ó oJ

. faça seu' pedido
Telefone 1148 Elixir 91·4

,

.

����.�."';'''�'''_;�:'''_�-.'''''� x.:;._����.-:-·..--:+:-,·�..:...,.-.
.
'.

-

·������·::--::�:.'.,i:;r$=;':;;;:':;�;!�'��������"�;-::�:':�;;�:;

Banco' Popnlar' e Agi�icola do Vâ!e. de Haja!
De pessoas têm usado com
bom resultado o popular

dspurctlvo

forneceder: mUiNflU A sífilis ataca todo o

orga nlsmo

o Fígado, O Baço, o Cor:f,i�âo •

o Estômago, os Pulmões. e a
Pele Produz Dôres nos (;,11305,
ReupJatismo, Cegueira, Qne
da no Cabelo Anemia, e Abor
tso. Consulte I) médico e tome
o p o P Í) J a r depurativo

E I i K i r 914
ínofensívo ao, orgânisIDO A.
grudavel como um lícôr, Apre
varlo como auxiliar no tra-
tfl;:lHlLO da smus e Reumc:
mctismo d'l mesma origem,
pelo D. N. S. P., 60l> o Dr. 26,
de l�jiü.

-.,", ":

a viSita pessoal em sua CaSl1i ou
na Redaçao deste Jornal.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Cidade de Blnméneu 22-6-194

seu II
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Hoje" as 8

o filme que é uma vardadeira dose de g11'galhadas � Uma comedia complicada. repleta de varie

dades, ernoçõés, romance, hilariedaríe e amor! Não percam esta gozadisstma ccmeülal

NO PROGRAMA: Param�smt Jor��i

PLatéia _. Cr$ 2;00 Balcão - Cr$ 1,00
=---�--------���--------------�--�------------�--.--------�-�.--------------------

Eugene Palif]Ue m Jane
®

I

fralee e Robert Paige

a, ado "
----------------------�- ----

00 sr- :Jelegado da Divisão de Seleção do D.�SP, recebe

•

Assista ao menor

"."radiofônico
.: I

de todos os tempOSg

"

li

"

li

"

I"

"

"

"

},

"

I>

"

"

"

"

. ,.

Família

Letizia
X

famiUa

Guanabara
Novas e impre-,ristas cenas de humorismo, espontâ�

!

neo e sadio, criadas pelas incríveis complicações
de duas famílias rivais, que têm uma "diferença",
a resolver. A família Letizia quer arrazar a fa
mília Guanabara, não deixa por menos L,; E cus-

te o que custar a família Guanabara pretende
pôr fora de combate a família Letizia. Quem ven

cerá ? ... Qual é o seu palpite ? ... Divirta-se a valer;
acompanhando o desenrolar deste formidável "su-

, rum", em quatro eletrizantes "rounds" por semana.
�---------------------.----------------G

OUCA ESTE SENSACIONAL PROGRAMA !

. NAS EMISSORAS:
.

roRTOALEGRENSE

'I
PARANAENSE

____iiii.i--- . 1Ii__!!!!lI

Todas ,!S 2a9.� I!as;; Todas as 2;;:': 3as,
50:s. e sabados. das Sas. e 6as. feiras
21 ás 21.30 horas das 21 ás 21.30 hrs,

.

. .

.J_

_.
•

"

.: ' .. _ • �

Unl!1
-I<

liLEO DE SEMENTE
DE HGODÃO

.

SAPoukcEO';ABÃI)

.

-'.

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



:)V�:
,-'

;:"".e'.
��,.' .

._ o Sur. Osvaldo" Pereira,
Nova YOl'K, 21 (A. P!.) ,_r-A funcionaria da "Agencia Ex�

emissora [aponeza acaba de "tmm presso
.

São 'Paulo Paraná"

dar que estão sendo travad;;iSiI
neste. cidade.

����.�.�,!.�.!...!.��.�!..�ci;�_!.�,������ij...��g violentas batalhas centrais na
- A Snrta. Alila Lauth, tilhB

Blumenau, 22 de Junho de 1944
area central do Pacifko e no lar� do Soro Gustavo Lauth. Alfredo Campos, Presidente da Junta de Alistamento

go do arquípelago das Màtiánas. - O menino Luiz Carlos, fi Militar, faz saber que toram ocnvo cano s para o serviço do
�.

- ho do Snr. Carlos"Kormann. Exercito Ativo os sorteados constantes da relação' abaixo

o.as
.� ..-.�+-:.-.- ..�...-+.-+ Eshulantes eu. 1érias transcrita, os quals deverão se apresentar de 1 a 1'-1 de Ju-

Vindo de Florianopolis do lho entrante, na séde desta Junta no edifício da Prefeitura

Itacadas'
"

:
..

' Colegio Coração de jesus, che- Municipal, 8 fim de serem encamlnhados ao 32. Batalhão de

.'
.

.

gou ontem pela Auto Viação Clisadores. unidade para os quais forem designados. Os que

Catarlnense para passar as suas .delxarem de apresentar. se ficarão sujeitos as penas estabe •

.,('. 'y'" L' 9.1'
...·(A' • ,_'. .. . .

as concelltrações dos férias entre Os seus queridos I�Ct,idas nos regulamentos MilHares e Oodigo Penal do Exer-

'1:1' ,QrK:, "' -. �.H.:, P. - A kío, aíírmando que grandes bata- ,if .-

.'

.'

-) t .

" pais. a interessante menina Zi- CI o.

;.'.ta..,'..•....
p

.......•..
l

..

fJU ?
..

ma

ir.rU..
d

.. I.a�.ão. 'd.a l.h.a.s n.a
..

vais estão

.:

'

Eend.o tr..
avadas I. a.VIDe.s

..

sem P.II OS. layr, filha do Soro Sub tenente E para que chegue ao conhecimento de todos, lavrei

!lue_ UpI portavoz' japones neste momento no arquípelago -. Dr, Jefferson Mattos, Cirurgião o presente edital que será afixado no Edificio da Prníeítu-

JU,_atravez a radio d'e,Tu� das Marianas e no Pacífico. l' _

..

I -Q. G. Aliado, 21 (A. -p,f '-'-_ Dentista nesta cidade. ra Municipal, nas sedes distritais deste munlclpto e publica

•... ....
. Durante a noit-e passada nossos E I

do na Impeensa local.
'

,.....���-�-.:�.�-:�-.t.x+_:.��..,..f-'-�..,... ..,-+.....__.-_•.-.t bombardeiros pesados 'atararam C
n ace: Bruno. filho de Hermann e Guílhermina Síewerdt

onsorciou se em Brusque [osé., f. de Felix de Helena Pawa lak
novamente centros e ferrovia de

.

d' t' t S t CI di
".. ,_

E·
com a IS 10 a nr a, au la Julio f. de Miguel e sotrs Savulski

I.C..

urso 'p'ara· .S.Cf
.. i.v.ã.. o ··de .:

1 ���c�:iiv:;��es:�!ãpOH����:��1trd� Delchmann, o Snr. Aristides Roland) f. de Carlos e Roeschen Eogicht
- Salces. Ao jovem par, deseja Adolfo, I, de Carlos e Olga Buttendort

le····lo·
..

ri-a'
'

.. ;'·F·e·'d'e''r"al
. -

mos Ielicidades,
. Victor, filho Bernhart e Maria. OrosskJags

'.' ..•........ '

.

C Y·· 'Ih B -·�I�-- Feliz, filho de Clodoaldo e Elsa Machado da Luz

,
-. -.','D·. o ·D.elegado :.:t",... , D' .1 Selecão

i

•

.

rUl erme a rasl eira Pedro, f. de João e Josefa Machado

u"" IV, ue
.

ejeção do DASP E
.

. Erwin, f. de Fre.Ierloo e Fanry Volnkmann

ienios a comunicação abaixo. nfermeiras para o Corpo Expedicionário Alex, f. de Alberto e Ana Klabunde

�ed.,.:tol' Acha-se aberta na Secretarta d) dois retratos 3x4 cms. �a����: �: �� ��J��oe eH�r�� 'sB:,ff�rl[1l1
.. -:

<,t ,'-.' .' Tt:mh.·.o ..

O praser-d
.. 6. levar ao VtS90 con-

da Cruz Vermelha Braslleíra Fi- A Inscrição será feita na Séde

. .

Iial deBlumenau a .inscríção das da Füial da Cruz Vermelha ides- Bento" f. de João Luclo de amorín

:nell�o, para a divulgação que merecer o assunto, Enfermeiras Samaritanas e So- ta cidade e, quando ícrenn cha- Alex, f. de otto e OuHhermina Morrt�r

���,LtbettaB as inscrições .p�r� o concurso para pro. co(risias que desejam! fazér par madas para s�guirem para Cu- Jugo, f. de Arnoldo e Elsa j\-Ul.:lhel

lU.-;O em cargosda classe ltllClal da carreira de Es- te <10 corpo doe saude que acom'-� tUiba receberão, cada uma, a Curto f. de Henrique e Müria GraLbeck

�.p.·.·.',.. de Co.·..le.tút.. já., do. Ministério da Fa.zenda. promo.
panharú o Exercito ExpedLdo· resl1'ectiva passagem (h� ida e JUãO, f. de João Juyencio Xavier

1 D
na'rIo- BI"a']'lel"O' olt' 'I>v>' t

.

d "'\ AutoniQ, f' de João e Ouilhermina A1v'�"l (le A" 'ra:fe'

•......peo.· ,'. ". apartamento A
.. dm.ini8trativo do Servl.·p,o Pú'

t, SI.. v:. tl e a �U1por anou e tIU cru�
vv <lU._

(DASP)
Y Esta inscrição se fará, pr::Iimí- zeiras para a sua estadia emCu� Henrique, f. de J(Hé e Oarolina Goa Santos

I' .

"

.

l1armente, para ii l11atrh::ula ntl Iítiba. Edmund, 1. de Ricardo e Luiz1! Buergcr

Local dá inscrição: Rua Felipe Soh- curso de emergnncía que se 'fa- Ce acordo com as autoridades Lei'poldo, r. de Carlos e Maria Gaulke

��d�l 5, 1. andar, em Florianópolis, rá oportunam�ente em Curitiba, militares, as alunas deste curso .Max, f. de Autom8f e Ana Labes

dlarIamente de 8.1/2 a 10)(2 horas,
no Serviço de saude da '5a. R�- ée -emergencia poderão ficar tos� Curt, f. de Alberto Gu(z

exc.et.. .0.' aos sa.be,dos.' giãp Miii:ar, C0111 a duração doe peóadas LO Colégio Sagrada Fa� Alfonso, f. de Alberto e AlviM Krueger
sei� en a ct'

•. 'd' !' 'l' C 1" .

S J
' Ernesto, L de Guilherme e Frida Zech

.E.-Ioe.e.r',"a...
m'en

..
t".·-

.

A. "'.'." ..
l·nse· I�l' (l_o�e�. ser:>:o

.
:; S 1 nas e li 19l o pe ú �sr. nu ta, no oegl'Ü ão· ose 'pu .uo A t

.._ :v '" ..." � CorooeI Dr. Emes:o. de Oliveira, HotE'I Mag,estic _ á ,escolha de
r ur, f. ue CUl'lúS e Augusto V/cisa

Émcerradas eiü 8. de agosto de 1944.. C!',efe d�_Serviço de SauLle da cada uma � onde lhe está garan
Carlos, f. de Ht:nrique Herioger

Condições; �ó poderãO inscrever-se dIta RegIaa. tido o lugal', bastando, a ajuda Alfredo. f. Wendelin Wippel

ca.ndidatos do sexo masculUio de 18 As candidatas dev-erão apre- de custo para a cobertura de to- Adoao, t de oao Glan

.'. I '" t
,. ,- . I cl d

. Alvino, f. de Teodoro Rapaneli
a .38 anos de idade.

.

Sd1 ar a lI1scrtçap, os segUlntes �

as as espesas.
� .

P
do.cumenlos:

�

A inscriçã_o acha-se ateria de�.. Cassimiro, f. ue Feliz e Stanislau Orzechowicz

fOVaS de seleçãf>; a) Prova de sani- a) oertidão de idade oÜginal, de ili e será encerrada no elia Aifons, f' dt' Her-nlnnn Brehmer

dade e capacidade fisica.. provando ter pelo l11:enOS 20 24, (J cursóo terá inicio úo dia 2G Siegrefrid, f. A ugnsto ü Alma Brnalz

il) Prova escrita de COlltabilida. ,anos e no maximo 40 anos, do con'ente.
. Leopoldo, r. de OUo Pil830td .

: de e Matemá,tica..
.

h) diploma de enfern1'eira sa· BJumenau, 18 de Junho de 4-1. Henrique' f. de Henrique Passold

't
.

' Alfre.do, í'. de Hermann e Ida BiHendorf

e) Prova éscritã de Leo'islação
rnan ana ?u soco�rista: .

Dr. Luiz Navcil'l'o Stotz Walter, f. de Cad e .\na Mohr

T 'b t'
.

d F ,1° d
c) car:elra de ld0nlldad��. Secr-etario�Geral é

1'1 U al'la e e 8zenua e e
.

..

_. _ Jos, f. João Porres
. Prática ,ele Serviço. ��_f;IHJ"'_MHt�_M�flHl� ett-IM.t-:H�.�ti� WigalJd, f. de Alvin e Alvina Reinke

.'; Prova de habilitação; Prova escl'�ta t s Bruno, f. de QUo e Helena Manke

. !H�:!)ji�i�:t!�:P.t.Gi��mpr.en. J R e 1011 o a r I' a C a t a rll n e n seS A I �"fif;;$�.{��Ó���;�;l�{r:. \Veis.
2 _. No posto. de inscrição meneio- I I I' Erich, f. de Bruno e FriE:da VolleS

. nadJ os candidatos poderão obter osI'
'

, Artur, f. de Emilio G Genoveva Henkels

esclarecimentos que deseJ'arem.. RECA II!I! Albrecht., f. do Germano e TelkB Ba€f

." _ ':I!
..,. Oeorg, t de Artur Heringel'

ti S Alwin. f. de Teodoro Kl'ueger

:J.T7�-C:+:-+�-';.�.--�.._._+'--. x ··�·-�-�--�_·-.-·..

�.:M-.--e�no-.r... 1 Maior $��::�:�:.:.n::IO:!OS.�IJ...cllarti:O!utt'ren�.reSenl8$1 lm;;{t�:���E1g: ·e�J��������er
IQ da Colonia Prado �o R�����: :. ..' . ;t.. .

.' "_
U�

� ��d�idc.f. tG��I�e���� eT;i���:SSchu!'df
íf!i V d P t � Roland, f. da Of,Cill' Krur-ger .

..·.W.' ..·E. ·J....Z'EL··· encontra-se a venda nas !. ".
en e-se em .

r_es acoes
.

! Walter, f. de Alberto (\ Cai'Olina Ziehlsdrff

farma.c.ias e Drog·.arias.·8. i'!i •
Erich, r. de Hic:H'tlo Mn!h)

e aia Arlloll1o, 1. rls Al'twl'ln j nichen

_

_,' _
.

, ,. . _
. ".

_

.

�'1filiK. �eKi_�«Kt_(f!�_tI1o!tt4t..:��MM�_��� Luiz, r. de 10-"(; F, Feiício

.�> �_�:t:-� I-�-I�"-. x",-.��"é.- +:-:+:--:-:,!-:f;-+:_+ x t-.•:-:.�._,+--..:_:_ ...--.�,;;;;;�-.+:-_. Bruno, t de Albel to e Eruma Flohr
.•-�.,:..;.�-..-�-.-:+�..-�-. Erwi!1 r. de Ger.mano e Berta Falk

Laudelino Americo' f. de ]ulia Nazafo
Blumeuau, 7 de Junho de i 944

e

'_'_..'> .....
'

•. .

-

*-1 e
Bfumenau

'ravam·s.e violentas ..

bat'alIJas aa área
central da Pacífico

·.'it�a••1I -..t- ����...,.."..,,_.

1 rcmloE�'Siicli1"ill
��

.

��•.s..:.;:,��

Anlversarlos

Junta de '11i'stamento Militar
. de Blumenau

Edital de convocação de sorteados
2aIC chamada

t-

.,....
.

Iodes batalhas navais
Marianas

Alfredo Can'l-pos
Presidente

João da ilfalta PeTeira Gomes
2. 'reu. Del. do S. R.·SANGUUOl

Contér.o..
OITO ELEMENTOS TONICOS:

"VIRGElVI ESP:Ii}CIALI,DADEH
'_da :CIA. WETZEt INDUSTRIA.L JOINVILLE (Marca Registrada)

Cóns:f:ya.o:Jecídc da�roup'dporque lava facihnênte e C0f11 rapidez
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