
Em direção de lisleux e d v te na, que é figuradamente�.

o caminho de Paris,····as forç S: s··: - · �ac:�::ã�����a�:e:i����;�:batalha que está travandQ Montgomery, contra o' seu antagonista da Africa do Norte e da ltalia, não atingiua sua séta maior, porem tudo já indica que desta vez o amigo de Hitler não achará 'saída sem a derrota finaldo paganisl)1o hediondo, agora co'mo nunca, enquadrado no azimute tirado pela visão oniciente de Eísenhower
�--, .

•

Em pJ'imeiro lugur. a ordem, pOl'qt.le
na desordem nada· se, constrol I

GETULIO VA,RGAS

_.__ ..-�---

Supremo Q. G'. das Forças EX-j continua progredíndo satísfato
pedícíonarías, 23 (A. P.) - Um, rlamente com o avanço de 2o.a 3
c?munica�o 'Oficial diz: .«0 avan-,! milhrrs ao longo de todas as Iren
ço dos altados sobre Cherburgo

.

tes», i \ .:
..

Desembarque·
em Jassy

Soldados. -nazistas.conservados
como relens dos italianos

Londres,·23 (A. P.) -A'emis�
sora Nazista acaba de anunciar
que tropas de infantaria aérea
aliadas efetuaram novos desem
barques em Jassy. ,

..

Londres, 23 (BNS) -':- O iorrial Soldados alemães fúilios em

suíço «Corríere dei Tícinof)� re- grande numero que se encontra
velou que os patriotas

.

ttalíanos .

vam no reíerjdo hospital foram'
cercaram o hospital militar ... 'ale- conservado como refens, para a

mão em Roma :e cons�rvarami- eventualidade de iniciar a Wehr
.no a'ssim duran-tre todo O dia que rnacht a destruição da Cidade
'antecedeu a queda da, cidaoc�· Eterna..

f�ais «Ie . 2.300
sortidas

Roma, 23 (A. P,) - Aproxí
mádamente a MAUF levou ti
eíeíto mais dê 2.300 sortidas
nos ataques durante as ultimas
24 horas; No decorrer das.opera
ções de honrem .Ioramí abatidos
2 aparelhos inimigos; deixando,
d-e regrzssar 10 aviões.

Composição da esquadra
riapolIQza

o

na batalha .

.

.

�da$ Marianas··
Não escondem
a realidade

ultima; no largo das Marianas.
A esquadra [aponeza compu
nhasse de quatro couraçados, 6
porta-aviões, 6 navios tanques
oe diversos destroy'us 'e cruza�
d-Jres.

Pearl Harbour, 23 (A: P:) :
O ministro revelou que a esqua
dra [aponeza que entrou .em (Oi111'
bate .com a 5a. Esquadra Amerí
CEmi:l (l{) PacificD, segunda· feira

Chung King, 23 (A. P,) ;.-1"Adi::lntam os autoridades
..mi.mares chiaezas!; que os loctl2s l1i/o

-escondem a sua OPU1WO; da ·ex�
trema gravidade da situaçãO
atual.

linda n�o confirmada Para
c

o IUlldoa ofensnnt de
-·d·· p.

.

'f·
li

verão tussa..·· . O·
.

'
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Assinaturas:

Numero:

MATUTINO

I(allua! - Cr. $ 6000
(SemestraICr,$ 35 00
(Coltmiia. Cr.$ ao,oo

__

(.AvuIso 0,30
(Ah'i!Zildo 0,50

DIARIO

Até agora tudo marchét exce
lentemente e podemDs aguardar
o resultado da t2fc3ira fase mm
tranquila confian\ça.

u

Rio, 15 (A. N.) - (fministro
do Trabalho aprovou O· Slegltinte:
parecer: _ ,

{(A Prefeitura Municipal de San
tos consulta sobre a situação pe
rante o seguro social do pessoal
assalariado re diarista e msnsalís
ta da Prefeitura que não se acha
amparado por qualquer íustítuí
ção de prevídencía social, escla
recendo quais os departamentos
em que preste seus serviços'. A
comissão especial analisçu cuida..

dosamente as informações pres
tadas pelo Instituto de Aposen
tadoria e Pensões dos Industriá
rios e pela Caix\:t de j\posenta�
doría e Pensões de. Serviços Ur
banes e Oücíaís de São Paulo.
chegando a conclusãoi de que oé
fora de duvida que os emprega
dos que trabalham; em' serviços

'considerados. 'industriaiS,. o
expio)"

radas pela união, Estado ou mu

rncipio, que não tenhanu dir.ei'to
á aposentadoria pelos cofres pu
blicos e não se -emOr1tl'am subor
dinados ao regime de outra Ins-

I títuição de prevídeucía socíal SEO' .

assocíados obrlgatôrios do Ins
tituto de Aposentadoria '2 Pen
sõ-es dos Industríáríos (artigo 3ei,
alínea «b)l do regulamento apro
vado pelo decreto pP 1.916�. 'de
2l-SJ37. Isto postO!, somos p'e
la aprovação de seu parecer nos'
seguintes termos;

a) - d/entre os empr;egad-os
verificados na consulta estão su

jeUós ao regim1e do Institu�o de
Aposentadoria e Pe,nsões dos In
dustriários os que prestam; ser

viços na descarga de areia,.· :na'

construção civil (cançamento&, te
par{lção de logradouros e .d,e·:mais
obras', .na reparação de .mat'e
riaI de transporte, na ÍTl;_stataJ-

.:

I
cãD e reparação de luz; .. ,

ça aérN no sentido d:o desorga-' ..

..

-

o�
nizar as c:omunicàções e conc;;n- b) - quanto .ao r�stdnt,� d-<:
trações g-ermanicas. Contarão, em I

pessoal, sua
.

süuaçao _ficara
segundo lugar, com a su.:t pode- a�uardando. � ,promuIgaç.a�) �El;
rosa artilharia l1av�1 que suple- lel q�e �e�I�J.ra �e sua f!h�ç�O
mentará o fogo: dos canhões já nas. m��ItUlçoes. oe pl'evLd-�nna
instalados 'em terra. O apo';!) fi- soemi la sub�letldo �o preslden
nal - e deoerto o mais jmpo;r- t� da .�epubltfa', p{)nss� que os

tante - consistirá jno vigo!!' da d.ISpOSltIVOS vlg�ntes �a? _ aut?�
infantaria e das tropas par;:l� rlz.am a resp'8ctIva su�eJçao as

quedistas já clesembarcadas a sal. catxas de _aposelltadofUr € p�n
voo ii G sões, uma vez que d-ef,meml e�-

pressament'e os serviços publicos
por eleS abrangidos (decretO' nô
20.465, de 31-10�1-, artigo 10
e d'ecréto no 22.000, de IS-H-aI.

recontado do dia, da hora e

mês em que ressuscitou. O
que se vê é que o caso vai
requerer uma legíslacão es

pecial, um departamento es

pecial, com fiscais e inspe
fores. E consultas surgirão,
para si saber si o individuo
quando morto tinha díreíto
a isso oua aquilo. Si ganha
do dia que morreu ou do
que ressuscitou. E finalmente
o sabia professor russo re
volucionará o roünísmo des
ta vida, misturando-a com
imobilidade da morte.
Em tudo, os que ficarão

com o campo de ação redu
sido serão os suicidas. Que
não s-e valerão de quaisquer
m-eios, pois passarão a exis
tir, os que estão sujeites
á ressurreição.
Porém si este campo fi.

cal' restrito, mais complexo
ficará o burocratíro. E mui
to interessante será por
exemplo: um individou dei,
xará de assinar certo docu-
mento porque olini; amernte es
tá morto, � que assinará
quando ressuscitar.

.

Bno XX
.

Número 281

Quando Louis Pastem, foi
consagrado pela ciencia me
dica universal, conseguiu o

lugar no Mundo que, raros
mortais tem conseguido.
Mesmo, pela popularísação

das descobertas uteís, 03 en
. sínamentos de Pasteur, s'e
tornaram °tão índispeusaveís
á

.

humanídade que caiu na

simplicidade valorosa, que
nem pão, que 112m agua.
Agora roça-nos os ouvidos

uma descoberta ultra novo

lucíonaría, do Prof. Negovs
ki, Talvez venha sêr este Sá
bio . no seculo que passa
tão grande em: valo:t', como
o foi Louis Past�·� e .0 é
sua mell\oria; \ ':
O Prof. Negovskí desco

. bríu certo processo de res
tabelécer á vida a índtvnluos
clinióinL€nie 'mortos, E Uias

experiencías que Vêm Iazen
do, tem obtido sucesso, con
fiJ;mando uma vitoria sobre
a morte quando ocaslonada
por certos males.
Saindo deste campo para

ir para o das considerações,
imagina-se C0l110 será int;�l""
essante. Por ·exemplo, na vi
da de um funciona rio que
precis:tr de contar o tempo,
de serviço. E lá ·nem: lugar
foi o tempo interrompido
por morte, começando a S;.'1'

--------------��-----------------

Existirá muita gente que

d>es'C;jará comprar ::ssa mort:;

passageira, em ampolas. P'ro
lo menos quando- lhes aper
tarem o nânio ou os cálos.

" LO$.ldres, �3 (A. P.) cC_. Até �ést::
momento as_ autoridades dB Mos I

cou nào confirmaras as :notidds
transmitidas pela emissora· na
zista sobre inicio da esperada
grande oferlsiva russa do verã'Ü.

.1: .,
. .. .....

.. .

,
.

Pelo Major Austin Jl()hn- li. segunda la :': da. batalha foi
80\1, Copyright B. N. S" ;es- igUalmente v:'n'\Ja quando as

pedal para ,:Cidi;de de BIu- praias se viram limpas dÓ illÍ.-

O· h-·
.

t-· menaw). migo. Protegidas rjc�O terrífican-S C InBlOS re IfalO Londr-es, 9 - A captura de. te fogo da esquadra oe das fOT\aS
seus navios diante Ba:i�Ux e a anwaw imedbtaqu-e aére�ls, qU3 atingia em ch'ei�J as

.

A
o p�sa sobre Caen constituem de- baterias de costa, as trop:as :1Iia-

Lapaz, 23 (A. P.) --:- N.o. tieia;.Sie do avanço japones oertá marcos importantes ;no das ficaram o p� nas poías de
'. atim! desenvolvím;:nto das ODe- uma maneira notavelm.Jnt� rápiqu� diversas llaçõ'ZS am2nc�nas . -

.

1
c.

Cl K"· ·"3·' A P'�' '.A r·aço-"s i.nicial·3 d.e J'nvasão.. T:ÕlTIOS f(>," .f', o qlt'� e'· a'·l·ada. mais sur-r'e(xH1heceram hoje -o govi�rno c.e
o.

lUl1g lllg,:_'· \.."�. ,,'
- :fi 'c. -

'.e< _ _ •
-

·1 f'
. 1'; -nfo· rm·aça-o anuI' r.ncebl·· O dÍl�eito de re[Jêt.ir as D.alavras I)I"P'P!lCl·p.nt", com um inUl11.el'O d·e4lill3l'cl. Etlt�oe e es l�uram: ,ns'. u lIma I . � '1.· G • •

't _ _ '--

Estad'Os Umdos, BrasJ1, ChIle,) da diz que milhar,es &: 'navios de Eis1e;lhow,�r quando diss,," que baixas imensameníe aqu�m do
Q

.

1 C I
..

t-o f·ug·, do apr·�ssa até agora tudo marc.hn. satis(. I
qll'P �e eSl).erava. Tudo isso fOij_ P-crú, Equador, . uatema !l,. os- c 1l11€ZeS �s a

.

1�. ."'.. ,- -" 1

ta RiO! e Republica Dominicana. dament'e de HongYÜi!1g, onde os fa\oüaInent[�.··. conEeguido apesar da vantag;êm
\i-

. ....

"[lg' a·m' o POT""O Inicia-se a li?rc-�i�ra Iit,3'3 da [;3:', u,l�'s-lc_·l"utada pelo inimigo. e queA Aroe'el1üna e o atlC:apo rewi" japonezes]a all Ir.
. ".. .. _

�'"
.

I
. .

I ·t ·d 33 II a ..! Ci talha da França. A primeira f.o.i COllS1"stl'a;aill "110S de meticu!o.Bil ,
nh�ceram logo depOis. ca VltOflp SI ua ü apenas '.

111.l 1. S '-La-. '" �

da revolução, "
_

.

.. dad>e. <
.

. I v.encida qtúndu o

as forças alia- preparação.
das de:Jembarcaram com <exii.o. :\ssim, en.ira a batalha na sua--------��-�-_. .

.

d
Esta é a tercteira v:�z [1') éspa� terceira.� decisiva ·fas·e _; a: cle-SO' braslieiro PU..

·

e e.xercer ço de trinta anos que a Esq'ua;dra fesa. das cabeças de ponte (def-e:- IBritanica trànsporto_u UIna fo�'ça sa que .íambem significa am:plia-n'led··,"c·."na U·O Dr·aSla'l· eXHedicionaria, através do Canal, ção) contra os ataques germ,a;-I
.

.

.

. .... . ..- ·sem a p!erda de- um só homem nicüs, até o momento e111 que f.or
durante a tra'vissia; Esta, pDrém, ças € equipamentos sufici2nteS
é a primeira v:�z na historia Que cOi11lnuallwnte des'embtU'cados
um ex�!cito d� ta�s dimel1sêe31oi permitam a ofensiva terrestre
condUZIdo a:raves do Canal a propriamente dita.
praias 1.1-OSti�. i.:�i.l:l �de �nfr.2ntfl�.'·l .Os alemães tentarão, sem du
logo. �o� prm"cl[o"

... ltl?tdnt��, vida, conc'entrar forças esmagaum lllJmIgo poderoso e

Gcoternu"l,doras na area ameaçada, mUI]:nado.
'. '. .. >esforço supremo para atirar os

Embof;-t fossmudo al?,�U1s grau aliados ao mar: Afim d'e frustra!'des n�vlo:; ..

de sup;'r�Kle;. \lma Bs�es esforços, as n'OSS:iS tmpasvasta frota de sU!Jman:103 e ;ll�l1a dp '''I11 contar antes de tudo�;
.. . ....

... .....
. poderosa ;Ojç'l aér·ea, incluindo -\1� � SIID.r.>fl·O'· j·.j· ,,:10 c·la <"'a for·O' :'_ ,-_

-

� �� -" '_ 0_'_ ',' -. _. 0011 (l ....t,,_,- L�.U':_.. , i:,)Lo."���

.•
��.-:-""

.•••
,

•...••
�

.•••••.
i.�

.••....•..
�::-

.•
�

:.�.•.•..•...••
;� "

�1 numeros.o
..

s

.. a.\71UL.'.::i." •.1.or.PP._d eI.r..0.,S.'
()....... ,

....
I· absolutaruente- inofensivo para ;�. o i�imigo ;evidentem.e!nt'� .não s-:�.

OS·qU·I1l0 ... ·1· Ec···t 't I" contra:� al'rtSCOu a romper a gIgantesca c·
.

ru z e· j' r· I Prllf"f!tffif. .

.11.. pe e..
.

16{nell e pIO e
....
yeLO. ." ; proteção oferecida aos comboius

.

.... .•.. O.. .

f.j ii
.

f� Wetz·el PICA�A8 DE •. MOSQUITOSe�l pelnSbelo.navesaliad<lsepelo/cs --�}:
.

. outros lllsetos. .

,

. :) petacular .i�teGto)j de cerca de
...

pelo{:.. •••••• _,o

"'_'. _..
••

•

•••
,

.••
'

- 'fI.:..oII il .. iI :I.:-.!��� _ •.� 11..000 aVl0es,_.... :."'-0' •••••• Ii ,,'f:I:�•• , ,i't,.�__ !.!!..__��-�_.._,��=--�__ '711 ••,...
.

•

J����v-�-------' - .

Washington, 23 (A. P.)· - '0-
Ministro da Marinha anuncia qll'e
os sub-marinos nort-e";'1I118ricanos
afundal'am no Paci-fico mais 16
navios japonezes. Com· sigilo, o

Departamento da Marinha não
indicOU o local do afi.mdamento.

Reconhecido
o governa bo.liviano

Rio, 15 (A. :N.) - O Conselho
de Imigraçi�'io e ColonizaçãJ!, 'em

sua ultima sessão, aten�endo. a
uma consulta que Ule fora, :lietta

pela Associ�ção Cmnercial
_

do

Rio de Janelro�. resolv-êu reSjJ'o�
der aqu!:'li'l euwladel que o me

dic� estrangeiro T. J. \V(lQdford,
naturalmente des'eja imigrar Pl-

ra o Brasil 118. suposição' de que
aqui poderá, eXl�rcer sua profis·
são� Como presentemente só bra
sileiros [lodem �x-ercer amediçi
na rio Brasil, e que/'a1lt,;:;s de
totnar-se cid.adão bl:asHeiro. te-.
rá ele {k� residir dez anos 'nO

país, !':eria convenÚllté que dISSO
fosse informado o interessado.

Noticiaria resumido da luta

-
.-

.�.
"

---- ':�
--.--� 1 O sr. Winston ChurchilI, Pri-Revelam despachos :'indos de meiro Ministro Britallli:(á, est-'CveM-oscou, ql�e. a ?fenS1V� :ussa em visita á cabeça d.'e praia es�contra a Fmlandm, plos::.eguB tab-elecida na Franç.a.

'
.

sem int'errupção. _ ..1 .:'�;�� :-::;-C-�
C-::>utinuani des'embarcal'ldo na

França, s.oldados e suprimento�
das NaçÕ'es Unidas·; afim ele lan
çarem uma nova of-e,nsiva COIll;tra
-os a�em.ães, !' i !!! ! 'L

Oont'inua na4a. pagina

A luta na França está -em üma
de sr{as fases mais decisivas, en
trechJcando-se ali dois po(k�r:o,;;

. sos >exercitos. j

Continua a perseguição aüs

alelllf..e3 qu;; fo;;em rumo <lO Nm....

te da ftalia, desd'c; que .àbandon,a
ram Roma.

a Farinha hbrica�a
MOINHO. JOINVItLE

Conoe'ntrow:..se nas ilhas s'itua�
das na costa ocid,ental da ItaUa,
grandes coptingentes aliados.

�--

As prinoipais linhas ferr-eas
alemãs estão s�ndo duramente
castigadas pelos bombardeiros
da RAF oe das forças àéreas dos
EE. UU.· l I

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Uma hôa casa. não muito Vende. se uma carroça de Proa barbearia com 13 ca-

Assinaturas longe do centro.
.

frete (eíxo 13/4) com dois deiras e mais. pertenomtes
'\U'l-"

.

('� ,,� �,.) O' Intormeooes (la gereneía cavalos. tudo e";" o'timo estado,fi. t ,,,i ji',"p út. )'- ,l det>t� ·�ol�h';.-<:;;u..
c ';" - <i LU � "'l

SI. t I ('I � .-;- ('O
'" ... ... Informações '{"B. r1't.,'!'n.p. '" GR: Bem afreguesada .

.:�Jnes Ta )r.�> uG. ,h .......;.�_..•'Si.�.O:-.-..---:..-.-.-...
'" rvu � "'U;;J _

C 1
<

.

•
.

•

3 Informações na Gerencia
O onial Cr$ 20,00 Procura-se

rais n, 5 I deste Díarío.
.

Números I Procura-se emprego de ê���§:�.I'I�.W��:��v�-�+-�..�=tG I $')H��_������-����,;.n�.t�.-ólJ.f!

,A._ vulso (1r'$.',· O �{} 1 e.scrítorío na índustrja cu DO
-, 1_

- 'jCcH", comerete: Fa.vor dtriztr-se a
Â tra zado .01'* 0,50 í Oerencia. desta folha.'"
- Colaborações recebidas nãot,,:;�.-.·.,,�'.�,-n·��n�'••+-.-�.�e

se.rão_de90Iv�da: e fica ,sua pu- Procura-seblícação a critério da direção.
.

.. . .

..

Com urgencia um barbeiro. [apoueza.
T�'" ..,- U li M"'l�",,.,n

"Cid .: d B' "·B i. ,
•..

Ottwi K
..

I
l.(Hlll' com rreuo ·"U! •• l .•v

�-. ..
I 3(;� e. l.H.

menau não ar,}ea.na
..

W

-.

ln
-

arsten I Ver e tratar

D.O C. íne Bus.eh .II"! I T'j n;� rI .s � zo '. .

se !?�pm1sabll�za. PO! co_nce!tos f ..

Rua S. Paulo, 258 orei v itoria "as 17 as e- noras

emitidos em aríigos aSSInafJOS••-+.-.•SI,�-.-.-.--._._� ��.-·-,.-.-�--I(--��.-.--f �-�-_...-$-�--�--��"-.'4'-�
+-.--.'-'.-�.,-,-'}-�-.-.

�[jciirna Propriê
Rua 4 de fevereirot

'. � .-

faça SBii pedido
Telef�ne 1048

.

,. EspBrelll a chegada do novo e nltimo. modelo
da RCA Vitor

Tipo Colo nial Mexicâno
RadloVitrolá com todas as petf�ições da Industriá moderna

.

Procurem desde já novos catalogus na

'çása cio Americano $. A..

• 'li _W.fi* i tMS&iiB.!!i! _iMPft'tM

.... Sociedade Bsnnficiadora de JWadniraLtda
'Compra e Venda ,de Madeiras

: Hua 1 de Se.tembro
, .•,1Atende iodos 05 serviços dt

Radios receptores

para todos os fin�
.. Telefone 1248

OHcina RADIO fUHKE.: :.':"_.'';'_.if.-.:-:::���_'.E;!'.-''o:'::.,-:+ o .-:........�.r-!(-:+.-:_.-:..Ii!',..+:-�-:+.

··.7-.-�"':_i4''''''''.-'-.-:.-�.·�I--. X +-�":-';)(-.-�--:+'-.�-t:-�.....,:.

BARAMO'R.Tf
Matador de. Baratas

BARAMORTE

Serviços Rapidíls li 6ar'in!idns

i
TEtr.rmliE. 159S

Rua '] de SttMmbfO, 3
.

mr:s e::sc: ....... l$Q.......;;o;;c::iW:dEii� =;:;: ........... _�,._

.:'.
• .Ó. :.' - o':

. �.ri�'*�����.-�'t-n�i'H�"'t"�o��-�.:ti�!J.·':���.".Ji•••§.��·w.rã

������������-����.-§&W���t�N%K�.�-$�.���)ªª==

fabrica de- Tinfas
' .. �lim.

.

Blumenao lida.
.

;T�n{a$ e Vernizes - Material para
,

Pêntur�s ... em Gerai
Tintas ern bisnagas .. para artistas

BILllm�nau ." Sta.· Catarina
,.,��"':":-.;s;.-.'-."':"..,�.;_,.-. ·x.4',,,-:+=O;.:-.-".'�.�.-9-'"
�����;:'J:':;;••����!':":���'9������;�
.. . ,

i
-. Banco Popular e Agricola do Vale de Itajai

Deposito fi dispoeíção
Deposito Popular
C/Cts. com aviso de 30 dlas

.' .' "" 60 días
Idem ld .

�t 9" à'8S
HJem i.(':'ID 1,-10 d as

c/ete. Prazo Fiz; o 6 mêses
Idem icem 12 �

Femuic6der: JUlUU�ELU
. ®+·:�"·�·��·';'·"'··��+••��0

2 O/O
5 O/o
4 0/0
5 O/O

5 1{2 O/O
6 O/O

1 512 O/O
6 O/

DENT.'(STA DIPLOMADO

M AI S DE. 10 ANOS DE P R A r IC A

SERVICO RAPU)O. E GltRANTIDO

GONSULTAlh Terça e Guarta-feira - Sexta !'l Sabiltl9

". . 1l ij A 15 DR fi! C V E bl B fI 0, 142
'.t.....'"--:+;-�•.:_:;�-...;_,:+-�'7:.--� x+_•..,...,�--=s.-._-.-\-.�-+.....--t

COM

f

I

Procura-se

(OU REGULADOR VIEmA)
A !vhtiher Evitará Dôres
Alivia As CóHcas Uterinas

t,-,,-:�-.'-·-·-·!!E�:-,·-�

Atenção
.

ANUNCIEM NESTE DIARIO

Hão Descuide
.

. ,-

Uma Tosse ou

Um Resfrlado-
J"#!i:o.sa., �nrl'!rJ!)irlor1," qU& pô.em
�: perigtr- a B.t1úde e a 'VitIa� CQme�

pom. p"r· WIl.8 simp!ru· t(>�e ou te.'

fri..cto•.&t... ",ale., embora pare�am

"� import.aDclat devem �ei tratad03
C<>>;l> I<>do o cUidado· 1'tl.'D que n110

to- aggraY'l::t-
-

dI() me�ejr:; Q
-

caUsar

.,trioo aborr<>ci",,,,,'üs 1 .da. 29 ar,

'""ç5ao di> <lpparalh". reRl'iretoriQ,
em2 sirople.-! grjpp�, blond1ife ou

resfriado, preci9;ll� do, ,um rem,cdio
f8pído -e ('!ffi{!Qz� O X(trop� Si1'o Jcão

"

q) inrti-cedo v::!r" este.

"�O9.. E' um remeiio

fe labor. ngra.da'\!C'l. p:llD
�nr..'Y-'. y.clho!\ e croonco&

Xarope �

São )oao
ta". Alvim & Frellas - Silo P,m!o

x:u"" ,
,-....

-�

Qtlarto ,
..,

Vende-se um legitimo "PE.

QUENES't de procedeneín

........ 4- , •••• "' C!'.

-�........_..._....._,.._...��

A s;ímis ,;;taca todo o

organismo
. o Fígudo, oBaço, o Coração,
o Estômago, os Pulmões, e a.
Pele Produz nÔ!CS nos 03S0'>,
Reumatismo, Cegueira, Que
da do Cabelo Auemía, e Abor
tso. Consulte I) médico e tome
o fi o P 11 1 a r depurativo

DfCER � p�iri���nh'j ti� �.Uyb I
'õ

tnoísnslvo no organismo A�
grudavel como um ücõr. Apro
vado como auxiliar )lO 1 ra-·

• tamento da Süilis fi} Remn{x-

.--.-:�- .-:.-.",,-��.-,+-� x +-<t .. �-.-:.,-.�.•E3�-.-.•.
�

foto AmAnOR (G Scholz)
Recomenda-se ie!o
Esmerado servço

Rua 15 de Novembro, 569I

.1.�·�t��·90� t>tJ>:fi • .:.:t>:'ft $':H'+�.0 e \Í' >!Fs',�.,."'*? >í.'IH'.�'Í'.i>:�_�·•.t>�+�G!
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Cidaúe de Btuiuonan
." s

Hoje·· ... ,,�as 8,15 e Domingo .. ás 2 horas II
::;;;:o;:m;:em !' .�"... i � =ft4'MIZiílHS' •. G

(; I N f B 1) S C H I Domingo- as 4,30 e 8�15 horas
h Ili3&lSu:r::

.

me === ::::S:ZJiilJiG?
-

eia�. J!!RPSlIBl' aiS$! � *'" "'"Z!;!r1 - ''!Y "&:; ::J!!
•

,-'
.

Endl:Flynn . Bl'enda' }larshall. Claude Rains.- Donald Crisp e Alan H1.re ... em

"
Roddy Mcdowall (O peqneno e inesqueci vel astro de "Minha Amiga B'líck")

Anne Baxter e Moty Wooley em
-;... .

ball(lonados
Emoção! --Originalldade I Simfi:üia! Eis os tr!'! QO S fortes de.sh( harmoniosa e' Bpi'B.:la

vel películe ! ABANDONADOS é mais um super mm,] i!]egqueCIV�ls! ABANDONADOS ...

Um drama que tocará fi SUl seasilJiH'lade! - No programa: í\JrjIS FOX JORNAL

Plaréa 3,00-1[2 e MiL 2,OO-Balcão 2,00 -1/2 e �1iIitllr 1,50- A Noite :__,.Platéa num. 4/JO

NOTA: As pnltronas uumeradas já estão á venda: As reservadas, serão vendidas
somente, atê a abertuara da Caixa.

·

-.
:::.·ZC.. �\:: ...

:.'

__
. do a

•

"

:" '; "

-

Ó. -

............ A sensaelónal .reprlsa q-ue todos esperavam! .
Sensaclonaís aventuras vividas pelo super-

homem do cinema: Errol Elynn! "O OAVIAo DO MAR", na opinião dos que já o viram, é O

melhor e mais movimentàtío. filme de aventuras até hoje exibido! Não percam lesté colossal
.

pOfgrama! - BABADO,l mais um FOX JORNAL'
. DOMINGO; ás 2 horas: Trailer da Nova Serie :

r 00\11 WíLSON NA PATRULHA GUARDA DA COSTA"
.. ",' 1'"

'.

,
-

PRECOS:- Sábado+-Platéa Cr$ 3,OO-líZ.El1trada e Mil. 2,OO-'--Bah�ão 2,0r}'-1/2emil. 1,50
,;s _,' " "

-

_',
_ . '.

Doiningo;- Ptatéa Cr$ 2,50"';" 1/2 e mil. 1jOO- Balcão 1,50-1/2 e militares 1,0i)
o',

. "
_

-----------_._--- --� ..---------'-----------,....,.-.....;....----

0I
Concurso esportivo "Cidade

.1 de Blumenau'".
".

I

I�
I.
'il..nn.-.nH�O:O_.�..."e x !1\•••nu..".�n..n.__.::.,..S

Qual será o "crack' mais perfeito?
O res�lIado da 158. apuração

. fi

De acordo com o contido nas bases d este co

curso, foi ffeiuada 4a . .fl3ira ultima. _ás 15 horas a 15a'
. puração tendo sido o seguinte o resultado.

BERGO (Palmeiras] 1828 Votos
AREtClO (Oümptco) 1548
ARTUR {Otlmpleu) 793

scnramm (Palmeiras) 790
Teixeirinha (Palmeiras) 276

fi' (Guarani) 229RILl
Bóia (Aímoré) 207

Waldir (Olimpico)
-

186
Pi!!ca (Olimpico) 185
PiB (Olimpico) ; 73

.(OI:.�lpl·.�IJ) 157Bõdínho w
_

Oscar (8. Lourenço) 83

(co (Olímpico) 64
Emiiio (Palmeiras) 61

Passold (5. Lourenço) 55

(G'�afani) 40Kii!zke '"

Aldinho (Palmeiras) 36

Augusto (Palmeiras) 36
Helue (oumptco) 26

[angu (Palmelras)
. 30

Miojo (Aimoré) 25

Hau [Palmeiras) 2í

Otavio (Tupí .

20

M.enezes (Olímpico) 20

Wl.ddomirn (Iaterriacíuual) 19
Batista (pshEeiras) 19
•Iandre . (8. Lourenço) 15

Doouinull (Pal.meiras) 14

MeÚ éles (P,t1metl':3s) 14

Baumer (AImoré) 13

Oe JV\ariG (Palmeiras) II

Herbert .(Pa!meiras} 11

Nélb (AiClOré) 10

E outros Inenos VDt;.1G.OS.

�
_. _.'�. "'� . i' -.

-

lffI Vi i iH!! .......
i 4

........�...;�=."'m::::;z;;t'$;:$4rn..
""ee..ax. :m;;:;;;:;;;;;;-m.�::19@=.���••

V C Ir Ô n .,-C·a
I

. . .

.'-. ..�-���-------.,_----
:l
.: '�

.,. ';o...!;;;ro>-....--.•E�

Redator: LOPES DE OLIVEIRA

J

as cariocas
nlei I

-�- ',' -���,

C�mBnau8nse ��DeSpDrt�!JI
Boletim N°.

-

29·44
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Continua na· Df nsiva
o 5.o Exercito

-:"

Noticiaria resumido da lula
Milhares de toneladas de bam

bas de alto poder explostvo e

Incendiário, foram arrojadas cen

tra os principais portiOlS da {ta
lia S:etentr�otla1.·

lado falsas noticias sobre hipo
téticas «armas secretas a serem

lançadas'>,

----.-....; i
B' francamente superior a avia

ção aliada qU'8 luta l1ai li;urop'a.�
Ocidental, assinala um correspon
dente de guerra.

.

�,_.

Cerca de 10 divisões aliadas
.

atravessaram o Canal da Man
cha, oe vieram reforçar os Cqíl
tíngentes que lutam na cabeça de
praia da França.

m Loção.
, -." .......

-

Ao' "'A',,� E 'ZEL fte1l�mlI34i1'l!I!_�<:tl ..."� Rio, 17 (Da nossa su cursaí)
• §..... ++4-.,..� -e- 'f._., +...._"'_v_""�r

�
tili�",'il!nh�!-'l''''' li l1�m�� nas A Marinha de Guerra vai a-

Registro Civil Fammclas e ºmm��ias. dotar novo modelo de unifor-
me, para ser usado enquanto

E d i t O I +-"--"-�-+--.-.,,,,,"�,�·,,-.x +�-.--.--+- .. �--�-,,-?--'i--{1 durar o estado de beligeran-
, I da, Compõe esse taruamen-

Faço saber que pretendem ca- I B' J t J to: dõlmau e calça cinza es-
ar-se: Rutlando Schwarz 2 Pau-' E d 6 t a a :1 [(1 �t doce curo; platinas; botões dou-
a Michels. El2, natural d,'stc Es- raros: camisa cinza com ia-
ado nascido � o' 9 de 111"11'" de Faço saber que preteud em ca- .

I!., ,u 0, c,( " l� "J L e sígntas dos postos em meta,
t922, lavrador, SO]t'2irO, dorní- sar-se: Leopoldo Baulcr e Helga O agricultor O, VV. ,;dmson, pregadas nas pontas do cola-
ciliado e residente em Passe» Jantz, Ele, natural des.te. Esta.do, f�" T'exa: CP;;'U"l" plante ... to

.

1 . t d
-

.• 9{) I in d HP4
u e ."U":>, _I�' u '_" ." <H '-' rIU 10, [gruva a e g{lrgorao

Manso, deste Distrito, HUm' h�- nas�I�lo aos
-.

ue mUi'��': C:", dos os a nos fi ada menos de pretv, ue Ia ço vertical; cinto
gitimc de Francisco Schwarz e bOl.l':;!l'O,. solteiro, domwl':E1.c!O e 40 hectares da nossa cunhe- <1e lona trançada cinza escu
de sua. mulher LinaSchwarz.jfila, r�s:dente I1GSt� c�dadiY, filho le-I cldu batata doce. Esta per ru; e nu-Ias pretas; sapatos ou
natural deste Estado, nascida aos gllllno de .Pedr� BauL�r�e de sua, severante predileção pela ri- borzegut '8 pretos. O gorro é
16 de janeiro de 192/1,; domestí- mulher Minna Bauler, t!,a, natu- ca convolvulacea, valeu-lhe cinze. � scuro, com as íusiguí
ca, solteira, domiciliada e resí- ral deste Estado, domestica, sol- entre O'" seus visínhos o ape- as do posto} presas á sua par.
dente em Rio do Testd., doesta teira, domíciííada e residente lido de I�Johnson" b�tllta. doce. te direita e anterior.. Quando
Comarca, filha legitima de H'�r- nestta cidade, filha lcgrtnna de r:i8.nt� de granà� produção,

I
de se: viço interno nos navios,

11l1ann M.:íchels e ele sua rnulh
..

er Albert,o .Jantz c de

.
na mulher multo fica em amido, a bata- ou em operações de desem-

CIdra Míchels, , .
- .' Hedwig Jantz.. c '. ta doce eterece maior qunn-I barques mHitares,. os oficiais

I Apresentaram o. d'Qcumeu.to� ext-'. Apresentaram 05 documentos tídade de elementos nutritivos não usarão o dólman.
"Q'jdos pel-o artig_o 180�do, Co.dlgio exIgidos pelo artigo 180 do Co- por hectare que qualquer ce.j Este só será usado em apre.
Civil, sob n.t, 2, 3 e 4. Si algútm / digo Civil, sob na 1. 2 e 4.. 'Si real. sentações ás autoridades su··
tiver conhecimento de exístír al- alguem tiver conhecimento de E aos "íans" das vitaminas I perlores, serviço externo e,
g" -.{ impedimento legal, acuse o existir algum impedimento legal, ela se apresenta como bas quanto ao oficia] de quarto,
",dl'a os fins de direito. 'E, para acuse o para os fins de direito. tante rica em vitaminas A fi C. no porto de navios de t.a 6

constar e chegar ao conhecímen- E. para constar e chegar ao co- Nos Estados Unidos, fi ba 2.8 classes.
to de todos, lavro o -presente pa- nhecimento de todo.s, lavro o pre· Lata doce e l'lrgamente cuHi· .-"-�-.-"--+-.i>Ei+-.-'�

ra ser afixado no lagar "do _, eente para ser afixado no logar vada, () que muitos ignoram'l'costume e publicado pela 1m- I do costume e publicado pela im- Nos dois uHimQs �no8 fi ,pro· Como o bushel vnle. cerca

prensa. . 1· r·,: I pr'=!!1sa. dução norte amencana nesta de meio saca, temes COl'ca de

Blumenau,21 d'2 iU!llio de 1944! Bluni'8i1Elu, 2:� de junho d:� 1944 I raiz foi: 40 milhões de SfiC05 para o

ViGtortno Braga I Victorino Braga I 1942 - 65,340.000 bushúl. consumo da grande nação do

Oficial do RegIstro civu.
. I Oficial do Registro Civll. 19-13 - 82'987·660 bushel norte.

Prar;o do Rio, La
e Rapsodia

Menor t40VO uniforme p�ua
Drmada

������...m,,""""Bm�..�..mm�Rm����§M"�Mfigg�����������ffl�����m.�w����=��&����,���-mq&�����.Re����.���ª,���������DNUI"�2&.
MaU .;;aa:w tg p�m�� 'iR;; ,,����5 ..._._-=-��� ---."

.-

O Sabão

-

. i;:;���� I
"VIRGElVI ESP�CIl\_LIDj\_DEH

;: .- s�raÃ��/ffC(At. da elA. \VETZEL INDUSTRIAL JOJNVlttE (Marca Registrada)
. -I! &

t i: ,���EC!A.UOADE Conserva o tecido da roupa porque lava facilmEnte e com rapidez
��'�����i@�®�i!�f�4�#i�i�.�"'���"""""�.��������(����JJS���:�.,�.i�i?a���Rm���..j.&Dr";4.;�Elm
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