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Im aI qu
(��1.r�o A�' t�pa!��ci���!l���:.l ��1q�e��,�� �e��r::g�;a�l������l���� IV�-';�.If�;-�-·_:...-.��.-�-.-�-f�,a-:J.. pir.�� d_J;!f��,�te � I R��b�rrl�i�� Inlftr�;lent��ncanas Ja S� encontram nas ');:;;.1:- avançacas atrancaram o mar pe-, Q �",i���!;1 .�.§ij!J tFi -. 'it� - � - _ ..� \M:1�f�� $ � ����� .....�il_ 16l!l��U� dfll!.� �!!íJ; _�� ij�

���6��! d: ����:t::"��;��:��;�: ���l���s.'!e���� a!;�II{)s30;;�i�\: dia os 110 l�glí�de��,,�O$ ai,ia,dos II cOlatra as ,d.oc.. as de. Che.rburgo, .

��opondo feroz reslstencia." P>e- contra Cherburgo, não ebstante
_

,quenos avanços foram realizados 1 as pessímas condíções de tempo. Sunremo 'Q. 'ti, A,iüdD:, 21 deposi.os e demais instalações I Supremo Q. G, Aliado," 24 registrados duelos de artilharia
(A. P.) - Os aparelhos -de tom- fe,lTovié1rms em Qu�ire e. sa- I (1.\ P,). -:- Co!1tinuam osbombar- entre as unidade navais aliadasbardeío pesados aliados volta- 111ao, bem C01l1ü pomes te

vtadu-I
deios íntermítentes nas docas

e as .baterias moveis alemães,l'am a atacar dUl'atlÍ!3 o (lia, os tos �i: Chartrens ,e Jusse.'�
-

orientais de Cherburgo. tendo se

NOViiS aVi'1çOS artós ,iol�ltos INoticiario resa ido da guerra
!fê�!i,l���iI!ii\t�i� ��iI p'" i��� I Os aliados.t no Pacifico, estão I O alto comando Alemão toma�iWEiM�ti!1t\h �� ®��� .�. ®�� .

I bombardeando intensamente as severas medidas de represália-�--------�---'-----------�------
,

.

'T '1 deíezas niponicas, estabelecidas em todo o terrítorío da: FrançaSupremo Q G I' ,.,"",' ')4 tos C""11J�tr:", I' rt ZOI''1 oeste fC'O . .fi �. ii! d <. .' <', '·.,·,lv:, •.,'01:
• :'U'" '" '0.U' .·,u " "". ...,�� .'�"" I rem diversas Ilhas, que cercam

..
o ocupada.�ecrelos

...

' aSSlli3uOS (A, P.) _ Na are-i '"D,dest,� di! no jlJrn,e unidades navais aln�>os I Japão. _

. Chaen, os brítanícos .cOilseg�liú!m Cfl!ll?'leiHéHl1 _a� .

concentrações j Presume-se que os alemães 18S;;' .Presidente . da Re�u lei! noves avances d'epols de nokn- blln{iad<'is do iunmgo. . .\
Numerosos aviões anglo-ame- tabelecerão uma' linha de deíeza

. P g .. ,� , "" "" I rícanos, partindo de suas bases 110S Alues
�� ���.t� lit!i, �1�tflJflr'"� nOVO Ide norl!�"";ar[�ef�Ca�1J na Italía Meridlonal, têm atacada

_.. '. � ,

_--

f!1�Il.ti W-U'!Y' g �� ��"!I g os principais portos da ltalia O P'Jf!O de Toulon, na França,.

1Tf)�Jtif�� � J,H'l%l�1ft Seê:::ntl'ional. voltou há dias, a ser atacado por
do. quadro de Est�do .MJio'�l' ?a I

b�����!f! ��r; �§ip�� ----- esquadrilhas de bombardeío alia-
Ativa para a ordíoario senuo. ] .. T. '),1' ).. A

.' Desencandca-se contra a Fin; das.
.

'� -, i.
DOr necessidade do. serviço, elas I iI'�ov,] \ ol'h� -;'� LA. P., :-- '. desse ataque. COll:"O S';� sabe a Iandia, uma ofensiva total SO\'Í0 _�ifkado no Depósito da Força i emissora de fOiU!;). a?u?c)oa !lR ilha' de Bo'.'.'ln fica situado entre tica, a qual já está alcançando { A ação da esquadra brítanicaExpedi.cionária Brasileira (10 Es- pouco que. forças .lnnmgas ,e.�e- o t'é'hi�(hio metf'Oroli�ai1o do']a

seus pririJ,;�iros obj�tivos. -1 no M<edberran,,:o, está se,ndo mui-
·calão,· ef'Útiw) de substituição); ,�uaram maiS Ul�):l�rud ,contra Vvo,- pã,o +{J urquipelago das ThIari::l- to avaliada peLos circulos ofi,�.

.
.. ..

'lha 1e'·"0 'In 'ac�""Sf'�'1
..

Io majqir·, ·Aguinaldo Di.as Um- pu:! e a ,1 .,c .. oU \\ , ',' Lo' �L,' nus,.', . As princip;1Í3 vias de abaste- dais (te Herlim
· gYU3i.i,ilô. quad. LO de Estu(lo. Mai91�' ta:lÜG; en�r.,eta:llí.K?"l q�te. Ell.l1C�:1.í1RO li"

""r---'--- ���- ii I dmentos g:ernianicas �stalJe]cd- -----. .
.

.

r I n li-lI' 11-
.. ·

fi"
. :Ii'�"í-S6')lf" �\!illil7.1').\) �f!il��@_..ti!'! 'l-",t,,.,,,.:nUfll o (yTl:":lá"io <;."·,·,10,, .. Dl, rece }lGa .... ;:l10 i ,- _l !Vl ",,-

."�'./.',-,,)'il'ít_0 l!\l'I��!i(j;;J r1!iilâ!líííl!í1 'U1 :.!?S !Ia Fi'a.11ça, "tOI"am atacadas Barcos patrulhas alemães iea-u.-;(.·-+��Ã-�l'" l_ll.". 1. ) ........... "-..._� ./.� ..... f 11 'rl'
_.

l
.

lJ � ',_,' ...t....
_

·

q)t �;;;pcê-�i,lad" (o ''"�r''iro· 6hs' çaO (,etal1üúa s{)nr� 1) L'::i1:"t1lC{)
.�nlll�iZ»'''l\ti'!l liil!,� ��;Ji!>l�!�"'�:'�i(;l§l! ,.)01' tombardeh os da RAF. tam obstinadamente intf'l'vir nos:�r-�";�-.�� ..

Õ3,_r ,_t

�.� ':., :�.�. �_-�. }f�'lF. ·�·tr��lV1:W ��� ��iá�§ ���iJ ��vl!lC"do no 1 �st.;ako {.L. fA"pO- � �i����2i till!a�� ���.'t��":7lJ .•..
'

" 'p

•
')J IA P) _ F l' :1

---�---

•
desembarques que 05 aliadosOes-sito do pesi>Dal da .. F�)rç� Expe- I'i.(iil:�tllr!il��· iU1�",� �;:'�iÓ�"�� .. L01'hll �s, � .. \..., >O, Çe_S P'erio de 10 divisõ2s aliadas tão efetuando na Europa c;i'"

po rvIó\"31 de Artilharia de 'ÇbS�' didnnária Brasih�Jll'a (ef'eth'G' doe .. '!}l i��lI� :�mr@��� .

I
e�;p,é/Jicio!1arias francesas e tw- �oram r,:;cent�l11€nt�

desembarca-I dental.
. • .
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J i!II !iijiíí!ii'..!.!! .......S!i�.,ih,'I.'l .

""'.<:
'

o' IT'''·'·'' las '"'111''' "'11 d' 'F' --------.---..,--
. ® para o 4°' e.g!mento: ·ae rtI,. ·su stttU!çaD,; e OS maIores:· o" �. _.. . .'. lJ.';.d �'! r,e-a. ��! lCc ..:t 1'..." ,·d'J_.. das na cabeç<1 e prata o.a mo-

a· ti I"�aria Montada ü mUlór I;lajmún- sf Livio fuesJe,. R'.lpll�eI �e S�:l-:-, .... J�,1J:YJl;X�;�.)3,4 fA-f_.P1L",� ).l;I}� .• fÍll: i;i;jmas linhas· de. debn 'de ça. .

=._'._.
' '1 ft _...... �e f'{dó Situas <d,e< ·Men'dtrriça."<��"��-�' "s�il" j:.\güi�ít e' DÍ'ogõ' (f2' Figú�fu:{�- 'uma noticia irradia-la dí�,e_m que Cherburgo, pelo sul entre ThIont-

_= , i �
.

�i» �.

Nl:andalldo agr·egur ao· resp'êc- do Moreira Junior, do quadro d'e mais de SeSS'2!1ta aviões de
.

burgo oe Octtelte, &c!:lalK;O se ago Continuam .sériam2:1te am,:aç�- I BDlira as bO�llutS aereast1..v.o quadro os capitães Walde· .

Estado Maior da àtiva, para >O ta�aviões norte�.mneriCa.l'i{)3, ata- ra oerca de uma milha ap.:,nas do dos d'e lmEl l!1Uudaçav geral, os � -

.

.mar Cordeiro Kitzinger B Tar- quadro ordinário send�o, pUi' :rli'�� caram hole a ilha Suem2!. Dízi

j
provio (o,aç�o da cida�Ie, l:al;itc�ntes da Holanda. I Londres, 24 (A. p.J �. 'o (I()� .l cisi.o de Godov, Q<�ssUade do serviço, classifk::a- a 111:esma no:ici.:-, qu,� tamb,�m 110-· ��'(; \'.".. _�M_ '�'I'"

mentador nazista, v9tn fI-allen-J. "

rilt�"J'j�.-� Bl<1� il"'··"",,,,,��I4>··<' ��"!tir,; , I 'o> das' sua� '1· 'I'adI'aExonerando o cOfo,l1-el OctavIO chos nl.o 1" 'escalão do PCpÓSitlO rafol: dC:Tubados l� ::l�r�?e8, :� 'que i fflí��!:l� ��ill�� ��Z1iltl,lIHl Il!]i'!g�ij I Millúnes de aviões aiía�los pro I�
te ..en ,em mnu.,.

.

... I :s! -

Monteiro Aché, de comandante do PeSS01! da Força Expedida- avwes laponezes dam1lcal'am se- J n����r.fil �1@ !f��ªi�� 'I �eg-em os combatt's qiie s·e dese�l- çÔ'es de oíll�m�· deu ':a \,entend'ef�
do Centro de Pr"paraç&o de Ofi- nári:l Brasileira (eIi�ti\'o de subs- riame.aie dois p'OTt'l·aviões nor�', ." � li,,,,, B - "ao 'Y'-

1 roelam em te!Tü, 1.1.1 cabeça .de I que as .��mbas v{);ido.ras veham
cittis da Res'erv'l doe São Paulo -e tituição). te-americanDs, hOj,e no l.:t!'go de: Supremo Q, G. Aliado, 24 � m'aia >0staLi"l�ciJa em Frdnça,

I
a ser uulIzadas.em outms 'luga-,

'O majOi' Iracy F:2rreha de Castro Transf.erindo, por necessidacl,e Snipam,
,.-

(A. P,) - Este Q, G. anuncia que I
�

. ..---

.

.

j'es alénl da Inglaterra.
de membro da Comissão G2nsi- do s,erviço, o ten'3nt.e C0110il1f�l .." - "1.fOi morto mais um genepl� 'aif! Continua n per:ó:eguiçâD aos I AUj'o'" mosqu-itostál'ia r'.Jaci�jnai do InstÍi.u�o Era- "I Carl;}s Vilaça do 6° para o 5° \Ba Vudr��nn� IUe$SaO rasssa! mão em combate, Tmta-se do ge- exerci�os (h� \,'Oi1 1\:':6S �lriflg;, os ; 'f es G

".sUeiro ;:le G,�o;;rafia e Estati:;t�" talhão ele Caçadof�es/ �o· majo!' �u ���lf.!� tl;�1!��� u,eral Suely, eomanda,nt3 de uma 'quElis agora 1>3:1C03 probabiiÜa-1 investiram contraca. .

.

gusto Fragoso dO ;)0 Batalhó.lo ",,��B!li'4ii ��j;..ã,"fj1il. das divisões lHlÚ3�as da frent2 dad"s têm d� estubel��:�r"t1ma, 'O' i'e itnr·o -el;lema-ÓE·ev3rté'ndo ao s'3fviço ativo·d de Engenharia para o ":fetivo de Londres, 24 (A, P,) --'�A Trans I de Cherburgo. :
.

�itlha d'2 deíi2za na Itaha Norte, li. rr v I aI
canHão Armando Novo Alwim, substituição àü depósito do pes- .

I
- -----

'Londres, 24 (A, P,) -qnfor-• OO'3an anr;nCl<OU 1a pouco que �srª �1k1l;;t-{;�ú? � ;?-I��fi��:a!lil� ú1li!'?> R'1S�� '" 1m��!!fI�"'"visto hm'Ier cessad-o o motivlo soal da Força Expedicionária forças russas irromp,erani todas I �� ",l;:il.í;:n !!l!.!$� © �í3ii!l��tí5!íi::� itc�� :a1/.l��S_ il�iHl(l!lIÍª� ma-se ofidâlment� qu.� tombar:'"
por que S3. achava ag:r?gado. Brasil'eira e ° fiui9r Sait CI&�r

as posiçõ'es ,!�zisl.ns de' amb�;& I d® ��r�do$ ilUI�l i�lr�cao ��� ���Wa sa� d-eiros da' RAF sobr>e\Toaram: o :terNomeando ° major 'José Luiz Péivo�o Paes Leme do 2° Gmuo os lado3 de \tlpan, aonde 2stan ritodo h1imigo ;.ocupado, e ou-'Guedes da Comissão C::asitári:t de A rtilharia de DorS{) para o sendo travada viGbntas bata- P'eters1:urgo, 2�1 (A. P,) Londr,es, 24 (BNS) - O
�;:-' iras formações de aviÕ2S Mos�'li..Jacional do Instituto de Geog'ra, dep'osLo da Força E.xpedidonú- I' f' 1'"

, .

I
'r..'� <"'�"e"I' '1 !} 's·'oa- .r.......nll1 ·,·o� pl-endid.o t.rabalho duos c.aça quitas investiram co;ntra o terri-

.

• '

nas, (i,un ue 11l1p,.ecilr o· llH- rHúb �"-',,�' '" :�::, :. .'VJ i,' lu 1
.

d .

_f' ,..,
t t' t' O> fl'" P"·asl'1"I'ra '(1'0 "'s",r,l"o cf">' ..

. i nas bntal1lcos - plO:!1I2rfOS as tor';'" al,o.ma-'o. .'
_El e 1:'.S a IS ·IC;u. '" �)l l�. \ v ue< lL

- � 'v- Il.lho de cercar a cidad? S-2QUn� I, t<:s, e centê't1aS Io,'am terL as 'lk't I ! �'J �). .

l' t ) �,�

I ooel'ações cl::. desembarque na ,-----.----------�
, Nomeando, por necessidac 'e! do t1\'O permanen 2·.

do a agenciá. a!em,[i� os russos' I ocasi5:o d>e um \'io!ento furação, i

! ml Si !li 3"�� IIservi'�!J, o cor�)l1el Rapha',ê! Dl1n· Concedendo transf.:::r;.:ncia para estão empregando onze' divi�! em varias z'J!1JS ':0 sul ;ocidental terça feir� -' é ressa,lta�o, pero i �U�hOS fie ard�ldirUIton Carmstazz.o Teixeii'a, dir�tQ:r a reserva aos mronéis; Antolnio
sões naquele setor. da Penisylv;':1:i.1. corr'esl�on(ient� 11a-:al uo "'Tunes.',- I ��!W!lra OS aviõesde, recr'utamento; \) coronel Oeta- Cu rIos M'ello Lisboa e Raimun- __ ---� .. _ .. Sua tareft1 � sahenta o refen- I í!.71l.N!!S ,

vio Monteiro Aché, comandí.1ln- do VHaroilga Fontinc:ii, ao maior � A'�1ã�� I!J O ��,ii�f� � r111;��f�? ��. corr.espondent,: _

"l1�O, fO,i 111�: I s�m p�l�tos
'

te interino da 2a. Brígida de Iln� Daniel Ribeiro Borg,es. � ���� � U U WJ !t!�� � ���!I� ij,�!!lI Olua pelo nUll1elO d� ,TII11af3; f" I S Q G Ar rl
'

24fantaria e {) tene!nte coronel Ag,e Reformando o cé1piião fiédi- colhidas mas pda extensão da !
upremo '.' l;LO�, 1

no!' Brl1inel' NU'files da Silva, (O- co Lauro Barr"os,o Studar, visto

I
'1 I 'd' �glla que limparanr para wd03! (A. P.� - .ContJnumn ,os_.pue,os·

. Londres, 23 (S, E . .) -. O Ser- COU[fQiüüO peiO ra 1:0, mas ope-
allU€les que os segl1iram;' na ,es- : de �ral�a�m e�tr2 {)S aVlOes �demandante do Centro d2 .Prepa� t'er sUo julgado defi!utivamenUe

I viço de ínformações do MinÍsté melo por um pi!iO':O aut'Jmatl-
t"i] F 1':1 tdpCa -torniOll pO'Si- I bomname!o alIados, contra 'Üíl,racão de Oficiais da 'Reserva. .de incapaz para D s�rvir.o. do ex'er- rio da Aeronantica revelo,l hOJie , Co, cui'.ls movimen�os sITo deter� >eH. �s ( GL ., "',

I
fi\'l'O-eS sem pilotos

>
•

vel O bom resúltado dos qesmn:.. ( '". .
.

�o Paulo, . cito.
que o avifío sem piiú:o aI2I'í8o. I min:td0S "lHeS ele sua partida, -----.

:]:")omean.do o ten�.l1.te cpr.o\1'el Proll1ov-endo na res:,�v� de 2.a,
disliarado �da costa francesa pa-

I Um" \";�� qu� o aparelho 12v::m- ba�ques, tendo as tropas CO!lse
. �nen�lou de rewenti'lid 9 1 h r -

I t 1 t O a I I
- . g'Uldo che&rar a terra <1 salvo, O ,1tJ til � udo 'exerClt,:O e ':...-:1, ma', :"O-::!O c, ass,e ao pos o ("e �apl � g.l' n- ra lr)l'OoeJ.er a i]tâqu,�S hdiscri- ta \'ÔO, os a 'enúl,e,s nao t2i11 mais _

I) I C 2 d . t .

1 I ess2nci11, trabalho que estes ca- Londn;s, 24 lA. P) - fUma;Barreto lca,n�so ,("a ,�

ostn, ,e ,,0. Ge l1umero,�'_,e."·,opn�.JelfiOS,l,en,-e,n��s. m,inados do. Reich u re;::"Lo m?li- I controi-e algum soare e c,
1 'c l� 2 . . O -

.... t� I R bl..... ça minas da M:uinh,a Real reali� grande· formação de bombilrdei�lenenH� (a lc",erva (t� ·a. C!.aSo>e _ ph:;"u�n·� c a
. ep" ,lva dl'�nal da lnQ'la�'er!'a, e JHo'ndo' O Ministéri.o da Aéronautil:u, .I M f

• r .

d l' 1 b
�

Zal'am torniOU possivel ás
.. esqua- 'ros da RAF foram vistD ,se (Iiri�.o 2° s2rge;1t>o vaZio anue • .IV,;:;nr assmou ecre�o c ISpODf n so re

I
de hélice � lancado d3 cat5]JUl- aCi,esc·enta qu·e, Inl1L...Rudo mão

t f
.

..

• . , .

1 't
. "

eiras, indcpend211t'cmentc ele s�us gindo para a ClJS a ranceza,'dança Filho, o IOTl}>t'cImento Oe 't'I1ergw e.e 1'1- jas pr.ovave'lmenÍ<:: com .() i]Uxilio. dtst� arma não mUitar, os al-e
P

, ,Transf:erírrclo: o íenenie C,Jr-O· ca á estanda hidra mineral c1:-, �J,e'mn si ,iemb: d'� fo .[a�t'�,· Sua m:::eS eJllfe3Sam qUé! a '-Luft\\'a.f- ser\'iços, seguir seu caminho s-em mais tard.-e ::l radio dp.., ans s�-I F ! [' d S P -'

I
. obst21culos, sahendo que sua pas- r'êncíDU d-e fspente, quanrto faZIauel lbire Lea (�J'r2ira do (jllã:U"O .ln aia, êío aulo,· fuz-elaQ'em m�d'e s2is mêlros '" brio k o é im!JOtente pam sustar a . -

d
. .

. .

I O .,. j R
' " ,�

sag.el11 'estava d;:simpediúa. sua transnussao a mela nOlte.ordmáno para·,'J sup,emenlUl' g;;- � pr'csnenrc L a -epuo>H.;a centimétros d·,� c01llnrim''::t1�O, e
I

ofenst','a aliada na Europa ou _,..-: _raj; () mdl'[)f Carlos D'Avi�a Pum concedeu á Cia. Quimica Paulista
sua !argma maxi111i{ é d'e ,,60. p�!,,J constituir seri::t ameaça ás S· �""��S,,�6 quadm otdinár10 pa'r�: é): Sll- S . .A. autorização para ftmcio- centímetros, O comprim�'l1!d tolul fl}rços aértas das 'Naç.fies Unidas. apus argenllmliJ.p[emeí1t�r" pI';ivativo: ,0 major nar como empr'esa de min·;ra(;ão. do apar,elho é de :} m;�üos e'. '12 Os ataQues que estão sendo m _IE·enjamil1 César Nraga\hã·;;� Oe- - O presideilte da Republica centimetro5'� a sua en\'2l'g-a'!ural U[)Ü;'J_ deS211Cildemlos com essa Estados buielSrejo do qU1drd'� supJem,311tar g2- assinai! �ecreto m�difliCatdlJod a de .asa é cl,� 4 m2tws (; .87 cen-· n·�\'.'1 arma visJ!1l si_mpl-esil1cllt,e .

.
't'ral para o on mário, s'enf.o) rio,r redação ao parágrcho ° o e- timdros. CO'jso]3r. o povo da .lUemanha Ntúcins de Tucuman, republi- ! biologica contra oertos insetiOsnecessi:dad2 do servI(:o,' classHi- cre·_o-lC'Í nO 9.609, d'e 8 junho 'dê O raio de açüo do apar::lho é nazista e evitar qUê o 1110-"31 tüe- ca Arg,en:in,l, informiun qUe a ! que atacam {Js canaviais.'o '" "o D��l'n"-n'o c·l-·,\'ufl'iLa lo.,j,,�, q·u·" u".U:,""'I�gO'U a Cal-1n� .110"_ _. •

'!"
-

E
.

t I I
• . I P "et a f

"
,

cail ):"';;:; 1',-:::;;; r.:, '�'.pl lll' .. cri:: - v _.V� u... de 210 qui:':J111�tros, ::JUêl Vo,;O�:I' mf,u continu.e a baixar. J-\ em (lI(), Estaçao xp�nmel1.a c.:; Agl'l" ara el li f' a re eflua remes.ria de Divisão. de .Cavã]LrrÍ:l; o qlüm do Amaral concêssão pata dade em voo '1ol'm�tI y;ifia ,;ntr2 'mais, tais ataqu�s em escula cultura, a f',�qt1JtÍln2!1tQ da Unl- ! Sd, foram neces:;arios eU!€,':1dímenmajor Augus:ó cesá!' ·do :Nasci- apr,oveitaíllento d:� energIa hi," .480 e 560 quilometras por hora masóinH fOram rep'etidam;�!1te te;:! States Sugar Corpora.üo'l d.� ! tos wm as autoridades amer1-" mento Sobl'ii11�0 do quadro su· draulica do municipio de Pedl"';�- . <e sua potencLl 2Xp!03!\"U é ;;li1Ü- prumeti.dos pelos Iiderr:s nazis- Clew.istJl1, FIOr1"��! I1?S pr.u11?L-Os I canas pU!'a u�a licenç,,: especial;pli3111Bnlar privativo patil'O ór- ré\, S50 Pau!:o.
.

valente a tUna b::rml;a de 1ml:i to- tr:s a l;opulação d·e uma /;_lema- dias de março U'tH11v; e�,'��u ror '1
e �al .fOi a mlp�rtancla 'que l:h:�din;irio sendo, por n�cessidad'2, - O president'3 da Repllblica l1elada dos aiem�,.�,:: O €xplosivOl nllH desmantelada pel03 goipes vi:! aér·ea para. a 1-1me�'�>[i:l clt" atnbulU aos «UmIgQS SapOB)� nodo serviço, classificado 119' 3° ",assinou decr,eto aprovando o 11e- é transFo;u�1�1 n�l proZl.. dentro: elas froias aér·eas a1i:liJas, des;�l1- llort€, uma partida d3 70 'sapos I combaí:3 aos insetos da lavou�Grupo ele Ariilharia. de Dorso; :1· gul�l1'�i1to �o Institulb Militar de unia eapnl]:J d',' ]'1-,�lal. Seu: cade,\dus' prindllalmente contra das esped2s ;Bll{O Feracuêll1is ra canav�eira, que a licença 'foio major Hugo de Mattos Moura 1 de,l'eCl101ogta.

__..--.:..:. motor é lLO':i.'\) a ga::;Oliiú ê 0' as sua;; vi::s..s d'e comw1icaçilb:' e Lutz:, e <Bula Al'e.aarum H'C'l'ein, concedida em carat'er de priori-�.. ..

. barulho o ;\'Í;O ;� resultante dasl indus:ria6 bélicas. E�;ses ataques para serem utilizados na ·luta dade e declamdOs lOS sapos (al'-',._,..-� � �"""�NoP --....-". ..�,� .-."...-..,...-.. �"iP'"t-,.....�
•

I .f"'----""'�:;, ..,.o ,. " , •• ,... .., , .'0 <cxplosões üentro l e seu l11{)tor. dC\'eriam ter sido d'e5:;!1cn�ieQ,!os tigos de guerra.{
•.•..•....•

� ��_�bbi'lolntameDte· h1ofen::;ivo" Dal'�!� COl1struUo ínti'i,'a!T�ente de; hú v"lfio'S mes'es, a fill1. d� .des�

�: 03qllIJLU.l!pr:dl�. Efeciente' proteção co�tra� aço, o aparelho é pintado com: .viJr a ai�nç-ão das forças àéreiú C' PU' Zi/. i.ro i Drntirr1rfl § f"'l'in5.!l fllf. .. iMd�.

-

AS DE 1\fOSQU'mo,"i ifi iis habituais C<Jl"es da camuÍlage aliadas da industrb al'cmã e das • .,_, 1- r IllH �.u Q Cnu�hl aDltlltHIIU•• 'c. �'!Í7.ei PlCAI?' .r,
.

11. o e:< aÍemã, isto é, verde escuro no
'==-�"F""'-_"'==�--fi� '1l.,�Ii«4.1 outros Jnsetos.

. i; alto e azul dafG �m baixp� Q comunicações do R2ich e levan-

I Mn'HHO JOINYILLEt;,;;.:.;.;x;..:;�:.;.:.;.:;..:;��.:;..:.;;;-:;��;.::�.:.:;.�·�:.;;;.:;.::��:...; avião s€{r! pilo:o alemão não, é tar o moral do povo alemào. pe O vii- .

nos

'Ibatides Irin
Roma, 24 (A, P,) _ \Ap-esar

'da tenaz reslstencía dos alemães,
continuam paralízados todos
avanços das forças aliadas €m

Tríssen. Os operações aéreas' de
hontem, os pilotos da lV.L:'1Uf -aba
reram trinta aparelhos alemães,
contra a perda de 18 idOS' seus,

Riõ, 16 (A. N.) _ O presidente
'da Republica assineu hoje,. na
pasta da Guerra, os segulntes
decretos:

s

os
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BA'RA,MORTf
Màtador ,de 8ar,atas

BARAMORTE

�������������������iiimm
fabrica deTintas
Bltlmenau LIda.

,:tl,"'�s" e Vernizes - Material' para
"

Pintur$.1s· em Geral
'Tintas em bisnagas para artistas

Blumenau .. Si.. Catarina
,..._�-:-:.;;;3.'_.-�_;.:_;_�-.- .. x .:-�-.;;;;;i.-".-.__.-�.�-".-.

"

\ i,", '

"

o.���r6��'r.�.���.�����.
. s

�
-

.

'Banco ,Popular e Agricola - do Vale de Itajaí
Deposito à disposição
'Deposito Popular

'

C/Cts. cOJIl avtso do 30 dias
j> .' " '. 60 dias

" Idem id D 9" dias
Idem

-

i<1ém 1 'O d as

c/e ta. Prazo Ftxo' 6,mêses
Idem afiem 12 li)

2 010
5 Ola
40/0
5 %

fi l}2 0;0
fi D/O

5}2 %
601

Expedicões - Despachos
r .A GENC"rA DE VAPORES'
I

1,1',A, IA,I -, Rua D,r. Pedro Ferreira Nrs. 68/72
I CAJXA POSTAL 36 _' End. Tel. 'GUIDa
t�#i*,!iFf '"4A

_'
. t .

1$4

I
, .

��-;_._ ...
- _'

-'

0.�� q� .•.� .�.-+;•..•':':·H:.�.�._"�.exi).o.•• '0':0,.+.•.•., ,+:._••�••,_.0

w.'$ ..�:r�i;>.-4',{<!_��sHx.+��i.�JIi.�:(!1I.i;.H••••�.�•• � "_..:.

folo Rm'RnOR: (O 8oholz)
Recomenda�se·· ielo
EsmeradÔ servç(}

.. , Rua .15 de Novembro, 569 .

·!J.+.::�=o���g.+��u.+�.J.�":+�+��� .€1.���.A.,!tD-ti.J.-t.+�3.•

Cldàd�

CID � . E
·DE BLUMENAU

E X P EC "I Ê N TE·
fel. 1099 .. e, Po�tal 5 '7

.

Dr. Aclimes n�sinl
Díretor-Beaponsavet
Dr. Affonso BalEinl
Diretor-Proprietarío
Oficina Propria

Rua 4 de fevereiro,

_?!e
25-6-19�

it.,�

f ri Pr

Oficina RAOIO fUNKf

cura

Atende todos os servlcos dr
Radios receptores

Serviços aapidos G Gilr�iltidllS

I
TEUiEONE. 1395

Rua 1 da Setembro. 3
-

I I Vende-se TI
�..

IProcura-se Compra-se :

\-
--."

Procura-se Vende ..see Yeude-se

Casa de Movais RossmarK Uja.
Aceitam novos pedidos na estofaria .

e reformam moveis estofados

Ser·viço rapido e perfeito
Rua Amadeu Luz, 1)

"AÍ) €lI.lIs·a "",Matt••IUiI OlhA
f> . .... I t V

I
......, C· t

·

S/A·iI
I !fJIIDÍ....��.

.'

tm r��a f�U O laça.0 .

a armBose ' �'mW w, .-8#"1' lAVA m,

Cargas, passageiros e Encomendas I.SarviçoFunorario.1Serviço diario entre

CO.mP.leto. t.......taglH�a .,. Tubarão - f'lorianopo- .. Pronto

ib�·." H�fi.jai.. Blnmenau - [ara- Decente·
,

" ." o .,

I C '"t'b,,,,,"',"., "" ',l��."",7!m, rnT�.. e Uf' II a!(.�...:�}�� -�J \':..t!'-1.à�!j � Ji1 I tl
__ e.1'

E",ta empresa, dispõe de conforbaveis autos oní

bus, 6 t-póclu oferecer aos srs, passageiros pleno con-
forto e segurança iiU!j!!!;ilimlA ela_m&�.

AGENCIA EM TODOS OS LUGARES
MENCIONÂDOS

-'

B'I'úinenau-Santa Catarina

Registrado no Depart, Nacional de Sande Publica
ElUNGER & tA ..

Rua 15 de Novembro, �88 - fone, 12m

TECNICO : Fco. Elinger, Dípl. p. Faculdade de Me
dicina do Paraná,. assistente do Prof. D. Macedo (La
boratorlo da Saude Publica do Est. do Paraná) e

assistente da Prof. Dr. Martin Ficker (São Paulc).
A pedido das sns. medicas exeCuH!m-E6 'es sSfJl!intll'5 eXt!:ml'ls:

Urina (completo e parcial C0111 dosagem) - Fezes (Anebas
vermes, sangue oculto) - Escarro (pesquiza do bacilo ao
Koch) _ seereeãe [pesquiza de diplococoo etc; espermatczoi
des) - San!!ue (SoroLliagnostico da Lues, posqu iza de Berna-
rozoarios, Contagem de globulos, tempo de coagulnção e de
sangria, dosagem da Hemoglobina. glicose, acido uríco, reação

,de VídalTHo) - tiQu�r (Exame cirobncteriscouico, rt'hç'iio de
Kahn, etc.) -- Muco Ni'lSi}i (po8quiza do Bncilode IIun6cn!
Ulcera [pesquisa de 'I'reponema

..
palida) - Succn !i3�(!'�CO ln�; i POPULAR E IGRICnU· DO

xamo completo, dosagem da acidez, sauglle oculto ":".1 'I I ' . .

.

,

i Fornecemoa laminas e recipientes' grat.uH;,;l]�·;jt;,. 11!ViU DE um". é ENr-ftl'J_

I _UI&" .

==,*"""..-." =""_-�=:==r���.. =--=-�·.6<�="=--1 I

. J

,

U!fI

I I DfCER o pairimonio de B.tu-
)
..- ..-#:-..-.-.•...,..�.:- ..-. .-".,;__.-�- ..-'+-- .."""4>--t-�

menau.

-�lErT�
MANJEI<iÁ

Pa p e;1 ar; a
"M ELI M"

Seções de atacado a wrejq
Preços Fixos

Rua Carlos Gomes RIO DO SUL
Cxa. Postal, 18 .: Telef. 20

Lenha bôa
faça seu pedido

,

Telefone 1048 .. '

I"I ®!�:::;��:�.! ����������:�0 '

Rtj;�m �.piiJ
,úd#J�;r;,:

� .,-,.

o i.<rtHiMI � ....r>-uot
.

ot til'Eno �E.6tiQa
I ,'140l'ftiSSllO "

,''''''''!tA.l)...í

QUEIJO

Folhlnhas para O ano de 1945
I n,AgUill'de il visita l!,e:;sfJi!l em sua Casa, al1 taça a sua encomenda
f OrO WILLE, ntl".Redaçao deste Jornal. '

...
" 1.:-.;1>-. -+--.7-+-.-4> ........'" o �_.•� •. .:..+._�-.--,+�+-.-+

Ex!ja Mant.eiga fRIGOR" I! Oportulidade comercial .. ii firln� f. Seabra & i
[xIS. ta Qualidade J. ne� for I : �ia., e;tábel"cicla e

..

m Sã,ú Paulo, à. rua p''lUla i
M 1'1

... ,

FOit'OD li> Sousa n. 208 - s - 20, uesBJH, obter a repi:esentação :b nao e mo i1 : dá exportadores catal'inen.:;es que se interresem :
,,- .•-J!-..-�-:t:-�;;;;;;'..--�-. : pela veuda, naquela praça, dos seguintes prodL1tos; .:

:, vinhos, cereais, banha., prOdtÜQ8 suinos, :
A t e n ç ão: conservas, peixes é crinas

.

,

:

,. AlNllNCIEM NESTE DIARIO I i:_,+:-i+�.-.--':e.�-.- ..--.�. o�-'§-'-:.=�-�--'?Ii-'§..-��.-�

Consumidor

,+

I
t
•
�
•

I
•
I
•

.l
�
• 1
••

!
..:..

'

�-...-'.-�-.+':�.-'.�.-.+-..

]j Caixãu funeore .

1

f"i'5'T'!W?'=I\W$�-

I

!
S�rviços de primeira

erdem
Avenida Rio Bran
co, no- 2 (entre Kl
eckbuseh e o Cor.
reio) .

A tratar com
A. Lubow

,.�
.).

Trabalhar com· o B�HCO

Vinho Creosoiado
<lo pbum..-eblm.

.JOAo DA SILVA.
SILVEiRA ..

Poderoso Tonlco
e Fortificante
&mpregMto com 2l"UU!Ie
--�
�
R!';�
1I>E t•• ORDEM

,

.0'M -'=""�'ii"""a·
_""

, �.:;v.��i' . J ..�

�\,. OCUS' O�'"
Asmã Dissolvido
Rdpidérmênf�
oVa ataques desesperadores e \'Íolento8 da

as,ma e .ljronqui�e envenenam o organi8Jllo,
1I!'!Iam II. energIa, arruinam a saúde 9 ue.
bllltam !>. coração" Em 3 minutmr, MondClco,
Dava formuJa médica. começa a circular
DO., sangue, dominando rapidamente os ata
qu,;., Deade o primeiro dia começa ,a desa'
pareoor a diHculdade em re.plrar e volta
o sono reparadaf. Tudo o que 6e faz ne
cessario é tomar 2 pastilhas de Mentl...o
RS refeições e UearA completamente livre ,�.
da asma ou brooqnite. A ação é mnito
rapida mesmo que se trate de casos rebal-
des e antigos. M.nda.", tem tido tanto

,

,êxito que 6e o!etece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e facll ra
pidamente e completo alivio' do sofrimento
da Rsma em poucos di"". Peça' M..ftdaco.
hoje mesmo, em qualquer farmâeia .. A llOISStl .

garantia é a SUB. maior proteção. '!;\� 4.
'-Men'éIa c:Q A�"::r::.m· .

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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- ás' 2 horas
= ._ _ ,...1 .

'c R _II H�je - Doming�-as 4,30 e 8,15 horas
Errol"F1Y�11 .- B�énda, Marshall - Claude Rains - Donald Crispe .Alan Hsle' - em

.

,,'
.
-'. -'- �

. .. .

"Gavião', do bandonados
...

"
Roddy Mcdowall (O pequeno e ine.9quecivel astro de "Minha Amiga. Flíck")

Anna Baxter e �loty Wooley em

A sensa('iqnal reprisé que todos esperavam.! Sensacionais' aventuras Vividas peio super
homem do cinema! EuoI Flynn! "O OAVIAO DO }\,IAR", na opinião dos que já o viram é o

melhor e mais movlmsntado-ftlme de aeenturas até hoje exibido! Não percam este Colossal

programa 1 .._ SARADO. mais um FOX JORNAL·.
.

, @OMINGO, ás '2 horas:
c

Trailer da Nova Sede; ..

'OO�\1. .WI�SON NA PAIRULHA OU.ARDA DA COSTA"

.
Emoção! =-Orlgfnulidade! Simpatia! Eis os traQOS fortes desta harmouíose e 8graia-

vel película! ABANDONA.DOS é mais um super Hlme inesquecíveis! ABANDONADOS �..
. Um drama que tocará a sua sensibilidade! .� No programa: Mais FOX JORNAL

.. Piatéa. 3,OO-1{2 e Mil. 2,OO-Baicão 2,00 -1;2 e Militar 1,50- A Noite :-Plat'a num. �})O
..

I. NOTA: As poltronas numeradás já estão á venda: As reservadas serão vendidas
somente, até a abertuara da Caixa.

.

,
.PREÇOS :"_ Platéà Cr$ 2,50,--1/2 e mil. 1100- Balcão "1,50-1/2 emilitares 1)00

'--------------�---------�'----'---------------�--------��------�---
..

éS m4iGlíéliW��---=------����.m. �-.....�Icujdado seu "onze" para a Salvo modificações que
, �'refrega de boje. ainda poderão aparecer, os

�
I Por isso, TUpi e Palmeiras esquadrões jogarão assim
: aguardam ccnãantes no mo. constítuldos.

',' menta da lu.ta., Tupi
i ?tc** i t :

Otavio; Egon e Waldir;
.

Lo-

III' j Uma �OUS8 que hn de ím- Ia, PÍCUBD e Piléca; Udo, Bri-
i perar no embate de logo '8 to TridapaI, Naldo e Marztnho.
; tarde no estadíc da Alameda Palmeira$
! Rio Branco, e a disciplina e Bergo: Píau e Schramm Her-
i a camaradagem. Palmeiras e bert, Emíllo e Dcquínha; Meí
l Tupi darão, estamos certos, reles, Baptista, 'I'elxeírínha,

..

" ·C'
..et··e.··1·.·.0·, e.. -·se·., 5-. ç··a·�· t

j��e'seej:mg;�ti:::f�at�t:por�� Augusto eA�!�o. , ,"

! pelo esporte: [ A partida preliminar assu-

lupi e Palmeiras jogarão hoje suas possibilidades S�ij presente c:unpeonalo j tt�����es��n:��r npa8�� ��:. �ee� ����;?��::,at:�d!j�r::� ,

Em grande fórma os esquadróe's liiigant�s' .... ft preliminar .. Varias notas I dlo dos que la acorrerem pa de o TUpI ser o ponteiro ab-

. .., Ira. assistir o páreo mais sen- soluto�.do certame de sspiran-
Mais elgumas .

horas e o na tarde da .hoje sUaI!! pcssí. mentes de. classe de um Brí- pretendeflt,es ao tltulo ID.axIIDo.; sacíonat do turno, tas, ea:,.and'!r o. Palmeíras em

Estádio do Gremío Esportivo bHidades. no certame do cor- to, um Plléca; e entusiasta!!! O Palmelras D,or, seu l.ado,: t!}.:�...... :n....�.-t�."i'6+.0 se.gU::l':_o lOo�:' _ _ _

'

Olimploo receberá, estamos rente ano:
_

.

como Udo, Naldo, Marzinho, pretende crmquístar o t.ltUIO. P��[fII"do qllilfllr ingreS!'!!f
e�-:.n.'D1f<6i_••���,"�.�0

certos, a maior asslsteneta Ostentando uma forma. In- I PlcUB.D 8 lodos OEl demais, o magno do corrente ano, pa-: IUII8I ifjij BIll ai

I I
,..

deste campeonato, para. as- vej!wel, com seu esquadrão gremío gasparense é um ad ra juntar aos �onseguià.08 em' no Bannú O São Pau o agora
- sisttr o sensá9ional prêllo mais, ou. menos ajustado, Q versarío á altura dos mécítoa 194i e 1942, Interrompido no. =

com I Vasco
entre as cqulpea representa- Tupi virá a esta cidade pron: do ponteiro da tabéla. Já se ano findo. Para isso, reconhe. 1 São Paulo 23 - Joaador

.

.

Uvas do Clube Atlético Tupi to para. dar. combate a seu vão os tempos em que o Tu. cendo o inc.ontéstR_yel valor' Plactdo, atua'lmente defe�den- RIo, 23 _ As diretorias do
e do Palmeiras Esporte Clu- categorizado adversárlo, em- pí era o "rabeíra' óbrígatõ- do ndversarío e nao queren-. do as cores do Iplranga, des: S. Paulo e doVasco da Gama
be.

.

,'. ! pregando para isso todos os rio. Passou a formar agora do descer na tabéla de pon-. ta Capital, declarou que pre: estudam a possibilidade de vir
'l'upi e Palmeiras jogarão esfQrços. Integrados por ele-o. entre 08 grandes clubes, os tos preparou com esmerado tende encerrar sua esportiva a ser realizada uma partida

-

. defendendo li jaqueta do Bsu entre os quarírosprotísetonaís,
� gú, do Rio. Declarou ainda II ser disputada no estádio do
; que deseja regressar á Oapl Vasco logo após a termina'

! tal Federal dentro deste ano. ção do Torneio Municipal ca
i ® 6 ríoca.

Orgallisada a 2 ..8 Di ..
,

!)4'H;.·If...�..
-

•• '."..:.-�-t>+-�.�0

visão da l.. B. Da

::= .. =

Redator: LOPES DE OLIVEIRA

HomeDS acidos

que faze� parte da sua vida

""N0S laboratórios da General
.. .•

Eleetric, ,êsses homens que fa�
zem parte da sua \Tida, trabalham

continuamen te. .. Lidando com
;

. aparelhos estranhos, ensaiando

novas experiências, êlés tudo fazem

para aumentar o seu bem estar.

As suas descobertas, os melhora

mentos por êles introduzidos em.,
,

toda sorte de aparelhos elétricos

são hoje de grande'utilidade para

todos n6s. Tornando·mais a.gradá
veis as condições da vida no lar

;

ou no trabálho, aumenta.ndo a'·'

râ.pidez e a' segurança das viagens,
.

os resultados de suas pesquisas
se fàzem sentir a cada. passo:
Hoj e, os homens da General

Electric estão inteiramente devo-'

tados à causa das :N'ações Unidas;
trabalhando em aparelhos bélicos.

Quando conquistarmos a Vitória;
as experiências realizadas durante

o período de guerra servirão ao

cOl1fôrto da paz; Poderemos então�'
mais do que nunca, usufruir dos

benefícios criados pela General

Electrlc em iluminação, rádio, refri

geração, ar condicionado, televisão,
ÍlleiQs de cmnunicaçâo e transporte.

,

�. _co

LECT
L í D E R D A I.N D Ú S 'I' R I A 1)1 .A E I� E T R I C LO A D E

'-,:'

I. 3.8 Olimpiada
.fluminense

do
Pela direção da Liga RIu'

menauense de Desportos foi
; orgunlsada a z.a Divisão, a Rio, 24, - O Fluminense

: ela pertencendo desde já os fará realizar no período de 16
.

clubes Avante, Vitoria, Frigor fi 23 de. julho proxtmo, a 3,6.
e Bandelreutes. Otlmplada trJcôlor,
iJ.��.u,c.�."••$+"*�1>�.® I 0,......._+. •• .f>+......._•.•••lf••e

Qual será o "crack' mais perfeito?'
O resultado da 168. apuração
De acordo com o contido Das bases deste con

eurso, lt'i efetuada 4a. feira ultima ás 15 horas a 168' a·
puração tendo sido o soguinte o resultado.

.

-

,

BERGO (Palmeiras) .1834 Votos
ARE'CIO (Olimpico) 1166 ,.

ARTUR (Olimpico) 793 "

Schramm (Palmeiras) 790 "

Teixeirinha (Palmeiras) , 302 "

Rudi (Guarani) 229
Bóia (Aimoré) 207 "

Waldir -(Oliinpico) 186 "

Pisca (Olimpíoo) 185 "

Pie (o Iimpico) ;73 "

Bódinho (Olímpico) 157 "

Oscar (8. Lourenço) 83 "

[co (Olimpico) 65 n

Emílio (Palmeiras) 61 "

Passold (S. Lourenço) 55 "

Klitzke (Guarani) 40 "

Otavio (Tupi
.

40 "

Miojo' (Aimoré) 39 "

Pfau (Palmeiras) 39 "

Aldinho (Palmeiras) 36 "

).ugus(o (Palmeiras) 36 "

Reine (Olímpico) 31 "

Janga' (PaLmeiras) 3Q "

Menezes (O!impico) 21 .,

Waldomiro (Internacional) 19 "

Batista (palmeiras) 19 7,

Jandre (S. Lourenço) 15 "

Doquinha (Palmeiras) 14 "

MeiI éles (pillmeiras) 14 "

Baumer . (Aimoré) 13 ,.

Oe Maria (Palmeiras) 11 n

Herbert (Palmeiras) 11 ..

NéliD (Aicoré) 10 .,

E outros menos votados.

Çoncurso Esportivo 'Cidade de Blumensu
Qual o jogador mais pedeito dos Clubes filiados

á L. B. D. ?

NOME;
�----__ -- � ��

,.

CLUBE li QUE PERTENCE: ......:..-_� ,--""'---:..--......--

ASSINATURA
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o fluminense quer
Ely e Gera!di�o

lumealooareslslençia . Cidan3zi e�n Laraye e Soei ), .

o centro-avante Ma! aeaí, quo
pertencia ao Fluminense.
�""".-•."""".-'lI'-.-"-.--1Ii-�

',tais 11m novo lU)
flamengo

Riu, 17 Da IW8sa sucursal·
O chefe do Escritório Comer
cial do Brasil em Montevidéu
comunicou ao diretor do De
p::Hufficnto Nacional da. In
dústría e Oomércto. qUI3 o go
verno do Uruguai baixou um
decreto isentando de impostos
a importação de unis quota
de 4f:mil toneladas do teííão
6 mil toneladas de lentilha,
que se destíuam ao consumo
oc pais.

A.nlversarios. I. A sD.rá. D. He.l�a,. digD� ss..
.

. posa do Snr. Cassio Medeiros,
Fazem anos hoje: I A Snra, D. Elsbeth Belms,
O. Snr. Pedro Vjctor Pereira. I espose do SUl. Alf.i;edo Beíms. .....

A Surta Ltndíomar Peretra.] O Bnr. Bruüi} Radtke
filha dííeta do Sr. Bento Pc.
reíra. .

...

Fazem anos segunda-feira. Nasch"YH3ntosSnrta. Elsa Ztmmermann

-I
.

Faz anos no dia 26 do cor.
rente a snrta. Elsa Zimmer- Encontram-se em festas o

mann, filha do Snr. Leopoldo! [ar do Snr. Theodoro PIs� o

Zimmflrrnaon e noiva do digo 1e sua espose D' Paula PIsa,
tinto cavalheiro Snr Luiz Sou· com Q nascimento de um for.
to. A distinta ani�ersariante te menina. ocorrido no dia 23
os nossos parabens, I do corrente.

-*** ..

Para as Senhoras. (Conselho de beleza)
Para manter 9S cabelos sedosos e leve$:

Qllurto

Os cabelos devem estar perfeitamente limpos. se _ pre
tende conserva-los sedosos e leves' NH.o é, contudo, ne,

cessarto lava-los em demasia, o que iria privá-los de todo
ou em parte das secreções naturais. O couro c�bel�dO
muito frequentemente lavado reagirá de duas üla.neuçs-.
ou as aecreeões aumentarão e o cabelo será muito gordu- ...

roso, ou ao -eontrsrto, elas diminuirão e eles se tornarão
ressecados, anêmtcos.

Então espaçar 08 "chnmpoolngs" com sabão, lavá·los·
Ij;__�_"."""._•._.�_*�+_§_. de dez em' dez dias, preparando fi seguinte fórmula: í'�d�l'

z.ir em Irazmentos 57 grs. de madelra de panamá, COval'

I com t litrõ de água e deixar ferver durante (fpz min.ulos.
Passar atraves de uma gãze. Eis um liquido que llropa

sem ressecar os cabêlos.
Se os cabêlos são muito. sêcos, [uutar ao preparudo rele.

·rido uma gêma de ovo batida. O couro cabeludo deve. ser
+sestante friccionado com o preparado em relerênmn, o

qual é exelsnte, sobretudo no
.

verão. Ativa a
.
cirCUla?ã�

do sancue no couro cabeludo se proceder á limpeza ah�.!;
nando fi agua quente com a fria, DO mínimo quatro ou c n
co vezes.

Rio? ,24 - O C. R Plaraen
go acaba de centratar o cen

tro.avante esplrttosanteuae Be
tinha, que devera exlrear den
tro em breve.

,
..,

6�8 TORNEIROS I

...

o Sabão

"VIRGEJ\lI E8P]�(JI_LL\·LIDÂDE"
. elA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVILLE· (Marca R�gíEt.l'ada)

ttrli A
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