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fornlação da Dínâmarca '. . Hvroa'
anunciou 11a pOUC9 que as auto ....
rídades nazistas estabeléceram
verdadeiros cordões de tropas'
em torno de Cop�!1hag!í:e, H;:ám1q

O'iRflUTO Dns· aSPIRaçÕES DO VILE DO 1T1)1i'--�--����._'*-'��-==-�
. Blumenau - Terça�leira, 4 de Julho

"

de' 1944 - Dr.. 'Icllmes Balsini - Diretor Responsável 11.

,&', _��
�

:ij
__"___"'__...��_umA -=-"""__""""""""'__""""""""�_<

." :
o,:

assim completamente cercada manteiga, Reaüzarain-se , varias .menro da greve geral, o proprioEntretanto prossegue- agréve gc- demonstrações em oito cídadcs PU\'o dínamarques morreria á 'fo
ral, esrendendo-se agora aos )ra da ilha' Sjelland. Au(oridades;Zale me,
balhadores agrícolas que .' cne mães fixaram cartazes 'cm ,v:a-: �

aqui vinham fornecendo os �lê� rios pontos de Copenhague, di- Estocolmo, 3 (A. P.) .- O �-:.er1mães
..
de 'gr;:jnde quantidade :dC! zendo que caso haja 'prosseguí'•.•. viço de. informação dínarnarques
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livre, <inundou hoje, que 'prusse ..

gue a gréve geral em toda Co
.penhagne, apesar de milhares 'de
cartazes fixados pelas autorídu ..

des nazistas em varies jiontos da
capital, advertindo os trabalha-

dores para que volt-em 'aos seus

trabalhos. Durante a noite ':(113
ont-em . os nazistas efetuaram ')1

prisão de algumas dezenas 'de
estudantes de Copenhague.

DIARIO MATUTINO
(atlUnl - Cr. $ 60 (lOAssinaturas: (SemesiraICr.$ 3S OI)

Num5rll' (Co!uniia Gr.$ 2u,ao
'{Avulso 0,30

,

.

", (Atrando 0,60.....,....��•••' ...1l.'..nrl"":' •

............e���

I
Em prhnelro luqcrl. a ordem, porque
na desordem nada se ccnstroí I
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ChurchUI falará sobre s bo bas-yoadoras Os

:

Londres, 3 (A. P.) ,,-, Pela dealgumas horas de tréguas; re- ,.

/12
.

manhã de.; hoje os alemães (1)'1>\ íníclaram-se hojeos ataques com
'

.• ,'
..0,� I'!!lRonezastínuaram a enviar bombas voa... · as bombas voadoras contra a

.

'iii) IOp 15
dores contra O sul da GranjBr:e- area sul da Gral��Br3tanha. 'R'�- ,- h' dtanI1a;"onde �s mesmas venhan» íeríndo-se ao ataque a -en'lisspra .,laO reCn8SSa 95
caindo por intervalos frequ{'!n�'1 de pari�., )den:ificou as

.• cid.ad<�ll .. de IuyllDinteso .

.
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de Dortínior, Plymout (;Q�1l0 0().1

Londres, 3 (A. P.) .� Depois jetivos das bombas. .... Kandí, g (A. P.) ::- O Q. G. ItS Supremo Q. G. Aliado, 3 (AP) r dos firmemente repelidos pornos.t-e da Asía anuncíou que tropas E' I) seguinte o 'texto do cornu- sas tropas. Demais setores 'nãoC·a·o.bone·adA VI-Rle" 'enefll.'ta ft.,_ ::,indus'�Lritanicas acossam, os [a- nicado de hoje: "No decorrer da registraram-se acontecimentos dGIii U U� II I 111m ll'J U :',pollezes na retírada do oriental manhã de hoje conseguimos 12;' nota. Péssimas condições atmos-1"'1 '1 d·
,,! II' 'dlll

.' .
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'da Iudia, onde encontram-se .ape forçar ainda mais nossa cabeça férícas continuam dificultando.. I ura a 1I.0r aOIl .nas quatro .mllhas de Tuylhí�l\· die ponte em Octon. Nestas 111ti· nossas ati\,'idad-es aéreas duran...;Londr'C's, 3 (A. P.) - Os
' si:uaclo na parte lest;� .da estrada mas 24 horas dec:reso2ram ·co;lsi. te todo o dLl ele {)nt·�m, mesmQtos da Mauf efetuaram mais d�) Londres, 3 (A..P.) � A enlis-

�
tão sendo canhoneadas viol'en· :dte Imphal, donde os ;jdpo;nezêS' deravelmente as atividad'ês itIi� assim nossos caças (fe :bombar.:I-,oO sfll'Ij-:las. du�a.?t:e_ as. ul�mas_ __ s�ra_?e PC:�ina�:-���ll__�a. �.o'L�:o_ ��Ime!t_c as posiç{}es. 11�\zjs!as ,dt:{ ,�stão sen;]ü. J·echassados. ..111igas, 'provàyeiment<: .. _em, cm;�:-, deiros atacaram �hjetivQs eu}24 horas, tl'rlJO UU,lIUtlnn:aGU o;:; "'tIl.c ""..---, • > -
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.' __ - �errniCil.niLdQ j:r.OlD_�.':,NJl'ldn saba�. Oren. Foram abatl,.jü3 21 apare.objetivos na area de 'Budap8st Roday estão bro.d2jallclo na par. .9_. "':_�_". �.�
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O PaSS""lmft temp'O '-I'mpe"de as aereos sobre BUd80pest Ro�a, � ,(�. P.) ·.�,As�t:.opas C·ruz�_���? 1 Prefuam a Farinha Jaudcaua� U
Londres, .3 (A. P.) -

In10rma-.
do 5 Exercito n?Ite"\a�1.1JIlcan�.,."....,._..,� - I Mil �)UO jnlimlLlE·aIR,vl·dades a"e' re·a'·.S'

'

5'e ue B.uJapest foi 'atacada por ocupara!l1 Ohso, situada ape!1Eb I'
..

pe O ulno U inum� formação d'e' m::ris 'de 500 nove H1llhas ao sul de Ancora.
, _ . . ,

. .. .. .bombardeiros pesad:os nOtti'�ilme .�•._.""".-.-:.:-.-.-.-4t x •._+-+,,? -.'-+--+--•._+_.• X •.-�-.c;?:.-,.-.-+.,-� ..-. --�.
Roma, 3 (A. P.) - E'

-

o t-er� lais, centro, de onde l'ão làtl;ça- ricános pela man.hã de', ho�e, .,' t.

.

d ·i. das ás bombas voadoras .contra acresce!ltando�se que houve ViO- P'!"€ciso com '-'ar""encia •ceira dia COilS2CullVO '8 pessl�
I Pt' '1 'lentos combates aéf'20S sobre 'a "I' 6>

Imas condiçc'cs do tempo, .chegai1'.. a Gxan ....,Bretan la. . ar ou rO ....a-

.

Cil !11.tal da Hungria.' .. O· .

U A..
1E:l!t lIR't. A. _ II III,:V'� O � f.do qua:si a impedir as à1ivjdaçles do, a M:auf hombarde:O� Ulna l"c,,:

J � � -� � !II lf"iK iiZiJJ.aér�as dos aliadas. Todavia, mes finaria de petrol'eo e 'instalações Ulnl IIIlYEL fOI DESillmOO .\: ";"1",, d" ferroviaúâs é outrps O;)j:�tÍl os 'mi 'Viii nAmo assim, foram a,acar as a:J.. liA nAUI '. alI' ContOacior leo'alisad 1 que escreva bem á illaqnina, quiles com o servIço ':tiinstalaçÕ'es nazistas de Pas�Ca- :::::��.............,
n

Roma,3 (A. P.) '_ Foi oficial- �.I:,', militar, OfertasOdo Pl'O�riÓ punho indioando praticaI cargos ocupados, pra· ::m::"',te��":":.77."��
••
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� •••••• ""'1I it" lTI.ent,e":dnunciado que_ o,��·e"l1eral I
'\V�U. - 4 l:àbso1ut,arnente' inofensivo para � "Von Mayel foi destituid.o �do co- J tensões e demais informações a

'{;.r1".I0.SqU..
IIO. pele. ",Efeciente proteç,ão 'con,tra � mando do 270 Exerci1:9 'alemã'Ü "I' lOSQUITOS • na, Italia. Alias, seja .� ra�ã1 Rftdelfo Uanc!�r �c� 'W' "ze·l' PICAD
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;===estab�lec·---'--'---.im-�nto do Padrão

Londres, 3 (A� P.) '_ E'. espe
tacularmente esperada no meio
londrino a declaração. de Chur>
chíll, que, possivelmente, fala:"
Já amanhã na Camara :dos G.j-,
muns sobr-e as bombas voadoras,

russos em illdisculivel 511-
perioridade aérea·Espetacular espera: de sua declâra

-

o na Camara dos Co uns
- Continuam .as ataq s a Inglater�a ,de,s5a ; ar a nazista

ais de 2.500

. Moscou, 3 (A. P.) :- Durante
.

de batalha, onde forç�s terreS�
o dia de ontem o comando-russo tres avançam pretegidas peloaenviou uma formação de bOl11� aviões. As forças situados 'nos.,·bardeíros pesados atacar [lS pü- '.

,

síções fortificadas dos alemã-es. Baltícos, sob o comando 'do gle"l
Nesta fase da luta {JS .russos ueral Bagranyan encontrnm-se
mantem índíscuüvelmente a su- apenas a 52 mílhas 'de Dnihslü ..

períoridade aérea sobr-e a area:. segunda cidade da Letónia.
---

Comunicado do Contando Aliado

sorthlas sobre
Dudapest
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,,,,', a'go'-r'a' ""P�'s"; 1 u·lk;"mo, p d� dez 'bíHõ,es no caso dos conhecid:üs, relativos a 1938,O·lli1.r��nta e duas naçÔ'es . oram de OS 111 -OS, ql,�', •.
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i d' dI" PO'll!' 'd' os atua"l's pal's,es jnim.+g'Os 'in.! as reservas 'Ouro da Grã��l'eta.C l1yocadas p.3.rà participai' ';:l suem a n'laror paI e asSi'·'
I" b' 'l'd' d l' 's dess'" m"t<,j ·.·g"{·"'ssar·"'UI OI)Ortunà,m2l1tô :no :lha eram de 2.690 milhÕeS (eCon-"_,el·0,". 'CI'a MOil.-:tar ia InternaCl;Q 11 a es mune Ial ,�'<- '",
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dólares. l-loje sã,o menores, mas�lal' a s'ei" I' na'l"gurada ÜiO dia 1
..

o mas ao qu'e tudo in ica, os 'tlOE- :un o;
•

'i - ,

Iniesmo n.a base de 1938 a con�C1.e J·ulho. te;,amerkanos fiz8f.am impol'tan- Cada pais contribuj;'ú dê acor-:'1 tribuição inglesa em ourO para {)Sa-u-, PUl·".,., a major.' ,aportutli-i toes concessões para ogral' se"· '(lo rom tlma formula 113s18adEli. • ..

_ .

- '" fundo d'e. estabilização sena apB(!�,de "s ·1·'.lfo.r·11Jac.ê-e.s .. divu,lg·adas '111ielhante aoeitação. !l'.O· conw.rd') lU.'uncHa. I e .'rwj'lO[-\ 1 d 1
u.
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nas de 269 milhões (e. ó ar-es.p'Jr Jay C. Hilyden ,no ?oIetim . . ci:onal ás l-eServas d� ouro (L� ca ...
,

A ultil11'a r,esetva russa 'de nu-EC,oll,olnl'co na 9 'd,ia AU'2.una, Tele- A pritrl'eira dessas concessões, da. qua.l e ,á,l'-CõSlJ-sc.. tiva j)fQdU-l '9"
'.-

�
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1'0, conhec.irla é a de 1 05', U:Jgr'aft'ca In' ",p.I·amerirana.
"

�, cUJ'o {O faz com que o p!ano, :estabelecel1' ção d,'.e oum. O slQ-n. iHw.do �lesta
d I

- -
'

= valDr de 839 milhões de ó ures,me·l.lta· r'l'{) far,í-'m05 -:-:m no, t:1 l){)�� do quotas p,ara a contribuição contrib.uição nã.o foi expli,:ado-

,

ddI' e nessa base a c'ontríbuição soot='-,l'or c!pvido á falta d� cs.lJUÇ'D ao fundo, foi p:repara '0 .2 ta ülin.uciosamente, ma.s {�J1l termos
O

.
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E' d U' I viética S'Cr,jil de 83.90 .1ml G-qu'e a cris� do p;':1p'21 e�iá nos im- f.orma que os ,stac as , lll(lfJS gerais os Estados lJni'dos entra-,
lúes.panela. Essa conferenCIa tem p<or tertio que contrihuir qom grand�c, riam coui 2.500-2.750 milhõl::s

fim apr:Jvar' o já discutido \lIa. . p3r:e da reserva internacioitKÜ de' ct_'e dólares; a 'Grã-Bn�tanha com _'A China, presumJvelm2nte, h,âo
DO inonetádo, uós U1Qld·zs ,em 'OIÜ'Ô: A segunda, p8rmite-c,o!nsi� 1.125 milhê'2s; a Russia· COiil tem reserva algumg_ de OUIú.ql,e o .aprovu':am os Eslac',Q3 l!:li .. derar na conferelicia, aJéiu '9Q 1.00'0 mlll1C1�3;' a ChÜld com 5;52 A julgar p�las eXlm�ssões d<ls
dos, Inglat,erra, Uniã� SDvjé�lGa 'plano púmanerllB. dB estabi1iza� milhÕ;es; e Ó CanD,dá ,com '3001 lid>eres frnanc2iros e púlit:itcos
e Chio,a. Diz '.) rd.;ndo artIcu- çã.o, a çri.aç�o de tilll', Banco Iú- milhões.

". . norh,<iHllerÍ(anos, cunhecidas até
lista que (e},� restdb:;;1�G2 o p:l- ternacional' para· reCOil1struçãp B

O ponta vítal é a fipr!I11a destas este niom;�nto, se a estabilidade
(Ir-ao cj,?'· cu'· 1111,1·0' 0'1.1',0 J, n. o.. COIV fomento ,com I) capital (J;:� ({'ez. . ·fl·'o.ano·ciíra m.uudhl puder ser ob ...

- • L

'con,tribu1çõ'es. Ca t1 nação tera '-

trario do que des:'lava lor�e Key biliões de dólares, uma es'p,éde
que pagar 25n"1 ela sua contribui.. iída com uma cantribuiçã'� de

11'eS, para quem o.. ou! o !1c,>O po- de Cor'poração d: Financ,�am'2.n,,: ção 'elil ouro :JU !0o,,] Idas suas 600 milhÕ>2S de dólares da r'e"deria mais constituir um p�ldrt:o . to da ReotJl1str:lçél'O, pa�'a o qual ,r,eservas ?!11 ou,:) e mpéda,-lOaro, I
srerva dos Estados Unidos será

monetário iS2mtó de C{)t1Sêqll',�.n- j os Estados l!nltl'Oss-er'la,m, :tum.. o que s':'Ja lll,'nor, e {) I'2SI0 'eml um exoelentê negócio.
das d'esastrosas para, a econ'Pp1lia hem, os mal?re;S ?onll1lbUlI1t.es, . papel-Jno2da. . Os' proprios àutOj'CõS 1.10 planQln.undial -em v:irtmte'" dê sua es:' Os ponto

.. S. pU1lC'rpàls. do aCDrdo; ,
.

1
.

.

.

t· at o "'O.J OS Estados. Unidos' são o unj� admU,{'m que não pod;õi'á laverC",ss.oz. em faç:� da al11p�bção ;eco de p.rmclpw eu ':t1
•.

e a5.:qUL r
.1"',' • 1" I '

u _'-'
_

f do p"rnlan-3!1t'" co, palS' (jlle tel'aD, ch� l)agal' t,ada es't.abiJizaçãu. une\.ll.alam:!,.ü8 �(. <,.�. .

P "S"lÜ" e futura
.

Í-"oetilS saü: .o . 1111 '. 'ç.' .' ,- LI
,�

-
nonUC3 J't.. c "v' . ' ...

l� I '1' -o 'nt�l:tlaC'I""l'aI S'" i: quota d'e 250," ·.em O.UI'Ü, D (lUi>, pOIS de termmacla a. gt
..
le. r.ru. 'E,<,staSão, pois, sigrâfjcMi!'vas as ,se. (�esta�l,.tZa��:_�l ·c�.( :''_'''',,' '�

..�'
"

10"J1'.'.1 [';'5 pala."ras d�� Ha\'(k�,I1: ra. de 01.0, blllOt:_S clt� .d.,olaws, sw. r'êp::-escnl'3J'á .Ul.1:U cont. tibll:Í!�ÜO deI é

a., raz_��. ·.l.:."!l�-: QUi:\ s�. J:�) ..�:;n)( ��, _ •
.

I 1 U 1 maiS 600 nn!lwes em ouro. uma CülpO, Bt,uÜ FI,Km,., lla
..

d�,..,

.,','L\ ac,eitut:ão .do ln{]l'ií:) Duro todas as ·.t2 Naço,::s mUi;; e a5-.
.

..

I' 1 S
-

- �

: D-e ttCQrdo com os ul1itTlo$ da- l n�l'onsll'ul;ã() nten1ilC1Grta. na[()!lsütu,i W1Jü vitória parfl os Es. soriadas subscr-everf>l11, para . o;

ação consistia em apoiar 'Os

atuais governos em diHwldad-es
financeiras (inclusive os Estados
ti nidos contraíram: gr(\lLd·es dívi
das) até o momento em qu�� ha�
ja esperança de poderem ,cl'êvol
\'Br os adiantamentos qüe .lhes
venham a sêr f·�itos.

Além do argumento d.e qu� o

fundo permanenf.f� d·e estahiliza
ção não p>oc\'erá ser utiliz;,do frtm
camente até que as nações C3p-,
didéltas a 'empr,estimos hajam J?�

tomado certo grau ele s-olvc�ncia,
exist'em alguns banqueiros norte
americanos que consid�ram. [)

plano como excessivum<>nte um'·,
bicioso.

. ..

A comissão de 'economi.il PO]i_jtkada As�odação de Banqu:_iros
Nort·e-Americanos, por :�xempl�1
solici�'Üu r€centemcntB que o pn�
meiro pas,-o f�ss� no _s�nti:lo de

assegurar a ,estabili(ki,d8 .do dol:Jr'

e da libra. No iilforme clJvulgadp
a l'.t'speilo lê-se QUê 'os Estaclps
Unidos nfo pod,em pr:)mo\,�j'
COlIl exi'o a estabilizâção mOL1'��
túria inl'ernarion:ii s�m faz 'r d-i'.:.

termill�dos 1:5101'(,0$ para (JS S::1.15

própl iDS assumas ,em Ordem dcEl
elo Url), bütwli,o np S�l1 orç;:Il)!."lij()

e enfrentando as tendencias itl�
flacio11islas. A politioca fiscal, em
1'enlJ}0 de paz, continua � 's�
basear nO principio do jljjllan.,
ciamento do «deficit->. A con1l1�n.
ça no dólar se intensiíi�aI'ÍJ. aii·)1.
da mais, cml1. uma politica die",
Unida q'u"C tornasse dólar CÚUV-êr·
sivel em ouro, no cJn1êrcio ex�,

terior, Sell1 s� afastar do seu pn),
s-ente valor.).

Essas palavras confirmam '0

s-cntído de algumas notas aqui
publicd:las, e em que mostramos

que tojo plano monetárb !;nt-:êr�
nacional visa pouco· mais quie
a defesa ,::coilOmica de um grupp
Ihlanc'ê.iro ou um coil1sól'd:J inter
nacionaL As demais naçõ,es .ri

a(ieitam como ps eleit:)res ,quê i2n'
tram num partUo 110\"0' sugesüo-.
nados pelo seu programa, p'Orem,
quase na ignoraillCÍ:l sobrc os en;'
h�ndimentos G\� bastidores. Mas,
este as'sunto ficará' pam outra
nota, cujos· esclaredm\;:ntos se·.

r50 apenas recreativos, de vez

que· os nossos delegad03 já S;.l

b\'.m o que ir�:o vütm' ,e não pre�
çismnr\>e coriseJhos. - J.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.Fgço saber qu� pretendem AtnQrtização de 31 de Junho de 1944

j
casar se; Gustav Doeríug e I

w

U9gi[l� Buerger. Ele, natural
No f.'orieio de .Amor�açao realizado na séde da Companhia com

deB�te l��ti;ldo, IHlf,CIQO aos 7 de,
a ctesistsncl<: do !'lacaI Fed:l'al. na presença de portadores

mate ne i919.' cornerctarío,
de htuIQS e do publico, foram as s<guinfes

I
��f����:�."

. I solteiro, demlcíltado e resl Combinações 'Sorteadas'
.

I dente nésta cidade Iílho le
.

.•-+'-.+-.-+-+-�I!!S.�-+-+ i gitlmo de Emilio'Doerlng e D L A N O nA»

I Pa P e r • I de SUII mulher Erml111 Dcertnz

..

j a r 'a E:!�, naturat deste Estado, nas,' K N T Y lI} HJe J;;' ii r:

. HM' EB "cHia aos 8 de setembro de ii L L U

u '

-: L ll\ � c T9l9, domesuee, solteira, do fi
-

1· J V • mi('ma�a e re.s�d{;nte nésts cl- . P Z Q U KJ$ O A Y
!

-

dade, Illha Iegttíma de Artur

.Seçõe» de atacado e varejo, Buerger e de sua mulher Wan P L 1;'

d B
. '. A t'l O «B»

PIe os Fi.
,,! uerger.

ç . -XOS Apresentaram 05 . documentos Do I.') cr) 6,0 "
IF.!!.

. . Rua Carlo$ Gom�s mODO Slu e��gido.s pelo artigo 180 ;íó (',('I- DV3'�
'IteiitI. MIRAND&� Cp.'

'..

. :�. d!g'O CIvil, sob nO 1. 2 'e 4. �SÍ . J Pfl7 f\lR3 UL21 805 Dl"7

E d··
',xa. ostal, 18 - Telef, 20 argúem tiver conhecimento de

xpe' Ie.. ões - Des-n.achos
(ti-+-+""",+-+ .. •

.

.

Ir ..•
._

- - ._.-+-:-+ I ex!stir algum... Impedimento .legal,.· lM�1 'S'_J'9 zns. KL34 Uf/1i7. VR.28
.A. G EN O IA D E YA P O R E jg

". .'

I
acuse o para os fins de díréíto

..., i " . "II
.

CAIXliA��S::..n3:d� ����aT�ip68j;;UIDO 11 M iTh"Õ'o-; !!.Jhe����h�..

n��a�o�.o�����:o:op�� Vint�m.Poupado - Vintem Ganho

áS as 5",,�"j .�
. IV. eente para ser afixado no logar

$.-"-"--:.-�-:.-.-.-.-. o+-·'--o=�-.- ..-+- .._ .•_�

------..:--,,-�-----__,.-_;_,--�-__ .;__;,,_- De pessoas têm usado com
do costume e publicado peja 4n. �.����-_ttRt��_��l}1i!1!h{������<lW�t+01fif.:I>omJ�i'!.'

.:
.'

.

I
bom resultado o populcrr prensa. ,. .

.

Radio Oficina Uni,,"ersal
.

. depUtativo Blurnenau,30 junho de 16Vt t

R C.,
'.. .

ViCtorlno Braga �.
'. ' I

.

de FeUpê- Bartosowitz �11�'x;r 3. 11 4·
OfICIal do Registro CivIl. : I

I' • .'

t' S A
�

.... ., RUA 15 DE NQVElvlBRO, 9J3�A L,I.� I
" D OJ'Da r, Q a � "Hl o n

�ti o ;

'. Oferece os seus Serviços em C.ancerto:s e Reformas de E d I t Q I ! .
li '.

. n' II Ib f f ü � U a I �

Qualquer Marc� de,Radios.· Inclusive Refrigeração em geraL
I'

ij

.. .A1axuna Presteza -:- Serviços Garanlidos.
A sífilis ataca todo o Faço s�ber q,'n

.

t d I REC
!

TéCnICO Responsavet FELIPE BARTOSOW1TZ .'
organismo' casar �e:

(

Evaid� P��{��fie� I
A i

O Fíg�Rd(). o Baço, 6 Coração.' r�geborg Schlup; Ele, naturalt!. .

w.

o Estomago, os PuimGes. e a d'este Estado, nascido' ElOS 26 fi I!J •

rfP I, !
Pele Pr?dllZ DÔHG nos 05S0r,.

I
4:e outubro �de 19 [8, com{,r· , m3UU 50 .lmO".ii) em. Relogins, IrUgos de Pres�iites �

Rcumallsmo. Cegueira, Que.
• - .

It' �
ii!}:

. da do Cabelo Anemia, e Aboi. CH1.no,
80 CI.�OI dOffiiciliudo e � Cnstals" Artigos de aUca e oufms t

iso. Consulte ,) médico e tome
ffEdd(l.lltc nésta cidaà{' finJO t

.

...

o p Ó P lJ I a r depurativo legitimo de Alberto Al{hoH e tI'. !

'de
sua muiher Anna Althoff to V d

'.

P l. -
�

E I i .x i r 914 · Ey), natufrH d,8Bte Estado, n3s� I
. en e�se em res (aooes . ;

cida sos 17 de n:iaío de 1925 !
;

�nqfEn8ivo no orgnni!'illo A- d(imet3tic�, solteira, domÍciHa� ��«��_��_�__ ""�... >.1.." ....,..;,....... ",J"'. ""':'ê:�,�,.".�. .,...J"'�,��
. gl'uclavel' como Um [Ícôr; Aúró da e rCBld e.l1 te nesta cid·a.de

.,.."",..., ..."''''=.. "".",,,,,,,,,,�,.=,,,.,. ,..�.'" '" ",,,,,f&�

v'l:\do como auxiliar: 110 tra-.. r·p r �t·
'. o"

, MiC:;;wru! e :kSS_ ±i!! _m ea.&l&!!Z:206if!!!UWJdiii5'!:cii5�.rift!9i62bL&'!'E2I"F��

. ütin€uto .da Sífilis e.Reumà:- �!. ,la Pg! .IIDa
..

de H�l'mann . JE�d i .1 ,dI>II I d M R h d
.

mediamo d'l ml?sma" origem,
l:lch!up e de sua ml1111 er Te ..

e r ax ,o ei' eruantel e de

pelo D. N. S. P.; sob o Dr.26, pezl1 Schlup. .

sua mUni8r AnDa Baumor

de 1918. . � Apresentara:çn ol docu.mentos exl.
Fàço saber que pretendem ScheidernanteI.

i . , lü
.

t� c;O'd'
casar-se, Ricardo KoefTler e Apresentaram os documentos exi.

��--�
UJOOll pc - ar J.g_o 1·3 . o, Coclfgk> Carm H t S h

'"
d

Civil, soh i1.1, �, 3 e 4. Si alguem Ei
en er fi c eírlemauteJ. gi os pelo artigo 180 do Codlrro

tiver conhecimento de existir aI.
e natural deste Estado, nas· Civil; sob n' 1 2, 3 e 4. °Si

il 1 impedimento JegàJ; acuse o
cido BOS 3� de dazembro de alguem tiver conhecimento de

.<Ira os fins de .jireiio; E. para l�:3, moforlB.t&, viuvo, domi I'
existir algum impedimento legal

clhado e rCt'lldente em Forta acuse o para os fins de' dire'to'
c{)llstllr e C}legar ao conhecimen- lr;,.z.a, deste.. D.�&tritoi fiI.ho lo

I
E, para oonstar e chegc(!r. ao ]o"�

to de todos, lavro o presente pa- g t fi d F !( I
.

v

.

• I o e rH[l
.

oeg er e �e nnecimel1to de todos, IaV!'{) o pre-
ra ser afixado 110 logar 'do';'$\f)'; sue mulher LUIZ8 Koegler. E·ia. sente vara ser afixado I

costume e publicarl') pela imo natura.} deste Estado, nascida do costume e pUhlicado ��laOk�
prensa. � (. aos 8 �e dezem.bro d.� 1913, prensa.

.'

B-lurncnaH, l' de julhil de 1944 domestlc�� soHelra, domiciIia- Blumenau l' d 'ul1l 1944
Victol'lno Braga da e re"weute {'III Fortaleza VH�I'I o 8 .

J
.

o

·Oficiõ1! do Rt"QIstro Ch'fl. If'n.,lr. Dr't>{rl·to· f'li 1 't.
I

.

,11 . r.\ga
-

• ,,,,,!t<: " ,; I d/l rgl lmn {)tlcfal do He&TÍStfb CivIl �

CJI DA E
DE BLUMINA.lJ

EXPEôl"Ê�NTE
fet 1099 .. C� P@�tai 51

Dr. AclImas Ealsinl
Diretor-Responsnvm
Dr. fiUmmo Balsinl
Diretor-Proprictario

.

Oficina Propria
Rua 4 de fevereiro, 7

......� - �� �

Esperem a chegada do novo e ultimo modelo ..
'

.

.: da RCA Vitor

Tipo ··Colonial 'Mexicano
.Radio·Vitrola cOm todas as perfeições da Industrla moderna

Procurem desde já novos catalogas na"

Casa do Americano S. A.

Assinaturas
Anual {;r$' 60,OÜ
Semestral 01'$ 85,00
Oolouial Cr$ 20,00

Numeres

..:\nl1so Ol'�'; O,��O
A trazarlo 01'$ 0,50

-,-.---

;

li-�-... ,,:-'''-'':-';f-,,-�.-"-. o .-�'-.""".-.-�-.�.--.-.

7-����.-.R,��-���.X�-.��������������.

.J1"4;I!FJ'���P.�-2...
��A�....-,��� I

�""""_··"'''·�··''·'''''''··''··IO·· .. <I�''.·''' •• ''�''IIo''�'''••• 6.� " ...... lI ..... _ ...... II .....O'O;.����;�
.

.
.'

. '.
.

.

Banco Popular e Agricola do Vale de "ltajaí
'3!!!iI!!iI '"«* WY 'li ti h&&:::sill""""""""·"""""'........lOlJL""'_.....:..=<.

2 DJo
fi Oío
<1 O/õ
5 o

[} 1}2 %
6 O/o

5r2 O/o
õ 0/

Deposite â dísnoalção
Deposito Popular
C/Cts. com' aviso de 30 dias .

.' " .,., 60 dias
Idem iã •.1 g" dias
làem hkm 1 qo I'Fas

C/Cts. Prezo FL'So' fi mêses
Idem icem 12 }}

.

a: ., 2 g
.

I
•

.

Z:;::Wl6;taldoa ;::; ti

Confeção Esmerada

fazenda de Bôa Qualidade·'
. Padrões Escol.hidos

. . "

TernÇlsp!
Mecan.icos
, J.... :-:

Aventaes

Oficin� .RAiiifiuNKf -,.
. ..... fi,

Atende tod.os os su"lcos d('
.

Radios· receptores

Servlt;us Rapidos e !Jàr'lnlirins

I ,B�a .?!rI��;��·�__

4-1·1944

II Vende-se TI'''''''''
.....

C-�
......

��$�"""'r"""'a�l<:J=s==-e.,....:...__�1
'_...,-----------

...,,__.---------
< - =.

=----........
�-_,

Procura-se

Lenha bôa

Urgente �mmffiffiffi�ffiffi>.lmmEEE

Vende-se

Uma desnatafladeira para lei

te (serve tambem para centri

rugar.oleo crú) cnpacldade
horarls: 440 Ii troa,
Ver e tratar na OfICINA

HERBST, Rua São Paulo, 33

- Telefone t250.-

Uma bôa casa, não muito

longe do centro.
.

.

I lnrormnções na gorencía
desta' folha
.-�._."""'�_;.-.-...-�-+-.

Vende-se· Uma bicicleta

completa em perfeito esta

do. Informações com o Den
tista, Kormann . Blumenau

3--1
Vende,.se - Uma carroça,

dois animais e uma maqui
na de cortar cspim.
Tratar na rua João Pes

soa. 103 (Velha Blumonau)
i!)+ ........

'

•••T••
·

••::.•••�6:.·..A
_.-.."""""'_.""''''''''=_.''''''''---

.......--_._-i''
��:.;..:,:...�

Procl!ra"s� 4 TIm mecani

co-ehau feur serio � Empre
sa 'I'ransportadora Bms

quense
- Brusque

3-2

frigor é Sabor

DENTISTA DIPLOMADO

C oM M AI S DE 10 A NOS DE P R A T I C A

SERVICO RAPInO E G1tRAN1'1DO

CONSULTAS: Terça e Guarta-feira - S�uUa G Sa..ÍJa!lo

R u li IS D E N O V ti M B R O. 742

0Óâ .1Il.�1f••JO:.r;""!HII.1'.�_IJ>At�Gx6)*+\t�.�t-���.+$�Hi$ <$-<)." 'i' � '3'

..

Prudencia
' Capitalização.! Registro . Civil

Q B V

P M Cj
.

Do 7,0 ao 12,0

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Hole '" as 8,00 hotas
�������������.�������������������������_����������__..__.. �..... , r _ �Dm�n_�e�= j ��.

..

O
Apreciem 08 "comandos em ação. No programa:

Mais o inicio da formidavej seria: Dom Wilson na Pafmllma Guarda CO$ta

Platéa Cr$. 2,00 - Balcão - 1,00

m��.':'.Ef�€.�:§3r.T.�ff.+:.n[tr�íGl
Tem direito ú pe�cepçio de
salári@ o em�re�8dKi d@fuite

::Rio 26· -- Consultou o Sin'
dicato da Indústria de Chape'
us, do Estado de S· Pnulo, 8Ó'
ore ti obrigação do emprega'
dor em remunerar seu em'

pregado durante 08 primeirús
30 dias do afastamsnto !iO sor'

viça, motivado pur doença.
Os membros da Comissão Per
manente de Legislação do
Trabalho por unanimidade, O'

pinEÍfu. no sentido de que o

empregador} qua.lquer que se'

I ja a clitegoria ecoílomica, é
obrigado a -remunerar o em'

pregado. durante os 30 primei'
. i'0S dias de ausência Mira
·bulho, motivada por doença

",-.:-:+."",..-'.::-:.-�-�.- ; -+ x :I-.-'.=.-:.-'-,,-�-�-,,-�.

iou O União

será o "crack" mais perfeito?
(J. resultado da, rIas apuração

Um filmeque focaliza a linda. Noruega --

.-.,-__.,----.... --.-�---'-o--..._

�-�-�-�-�-�-���-�-$-���-���:;���-�.;;;:;;;;;-����,§í!#���.�.�!. IProvas para perC811eão1a reversão lie mnclll.
.

. do salárlo-familia Ilário aposentado

II Rio, 27 - Opinando' em

Rio, 27 - Respondendo ii torno de um pedido de rever ..

I uma consulta sobre as provas são da funcionários aposen
. exigidas para efeito da percep- tado, o DASP assim se maoí-

II! ção do sálario família, o DASP Iestou-

i assim se manifestou: "que a reversão se fará'
"Na forma do parecer 110 pro- de preterencía ao mesmo

cesso n. 5.282 44. publicado no cargo anteriormente ocupado
"Díãrlo Oficia!" de 6.6.44 en- pelo funcionário; que somen

tende o DASP que a prova de te em CUBOS especiais, 8. [ul
que se trata poderá ser íeltame- zo do governo e respeitada a

diante apresentação de doeu' habltítação protísalonal, pOo
menta comprobatório do regis- derà o aposentado reverter á
tro civil de nasclmento do filho atividade em outro cargo;

.' .'. ,
.' '. n', na forma do decreto n. 4.857, que evidenteme�te esta ex-

.

No campo da Itoupava Nor- Ihor pela contagem de 2 a1. fo� marcado por Artur aos 5 Henrique; Vlélre, �rturJ Hei de 9.11.39, desde que, do mes- ceção nãO permíte Se couclu!l• te jogaram domingo ultimo; O' prlmelro período <la látn- mlnutos, tudo da,segunda faze� dric.h� �avan e1 �u1Z, . mo, fjgure o nome do pai ou que 8. reversão possa ser fel-
em proBli;eguimento ao Oam- apesar dos constantes,' asae, 03 q'tudros al1�h�r�m'se em Dmg�� a peleja o Sr. �r de mãe que. servidor ou servi. ta em urgo, de classe ou pa
peeuato de Futebõl da Liga dias dos quíntetos atacantes, a segumt? cOlJshtug:ao. .

naldo Silve, ,?om boa aiullç�o. vídoura publica, deve ser bene. j drão superior ao que ocupa-
Blnmenauense de Desportos, terminou sem abertura de eorr GuarfJ.Ul: - Roland?; Rudí A renda fOI boa, t.endo SIdo ficiado com o salário Iamllla. E va o tuneíaãrío i.!-0 SO,f apo-
a parti�a entre 3,� equipes do. tagem.

.

� \'{al.tert MueH�r'. Neiso� e arrecadada a quanüa de Cr$ na Ialtadesse documento, a pro- sentado, o que 60 gera. possz-
Guàran! e do Unlão.

I
Da tentos do vencedor 10' Lucío ; Segui, Clr.Io, Lazlte, 803,00

. va poderá ser feita mediante vel em caso de transforma-
Depois �e umapartida bas: ram conquistados por Cirilo Corr�� tl KUljke, A prcllu �nar roi 'VenCld� justificação jUdk.ial1t, ção ou 1'8,eíaaslücação". ,tante moyunü:lt ida os "bugrí- aos �6 minutos e Corres �os UpUiO: - Curt; Joã? e Or' pelo qual'RtH, Wlf nã? ter com j

.. .. _ .' .

".-",- •.2l!•.-�.--.•.- •.-:':-'",+'->fi
nos" consegutram levar B me' 28 mínutee. O tento do União lando, Geraldo, Pedeínho e parecido o adversano. I .-,,-�-+-'+:-.+-.+e-,t:�-!t-_+

.

e�4-".'+_._+.��"'._+_._.I"••_+"•.+(S �H·n;_._".j>_"+·._••.•�••:':'O·t._':®.�[I.,,.-.:.4'.�_U_�.*,.Hõ.�.._ •.• ", ••+ti) x e+.-t.'f?t i'�••_ _+. �P

Vitorioso o Tupi em Indaial - Por 3 a 1 foi C·�
..

'

.'
, .' .. t·

t

u·('d d .

vellcido o ,Internacional - Palmeiras empa.. ,oncur50 espor lVO . 1 a e
too em, J�i,.Dville � -. ii X i, fOi:.3 contagem .

,. d·p lumenau"do ,ogo Ollmplco x S. LourenÇo .�
.

'. .

Fazendo sua ultima partida timo as equipes do S', Lou'
Q Ido Turno. o -::'upi jogou do reneo e do Olímpico. .

. ua
mingo ultimo em Indaíal, con: Como era de esperar, Q es'
tra 9. equipe do Internacional, quaârão "graná" aplicou um

.
tendo colhido' o esquadrão verdadeiro "bailio" no esqua
Gasparense uma boa vitoria drão de Pomeroâe, regtstrau'

,

.

. .De acordo com o eunüdo Das bases deste con-
pela contagem de 3 a 1. do a contagem de 1 f 8. 1.

I
curso, foi efetuada sabade ultimo ás 15 horas fi 178' a'

Na

pr.eliminar, co.afra
a es:

r,�a prelimin,ar, o

.'0, 1. Im"pico PU,
ração fendo sido Q seguÍ,nte.o resultado.'

.

psetatlva geral, a equipe de venceu pelo escore de 9 fi 2. '"' '.

'.
,

.

aspirantes do Int�rnacional Coniorm� tínhamos. a,oU:ci_R, BÉRGO (PalmeiraS) 1851 Votosderrotou a dQ .TUpI pelo as. �o. ,exc�r�lOnou. dOIDUlg0!lI ARE'CIO . (OUmpico) 1838 ...

� .. core de fi li O. h:n0 á vtBwha cHiada de J(nn: ARTUR (Olimpico) 950"
_�_ !.lle, on�e enfrentou, em par Schramm (Palmeirns) 790"
�' .

\lda amu!tosa o esquadrão do. Téixeirinha (Plllmeira�) 340"�o �sta.ü!� ��a AJam.oda RI� Afonso Pena, tendo se. l't"gls' Rudi (Guar�mi) 241
Flranc�. jJgar8J� ??illwgo uI }r�do .� em��te de! a �'. .

PiEca (Olimpico) 232::���<§,g'l'��'ili'�.��_���":$:�_�.��l:ifiA 0� •.+�+-..t·.'••_+c.·.·+.'••�+'.® Wah'jIr (Olímpico) 214"
!!timll"�ii1ifj;m§!l!!*_,_�!m�__!!!iI!l_� ."II:l'IlI!I� B6ia (Aimoré) 207 li

Bódinho (Olímpico) 189"
Pie (Olímpico) 184"
Oscar (S. Lourenço) 83"
Waldomiro (Internacional) 75"
1130 (Olímpico) 73"
Emílio (Palmeiras) 61'i>
Pas8o!d (5. Lourenço) 55"
KUtzke (Guarani) 52 II

Otavio (Tupi 40 "

Miojo (AimGré) 39"
I Pfau (Palmeirns) 39 li

I Aldinho . (Palmeiras) 36"
Augusto (Palmeir.as) 36"
Corrêa (Guarani) 33"
Reine (OUmpicu) 3t"
langa (Plllmeir8s) 30"
Br'Q.da (Aimoré) 2-1 ..

Menezes (Olimpico) 21"
Batista (Palmeiras) 19"
Jandre (8. Lourenço) 15"
Doquinh� (Palmeiras) 14"
MeiLéles (Palmeiras) 14"
Baumer (Aimoré) 13.,

� De Maria (Palmeiras) 11"
Uerbert. (Palmeiras) 11"

. Nélio (AiC1oré) 10.,
E outros menos votados .

do Lar Ltda.
Sociedade Nacional para Estimular a Economia

Séde: � Rio de Janeiro
.

Sorteio. de Junho
Plttno FEDERAL

Resultado Geral
MiI.lHm 1991 ��\ l�:�::::g

CENTENAS 99' Cr$ 600,00
Cr$ 1.2nn.o!l

INVERSÕBS 4_ft_fl"..4 Cr$' 200;1)0
J. '3 ?!I I Cr$ 30n,ol)
=

. i!S l'!I!!itt±tIIilQa:!Z!

Plano ALtl"N,,,
Resultado Geral

Premio Extra:
Sarie 8· 1843

1MB

Centenas. 843
InversÕBs do �mhar

Consumidor

I
r
j
í
!

Cr$ 2.5.000.00'Cr$ 50.000;00

Cr$ 1.250,00
Cr$ 2.509.00

Cr$ 30o,{lt!
Cr$ 600,00

. 1-8-4.!) Cr$ 100,00
.

o Cr$ 200.00

Inversõ.OS da GantBna 8-4-3 l' Isenção do pagamsnlo
de limensalidades

Agente eill BIumauau> HO�OLFO ;SCHWAB
. Rí!B. Dali! sln. ','

�mhar

•�+-�_.:_:.�.-:ti-:.s,;+--;e.:---:. o .-.-.�-:t-�-.-:+=��,_._�-�.
.

-

A V I S O
Alem do§· radi{)s General Eletric 8�eitaJno§ toda

e quaÍ'l,(uer outl'R BUU'ea para concert6

Empresa Auto Viação Catarin anS8 S/A
""""""'"

Cargás, passageiros e Encomendas
Serviço mario entre

Laguna .. Tubarão·.. florianopo
lis - Itajai ao Blumenau'- Jara ..

guá Joinvile Curitiba
Esta empresa dispõe de confortavej::; autos oui

bus, €i póde oferecer aos 81'S. passageiros plenocollQ
for to e segurança

A.GENCIA EM TODOS OS LUo'AHES
MENOIONADOS

Blumenau ....Sanía Catarina
---�_-". �... _. �---"""�."""""'.-.=.�-��=""""""=-.,..,...,...�--=-

®�...+...� ••_+_•.••.+_+�<t..+_•••.••exe4/>.�••:�:._..._.:._� ..._'*.o$�.+!�.Al<:o0
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A lamina Werner, sensíbí
lisados, agrAeceru a todos.
que ns confortaram no 'dolo'

- A Surta. Carmem, dileta rnso trance por que passaram,
Grande Oficial da Ordem cL� S. I Iilha do Sur, Henrique Klescl com o F h: cimento de seu que' .

MJguel e S: Jorge: comendador j- A menina Helga, filha do rido pae sogro, irmão, cunha:
da Ordem de Sã'J Miguel .:e São I Snr. professor Luiz, Schwarz do, tio e avô
JOJ'ge e dtgnatárío da Ordem do �

- O Snr. Humberto Sada 11 t t w
:húpério Britaniro. Educado em runcíonarío da E.F.S.C.

' ltns avo Augus o Brller

Char.etl.ouse, realizou estud�s,na Nasclment s
Ialecldo á 30 ueste, ás 10 1/2

França e na Alemanha. Jm::J01.1 O da noite, com 8 idade de 65
sua carreira no servico consular - Em' festas encontra- se o anos. Iguaes agradecimentos
';em 191ó, quando foi' desígnado lar do Walter Kaeser, e de a todos que acompanharam

.

para servir como vicc-ronsulem sua esposa O. Margot Kae os seus restos mortaes á sua

,Narwicli., Noruega, pais em que ser, com o nasclmento de u- ultlrna morada e a08 que eu

serviu ainda em Vardo, Chrís> ma robusta menina, ocorrido vlaram coroas, fíores e tono-
ríansund, TroIl1SO::� e BeTgeL1. Em ontem dia 3 do corrente.' gramas, .

1921, foi transferido para Hava- Viajantes �

Blumenau,3 de Julho de 1944

na, onde passou a atuar como 2° Estiveram ontem entre nÓH .-+-�..,.;;;.-,,_,,-+-.-.-+

s.ecretárío do Serviço Di [)!mna:;� os neSsos amigos e assíuaates A
.

tico ele S, M., e onde atuou aiJ11 Snrs. Vitor Buhr, Paulo CDr.
Arrancar e destruir gra e

da como encarregado de N�\�ó deiro, Mario Dcrigattl do Rio vatás é contribuir para Q
cios de 1923 a 1\"l24. Em H}24, do Sul, e o S;1f. Ricardo Vlt desaparecimeu to (la, malária
casou-se com a senhora Beatríce te de Massaranduna. em Biumenau.
Mercedes HOrt15by. Transferido 0o�.§i...�•• :oI(••••••••�.•• 'i x ...... �
para a Holanda, foi n.omeadQ, Ilt dl-

� 'W. .'ê>€-e-.*<$-�_t���H'�f\l-�

em 1925, consul geral íuteríno am era a e'I 4.419·Rio, 26 - Acaba de ser ('U
.

Rotter-Iam: d� onde passou .a
't

tregue ao MiDÍsté'rio da Fil. Munioh 'z ti Breslan. Em 193.1, foi "Ue· se refere o redes ... ftri�H� R2�1,_.a���;�(Iazenda o anteprojeto de rero!'. nomeado consul geral lna cldad.e lJi .
.

tFuu!1UiJ &�� �\:I�!HIIH\!I;i'1I

ma da lei do imposto de con- .' ti,) l\.fexlco, e, �m WJ2, consuI
I

Rio, 27 (AN) - Dando' nO\'1l
sumo, orgaaizado . peli! Cem· 'g�\'�l el�l MUllid1. Em 1934, foi redaçã,_o a um artigo da lei
federação tlü.lodu8tria e pe' dLStl�l�'Uldq. GOI�l d Ordem. do 449, o 'presidente Jã Republi .

I� qoilff2derR9f�o das ,�SS?Cia. Impeno BntanlCO, e, 'C111 1937, CIi 8SSIOOU o seguinte decre-
ÇOêb COm?f?I'US do :3!aSlL �COl11 ti Comenda da Ordem (I� S. to'lei:

e��.·.:€f:"•••·'t�••�.HE1('>·He x1)J#t••·�.·.:.�.:.:-".ii.•�••+.-.a O .anteproJeto (lHe e apre' Miiguel c 'São Jorgt�. Em 1938,
· .

. seiJt,ado lI_elus STS. Euvaldo foi féito consul fleral •.!'."m Viena c,
"Art. Lo - O artigo 8.0, da Art' 2.0 -::- As operações de

; C.'O'.·r.leu··· ·de.. !ln�f'e.içna.. Gala" lIoosll'n'··llft. do·s L d J
_

D ti, { OI
� lei D.O 449, de ;4 de J'uoho ·de. redeseoato' gerã.o IJrivn!ivas

� (�pü B i U 119 u o 1. ,e oao a.li • (,e ivd· em 1939, !)romovido a .éJl\T.I·a.(I�'
'

f d ti I
'V 1937, passa fi ter a seguinte da Carteira de ReJe&CüDlos

meado. em doenças S.autos 1'8,
.

OI prep.�ra. �. n
J ('I.}()!�. l:f' ext

..

l'ilOI

. .'d.t:1áriO e .l11.{nistro pl,çtl.i[;" redação: do Banco do Brasil ..;, A.
larga consu .. ta tio Cd t.u UdbS

. I}{)loenClu l'Iü em Caracas. Em i"e-

venéreas Següiu ontem. as quator�e ho�. �ede��dads (bie .�')lu 10 pais, ten·. \:creiro de 19'.lA, a Legação Bri-\ "Os banrosínc!úsive o Ban' Art. 3,0 - O presente de'

ras para ii Capit�l :do Estado o � 81uo e ��tH.!!} IHg��i!�('nte í tanica ,�m Caracas foi elevada á CO do Brl1sil S. A., terão direi-' Ci'eto lei enh'urá em vigor na.

Rio, 24 _:... O Departamento sr. Gal. Agostinho dos Santios'" pulas asso�18çoes IOCUI:" e í cdtegona ele embaixada, O ilus-. tos a redescontar títulos até data de EUa publicação ..
Nacional de SBúd� tibl'iuj>or digllissimo Comaüdailte .da 5a. por.todas elas a;Jro.vudo. COQS- .ire diplomata qÚ€ acaba ,d'e S€f.

a importância máxima corres' Art. 5.6 - Revogam'se as

30 .dias as Illscrições .. para Região Militar que aqui chegoU' tj�Ul uma v�rdade�ra rtl\ol�- d�signdclo para embai...xador n:o p��d�nte ao capital e fundo8 disposições fID contrúrio".
matricula, Dl) curão de aper- sabado. em. visita de insp'coção çao no re�Hnc ate êlgOfll., VI- JY.o (i'e JaneirD na5G2U .em. 1891 @ ..••••·• .. ·.···.:.4-.•.•.•0 xê).�.9.... ç..;..��.4).�•• '(õ"'-;-.'H� .

ieiçoarnento e especialízaçllo à unidade do 32 '_B, C. gente" no Imposto de conEU contando, pOis, 52 anus..
'

'

em doenças venért'Bs �. rea
ParticilJ-aram do botafÓra . d� mo, E proposta 'a abolição

.

lIiI

Jizar se nr• Di"t.rlto· ·Fede·ral. complern o'a "'eliagem àl·l"Ú.to .

v '"
sua Exda. nossos autoridades ri

.

.U '. '" 1 '. 4.'" <. �-.-.='3+-"-*_•.�._._"
O curso diatil1B.38 8,0 aper· ,.-

..

Tt .,
. passando o selo de cOT.Hmm�

feiçoamentó e ospeciaiização
\LS -e nu I tir",s.. '. I. a Ber 'cobrado diretumeüté

de
.

médicos venereolf:.gistas ..... .'
. . . .' "'1 dos ·'bbricantes, iÍe acoruo·

'�:�eaa?ti�g:ril��a��í;�e:oêrr�� :ô-C·:-:·-��-�I�-�+d··-·�:�t�:··· f�.;I���/������a���a)��eds�
gime de cooperaÇão entre o·v n�ih gera .�' o� .

r;.$ a.�os objeto t,axado.
Dl3partamento Nacional de Doutos no -RIO ue Janeiro Esse anteprojeto IIIÍ Oi"gIF
Saude e 08 departamentos es nizado de acordo com UIlla

taJuais de SaÚJI'.
..

Rio 24 - O minístrlJ das resolução tomada, ha meses

O curso terá tres meses d� Relações Exteriores tornou pelo ministro Souza Costa,
duração e começará a 1.0 de publico que fM concedido o para substituIr o que enfão

Iagosto de .1944, tendo sido fi· "exequatur"'do- governo bra- se discutia, preparado por
xado em '20 o limite das ma· sUeiro a norneRçãu do sr. fIa- uma ComÍssâo FiBDHI e que

\

'.
'. triculas, das quais oito se fi- r-old S. Tl'well. para o' Gargo rora considerado pela l:ldus
enam destinada.s a medicos de cOnBul dos Estadofl Unidos tria e pelo Comercio como

boIsi!:ltas estaduais, nesta Capital.
.

pouco viaveI.

Chegou fiO Rio o novo tmbaixam1
.

dor Bri
A

nico iónio ao
.

"

... ' Govêrno do Brasil
U Biográfia

.'

de .. "SirH Dobald st· Clair
�W�g�__���«��m��������������

Cida e
..

CI I,
'Ardversarios IGRaDECIMENTO
fazem anos h{)je:

I!ainer -- A Snra, D, Córa Baumgar-
U . ten

ães vão e,llfrenlar uma
dadeira guerra ci'vil'

_'_"_

A fim de assumir a citc·fia tia
missão díplomatírn hritanira DD
Rio de Jeueiro, chegou a CQpHaI
Federal «sír.. Donald Sail]�_',,'bir
Gaíner, novo embaixador c]" S,
M. Brítanlca junto ao governo do
Brasil.
O sucessor de .sir» No:·] Char

.

Ies é um diplomata de carr:'!<:a,
COlO uma longa lista �lc bri! :�Cl;i�
tes serviços: exerceu, até a data
de sua designacão para o Brasü.
-o cargo de ministro plenipot:3\1�
daria na Venezuela,

·

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

-;;:,·_·�;'..;.·��',;.?-:-·"';'-.I·
.

DADOS BlOGRAEICOS
� S50 os seguintes 03 dado . ., ilÍo.

'I.. rimp··ollin. '·01- ,Cortadas do.as vias 1·�artal!·C·�Orosl0cl°Bno:l:) embaixador hr]fi
erreas que ainda

{te 1.' I rasu :

'. ocupada restâvam +"téfo;mâ-da··Iei-do ..
inl(Josto de cons�lmo

.
Blumenau, " de

Os cale
y

Londres, 3 (A. P.) ''_:_ :'Anun
oía-se 'que forças alemães efe-,
tuaram avanços em larga esca

Iara area sudoeste 'da França,
.

'

afim de suprir a resistência do

movimento subterranso e que .é
díscríra, por fontes colab:JL1CÍO;'
nístas, COID{) verdadeira guerra
oívll dirigida pela exterior.

! Supremo Q. G.� Aliado, p (AP)
- Tropas norte-amerícanas COin

seguiram conqulstar Trihlpollin,
situado na area sul 'de Stfoh",l

.' remquanio que os britaniCos C00...

tinumn a Techassar com' 'sua ar�

tilharia todos os cantru-;:ItaQu'3s
.

de Rommel CotlÍra a cab,�ca de
·

ponte d:é Odop.
.

,

Londres,3 (A. P,) '_:_A:em'L,,
S01'<·(tUe Moscou anuncíouque. Ior
ças russas cortaram duas 'vias fe]�
reas que ainda restavam :em 'Mj...

seski, para a ritimda 'dos' ril�':'
mães, enquanto. por outro lado
forças soviéticas já �·e encontram
ap�nas 12 milhas da .caiJital (Ia
Russia Branca.

de reserva rpalizlldüs no país.
Parng' único - O limite pa'

ra. o redeBcotJro será fixado
trimest t:alrue ut-:-\ "�o

casa MEYER

Extrato
WETlEL

lIIl
Prado do IUo, La rdenor

e Rapsodia
em:;oD1ba-se a vens!�� gmg;
farrnaci€is e Dro!i�nh�$.

Madeiras em

I
í

�•..
r'
i.
I

l
r
!c

Toras

II COlUrO s;ia BAGUASSÚ, CACHEIA, BICmVA,

LUCU-I'RANA, tEDRO, CANELA, PEROBA C outra qualidades.

tmml��_R§gUgja.1D11Md.e.S.e.1illi':!e_m!!:HM�a%'WW.
��t.�..._...$_......�._._IH•.•,.e ®Jo:....+.,._'l••••• ,.....+�*{p••e

;'. PEN·S···A.-.v.·.O··· MA"Y'ER' !....-.-.+-.-�-..�.+�•.-'-'....-,. ::
. :

.",

: (antigo HO'teB Mamania) Ul6RílMáfi !
.. .

Está transferindo��:- O antigo dO!1o do Hi)tel Hamonia avisa sua dis- �
•• •

do eõtúqu8 para o novo e belo : tinta freguezifi, que reabriu novamente uma pen- �
I edíficio que coustruiu á rua • ;;
['5 (ügado ao antigo predial $.SãO complotamente renovada) achando se a 1l18t1ma i��x el!•.•+�.;t_.�......+��..-.:.••.H�.:.Gx É>:u·_��••_:.�+:.'�·.�+.��......H·.G a "Caga Meyer" um dos esta,

. -

1 ;e;
belecimentos mais antigos e aG VGSSO mtml'o [ispor, !ii

aguarde'DI .0.' II- do' ·Iilm··� importantes de nossa praça.:. �

II pj IV Suas novas acomollações, !elo O .::
ornadas de dua,> atraentes vi- e proprietario Augusto Mayer ..

Jáhaalgull1 tempo, atenô nooa Mas, já agora, \'ültam as qUC'Íxas t�ín:S',!e�n atl'�i�o a. �uriosi: �.H ••+•••
·

••••• l>••••••0 0,h+.HU,+:+.�·.....:+:.,.�.,.�.�
_____ reclamações de nossos l,�itorês, do publico p-ela rep,�tiçfto do mes ����� d�o lnu{:ntr1i.� V1S1t��

i
B._� pllnR IS DOrulH(c\ f.il!I' �l!í!��

,

S.upremo Q' • 0, Aliado 3' (/\ PJ fizemos sentir a "anos aSBis'· mo mal. Entretanto, lil'-'in.da ',i1< t(1
ti, �S Sv fi .. iS r�dtm aaufs Ctl H H adi1lll IW& IiIH�H

-

d C' R' h' 1 1
-

, , - bI' as com o serViço e con or o -
. .

O total de baixas dos soldajos tente� o n-ossO " ,tn:' ,u�sç, ;il �oa. C( uca�ao. e .�, r:lO'em pu ln\
que vem sendo of.erecido pe.

Pao de ClUCO n:mutos, . I?afa 2 u:rhe�es de açU03ar com 2

Norte.Americanos dura.nte as habttuados a liwantarenk>c êm COlllra l�sta mdJlu"_ü(:a de uns
II' ;1�1p'1l"lunt" I('J'" 'ao!::

..
. colheres bem cheias de manteiga, PC1L Ire JUl1tame'lte 14 colheres

d f· l' I r't
'

t I
t1 1" v •• c. " .'" (. '" seus

f' h d' ') II
. I

'.

duas primeiras semanas' de massa �nt�s e l.na lzar�'S'� a pe.os � Irl"I.OS .u? ou ros.
"

J cliertles. de' ano. a e tllgo com:., co lermlU; de fermento em po. Jun,
invasão foFda 24162 homens, sl3s�ãO, cmematog-raflca, qu,� I�s9 P�ot' l�.:O, maiS �n�� n�z .deseJ�'; I De nossa. parte registramQs t� a man��if?a. com 2 ovos, uma pitada de sal, e lfito na quan·

e está divldidá em 3082 mOfo �r>eJu�hca ao_.� resta?t�s espeta..,
I
mo::; av�;:,ar ,30S La",,, �SSISt't)1tI;;.S Hl.ui aplausos pela cÜD'luista tlàad� SUI(Clel�te para que se, pOss�m fazer bolas) com <l5 mãos

tos, 13121 feridos, 7959 1esa� (tores que nao 1-em .lan�a pressa
I apress,aClos

(lO noss? Cll12ma:
_ [que vt'm de ubter noss11. pra_lenfunQhad.lS_:Nota se que os mgredlcnte;:; deVêm ser apenas migo

parecidos, De sua parte os para apanharem os ombus .. ,
- Aguadem o fim .da sessao

ça cúmerciaL furados e nêlO amassados Coloque os pãesinhos em um tab..::lei-
·

Inglezes tiveram 13b72 &ssim O abuso teve mn 'parad'2ir,,'! cil1'ematografka! I
ro l!nt,ad�) e sa.lpicado de farinha de trigo, leve ao fomo quente.

dístrjbttido, 1842 mortoH, 8599 .

j-(>-:-+�+-.-.'-.-.-'.�-" ASSIm que .eo:,(lvLe,em assadost, ab;a os ao meio e passe lhes bas-

>feridús, 3131 deS3l,l[H'eoi'loB. �-�-.ít.�.•-'-'.-.-.o;;;;;;;+'-+-:t x .:-:-+-+-�-+-.-.�.-.- .. I tante mal1telg.!, '2ve os q�cn es a m-esa du chá, acompanhados
.

.

.***', .. .�__,-==_
Vinho Creosotado pOcr, uffid.PlomlmhoCde) gelem dbe abacaxi. .

SupremQ Q, G. A.liado.l (AP)
" '''' , �......,...._... ........��-��

�� ,

asa ln l�a:
- o oQue s� ie o m:vmore 25J graml; d!3 fa-

Foi oficialmente anunciada Dr" Arminio Tava.-re§ I JOAo DA SlL1M nnha de trigo. No centro deIte 250 grana'; dé manteirra, 2500'ra-

que f'l.S forças aHadas tiveram Assistente do P�of. Ou'",id5lt:1m':H3.",. SiLVEIRA mas de açucar, 3 gamas cosidas e lima pitada de ;;al:"Am'lss; li-
40.520 l:mi2tlls durada as duas ERpecia!ísta em doenças dos olhos, ouvidos, nnriz e garg'lilta I

I
Poderoso Tcm1co geiramente

. D�ix� a masea e.m lug'lr fresco, ou na geladeira, por
'prim.�iras semanas da invasão

,con.suttOl.'íO .mOd.ernam.. ����;n�j.d�dt� ;-m .earacte.
r

. P81'mane.lltc., ....1.·.
e FortifiC6D:te I ul?a h'Jra ESICna:i em segmeIa, e CJrre CJm u.u cálice os casa·

· na Normandia' Esse tolal di· ..... Ru� 15 da Nov"mbro. 1393.- (defronte ao Hotel CI'u7.üiro.' =':a"':::=- I.dln..
hUS. Leve

....?s.a
assar

..
�m.. forno. re.gUlar! SÔb['.e

um tab:)!eiro

...

vi(lill se ,dá s€guinte" .fuvrna:
senI. grande, DepOIS de assado" Junto d;)lS a dOIS rencnenado os Com

··24'162Ilorteamericanos,13.5,!,2 ld!I�&M_��mn'ia__2""'Si.iif<;p.:��ea ���;::��)� I �� uma calda de açucar e baunilha, bltida com casial1ha da Pará

irigle�es, 2:896 canadenses.
lralada. ..

.

SOG, Beusficiadora de Madoira Ltrla.
_a������el'mG.���,",��

COMPRA-SE

Comunicadas as
· primeiras baixas
aliadas

.

o Sabão

"V·IRGlt111 ES]?I{CIA�I_jIDltDEH
da elA. WETZEL INDUSTRIAL jOINVILLE (Marca li-egistl'ada)

Conserva o t@cÍdo dá roupa porque lava. facihnente e COln rdpiJtz

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




