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F.: 'primeiro Ii.'!�; a "':J:d�m: pQrque-
n.a desorden;l nada se-consuol I

.

I GeTULIO VARGAS

DE"".... .;

fortalezas', • Voadoras
. .'

.

e lãberalors desfecharam
violenlo 'alaque

Illas autoridades apoiam
campanha' "dê um lugar

.

o "

em .sen,.carro ..

Rio; 26 (A. N.) _ o ministro -recem a conduzír passagetros
da Guerra, apoiando a campa- nas horas de maior movimento,
nha do «O Globo»: «De um lugar e autorizou que tomassem provi
no seu 'carrob, mandou-colocar dencía ídentica todos 'Os veículos
no ",seu proprío carro o .emble- a serviço do seu gabinete. Entre
ma' característico dos que se ofe- altas autoridades que empresta-

.. iam o seu' apoio á campaúha,
Da ..·.·.·osla causa para' ,figura o prefeito' do I?i.shiiO f.e-
..

.

.

"

.' .'. o. çl�rifil e () chefe de P·ohcla.
" dlS�eDSar ,emllr�gada "

UllrapaSsad�s
.'

varias
.. RlQ, 24 (A. N.) - A .:la. Junta

·d d pel'.

de Conciliação e' Julgamento dó CI a IS o
Distrito :B-deral, apf2,ciandp uma. 5- Exercito,
l'eCla111açao que lhe fora apres,en

.

'.
. '

.

tada d'�cidiu que a «empregada Roma, 4 (A. P.) - ,Tropas ,['or-
que e.ni hora de serviço .conleça trt!"{americanas elo 50 Exercito ul
a se pintar -e a tratar das unnas, trapassaram muitas cidades além
dá no -empregador justa causa de Ribanell e no setor ,ocidental
para

'.

dispBiJSa;'). da Italia:

Prefiram a Farinha Fabiicada
..

pelo· MOIHHO JOIHYILLE
C'ru.zei ro

:. �

.. ::

I
DIARIO MATÚTINO

1. AsSinaturas! (enaal � Cr. $' SOGtI
(SemastralCr,$ 35 OI)

Numera: {(Moniia Cr.$, 2D�O(),
(Avu!so' .•. (l,30
(Aíraza.!JD 0;50

AU

o ataque
atalh da Dr

Rio; 24 (A. N.) _ P8lo procu
rador Adhemar Vidal, fui apre
sentada denu:ncia ao T. S. N.,
contra o austriac.o �Adão Ha'em
mede, l'2sidente em S, Paulo, acu
sado de haver injuriado o go
verno da nação e de promover
propaganda nazista. O crime é

capitulado no artigo 28, da Lei,
d'8 Guerra, e o processo Joi <iís
tribuido ao ministm Pedro Bor
ges.
_ Em abril deste ano foi de

mmciado no Tribunal de Segu�
rança, ,com.o incm'sú na L'ei .de
Segur,ança, o ex-cabC] H::,rt,)
Clark Lopes Gonçalyes, vulg.:l
;;:Pinlpin�la), sob a acusação de

Londres, 4 (A. P.) -:A «Tra:ns- promov-el' propaganda integralis
ocean» an'unciou em um comuni- ta e do regime nazista, _d,;:)5e;"
cada de Chungking que os .jap:o- nhando nas paredes d-e uma JX�ll
'111"Z€S operaram novos des1embar- são, em Niterói, Estado do Ri'J',
qu-es perto d;; Juchoi, ao ,sul da RS figuras simbólicas daquelas
provinda de K�vartang, na frOl1 ( ideologias, o que fazi-J. escudado
t{�ira com a Indo China fràncesa. na sua condição de militar. Fei-,

o

Londres, 4: (A. P.\ - Oo,inl 'it, ,'jl{!vantar�m vôo de suas bases ,daLondres,4 (A. P.)- Uma fp'l.'�·! gidos por grandes numeres de melhora do tempo sobre o canal. j3ran 'Bretanha para reinicia'rLmação
! da Maut . composta de caças. Os pilotos que participa- ea melhores condições atmosferí-00·

.

L'- d d
- '-'" -

os objeti-5 fortalezas voadoras e Jj)er� ram o .ataque aclararam nao
cas que já mais se .regístraramtators desfecharàn'l. hoje cedo um haver encontrado um> só caça .íní- nestes ultimes anos, grande íor- '1OOS 11D contlnsnte -e na área d-e

ir:i violento: ataque contra aérodro- migo, -e sendo bastante discreta mação de bombardeiros aliados batalha de Normandia.
mos ri�Zistas na fral1,ça, prote� suas atividades anti-aérea:.

, '.' •
,_ .... '

--_. Roma, 4 (A. Pó) -'- �Com ',(),, . .'

,
..

UII assaram Sobrevoada avanço destas ultimas 2J horas,De:claração do ministro Edeu II
rap .

.

.

".. �i:' " �sa�r�g:�a:�a�!��;�s ��i1'���:�;
'na Camara dos Comuns Minsk �'

_ '1 ;: �;� if,_ capi��1 h�&IJa!a
, ." ,

.

'.
,

.

.

Moscou, 4 .(A. r>.'; _- .Com' ii _Pc!l' aVloes numigos
Londre.s, 4 (A. P.J - ',Resp:on- expt_ic.ações foram ádiadas, por- .' .'

r
,

. ,,'

queda de Miisk! pelas tropas :�-;Londres, 4 (A. P.) - A emls-dendo a uma interpelação qui lhe que quinta feita. estaremos em,
foi f�ita na camara Eden ar�un� de assalto russos, <estas já .se- :.f.ói·a de Budapest anunciou 11a-

. condiçã-o de prestar informa" encontram aflorá a menos de verem sklo assinalados varíosdou que sómente qusnta feira: .

J I 1!'l0 milhas dOa fronteira da .Prus I á.�,�.iôes ínímizos sobrevoandoChurchiU falará sobre as bombas cões melhores e mais deta hadas - , '"
. �_

voadoras. Eden declarou que as . que hoje.
..

.

! : '. sia .ori-ental c 30 milha� .da Lít- a��'ela �apifal. P?UCO antes dl�
toma. ;

, �lU nOIte de hOje.
.

Londres, 3 (BNS} - O corr.es� j' eúr fogo, saltou da lancha ;d'e,
pondente de �guêrra de "News desembarque, �h€gou á pr-aiá, e:

Chroliicl-Ci;, re\ata mll fr.:lito Ím-Ol"-.!. árrastando-,se iniciou o avanço'
tal de' COl'agem de um $Dlda('�{) para o ponro inimigo. Levava·
desconhecido canadense. O d:;s- lias mãos duas granadas. _E;,.

-embarque -ém Fnmça. nas prí� quando se lançara a cprrer ':00 di
I1wiras horas do dia ({Di) foi qua-. . reção da metralhadora inimiga,:

_ _�i um pa
..
sse.io para a p;rimBi'r.a p.€rdeU OS dispositivos (

..

lê

s.,cgUJ I Ctenüstas britankos d<ôsoobrf- Apesar de t"tJtal':;m' os JaL�-
onda de soldadoOS canadenses od rança das granadas que levava.'

ramo novos e -eficientes remédios· nü'ies interroi11p."I' as novas 0\1-
d.entais. ({Nesta faixa de praia, Porém, eh� nãp. as lançQu e. Sê'

para a çura da bronquite, .é o. das de suprime:t>'l3 que chegam
o fpgo 111oilnigo fú'i contido até deitou nD chão para fugir oos'

que nos informa ,o \Su�lday Ex-. constantemente ú França, as
os primeiros s·')lcladQS teran che· feitos, da explOsã.v. Muito peliO: suas intençõ'es morrem sempre,

.

1 P!1CSS,).gado á costa. Entãl), um )1lor�� contrario, c:)'l1t1nuou ap�gura- as' , i na formação, pois a aç2v da Ma-
fero fog'') 'de m.;!fralhadora pal'� nesses ultimos s�gundO:s, e' afim Estratégistas tiritanicos muito doha Ali.àda, faz'-s.'C sentir '�U1
tiu d� um ponto que ,üperav� de garantir que o inimigo J.ik apr�ciaram o trabalho desenvol;" todos os setores.
co-m precisão mortifera. Obs(�r:' caria destruidD, lançOU-se sobre

vido p{!1a RAF -na época de pré•..

vando este fato e notando a. po:..
·

a .metrãlha�ora inimiga e silen
sição exata do ninho demetralha dou-se para sen�pr'ê. Assim.miOr
dora inimiga, um s-oldado cana� reu este exemplar soldado, resu�
.d�nse

..

,

CO.I.n
o

!lldiOr'Sang.ue Jri.o., I TI11.·ndo todo. seu valm e .todo

.&eU�ã<) exilou. Sem reparar em qU-Qj' '. devotamento ao d�v'er nessa su�
era a prÍ;Ílleira V3Z que -entrava, pr-ema ação». ..' .

s na

a Mais de" 40.000 prisioneiros
feitos pelo $. Exercito

Roma, 4 (A. P.\ '- Foi oficial-
'

mente anunciado que tropas do
50 Exercito já c�ipturaram20.500
soldados' nazistas desde o inicio
atual da ofensiva .itállana, istlO

é-d,� 11 de maio até do dia pr'i{'<
melro do corrente, elevando-se
áluais de 4.0.000 prisioneiros ale
mães capturados desde o desem-
barqu� em Saiamo.

.

-----

Noticiaria resumido da guerra
< {.

..qs iqgl:eses :��t�o.":.' cor�s,truind'9.'_11
t�n�a

f'.nx.'ot�hdO -ilal'..'l .0 r.m<te, às
gigantescos -camlDhoes, sUp'�ran' tropas de Von Kesselrmg. .' ,

do 'os maiores que até agora apa '.
'. ,'. --'-, '. ,.

rBooram.
' As novas ondas de terrorrismo

� lançada !}ela Gestapo em todp 'Ü

.Foi condignamente festejada terrHorl0 Europeo ocupado, mais
em Londres, o aniversario da: concorrerá para -a (QITÍpleta rui-
Sociedade Anglo�Brasileira. : na da Alemanha.

.

.

��.,_� -- rf?!
A AI,emanha, depois do d-es

embarque aliado, já perd'eu dois
generais, mortos em a(;ão. E uem'

-faz um mes ainda qu,:; lá 'estão
os anglo ..b'ritanicos ...

Anunciam de Calcutá, qu'G :nu·

merosos industriais hindus vlsi�
tarão dento em breve � a :Grã..
Bretanha, .onde irão estudar a

especie de maquillisill1) emlJre.,
gado pelos britanii:ps na sua pHl
dução de gnen"a.. Numer'osos campos de vê-o Ja

foram ffinplamente dominad0s na
Normandia, p�las tropas aliadas.As ultimas ínforti1açõ,Cs vinda;;;

da Alemanha, dizem qUe é .um.

verdadeiro probl'8ma esconder lO,
nervosismo que ali impera, des ..,
de que as cousas Geoll1eçnfi:Ül'l; ao

sm claras para os nazistas..

E' francainente esmagadora a

açãG da RAF contra as tropas ini
migas que t'entan� se apegar ao
sólo na Fr.a'nça.

Os japoneses operaol
novos desembarques
de. tropas

invasão. ' ,

Um: fato verdadeiram2-nte iné-'
dito acaba dé acontecer; o· Ja..!
moso artista russo, P,olokov, quoe'
perd,eu ambos os' brnçós Ç�m Sta�

lingrado, póde novament::; pin-
,tar, com o auxiliJO de membros
superiores artifidai;;, ,qU€ lh�s fo�
ram fornecidos pela IngJat;�rra.

O VIIIo EX�l'cito britanico con-

apao tacará.

Is tropas aliadas -,a dezeseis
milhas de "Livorno

Llvoruo, grande porto it�1:i-3!nd
no medtterraneo, e oito milhas'
de Anoza importante .entronca-
mente Ierrovíarío. ' ,

Como eles ex Ue
a retirada de ieu
Londres, 3 (A. P.) '_ Segun- I valioso monumentos cu.turaís da

�lo afirma um cÜ111unic�do;de ho- cidade. O mesmo COIÍ11H1iCa{1�{)]e d� alto comando Jllem.ao, que acrescenta que forças gerrnama retirada das forças nazistas de
Síena, ItaJia, foi realizada .«\'0 •.

Iuntarlamente», afim ele salvar

CdS bateram também em retirada

de suas posições no Adríatím.

Sumamente rapido
avanço das tropas
sovieticas

o Pariidarios de nau
varrem os Inllgaros

Londres, ,1 (A. P.) -- ,Um t:O�
Londres. 4 (A. P.) - Uma irra " munícado de Tito anunciou que

díação 11a pouco capturada nes- os partidaríos yuguslavos var
ta capital pela emissora de Ber- reram os. .bulgaros da área .de
lím, confessou que <O avanço rus- Neajablàníca a súdoeste de u-
so sobr'e Miíski é de ,tal mptcL;? ynjvo acresqenta!1�lo QL�llsivas,
gue em multas pontos nossas', das tropas bulgaras , naqu:cla
�U1idad<es foram deixadas pura: . área· foram inteiramente frustfl,
traz. .'

.

. das. '

.

'"
.

Supremo Tribunal federai
Rio, 26 (A. N.) -----; O S. T. F� ! rantindo a fíal1ça as iildenizações

. aprovou unanimamente, () voto I 'que fo'i condenado pelO p,"J'der jn
do ministro Laudo de Camargo I dkiáriD.na apelação ciw�l 8.:232, (lesta, Sendo assim, e s:,:ndo esta a

C.,apitaI, cOilcuimlo qn"?: ',é d.2. ki ! responsabilidade pela prática ir�
que o corre�or responde pessúdl regular, 'dou provimento, pais i()
metite l}21a liquidaçt:o das op;�ra- I cOI'Ie1úJ", conforme se tem deci
ções em qUe} é etlCaucgaJo, g3.- I d.ido, não é fnnci9n.ario pubJjc;:}''.

Iri n Ide r nça
to o sumário de culpa, sob a 'lJY/e
sidencia 'CIo ministro Mimlnda:
Hgdrigu'es, foi o réu sllbm�tidD
11 julgamento. Depob d·e varj';JS
considerand-Os, foi o reu. (;o:n.del'a
do. a 3 <lf<�Ci3 e ;.) ;tues'es de reclu
são, grau 111él1�'J dDs incisos 90.
do decreto-I'2Í nO 431, reconheci
da a agravililt'e de mHitú..

insk está
completarnente
destruida

Moscou, 4 (A. P.) - !.}.s ulti
mas i1110rmaçG.:,s aqui recebi.das',
adiantam qUe Miiski está prai.i:
'camente destruida, apenas pou
cas casas -estão de pé. A capital
ela· Russia Branca cuja ,popula
d'o normal é de 250.000 habitan
t:es, foi reconquistMla pelos rus-

sos exatamente tres horas d0pois

a
Rio; da ú. B. 1. -:- Muita g,en" A circunstáncia deles 11ão Í'(�� de seei' '2l11purado, pod-e perfeita� Atacarão porque eles sabem

I
seus livros, sob o titulo �(A: frentes, vencerá a pêJ.eja�

t>e s·e surpreende com :0 latDi r.em aipda atacado eis {russos', mente suportar�!. frustar qual� qu,-' o tempo tJ"<lhalha contra pIes. Russia esmagará o Japão, el'C Uma coisa é verdadeira. Si� o
apaH)Jll'em;;nte inexpl'i-cav-el, das que admira e surpr�,ende tanta quer tentadva dosjaponezes. E Lograrão alcançar os s�us obj�- I afirma que os ja[J[)\1'�Z'?S desfc- . Japão vacila, é porque já sentiu
. ".

'1-'" t3 'm "ta do !F'ntf', fi""rac.t?l'l·sa app.n.a·s. o.'. fa- ninguem sahe disso mais do ,q'ue tivoSC{ charfto a of-ensiva, mas que a a força do inimigo, tãQ'bem 'dê...]aponezes r a�. �r:_
.

'" ca�, {)s ='" _ lA' _. _

russOS, aprovcttando a luta des- to dos 1l1'asmú's não . podemrn os proprLls J.·L\j;;)nezes, s::'l1hor,es

I.' Mallric.,e Hi.l1dUS' um dos mais Russia, mesmo lutando em duas monstrada ás forças de Hitler.
""perada qu:� est�s tI.'uvam çpm inanter uma lufa em duas Jren- como ,est[:!) :1<1 rapacidacL� ü do sagi1z'Bs {)bserv1lflot�S d2sta guu

�
_ "...,..,.. �_.,._ � � '���_---. P'......____.,..,.

,'-'v
.

1 I I> .� , " � __ .. 9� .. $."".1í .. " c " ••. ,.os alemães, ha trcs ano�..
'

.
. .

t€S, em trez, aliás, se :cons,iderar-! preparo do ex{'rcilo soviético. 1'<1, conhecedor profunr o la .US :
.

. •

.

. p,Na realidade, sóm;�nt-ena ap,i� lUos tambem. a Chiüa; que tanto Mais cedo Ou ma'Ís tarde, noel1- sia, entende qu,� não. As ',suas :Unsqlll1ll""'dnl<íbsolutamente' lllofellSlvo para:{r:encia o fato ê inexplicavcl. Os tra.balho lhes tem dado. ,tanto, os nipo'ú;kos atacarup a �}roioCciits já se l':õ!alizaram uma t�J.V.av U .Ih."I pel? Efec\fllJte pl'ot�Ç,ão' contra ��O!1'Cz;:s não são.. m:en'Ores iilj"
.

O ,"exercito russo, que reagiu 'RUSÜél, L-.icil11l!O o a:aqu'e" pôs- v,cz, quando ele ass�gurou que
.�:: W.e"zel PI.C,.A. D:�� DE MOBQUITOS e,�.:}_mÍO-os dos soviéti-cos do que 0.3 tis porta� de Stalingrado, jtlvcJ'� I' siv€lmel1té', po. r VlaJivostoli

.

e os ,üemÜ[$ nã1_) esmagariam Di; ,.I '. . �,,"' ,".

(:.' .' outl (JS lLSC tos. .:..al-emúes. Talvf'z !) seja'm até ,mur� :endo, brilhantemente os papaIS, .

outra.
s p�ss:ossores 1'1lssns no �X� russos. r l

to l).laiores do _que 'estes, �, Isto e, elp-pUf'l'a}ldo, <10 'enViB�,
.

tremo onellte.·· ".. ,._. Ag'ora, no mais recentf� dps r::;.�.:;:.:.:_!.t:'��:_;'�';!;-:';':"�{:,:';;w:���;,,:.�,:..--;""'.�;';;y.";��"�
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Caminhão Ford 31.

Informações nesta redaçso
3-1

Vende-se 11m de 1 1j2
_

\�.; :*.*.*-;;'" ��t;j��
tonelada, em perfeito esta- il.-:-'-:f:".--:.�.�.'i..�.fi�••:.�f::*:tl-.+,.0.
do) por preço de ocasião. I' &J3.f� naF.'(tld"J�fi'ocurawse - Um meeani- Informacões coro OTTO I��u ��� b���

.

oo-ehaufeur sério - Ernpre- '\17ILLl? ne ta redação U T
".':.

aa 'Trant'lFortadora Brus-
I

Yl' 1lI. ;** "'� ,

I ma
.

O�S� ou
1i�ensB - Brusque

3-t Urgente .

Um Resu'ladoAYnl�(j Cl'$ 0,:;(1 ***. ) Yende�se . Uma bicicleta
á t.:razadü .Cr-�1:: ü,;)O . . 1 t

.

f ít t
.

t'

PIlte\!H''''!I ..S'''' _ Uma boa co.
OOn)pll� ,a, em per 61 o os a· r.rj"".,.• .monnidn';e. �"" r-ôe!Il

_______• 2&_1111111&._&.·-- C I •
IUlI.PoIttO v do. Iníormações com o 'Deli- _ llC,igo li .a(Í,Ja" a vida, coma-

•.-F-.•....,...-.-.,_:..-.:-�.-$>Q.-.-'.�.-........-.-.--+-. -:.� G.abO!�3çÕes rf',Cebldas não sinheira no Restaurante tista Kal'ID�Dn .' Blumenau aam po. ""'8 .imples t(.,,� ou re..

serão devolvIdas e fica sua pu R UI'V '" « , 1 irl"dc, E.te. ",oleo. �mbQfd pareçam

b I
\.rJ�. 3-2 I

?'3.Ql inrport.�wct3,à5l'"ell'\iieI lrala�oJj .liçação a cfilet��_d� direção.
.

3- -

. *** ..;'" u,d" .. fluida.!" IIar" que n"D

'***- i .. aggrn'\"f}"@ d'e. maDeira 3 causar

- "Cidade de B!u.menau" não
t-:

f Vende ..se· Uma carroça, ,".i05 al;!J!;·et;únenl.oo- 1',d....•I-

se
..
rE5r'oflsabilfza por "O.i1c·C,'·OI;; pll'np-liil!'�w�e . ITm oficial de dois animais e uma mar; ui_l '''''{� do appsrí'lho re,prraloriry,

.

fi tndn' nQ f'�g
i' \.. .".. t _..... • 15�rt�M _, ..

� p(m�'
.

f:hn!JI�� grippe. brouchlta ou

pâra II �8 u." lu emitrdos em artigo; assinadüs. alfaiate. 'I'ratar com o snr. na de cortar capim. teaffiado, prr-cisam de um remed'e

_ Terl.etlmo 12A8 .• ...:._+.- ..-.�_;:_<Oi-.-._.-:.__ ... Rudolfo: Musller no Hotel 'Tratar na rua João Pes- ",,'ido ii ,íficr.�. o Xar"I'�S3" .JDão

{iI 'UIú 't (I (I i:Qcih:Bc1ú l!t:{ro estes

vVüerges. Itoup: va-Secea soa. 103 ,Velha Blurnenau) Q,,,a. E' 'Un ..,,,,,,liD
-.

o �J(",'" ....".. r I.t. I,. "3�3 *** t� lm:bor;a�ró1d;.\·el, p,at!'
'.-:-.-,,-.-:�-.-.fl!!i§'.-'-�-. +-' � ,-o -'t-+- .- ,- - .

.

fíh.3ndU com o i'UiNCO *** .

Umll desnatarladeira p�ra Isi rIlCÇOS, 'ciOl'>' c,.,nçs>,

"��-.-�--'''_" .--.��-.-,",-,.--.�+--�-� I POPIIUlR E IGRIt:OIJ no Precisa-se de "ru,. �t'llho.' l�g��er�l'e�·":'��i �������y� :Lia lfope
B .A R A 14 O RTE'" .

".
ra. ou moça, com hoas no- bOTaria: '440 litros. Q:; ft .� �� �

·

. ."
.

.'.
.

.

VIU Df inUn,y é dIGmUS= ç5cs para ESCRITOHIO. Ver e tratar- na OfICiNA

I
��"'v JJ � g;� tí\*'

S··.6iC_H.t er DItCE··· Ca�la '\Vil1y Sievert HERBST, Rua São P,sulo, 33 k!:!, Ah'lm & rzeiias _ SJo P"l'Jt.;
......... L II O IIlIlfllileOID de !lID-3-(' - Telelone 1250 -

I _

.. -,

_

B A R A M O R T f mem:U!. �-:-�-'+�.-4f-'-+-.--':��-+ ,"<�:W_�-'li-�-._.-:�_� .�·••••é-�"+H�"""".U"'+�

"'__li-�-..��-._+,_�-,c •._.. .-•....:.�"$•.�-.-+-.-..- ..--j o .-"'-.•-+-.• -"-�5t'3.-.-.•

Pronto ! Att'Ítain 110\,(1;"; .' pedidos 1l:1 e�tofal'hi �,i'
Decente t: e l'etormam HlOVeis et�tofadus

r
fONE 1168

I ti' Serviço rapido e p�rfeljo =,!:A QUAtQUÉR �ORA
F KREUZEO f Rua Amadeu Luz, 11 i
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TRATAMr:NTO E PPERAÇOES DAS D�)ENÇA,S Dm S�I�HORAS
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-- �_�M-� I A .':' D"'./ I·d I MQlesl!�!; dii& 1J11'!Jllllll.S e nt,,;;;as. Dlsturblq:s di Idade crmca. Per-

. 1 smo ISSO VI O turbações U!lUl'€H1Iamlulares. OPE�AÇOES. tIo ufero. QVariM.
..- •._�-'t-.-+-"5:i1l. -t-.to 1 . trompllS. lumõrss, apendlci, hermas. etc,
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DiatermocaaguiacãG - Ondas Cmias.

IP I .; R
·

d
. CLINICA EM GERAL

a P e a r I a' O.pl amen e Cll!.êldo, liúlmõils. rins. ilu,.digeSJiV.Il..".
. VarlcBs - Ulceras - Doenças TrIlPiCae�.

"M· EL'I f\ /I ,{ ;}R ata.ques desesperadores e ,;olentoe d.I! GÜNS.: Rua JS de Novembro. 1186 (ao lado dI) Hotel Elita}.

. t V I nsma e bronquite em'enenam o organismo, RESm.: Rua Amadeu Luz. 23 - FOlle: 1226. - B L U M B N Ati
. minam li. energia, arruinam a saüde & de-

tG§iiQliij;JQjgUQJtiiJitJ.1ID4. M:e.MIiW Ma !§ iEL N±!!.i AiklibJMkt;:o\"'_"?if:!.�
bilitom o coração. Em 3 minutos. MBndClco,
DOV" fórmula médica, começa R circuJu. .I'>:
no sangue, dominando rapidamente os ata· !) .....ilI\.;J'íi["".••• 4> <;'óil-of/+(;--I! '!iI<HHJ} (l:••••••�-f'�•••<!)••• "'.�<;.;<��
ques. Desde o lHimeit·o di,. começa a de.a·
parecer li dilil'1l1dade em respirar e ,'.lta
O sono Jeparsdor, Tudo. o que se raz ne

cessaria é. tomar 2 fastilhag de Mendoco

!!Ja!.� P!I"I.r.«!> �ftr.UH' lUilliUl! .�.§I.Iii.
!is releições e !icar <completamente livre

Ilu;u �(glju� Ui!lsl1(�a 'l!UJ iJU iI�i. da asma ou bronquite. A ação é muito
,,,oida mesmo qui.> se traje de casos. rebel-

O Pt:' 18 T J f' ')0' I)os e antigos, MllndClCO teID tido tantoxa. (;S ,fU) -. e B 'e.':;; , êxito que se oíer�ce c�m Il gII.rnntia de
dar ao pacjeníe rei'píroll;fio líYl"é .e fa"U ruo

1l'" N b 569pidamen\e e cUlllpleto !,livio do sofrimento Rua ) de ounm ro '

.

i(-'+-'_';�s;.-.-*._.�_ ..-.- :t:....... da asma em pouco. <lUIS, Pt)\'1l M&nd"''', II Y Iv ,
hoje ll!es!�o. em <iu�lqnel' Úlr.mácill. A noesa ...... '"'••.••�••••1i>••.•*.l>:.-..... �-••..,4.""'I.. f!o.• »1If+*.�-.:����-$.m

J ITsrnntia e fi sua mam-f prote-r>ao. .

i . lIt'I • '. .' � -� � 7' -.:'.x ;:"ij" .• � _
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I Caixão funebra .11' .�H_-'-h+- .:�� Exame para RadlO·TolBgraflstas
L I!!!làal. 'M· ... 1. e 2. CatefloriaI S!FVÍçes rle primeira Leulla bôa . o

I Avenld:'%� Br.n- I E D ITA L
cO, nü. 2 (entre Ki� �! faça seu pedido Torno publico Que se acha aberta, nesla DiretorÍtl Regional li(
eekbuach e o Cor:" !!, �I

. atê ! 5 de JuJho. a in'scrição de candidatos á obtenção de cetti-
reio). Telefone 104ft ficados de radio telegrafistas de primeira e segunda classe, nas

A tratar com

11 . i wndições ref!uladas pela portaria do Sr. Diretor �egional dos
A. Lu�ow .! fornecedtu. mUftN.EUi ICorreios e Telegrafos, sob n' 140 de 20 de fevereno de 1942,

I �.'. . . publicada no Diario Oficial, de 23 do mesmo mes e ano.
.-+--..-.-.-:+--.�.-..-. Os l· ... tpressados dev"... ra-o l·ns�.r.uir suas peiições, dirigidos a4>-+--.•--"- t-+-.+�.·_�_.. " _ =

esfa Direforh, com fi prova de nacionalidade. brasileiri'!; prova

I-�=
= OO'�'.�'m.

de idade entre dezoi'o e quarenta anos; prova de quitação com

I ftf.'I' r.,'!l� n�.pm rU�JK�' o servico milHar e atestado de habilitação de pessoa idonea, es·

fi

li .. nu iUHh"" , ri j, 'cola ou' curso, onde o candi::lato haia estudado, ccm declaração
1 .

' I expressa de que tem pratica sufidenle 00 manejo dos �parelhos:rAtende todos os serviços dr

I Perderão direito a inscrição os candidatos qll� deIxarem. d:=
I RmHosreceNores reSpOl1d€lf á chamada sem causa justificada, . , "'

taervieas Ra:!ildoil 8 3arÕlntid!}� A piova de recepção auditiva poderá ser feita dal!}ogrmao�.
I . �EI,!!rlmB, 1L195 devendo, para isso, O candidato uptar em seu r�qm:nmcnto oe

f RUi) 1 !ja S�l;Hl1).r:). li inscrição. .

i'_...".,,_��__=-=-. Par<l os' de primeira classe, eBsa recepção audiiiva datllo-

+--�-�."-c"---."-,,-�..,.:. ..._'-t-. grafada seráf'xecutada com velocidade mínima de 25 grupos por

,li. 4- . """'" minuto, em linguagem clara; para os d� segunda. classe, com
hcm........ '-_d__ " , -'I. j��,enCao vc!rxídade mínima de 20 grupo!:: pó)f mmu!o, em Imgu9gem con-

Pnnl'um" :J�t '
. �j.. .•r vencionada e de 25 para linguagem clara .

IIv G
.

HUJI � 1 ANUNCiEM NESTE OlARIa O ptORrama e demais iflfonrações referen 1�s ao assunto,

EX'fJ'a M(j�tn;�;} f·�. i.P.O"O � i
+-$-�"""'t-.-+-.�·<I'-"_·"I

acham·se at'ixados na Portaria desta Diretoria �e�io!lal.. .

'. Idmd�� .

U ti 'fi

I!
.

florianopolis 21 de Junho de 1914. O DI1' Clor RegIonal
[

.

t' fi I'd' d' . [h ! Arrancar '6 c1ei�tTUil'·· gra .. (AssinadO} João Alc311tara da Cunha. .

dlS a 'lua f a 8 Jue 101'
ÍI
i vat�8 é�ontribuír par,: ,0/. ',,,, (N��a; ....? progr�ma é del?�is .. inforn:�?Õe.3 estão, a'T';i:2r�� '\\J

M.,. ii O' fRIt!n� i!.. demiParemrne:nto ela malal'18"S,I;,Clo1 d(:�, tnl... essado!> desta Cldad.ll:' na A".t:flcla Posta, _t g,

b naD lUm ! 31.. : !1!C<! osc,_J. .

, ,.

. i em I,LHIHll)nn, Bium�naü. :3 de fulho de 1944. Inehnn SanVt:. Ag. fi.!ventual
�__� ���__*��,a_�__�.���. .

'. i38pe1;�71� a .chegadado llOYO e ultdnio modelo
.da R C A Vitor

Tipo Colonial· 'Mexic-ano··
Radio· Vitrola com todas' as per fe'ições da industria moderna

Procurem desde já üovos catalogos na

Casa do Americano S .. As

80ciedudB UanBficÍaôora de Madeira Ltda
.

Compra e Venda de Madeiras
. 8,UI J de Setembro

_\'

Fabrica
I

de Tt;ia�lMi4 _iii,.Blumeílau Ltda.
I

TIntas e Vernizes ... Material para L

Pintuf�S em Geral. II".Tintas
..

em bisnagas p.
ara ;.cartÍstas . '. 'ISlum�nau .. Sla" Catarina.' ,

·
.

�'!���.�;•• ;,::-..���Jt:����.�"�;��.-;-rr.:�.

Deposito à tlisPo.êiçâo
Depoalio Popular
CiCtg. com aviso de 30 diaa

.' " " .' ., 60 dias
Mem id [t l,}" dI!:!!!
Idem j{h ro no d�ilS

CIOs. Prazo Fliíl) {f mêses
hiém iaém 12 ]lo

-

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

5 1J2 OíO
6 O/O

1 5i2 0/0
6 D/

WZS ª4L_

·G. MIRANDA
. .

.

Expedições l1li' Despachos'
. AGENCIA DE Y.A.POHES

ITAjAl - Rua Dr. Pedro ferreira Nrs. 68/72
.

CAIXA POSTAL 36 - Endr Tetv 'GUIDO

.

Radio Oficina Universal

de Feliptf-Sartosowitz
RUA 15 DE NOVEMBRO, 913�A

- Oferece os seus Servíços em ,Concértos e Beforma� de I
, Qualquer' M'litca de R'adios, Indusiv.e Refrigerasão em geral.

I'·
'.

Maxima Presteza - Serv!ços Garanhãos".· .'

I
-

Técnico Responsavel: FELIPE BA_R_l_'O_SOWITZ .

'��b�,I���----__���,�=__�L_
Laboralorio de Jlnálises

. _

: .

.' f .

.
.

R�istrado no ])epart. Nadonal de Sande Pública

ElllNGER &. CA,.
Rua .15 de Novambro; 588 • fones 1201

TECNICO: Fco. Efitiger, Dipl. p: 'Faculdade de Me

dicina do Paraná; assistente do Prof, D. Macedo (La-
.'. bora\orio da Sande Publica do . Est; . do. Paraná) e

àssisteute do Prof. Dr. Martin Ficker (São Paule).
. A rÍ�didli dOS' Sll'" inS'dicos executam·se :(lS seguintés' examBS:

.•.. urina (ctlll;lplt!t;Q e pucial coro dosagelll! -: Fazes (�l1ebas
::vc-:-mes, liilllgue: oculto)....,.. Escarro . (.pi\1;qUlza do baCIlo a.e
E()c)lY-�die!:reçãO {pesquiza de dip]ocooos etc. �spel'lnatoZ()l

. de8r� flantlié' (Sot'odiagnostic() da Lues, pes'!un;a de_ Hem,,·
.

'. I t(l';ioa�f)éÍ,�pol;ltl!.gell:l de globuJos, tempo
.

de ?()ag�açao o �e

-·.I
sangl'Ul., <!cisugem da HetnoO'lobiu!i. Glicose, 8.01<10 urico, l'ea,aO
de Vida1 �ifo) :-'';:Liquor \Êxame 6itohacteriscopü;o, reação de
Kahn, eit;) "'��eo NllSill (Pllsguiza do Baeilode H�ns�n!Ulcera. (pesquu:3.: d,e 'I'repollBma p&1iàa). - Sueco GasIfICO ',e-
xame completo, dOB.a.gem: da acidez, B!!ugue oculto etc.)

·

f ..,.F::=.:::mOlJ?amina� .e teq41íentes, gratui tamente_.;__�_

-,�

If' I" n
.

�'.' i'" g..".

",.' .'. D fll V t�
DE BLUMtNAU Oferta <n Procur

Anmir íris nesta secç'ão: Cr$ 0,40 â Unha - Minino 5,01
EXPEDIENTE
rei. 1099 .. C"Postal 51

Dr. ii!!bUlss B�lsmi
Dire!ol'-Responsavet
Oro A!fomm 'BaIslnl .

Diretor-Proprietarío

***

Caminhão OPELUl'ha bôa C!lsa, ntto muito
Oficina PrOpriê longe do centro.

Rua 4. de Fevereiro, 7 Informações na gerencie
desta .Iolha

Assinaturas
AlmaJ 01'$ 60,Oü
Semest.ra '1' r1 .'" o r' ..

)(,1-, ,' •.1. J' ".L ",d.;r, i_)0)t d
.Coloniul Cr$ 20/Jü

• PU.

SeçÕCi::i de ataca do .e varejo''.

I.Pr eços Fixos AmAôOR (8 8cholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado serviço

fofo

Vinho Creosotado
..�.

JOÃo :nA SILVA.
SILVEIRA

'.

Poderoso TmdC$
e Fortifioante

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

Jügando na tarde de do- saiu se bem salvando duas enulouíujustameute. SS, errou Os telltas
Imingo em JoinvHe o Palmsl bolas que podiam .ter resul- neste lance. O Palmeiras abriu a conta.
I

ras conseguiu .

um empate lado em tentos, Emílio foi o
No quadro local Boeder foi gem aos 11 míuutos da pri· \

frente ao Afonso Pena por melhor homem do gramado. .:
.

..

�

.

S h ·dt···. meíra faze, M.eircles cobra Ium te.nto, dep.o.is dê. te.r do- O centro médio Periquito dís � :meih�r �vm:m. o nn . ll� um escanteio, e Augusto de

minado melhor a partida do putou uma grande partida, arco �a,!u.b� bem. �,��df!r ,COo cabeça da a Zezlnho que com

que os locais; .

.' .

tanto defensor como etaeante :.�lhd6�"�olIri�!S d�C:b��e rf�cal um belo tiro abre a �ontagem
Ambos os esquedrões JO' sempre ajudou seu quadro, Nano também disputou uma son.lente aos 14 n,nfiutss �o

garam para vencer, m8� o em .. dísrríbuínrío multo hem fi bo-
boa partida. 'I'ottnha é um período complementar Cilo

psre f(li o resultado r�?� e Ia, Como disse linhas acima
bom marcador. NÍlo não é um ('��atuu ,8 partída .ao _tpaS86r

que mostrou as POBslbllida. foi o melhor homem dos 22
centro médio a altura. Aguiar pelá zuga dos" pertqUl.OS·ten�des de' ambos .os disputantes. em campo. Dequlnha díspu- entrou machucado e 80 dís, com a c�nt�g",ru de um

i
08 vitJtsntes estranharam o tau uma boa parítda, não 8·

putou 35 minutos, Lucia suba, to para cada bando tormma

gramado,osque g.<'sndemente busando do jogo violento, á, ütulu-o regularmente; pequi a partída,
preiudicou nas jogadas. polando bem o. ataque. Mel.

perdeu muítaaopprtunldades, C R d8s quadros reles no primeiro tempo foi
é um ottmo centradcr. cno a�po e en a

uma figura apagade, melho-
não apareceu, a delesa aIviNó Palmeiras todos os de rando sensivelmente na par- verde não deixou o atacanteIensores Stüram·_se bem. en. te cempíementar, Zezlnho,dis� livre um só instante. Miltonquanto que o ataque ralhO])! putou uma partldà 'regular,
nos 30 D1. que dlsputón nadasempre nos arremates finai.s. Sou!}e aproveitar bem fi. opor- rezde importante. DemetrtoToco, que f€ z a lua estrée, tnnldads ao conquistar o. ten- enquanto esteve IH1 ponta 6.S,;saíuae bem, salvou um teu: to para o seu bando, 'I'eíxeí- _

to certo quando se atirou aos .rlnhà não foi o oíiutador em qusrda foi um elemento nula,
pés de. Cito. Nada poude fa�· goal, mas distribuiu mutto DO centro do ataque subsünríu
ser no tento. Juea Schramm bem o jogo para osseus com.

muito bem Mílton, jorglnho
fizeram UIDa boa partida, anu- panhetros, Augusto loi o me. produzlu bastante ajudou mui
laudo todos os ataques tlos lhor do ataque.Jorrnenrlo com t� be�, o �e':l ataque, �eovê- Arbitrou regularmente o sr.
locais: Píau fez um bom tem Aldiuho UiL& ctíme ala és. gtldo substítuíu Dem:tl'lO, m�s, Angelo Sales. 8S, errou, co

po, ajUdando bastante' o ata. querda. O ponteiro Plrequlto 08 seus companheiros nãoj mo disse linhas acima, ao e,•.

que, Herbert que o subsutuíu fez um belo tento que o [ulz lhe dtn'8ffi oportuuidades.
'

...

nu la� o tento de AIdinho.
®�.:.��_•.•o'.� +'-•••_.".•_.€x·� -=••�..-.: _�.·..:,o.@X �!!t._�•.,,_•••.'o'�.,.�-f_ :.�Gx ®.4.:!(.: � _� ���€

�:-.-,-."'ª'.--.-.- .........-.--:-.' x.,...:..•...,..;.�..-'.-�-.�:•.:-.�. x .-.--.�"-·�'-lo�-:.-Ji.--. 0_'+ I "..,........_".,__ _",""""'''''''''''''''"'''''-_

� "

: ..
� ,:::;.:!...��

'l ,'. P-t"eciso :com urgencia
" ,

l
�

.

GUA-RDA�LIVROS fI .

'I' �

�', Oll Contador legalísad;l, que e8Cl'eva. bem â maquina, QUíf,83 com o serviço �
I 1T milit.ar. 01'srtas do proprio punho indicando prattCêl: cargos oeupadoB7 pra- I
:+.- '. . ... " -.
í tetJaões é demais infofmaPiões a m� y

+ . Rodolfo Kauder ii
• 3-3 �

.-.-'t-._;'.-+�.�...-,-�:....x ..��lt--.�...._.,.�,...........:J'-�-.··"� x·"-":�-·.�l--"-"--"�-.--.-+

o local desta peleja foi O
Bstadlo Alexandre SChlemm,
pertcnoente ao Caxias. que
aeolhau numerosa aaststeucta
pelo que 130 ve nu renda que Iatingiu fi Iiela quantia de l
dOIS mil e trezentos cruzeiros, j

o Juiz

Frigor á Sabor
Das M'snteigas a Fina flôr I
.".== Ij

-_.-.------"--,--�

sportiv
iosulens de •. Fui boi

Rio do ui
Segunda rodada do campeonato

será o "crack' mais perfeito?
O resultado da· 178. apuração

BERGO (Pahneiras) 1851 Votos
AR5tGIO (Olímptco) 1838 ..

ARTUR [Otlmplco) 950 "

Schramm (Palmeiras) 790 .,

'I'etxeíetnhs (Palmeiras) 340 "

Rudi' (Guarani) 241 "

Pilic.ll fOlimpico) 232 "

Waldir (Olimpico) 214 tt

Bóia (Aimoré) 207 "

Bõdinho (Olímpico) 189 "

Pie (Olímpico) 184 II

Oscar (3. Lourenço) 83 "

Waldomíro (Internacional) 75 "

1130 (Ollmpíeo) 73 "

EmiHo (PalmeirasJ 61 ."

Passold (S, Lourenço) 55 ",

Kiitzke (OUllfuni) 52 .,

Otavio (Tupi 40 I'

i"liojo (Aimoré) 39 ..

nau (Palmeiras) 39 "

Aldinho (Palmeiras) 36 11

Augusto (Palmeiras) 36 ti

Corrêa (Guaraní) :13 "

Heíne (Ollmpico]
.

31 tt

Janga (Palmeiras) 30 "

Bruda (Aimoré) 24 "

Menez.es (Olímpico) 21 "

Batista (Palmeiras) 19 r

Jandre (8. Lourenço) 15 "

Doqulnhs (Palmeiras) 14 to

Meil éles (PalmeIras) 14 "

BIlumSI' (AImoré) 13 "

De t..'aria (Patmeíras) 11 "

Herbert (palmeiras) 11 ..

NéHo (AiClcré) 10 "

E outrof5 menos votados..

otW;w.;t .....��;1!U a .., """" '*.�

CnnCH1S0 Esportivo 'CidaÀs de Blumenau
�.!Ok..��';:"�-���,"",","��

CLUBE fi m.JE PBRTENCE: ,,:,,__,_,_. �_

.ASSJNATURA _�__

.

.
_

_.�� !
UU2!Ji&9§liO"'3di&S&íii
��

Ante a espectativa geral reaHzíJu-se domingo ultimo, I ziada doDuque {le Caxias.. '

tiá se vinhil ressentindo de eticiencia, não registrou o "goal"
2 do corrente, entre ali{ equipe; prinCipais e secundarias, Não deixaram esses, todavia, se levar pelo dosanimo por cllusas até então por todos desconhecidas. Mats ,tarde
da ASSO.Citl.CãO DeSPortiva. 0.u.que. d.O. C8X.i.as e. Es.porte Chl.'j8,

vieram

..... v.ou.CO d6pois em"
..
ataf fi partida em

...
magistral jO." porém antes de terminar o jogo, propalaxa-se na ASSlsteo,

be Concordía. ambos da cidade de Rio do Sul, a primeira gada de Coltiço. Os concürdianos voltaram a carga e mais cj� achar,se aquela autoridade máxima} atuando sob gra.,
partida' da segunda rodada do camp-eonato local, promovi, uma vez passaram I), dominar 8. partitta terrltorialmente e vfsBimas ameaças do capitão dos "azuis", portanto sob coa-
do pela LR D... '

..'
'.

..

.

no cartaz com mais am tento. Terminou o primeiro tempo Qão notória.
.

As partidas em aprBço toram assistidas pelo 5ur. FIa, com a contagem de 2 x 1 ravoravel ao Concordia. Muito. embora li falta' de sorte por ver seu legH!mo
vIo Ferrari, benquisto Secretario da FtHI�r8ção Catarinen' O segundo tempo fui iniciado sob grande pressão do "goaP' sDulado 0& caixienses voltaram com maior entus18S
se de Desportos que nessa .cidade se enm::mtr&va. traf8nt10 quadi.'o do CBxi8S e Golaço novamente, por intermedio de mo e pressão ao ataque. conseguindo mais um tento, ainda.
d€ interesses da entidade maxima do nosso esporte. orna magistral jogada de Amadeu, cODseguiu empatar fi desta vez por intermedhi de Colaço, �om o que HCOll a par-

A partida secundaria foi vencida brilhantemente pela pliftila. O jogo. PftSSOU a ser intei\'lunente_ dominado pelos tida mais uma vez i! finalmente �mpatad3.
contagem de 2 a I

.

pela equ!pe dá, A8Sí'ciaçã� Desportiva "Diahos Rubros"f que praticamente encurralaram os 'azuÍ8'7 Cum'Jre realçar nesta noticia o seguinte:
D�e d,�,,�fixiIlS.

. . .' .

Toda�i�, inlelizmente 8 GIDpa_nar o �ri!bo da partida, .foi Duq�e de D3xias 4 gQals - um anulado
O jogo principal tão anciosamente esperado, t�i o qlle pelo JUIZ, marcada ul1!a penlllIda�e maxlI:la con�!,a o 9,axIBS CODcordia 3 _ um penalti

se esperava: vistoso. entusJàstiM e, sobretudo, dIsputadO qu�, cobra !ia por Th18go, resul.ou maIS um _. gasI para Atuação do juiz __ Fraca. MarCOU severa penalidade
'ardOfosament;:; por ambos os contendores, .

.

o ConcordHI, máxIma contra o Caxias e deixou de consignar duas contra

Il1iCl.'.alrnerrte,. 14Jg
..

O

.......•.'.108. PFime.i.f..ÜS ID

..

in.lHos, o

..

Coueôl'-

f '�.;1a8. ü f.SPSZiada do nu.que não. desanimou .8. co. n.se- o Concordia. Anulou um legitimo e indiscutível "goal"
dia de modo imprevIsto abriu a oóntagem da tarde, () que, guiu empatar a partida por intermedio de Natinho que re- do OaxÍas,
e:obremudo descontrolou momentaneamente til gapa rapa- beu espetacular passe de Mandico. O juiz, cuja atuação Renda :_ 01'$ 2.700,00 - Recorde do campeonato local

:'.'

SOG. Beneficiadnrà da Madeira Ltda.
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'11 demissão dI Ministro de es-
Irallgeires da Turquia

.

BI,.umenau

A Liga Blumeuauense de Desportos, em reuuíso de
(lotem, Resolveu:

-

1 __ Inscrever pelo Aimoré E. C, a partir de 24 do
corrente, o amador Osvaldo Amaral, por ter sido deterído o

seu pedido {la registro na F,C.D., e possuir, o mesmo, li
cença do sr. Comandante do 32' B.C.; para participar de
jogos oficiais. E d i t a i Camisas Para Passeio e Serviço

.2 - Comunicar que o sr, Comandante do 32', B.e, em
-.

ofício U' 729,..de 5 deste mes. concedeu licença aos amado- faço saber que pretendem Ternos pI Á Preços Convidativos
res David Joaquim dos Santos, Seba13Uão Nunes e Arnaldo casar, se: Guilherme Henrique M

.

Esteltta da Gosta, pai a tomarem parte em jogos oficiais. Augusto von Hohendortí c Re- . econlCOS
NA .

� � CientiItear que, conforme ofício n. 815/44, de 25 nata Maria Ftesch.
.

Ele, na A" ti' Ido corrente, da E. C. D., o sr, Presidente da mesma seu tural do Estado do Rio oran-
' ven ae.s P

C I d ilIALTER SCHMIOT S/Ad.a.de. Pf.oferiU
o

.segU.iD.t..

e .d€.SP8ChO. no

re.cu.
rso

iDt.erpo.,sto.!de. do SU.I, nascldo .aos 22 de S e!"

..

viço um. e n. " h'l'pelo Palmeiras E. C., para a anulação da partida que o

2'jjUlhO
de 1914, comerciaria. E T C n 15 d LU h 1495

fI.uadro d
...

o

..... m.
esm

n
o

....Cl.Ub.
e d.iSPutcucom.o G., E.OHrnPic.n, dia. SOlteir.o. domiciliado' e. resl-]

.. ". .5'1.ua.
f: .,,.10".emuro,1. de maio último. . dente nésta cidade, filho Iegl- � _ _ ... _. _ _

"

.

Julgo, ávista do parecer, improcedente o preBen, timo de João Carlos von Ho.� +__*-"-+_+_+_+_+".., .._+_..xt-.-.=+-.-.-+-+-t-+

t� reci!rso, pa.ramant�r •. como mantenho, a decisão d� Pre ncndortt e de sua mulher A- Í· P"'(;}CUra-se. P sssoal para ge Erdélvi -- Hua 7 de A.-
sidencía- da LIga Blnmensuense de Desportos, que fOI pro, dolílua von Hoheudortí. E'Ia r. ,�: , . _ ...... \.' v

ferido nos terroo� da LeI de 'I'ranslerencla de ,Mléta.. natural deste Estado; nascida I 881Vl?O (�e pt ef;llaç,w de po· bril, 34 -_ 5.° andar - Sa-

4.- Comnmc,a� ao Avante E. C. qne teve o ,s�gumte aos ?3 de jun.ho de H�18 .. co Iço 8,lteSUI.DOs \.mes�res com
U 1 Çl3

despacho o seu OIlCIO de 2{j do fluente, em que sotícna per' mestíca, sotteíra, uomtcníadajpratica para maquina rota- las 506-507 x. Post. 4€

missão para jogar com antigo unltorme: e residente nésta eldsde, H· tíva) - .Informacõee - .Ior- São Paulo
Sim uma vês solicitada e permitida a licença para Iha Iigítíma de José Flesche'

r

o jogo a que alude. 27-6'44 Sebastião Cruz.
'.'

de sua mulher Clara flesch, .-�--.-t-.--+-.+-=-.-_..-.x.-�-·""".-.-·-+-�·-·-·
õ -'-o Conceder permissão 80 Palmeiras E. C: para ex Apoosentaram OI documentos exl-

cnrsíonar a [oinvllle, domingo,2 de julho, onde disputará cridos pelQartlO'o lBO'do C�drgio
....,_,."""'..."""""'6_...... • .._eu __ .wa: _,.....

CZl"tí"--=-!I,11uma partidfl amistusa com Q Afonso Pena f· Q. Civil, sob n.l, � e 4. Si 'alguem

I A V li' S O I
6 - Tornar público que li F,. C. Di conceden as trans' tiver conhecimento de existir al- .I

ferencjas solicitadas pelos amadores Pedro V!osgrau, José gr'1 impedimento let:taI acus(! {)" -. ' .• t _

. Alves e Paladino Ferreira, do Pálmeisas E. C., e Waldomiro .drà os fins de direito: -E para I
,"!.!em do§ raitlOS {lftmcl'al Eletrlc 9i.,CLamUf< roda

1)eUin� Vie)ra. da S. I�. R· Uniã?; �s quais fi�am �on�ide' �onstar e chegar ao conhe�imen- 1" e (lualquN' outra marca Ilaru conct�l'tG

I'rados..,ms.clfltos nesta Liga a partIr ae 24, os tres primeIros, to de todos, lavro o 'presente pa-
� GARANTIMOS_. O SER\/IÇO I

e de ;)0 do corr�ntel Q uWmo.
'_. t

. • _ ra ser afixado no logar 'do ;�, fi I
,

7 - Cúmumear que se acham aber.a as msonçoes de. costume e publicado pela

IUl-1
EWALDO li. MUE..LLER

clubes e d� amadores, par� ? campet?nato de 2a, Divisão�. prensa.
,_

.
:'� J N BLITMENAU (it GATAR1�T A

8
-.

Nomear os.
srs. Lcmi.o. PereIra, Agenor dos Santos Blurnenau 3' de julho de 1944 Rua 15 ue ovembrn, 1307 •

.

uI
_

• J a. Jü
e Placido Bittenc!-mrt para ,Porteiros d�sta Liga.

.

.

VictOr!�O Braga Telefone .1 ,249
9 - Det�rm1Dar a realIzação, ,dofimgo, 2 d.e Julho, da� Oficial do Registro CIvfl..

segUintes partidas marcadas Da tabela. InternaCIOnal x TUpI ."'-- � _

Ouarani x União e Olimpico x S. Lourenço. .
.

l·O -- Designar 88 seguintes autoridades para {1� jogos
acima: internacional x Tupi; - Representante da. L. B. D.
Benjamín Margarida Jr.; Juiz ,dos l's quadros José Lo'
pes de Oliveira; idem dos 2'13 quadros - Raymundo figni'
redo; Porteiro -� Placido Buten.courr; Bi!heteiro' Josê dos
SantoB� Auxiliares de Juiz; do internacional.

....
' Guarani x'UnIão: - Representante da L. B. D. -

Fábio Magnalli; Juiz nos l'S quadros - Arnaldo Silva. idem
dos 2'8 quadros - Artur Piazza AuxíHal'es de Juiz - do
GgaranJ; Bílhetetro - Aizuir Ferrari; Porteiro Waldomiro
CI8.riíldo�

,

Olímpico x Internacional: Representante da L. B. D. _...U! i'l!JIMSlIIiL__JJi!'!"l\lIl.çi!jj.õ!1tlt!fJ§Sl�...!IIIil'l:i".!!iII!I5I"'i!l!l..il]JI"'Z"""""''l!I:1lE's::!!l!i��!'\!WilIlm'l'illiIjmlõ1!l'''!B;o;l;!l!"",!IIiIiii'''''liilI....ilE!IIIIIIi!II!JJlI!I!·!I/Ji!IIIII!!
e da G. T. F. -" varIos Germel'; Juiz dos l'S quadl'tls -

.

Dr. PA1."TninÍo Tavares IHan:; Lehmann; idem dos 2's quadros - José Augusto Ma.
Assistente do Pi'OT. David Stilnson

ehado; Auxiliares de Juiz do OlimpÍco; Porteiro José de.
Especialista em doenças dos olhos, ouvidos. nariz c garganta.

l1rH{o, Bilhe.leiro _._ Waldemar Farinhas. Consultoria modcmamente instalado cm caracter permanente

Inesta cidade á

de julhO de í 944. Rua 15 �e Novembro. 1393 � (defronte ao Holel Cruzeiro\

Operações n03 Hczp;taes
(ass.) Fábio Magnani __��Iiªlrl'�'liIl'.fj;"''''l!>;H'·.>l!Iil+4A

2. Secretario _ t�",b.,

id

o pânito dos traíd re
Vichi iulga coibir as adesões aos
Patriotas com pellas de morte
Alger, 4 (SIF) - Numa, 'de lítar, cometidos por membros

suas ultimas irradiaçães, a Ra- das forças, dos orgã.os e 'serviços
dio Vichy confirmou ínvolunta- dependentes de Secretaria de Es
riamente todas as noticías que tado para 08 Negócios Interio
já transmitimos acerca da desar- res. Os membros desses tribunais
ção em massa' dos 'guardas civis �er5:o derignados por dacreto es

emilitares de Vichy que se apre pedal. Os individuas em Ila
sentam ás Forças Francesas elo grante delito. d-e infl'ação 'serão
'Interior. levados perantes essa jurisdição
Nada melhor do. 'que as pró- sem nenhum Inquérito prévio. Te

prías palavras do speaker para rão a assístencía de um :üefensor
Jazer RTOva. «Acaba de ser .pro- de oficio. Os julgamentos prole
mulgada uma lei - disse ele - ridos serão imediatanHmte' exe,
criando tribunais especíaís para

.

curados e não proporcionarão ne..

ii manutenção da ordem. Esses I nhum recurso nem 'embargo. As
-,

tribunais serão forçad�s a pro- penas previstas são as de prisão
cessar. e a julgar os 'casos doê com Ou sem multa, reclusão com

. abandono. de posto e os úil}�r:es trabalhos forçados e pena' de
contra o dever de declplina Jlli� morte»,

t
.

-. '.

,. . .•.... u.
.'

.'. --_._�

• Liga Blumenauense �!.Despnrto� �

Cidade Social

Noivados
Com fi prendada Surta. A

mantlna Mueller, Illha do t-)nf,
Artur Mueller, residente em

Juragua, ajustou nupcías o sr.

Fredericu EHiuger, proprieta
rio da Farmacía "Sanita,j" des
ta praça.

IIUI:O eXI (i!! pV!l'6�n.I$(tM Olhl'.
.. !M�,&����

�-�-��.-.-��.-�-.-�
-------------�'

A �, M- ,VO.I as. Filha!

Registro Civi I
Edital

TODAS DEVEM USAR

(Oll REGULADOR VIE!RA)
A MíIlher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uterinas
Emprega-se ('om vantagem
para combater as irregula
ridades das funções oeriódj·

cas das senhoras

E: CaImaIl.te a regulador
deSSC"15 funções

fLUXO SEDATINA
péla sua comprovadil effcáela
é muito receitada. Deve ser

usada com cônuaça
fLUXO SEDAIINA

Conteção EsmeradaCalcas..

Blusasprensa,
Blumenau,3 julho de 16'H

Vtctoríno Braga
Oficial do Registro Civil.

fazenda de Bôa Qualidade
Padrões Escolhidos

Encontra·se �m toda parte
Lit'_ 1). N. S. P, n' 67 de 1!}15

... ,. .

�"""""-........._� _.._

·Macacões

Guardo Pós

PP... RAf ER t DA Si-I
ECZEMAs,1
IINFLAMAÇÕES, r.
COCEIRAS,i

FRIEiRAS,1
� ESPINHAS,. F�'

o Sabão

"VIRGE}l J1JSPE;CT itI�IDAD.ÉH
da elA. WETZEL INDUSTRIAL JOiNVllLE -(JoIarca Registrada)

. Conserva o tecido da roupa porque lava facihnE.nte e C0111 rclpi-Jéz

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




