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aguas perto de Nova Guiné. Fo
ram também afundadas ou dani
ficadas dlezes'ete barcaças, A iti�
vasão de Kamíní romeçou dia
quatro de julho, quando forças
americanas 4epois de t.erem cru-

Os )'Bazistas cede
: Normandia,7 (A. P.) -�O ata-

I tempo
Iocal, depois da artilha

que das tropas norte-americanas ria aliada 'ter passado a noite
foi IançadiO exatamente ás 4,30

I
int-eira martelando incessante

hora? da madrugada de hoje! m,ef1te as posiçõe,s a}c;m,"" • O ata

Com as mãos ao alto, um soldado
alemão rende-se a um paraquedis

ta norte-americano. Mais de dez mil nazistas se
.

rende
ram na primeira campanha, I que abriu, uma bucha nn:

,�defesa.s costeiras. "da Normaluiia·· e oonduxiu. .d oaptw'l
��� de Chel'btt'rgo. CEata da Inter�A'�nerjcana).

Illarme em Londres Abandonadas com
contra as bombas voadoras precipitação as
... LOl'ldres, 7 (A. P.) "-- Foi d;àd'Ü fortlficapõessmaI de alarme nesta capital, V

hOj,e nas primeiras horas da· noi
te, quando começavam cair sOJ

bril area sul 'da,Grã-Bretanha (aS
bombas vuadoras.

Prossegue a
.ofensiva

aérea aliada contra
a JUenuulha

Rio, 1 (A N,) :::::-,F<Oi distribuj;.1 dos !Cxemplar.;;s em circulaç[I:(),
do ao juiz da 8a. Vara Civil {) estão os responsáveis pela sua

r'equerimento em qu<� a ·.sra.).::a- publitaçf.o passiveis da sanção
tharina Virgolino ele Campo:;, [-Dr prevista. pelas art1gos 185 >;' 196,
inLcrméd:o dü .seu advogado, sr. do Código Penal, ficand,o destar�
MiJ:on Barbosa, nu'qualidade dê te sujeitos ao pagamento de
vluva ·(�O escriior Humberto de pérdas e danos. E em casO afir
Campos, propõe uma aç�9 o-rdi� niativo, isto é, S'e ficar pwvado
náJia cüntra a livraria di Edi:� que as produções em questão I
t.ora da Federaçã9 Espirita Bra-. são de dU;'O;Í':l de Humbert.o ,de
sile:ira, por haver pub:k:ado :.mI 1 Campos, pede a r,equerente escJa
livros, l'�portagens di() além, atri recmlento Sê Os diré.o.> autorais
buidds ao seu falecido marid{� p-ertenc,=m a famiNa do po,pulal'
e psicografadas pelo ({m:xli,um» escrit-01'', so]ódtanüo ainda que se
mineiro Fra.ncisco CandirJo Xa- jam citados a Editora da F,ede
vier. raçãü Espirita Bra5il(�ilrLl e o ('mé

dhxm)} Francisco Xavier, esL� pj!'
precatória em Minas Gerais.

.

Por fim, clama a requerente
pela realização de demonstrações
mediuDicas a serem pwduzidas
.oonl ii imprescindível colabora

.

çêio dos supracitados para veri-

ficação da s.obf!evivencia e ope
rosidade dO' <':espirLQ) de Hum
bertode Campo:>, bem aSEi.m .exa

JIleS .grafk.os, :estilistlcos ,� ct'e .cs�
crita para qU;} tudo 1iqc.c de
vidamente esclar'e.cidu.

A requerente alega que, .sie· ]u!
gando pl'ejudicada por ta'is pubH
caçôes, juntamente com os seus

fULos, solicita ao juiz que "Sub
meta as �f€ridas obras ás ,pro
vas científicas. e . b'=ffi assim:'()
·<mediumj) Frâi1.cIsCü Xavier,· a

fim de declarar. por s3ntença ,se

elas sz;o em não do,.('espiri�ú') d�
Humber�o de Campos.'

.

Em aso n�gatiVi)!i!1clagaa r��
qlh:!rent� se, aIéur da aprê-ensâ.o

.:..;. ..

u
da dia 4 de julho. No'eüfoo@
guarnece a baia de Gelvítar que
contem uma base aérea dentro d-o
raio ele ação de oítocentas milhas

das Filipinas.

zados o cerco de recife. Logo em

seguida foi capturado D aérodro
mo em menos de duas horas. For
ças aéreas avançam pela -reta

guarda 'em direção ao aérodro
mo de Koraísoren, queIoí toma-

------�------------------��------

que está sendo dirigldo prindpal", .

mente contra. San Jean. onde pa- I" sr .liIníastul'l"lftlt Dor·.iSI! ,Ivanç�mrece que os nazistas estão ceden tU... 111 hn�!l, ,um �II nu ..

iiSi
I. II U

do i.·errel1o. RaDIes
...
estara

..

hOJe
I para 8 sul de

DeiJuna o Cnldo" da 320. � . em Blumenau
_ Cherburgo

11..(;" o tte .. Cei. Villel� ii �-"'i$;;C.'}h.�.,,,:,\ ,�, .�. - :".�""" t.i .

Ontem á iartií:, det:;pediu;sEl
de D''lSSU cidúde e do Crado.
dI! 32 B. C. o Sr. Tte. CeI.
Vilitb dcs santos, por ter !:ii'
do àe&igntdo paraucupar re:
kvantes

.

função nó Estado
MDior. do Exercito, na Cnpitfil
Fedend.·

.

� 1';, . Excla teve eoncorrtdu
bóh'!ót'a no Hotel Elire, com:
parecendo, {linda. ao local a
banda do mesmo 32 B .. C.
Com il atastamento do Sr.

Tle. Cd. Vil1eia dos Santos
assumio o Cmdo. do 32, B, C
o Sr. Mnjor Heródoto Balista
'Javalcn n ti.

.

Músoou, 7 (A. P.) - �As ulti
mas informações aqui rec�l.;kl;1s
da linha de frent,e, adiantam .que iDft"mII at�q!!i!eos alemães abandonaram. pr;::ci- mU liU iS

.

U
pi�adamente suas fDrtiiisaçües de.Rois de. violentoe,Xistentes entr.e Wilma: e MÍ'nki- P

Duas novas cidades fogo de barragem
Q. G. Aliado, 7 (A.·P _) - ne�ocupadas pelas pais de violento fogo de 'bana-,

Londres, 7. (A. P.) - Os bplÍl� ··trftp·�S .·de ·i;tft gem as tropas americanas des�
bardeiros pesados aliados estão .

U u.
"

II UI
fecharam hoje cedo mais unI vi.o-

prossegUíil.CO süas orenSI.'.vas, ata I .

LDndres, 7 (A. P.) -

.seg.undo lento ataque na aI\�a l1prie :(le
cando o territorio alemão,' se� {) c,omunicado de Tito os par!- Stloh. Em Vire estão S'C \travando

-

gundo anu

.. 'nc�o.U a propria 1m.iS-I .. tid.arios . o�uparam as cidad'es viôlenias combates em. longa
sara de Herlllll�

.

Ca;ena e Rosmbywo. _ frente d,e 24 milhas.
.

J�_; • _

I ação movida pela villva do
escril'or Humberto de Campos

Conferenciou com o
sr, Cordel! HulI .

--_ ---�-l
. Washingtan,7 (A. P,) - o Mi
nistro do Estado do Mexíco en- "ó.�'$-'" "'!>'i"'I<'" -c) *'''''''''''"�J.&1·<tJ _

contra-se em visita DnGial nesta

capital. Teve uma confer·:;nda

que durou mais de uma hora

com o· senhor COl'dell Hull, s'e

cretario de Estado.

m San J

Segundo informação que
colhemos chegará hoje pela
manhã em BtumeD8u o Sur.
Interventor Nereu Ramos.

S. Excia será recepcionado
pelas nossas autoridades em

frente ao Hotel Elite ás 9 ho
raso E meia hora depois prt}s'
8t'gulrá viag€'m para pomero'
de, ende inaugurará ti. nova

ponte em concreto que ser!€
ti. estrada geral e a populaçao
de Pomarode.

Ate essa localidade. S. Ex'
cill. será acompanhado por
numerosa caravana dos ele·
mentos de· mais destaque e

representação em nOS8f' meio.

Bombardeados objetivos
retaguarda nazist�

Supremo Q_. G. AliadiO 7 (A. P.)
- Os caças e bombardeiros p:�
sados aliados desf'echarmn on�

tem mais um violento. ataq'llifl
contra seus objetivos e ferno:
via ao oeste d2 Paris. Além dis-

----------.--------

lia

erol
Londres, 7 (BNS) - O 'inque-Ibrantavel espirita (\05 f.srir:os IJI i

tanicos, que v.oHaranl de Franç.] 1

é sum,uiado nas palavras doe llm
soi.)f€vÍtente d� uma barcaça de
invasEo afundada, ,escrev·ç i()

(.News ChronicÍ,e», d�sta capita!.
Embora estivess,e ferido em am

bas as pernas, o sólJáÜo subiu

para bordo do /icuttenl de séll-
. \'amento e disse a s·('us salvadp.
res: (Quando voltardz:s dizei aos
outros que eu lhes des.ejo '(1 me

lhor das sorVes e qu� lhes não

aCü!1teça nada de pi:Jf do que a

mim suced·eu'>. A mul.o f pal"te
dos feridüs bdtanic03 tinha só-
1i1,enle uma id 2ia: reunit·-s�� a

seus camaradas.
Um soldado que recebera um

ferimento na p"JI'níl disse: (UUl

.oficial l1l'\Ó! p2l'gunton se eu u.es'e
jaria r,egressar para a Inglat>::,t'
ra. Eu r,etruqll::i que gostada dê

firar, si pltctesse. Tentei C(}!):.,et.

na

s.o. no decorrer da noite rt�mbar�
deir-os médips atacaram varias
elos seus obj'e�ívos ,escolhidos por
detraz dás linhas nazistas, in-i
c!uiive instalaçõ'es ferrovialÍas
de Legan.

var-me de pé, mas não foi RDS�
sivel. Nada meis sentia do qU8
deixar meus camaradas, jam.ais
nos incomodamos com alguma
o)Usa, exoepto C0111 nossa ta,
leIa. As bdonav.�s estavam abriu
do focro e o ar ,estava cheio< âe
nosso; aviões. Havia a mais per
feita cooperação. Gostaria de

voltar mesmo com os ferimen
toS» •

Itacam os chineses
Chung King, 7 (A. P.) c-- O al

to 'comando chiniez acaba' de
anunciar que as tropas chi:1Jezas

ocuparam div,ersas 'posições si�
tUil,clas no raÍ') de uma ·milha ii!
leste de Lcng-CllUl1g, prim�iros
objetivos da campanha de Sal
wee!1, alem disso as forças 'chi
noezas estão atacando as po:;jw
çõ'es niponicas !na est.rada de Bm
J1.ft ,

__ . __ .: ��,� ._._�._�..:� ��u. __ -� ..

I
DI li fi LO

lissmatnrªs:
Numl:;!{):

MATUTINO
{anual - CI.'. � 6000
fSameslrnICr.$ 3500
{Coloniia Cr.$ 2t1.00
Ulvl!iso (1,30
{lUrtl�l!!.dtl 11,50

do Pa

n
Ameaçam os.' russos
uma linha vital'

Moscou, 7 (AP) - No 'avanço:
realizado em direção a fronteira
da Lithuania, as forças russas'
estão ameaçando a estrada de
terra do Baltíco. Que é ruma li..
nha de vital importancía, desde
que o Alto Comando A12m�0 CS"<

leja desposto defender as repu...

blicas das Baltlcos, Estónia, Le
thonia e Lituanía,

.

I 120 milhas da lilhuania as
tropas sovieticas

Moscou, 7 (A. P.) - Tropas
russas se encontram apenas a 20
milhas da fronteira da Lithuania,
tendo alcançado nestas ulüm4S
horas, a area do rio Bug, pri-

meíra . grande barreíra, Em oer�
tos pontos as forças russas âa.r(�
turanr a Iocatí fade de Mlkissilki,
situado a oito milhas da impor
tante ferrovia para LinLngra�o ..

Q, ·G. Alül.do. 7 (A. P.) -

Tropas norte-americanas conti
nuam seus avanços para o sul
da provincla de Cherburgo, t=n- .

do penetrado cerca de duas 111i
lhas nas posições, apesar extre-
ma. resístcncía alemã,

.

ConquistadOS os aerodromos de
Noenfoog e tloronoran

Q., G. Avançado, 7 (A. 'P.) O aérodromo é o atual :üb{..
Anuncia-se que tropas de estudo je.ívo das forças americanas que
ocuparam a ilha 1\1a11'io lOtO 'l_argn avançam para o outro lado do

Noeníoog que está situado a'Ôjda ilha Noeníoog. Os americanos norte da Nova Guiné Olandesa,
apoderaram-se de Manín dia 5 Dois outros aércdromos . de
sem qu-e houvesse oposição. Sua Noeníoog e Koionoran já estão
ocupação f.or.u.ec.e posição flan�.l �n poder d.os norte�ameri.�nQS,co no ataque contra o aétodromó Iodos os centros atacados JIlJ,'l'Dt"
aLnJ._ .,,�,.,... nDll."'1' dns ia'{l()llez.;;;s. nez-es for.-;tm '!'pno!idos_ ...

.

... '

...

ConlinlÍa O avanço lia I lia
Roma, 7 (A. P.) - 'As tropas

illiadas continuam avançandO pa
ra a area oest� de ArezHo, Qnd,�
entretanto. os aI�mães estão
opondo reslstencia mais viob,n�
ta contra seus movimentos. Sa�

te-se agora que os i nazistas
construíram diversas foorti:ica

ções na orla costeira d'3�.úvortlol
visando 'empedir qualquer tenta",
tiva de des'embarque dos aliad9S'
contra a cidade.

resumidas da guerraNoticias
Segundo dados estatísticos, ' a importante localidade' de Vi·

iomeciclos seguramente, exist'�m 11 tebsk, on�e a \Xfehrmacht spírcu
na França, já lutando. contra .os uma t'ernv�l derrocada.
invasores alemãe.s, cerca de -----

200.000 combatentes. Mussolini teve mais uma �Tc·
--_j tirada precipitada p,ara a Ate",

Nas proximidadies do Canal da manha�), o que deixou -os .chefes
Mancha, aviões e unidadeS 111.- nazistas telTivelmen:e descom-
vais aliadas, repelem as tentafi- post,os.
vas inimigas de cortarem as li-
nhas de abastecimentos d.o3 sol�
dados das NaçÕ'es Unidas.

Ainda nfü cessj)u a propaga:l1�
da germanica em dizer qUê ou

tras «an11as secretas) serão Lm-
A Europa ocupadili, e a Ale:ma- çadas contra os aliados.

.

nha, sofr·eram rec,"ntêlllente, uma --�._-_

I(\smagadora ofensiva aé{'2a", de�-I Novamente riniciaram 03 ale
encandeada p·elas forças combl� I mãüs uma franca corrida para:
nadas dos Estados Unic;o3 e I o N!)rt-e da Italía, depois ,de urna,
Grã-Brelunha. inutil ten!ativa de estaheI·çrer li'"

nhas doe dekzu. ,'. ,

Os alemães na França, tomum
medidas extremas para, num su- Os prii1cipais coe.nü·os petroíi
premo esforço, suavizar a aç3.o 1"'1'os da Rumania, sofreram, re
dos gu'errilheiras gaulez...:s, ago-l cenl�mcnt-:�, nov()s e d'emolido
ra em lula aberta com ,os n�zls�

i res ataques das forças aéf\Cus
tas.

. �! aliadas.

Foi recentemente assassilnadP! prossegu;-sG;-;nt�rrupção a

por duas jovens francesas,

..
um

I .. pen.
etração russa. na.. Fil}lamlia,CeI. alemão. _;. tendo os soviéticos wnquistadD'

-_.:__ mais alguns pont9s estratégi(-{}s
Os alemães tiveram granúes ali situados.

perdas com a luta que çl�senvol
veu-se pela posse de Cherburgo.

Os alia;::os, paulatinamente vt:-o
dominando a situação em Cher_

burgo, onde grupos isolado.> al�

mães persistem em lutar.

Foram ef.etuados, oam pI2no
exi:a, novos des·embarquçs na.
costd franoesa, desta vez, (nas
proximidades do IJ,orto (ie Havr�.

Tem sido infrutíferas as ten
tativas germanicas de cortarem
as linhas d'e abastecimentos dos
aliados no Ocidente da Europa. lallye ioi capturada

pelos americanos
Nova YOl'k, 7 (A. P.) ;-' Um

forr<espondente da BBC na linha'
de frente irradi·ou ha p'ouco tuna'
noticia, dizend9 que :os america�
nos capturaram .Lahye.

--------------------------------�

O avanço russo já ultrapassou

,ç r::u��L�9rr.J> Prsfiram a hrinha fabricada

pelo MOINHO JOIHYILLE

.1
....... , .. _.,::_.
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conunua a

1�8pel'ebl� e]legada do lr()YO e ultimo modelo
.

'

da RÇA Vítor
Tipo Colonial Mexicano

. Rádio Vitrola com fedas as per feições da Indústria moderna
Procurem desdej� novos ca\aJogos na

Ca�a do Americano S. A.

Deposíto â disposição
Deposito. Popular,' .

C/cts. com aviso de 30 dias
" I"� II', 60 dias

.

' Idem íd íJ 9" días
'ldtjID. kfm 1"0 d as

CIOs. Prllzo Fi� o··' ,{) mêses
, h�em ínem 12 '*

2 010
5 O/o
4 O/f)

,

5 O/O
5 1!2 0/0

fi O/O
i 5!2 0/0

6 0/

DENTISTA' DIPL;C)'MADO
COM M AIS, DE 10 ANOS DE PRATICA

SERVICO RAPIDO' E
.

GltRAN'rIDO
.

. . .
.

.

CONSULTAS: Terça Il Quàrta-feiia - Sexta e Subado

R U A 15 QT n a V R M 3 1t O. 742
'

'

0•• iJ;f'...I.• 'f••••:,t._._ÜlU€X®.·······,·,·_··.·.+· ••��+0

Companhia Nacional da Seguros Ipiranga'
Ag�nte� Geral$ de Sia. Ca�ái'ina

Ne i t z e I. & C j ao
.
B 1

'

U' M E ti li U

Kuehnrleh Se Ag

.C'I D ti. DE
DE 'BLU�4fNAU'

Numeros

lenha bÔiA'"
faça seu pedido

Telefone 1048
fomecei!�r: JUlUU!Etu

Trab;lhar c�m o BltiCO
PúfUlRR f D.mUCOll DO
VIU lU, niUSU, é EM&RIUI
UfeER o patrimnnio de BI�"

mena�t
.-+-.-.-.-,t- ...",.,,-�-.

Hão De�(uide
Uma Tosse ou

Um Resfriado

-,"
.

'roe
��__�Umsa.aa���,Aa�__�.=-.g._�.��.

�����.��N�4��.���.�====E�*#c,�_m_-=��._k·'�-

Oierta�

Vende-se um de _1 1/2
tonelada, em perfeito esta

do, por preço de ocasião .

Informacões com OTTO

WJLLE, nesta redação.

I«üfif ios nesta secção Cr$ tl,4U á linha - Mhii�o 5,00

E X P E O·, E N TE' 11___________
.------

reI. 1099 .. c.

po�tat51"1 II
'

-II'
......·

==="'1".. �r.AehmcsE�lglill " - Procura-se . Vende-se I COJ"nprallrtse :
,

.

.

Dirctor-Responsavot
!1r..Mfonso iSalldnl '

__� �_,_.l !..-----------
�

�. -_..-- "..

Diretor-Propríetarh,
.

.'

Ofh:::�n€} Propfi�
Rua 4- de fevereirol

Assinaturas
AnnaI' Cr$ 60,00
Semestru] Cr$ 85.00
Coloníal {'�,,'-l! ,)(\ "O''" .Ltv· '--J<I' s: ,1,1'

Uma bô� casa, não muito
longe do centro.
informações na gerencie

desta rolha

Caminhão OPEL

***
Prselsa-se de runa ssuho-

ra ou moça, com boas no

ções para ESCarrORIO.
Casa Willv Bievert

.

. "
,

3�'3

Ciifê' wm r_

I Gil MIRANDA IExpedições - Despachos
,AHENCI.,A DE VAPORES

II ITAJAI - Rua Dr. Pedro ferreira NíS. 68/12
� CA�XA POSTAL 36 - End. Tel. IõCUJ!DO

-

�44 .51 ... _P • eZN&&ZPRi s?#*"i<t��

Radio Oficina Unive'rsal

de FelUpe Bartoio"MUZ
RUA 15 DE NOVEMBRO, 913-A

Oferece os seus Serviços em Concertos e Refo!mas de

Qualquer Marca de Padios. Inclusive Refrigeração em geral.
Máxima Presteza - Serviços Garantidos.

Técnico Responsavel: FELIPE BARTQSOWlTZ

A,mAOOR (G Seholz)
.' Recomenda-sepelo

Esmerado serviço

Rua 15 de Novembro, 569
')��··.·•• '••·• ••":++.''''.,.0 G" ••dI��4�*_."••,.,.,+.•••".�

foto

Caminhão Ford 31
In forli ações nesta redação
3�2

'

'...I,..*..L: I
r"�

, , -

"�
:� "1' J" .<.! i)" t;'1

De ordem do sr, Prelelto
couvíde os contribuintes abaí:
xo relacionados 8 compare
cerem na Tesouraria} li-Hm de

l saluurem St'UfI débitos sobre
o Imposto de Remoção d� Li'
xo, ale o dia 31 de julho,
Terminado o prazo acima

I
citado rerão extrsídas dertt:
dõ�s para a devida. cobrança
e-xecutiva .

Blumenac, 1 de.,JüllÚ} de 1941.
H. W�{gner

'I'csou-eíroMuatcfpal.
Alfredo Oreu1; Asta Schwa:

\ierer, Envia Hlschbíeter,
Franclsco �-1: etsche, Hans

I Tdenjes, Herdeiros Liddi Bar:
j reto, Herdeiros Henrique'Kro'

I h!J�rger, Júlio Oedrg Buchner,
I
Joaü Paulo Gruseh Mauricio

.
.

.
\ Werner, Mútua Oatartuense ds
Seguros, Rodolfo Herlng, SOo
ctedade Gínssttca de Blume-

.

nau, Vva. Gertrudes Werner
Waldemar Spraager, Wilheiní
e Curt Lebre cht e Dem,y Loet'

.

ter, Wiliy ScheHel', ZSLy Mil·
cedo. Ewuido WiHerding.

,'Y"'"I; _'

..."
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II Domingo as 4,30 e 8,00 horas
a;..........,... tel L:::::atIIii�;�? W��� s" ... •

_

., li. 100 _1riS ....

BeUs Davis�· OUvia de HavUlaRd Ge9rg8 Brem! e Denis '.'orgao, uo tmper drama

a cida par o I
Indiscutivelmente, o melhor filme do mês! Nasceram irmãs .. , e tornaram se inimigas!
A historia drematica da uma mulher tão má e fgüist!i que podia odiar mesmo ·equeles
que mais deveria querer! Bis uma das frf,lst'}; qne Beue Davis prt-uuncia n�sle títme ;

"VAMOS ..• BEIJA ME! ESQUECE-TE cue ES O MARIDO DE MINHA IRMA! •. ,

"NASCIDA PARA O MAU' é o drama que melhores elogios tem recebido de toda.8
imprensa ele toco (I mundo! No Programa.; MillS um Fox Jornal.
---- -

Preços: A'S 4,30: Platéa 3,00 1/2 e Mil. 2,00 Baleão 2,00 1(2 e Mil, 1,50
A' Noite: Pl�téa Numerada 4,00

tristezaH em

ui ··d'··· ?
... 0.

vina comedia espalhetatess que o fará rir espalhafatosâmente! Misteriús e hilariedades
dadas pura o seu divertimento! --'- ·SàlJi::HJo: Maib um Fox Jornal

tia imponente e movlmentada serte:

Wislow na Patrulha .Guarda ·Costa
1/2 e Mil, 2,00
1 f2 e Mil. 1,00

Balcão 2.0C -

Balcão 1,50 -

1/2 ti Mn. 1,50
1/2 e Mil. 1,00

.
.

.
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Domingo próximo será inl- rito da pugna. pois o S. Leu I "harranrro" aeslm as preten tende conseguír ampla rea.

etado o returao do campeo- renço parece não querer llH�b'll:!ões do Tupi. ' bllítação, pOH; necessita dar
nato de futebol

.

do ano de mo "acertar {} pé", fí:lZ80Jo - O G uaract, quo se en ao menos uma satisfação ti

1944, patrocínado pBla Liga nOB aeredítar que "p'ra baixo eacontra em 4' lDgul' sémen seus associados. Integrado
Blumenauense de Despartos. todo santo ajudg... .1' te com 5 pontos pudidos, de. por elemectos valorosos, é dê
Tret. partida;; B�rão rtlalizu. - O Tupi, 'rer oetro coloca. renderá essa honrosa CO]OCfl- extranhar tantas derrotas!

das.
.

do, jogará com o Unlão -Ó,

Em'l ção jogando em Indaial com Por isso, o' prélío entre
O Aimoré receberá B víst- bõra COD.víctos de que o "00 . o Iateruaolonal, daquela cída-

Guarani e Internacional re
ta do B. Lourenço, "rabeira" ze" gfispareuse tom m3ÍS pro de, pretendendo mesmo tra.
do certame. Evtdentemeute, o babíitdude, os rapazes "Cü]ü'j zer .de Já os dois pontinhos, veste se de grande Importsn
"alv] celeste" é franco favo· rad{ii;" esperam ell!'prender, O Int,>:'rn1if'inrjBI, porém, pre- da,
.-'-.--�.:--+-<t-.-.'"=.-�-.x.--• -r-r-.. -.-$o--'.-,·.-.-+·-,;, x "-.,,.····.�·- ... -�-<Í--.--4-.-:-. -sr+-o}-+-'=+-+-+-+-+-+-+
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DivBrlencia. sobre a
I collcação dos c,lubes F R A CO S

<&
participação de São
PaUltl no Campeonato

.

Brasileiro
s. PLiU!O -; Observa se, a

qui, embora veladamente, um
movimento contra' a .dlsputa
do cumpeonato bnsileiro de
fut€'bnL A julgar pelo que diz;
O� tres chamadoS grandes clu.
bes bandeirantes exigi-rão que
a Fedf'f:lçã.o Pclulistii de fU
tebol r ::spondn pf>las luvas e

pBlos profissinmds enquanto
eiea estiverem a serviço da
entidade. Esse ponto de vista
é jl!stíficado pelo gasto geral
ue cerca de 400mil cruzeiros
para o certame nacional des·
de que esta, ii exemplo do
que tez nos anos anteriores,'
recorra aOííjúgadores de maior
cartaz.

Com oi resultados dos últi
mos jogtiS" do turnos, ii 0010'
cação dos clube! eoneorren.
tps ao compeonsto da Liga
Blumenauense d� Despertes,
por pontos perdidos.. é a se'

guinte:

I

Atençã O

.�_ ......_.-.:�'- .....�-�-_."_.i;.:--t��:�:.. :.�.,

.�. E' índlcado nos eMOS da fraClueza,
palidez. magr�za e fastio, porque em
sua fÓrm.ula entram substânr',ias tais
com,;) Vanadato de sódio, LicitL'1a, GH
cel."orosfatos, papsina, noz de coh, etc,.
de ação 'PrOliXa e eficaz nos casos de
fraqueza e neurastenü!s, Vanadiol é

�
indicado para homens, mulh02reil, cri::m-
a·s "endo suoa fr, "'r� ul c: ...... �� ;., ....� .•�; ... � #_.,.

ç , ,.
. u

.•
",. a 1.", .. <.C!,.é.l p,,-.V"'

grandes. méq"icos e e3tá r;c{;1�ciad0- re;'c �.,
Saude Pública. �

�1i�m����g��&::���ã�.�.�Sç?;:"S:;·,.:0���:!.�'?r�7��-;::B
t;;/, -_ c :<�1 Hals$l:l e Correa, talvez
Os primeiros colocados no não jn�uumi domingo

c!impeonatu de aspIranteS' são;

l' 1ogaI' Palmeiras, com}

p. p.; 2' Iognr Olia1ph30 ce1m

2 p. p.; 3' logar 'I'upi 4 p. p.;
4' Iogar GuaranÍ (",oro 5 p. p;
5' logár Uniã.o com 9 p." p.;
6' legar Aimoré (jüm iO p, p.;
7' 10gB.! h.·te1'nscional com. 11
p. p.; 8' 1< gar ti; Lourenço
com 14 p, p.

grino" Dá) contarà," ao que
fomns informar){iS, com o con·

curso de Nelson e Correa,
O GU3raiJÍ t&m um sérL düÍs (tos valorei:! mais positi

compromisso p!ira domir,g vos do "preto e braDeo".
prQximo, enfrentará em Iii Assim sendo. está fi direção
datal, o esquadrão do )oter técnica em dificuldades para
naciond. preenche; li falta desses jo
Eotretlmtú e esquadrão "bu �aj(lres. . . ANUNCIEM NESTE DIARIO

·e,u.+••+-........_• .t�.�+.�+_u:f'x:;�:+•• + ...,....++ •.••."...+ ....j>fi·· x �:t<>-t ...."'-••J!.+.+ .....,••••••��i>•• .,.•••••••••+.•••.•.••*.®

l' togar Pairntiras· com 1

p. p.; 2' lug'u' Olirupieo com

3 p. p.; 3' legar Tupi com. 4

p, p,
.

Um apàrelho Gillette é o presente que qualquer rapaz aceita
com orgulho e usa, para sempre, com inteira satisfação. E
para Os jovens, especialmente, Gillette é um objeto indispen
sável, porque evíta-lhes o risco de infecções da pele que podem
ser transmitidas por navalhas que passam de rosto em ros

to. Com um aparelho Gillette e as lâminas Gillettc Azul, os
rapazes adquirem () hábito do barbear diário, com a econo

mIai comOdidade, rapidez e segurança que somente GiHette
proporciona. Há aparelho;:;
Gillette para todoS OS preços.

,

Gil,lette
Caáa Posrlàl 1797· Rio de J.meiro

Qual será o "crack" mais perfeito?
O resultado da 18a. apuração
De acordo com o contido nnE't bases deste COn·

curso, foi efetuada 4.afeira ultimo ás 15 horas a 18s' a.
puração tendo sido o seguinte o resultado,

ARE/CIO (Olímpico) 1971 Votos
BERGO (Palmeírae) 1856
ARTUR (Olimplcu) 950
Sehremm (P/lImeiras) 838
Teixeirioha (Palmeíras) 340
Rudí (Guarani) 2'Í1
Pie (Qlimpico) 240
Písca (OUrupico) 232
Wahiir (Olimpico) 215
Bóia (Aimm'é) 207
Bóriíuho (Olímpico 169
Oscar (S. Lourenço) 83
Waldomlro (lntermicÍouaJ) 75
too (Olímpico) 73
EmiHo (Palmeiras) til
Pusscld (S. Lourenço) 55
Klilzke (Guarani) 52

. OtavÍo (Tupf 40
Miojo (Aimoré) 39
Hau (Pnlmelrus) 39
Aldínho (Palmeiras) 36
Augusto (Palmeiras) 36
Corrêa (Guarnní} HH
Batlsta (Palmelras) 33
Reine (OHmpicv) g2· "

Jaüg(j,
.

(Palmelras) 30
Bruda (Aimoré] 24
Menezes (Olímpico) 22
Jundre (8. Lourenço) 15
Dcquinha (Palmeiras) 14
Mehéles (P.'ilmcl!'us) 14
Baumer (Aimoré) 13
De MarIa (Palmeiras) 12
Herbert (Palmeiras) 1!

.

"

Néüo {Aimo! é) 10
E outros menog votildüg,

11 "

"
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"

"

"
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"
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"
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Máo b;lllro �v.� Fbtul�rH:iJs

Indigestões
'

j.:...;'
. P.Jlpit�ções

Pesadelos ;�. Dysprpsi.a
Lingua suj� Gazes -·Azia

I Dôres de cabeça - Peso no estomago
outras manifestações as

.

P"I�l1;nn 0'0 A·" DI'" I�ndo
irt1 ���6il(�. '�i?" .;' ��il1��ti":
a �. l"ª�IIJ.lltl) � �'!.)7""�!i.>.��
com a�çào directa sobrp. (l -gS'rOMAGO� 11'lG:ADO E rNT�STINOS el!.minéttn
CE- <:.:t.:,;s�ft. €'·�t;lm. -;1bsp�utaJ'n{'nfc" a. prJsão õe ·.'�n:.rê� prop.or�!anri.m. des!�e

Q etl:.:�eco, beHl ·{::-.{.Rr ger.êl e !á�eln -ee.::avp.:-�r�('{"r 5i� en:f"rrn!1ndea d()
.

..�,' �B�)Tú}fiAG(). FInADO i+ INTi·:ST1N(1S· r

Não serão aumeniadtls os
preços dos boleis e psnsüas

�,iI"fUÂ
.4-t1i.t�7t'..".

fi «!l"aaYf�
Kff'V1C �e&u;;-O

-

,

('_E"Smo� ,

,��""

Rio, - Estiveram renuidos
no 3. andar da A. B� L os

representantes do �JnJicftt,o
dos Hoielt>iros e Industrias Si
mí!l:lres e�:-o.,';,,c.:lpHão Pedro
Hocha. assistente especial dl.l
CiwrdeDf\ção da. Mubilizt!çãfJ
Economic8.
Entre os entenr.!imentüs"ha

vido@, Iicou deliberado que
nenhum aumerlto no preço dos
hoteis e pel.1QÕel5 po1� ser fei
to vigorantes os mesmos de
novembro de j943. Os hUei
leíroB iou proprietários; de
gen�Õe? flue tenham feitos ma- �"'o 1:]1;1(5" "'1<!1!��yt, ..�'" :m':1.

'":t ���;'"l'�,...::..,"*"'�'t?.�.���
júrnção- . dc; p,.eços serâ () o·

brigados a reajustA los de a-

côrdo com o nivel estao?lecí aHereç:ões examinfl.das
do naquela data. Todos Of! em cada caso, não podel].
estabplecimBntüs que tamb.€m I do navei' ammmto sem o

"furLwcem rüieiçõas terãn as 1 VÍ!5tO da CDorden&cão.

'e
;

r.
.

I:
.

H\\R J • DI

.....

.
.

OnCUfSO tSpfJHiVO. �ldaUe ce tnUD1.8RHU
���_'Ik -��__�_....,--..""""" _

Qllal o jogado!' mais perfeito d08 Cltlbes
á L. B. D. ? fiJiadoBl

Ih'mME:
_ --------------��--�---

.

CLUBE A QUE PERTENCE: __�_....;_._�_

áSSnmTURA
IA·G-1iZ?

����...tI � �. ltii9I P3d
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�iO, '-- Foi denunciado no faturas. Além disso, deseober.
Tnbupal de Segurança, o <':0- to o nrime, para justificar asmerclanre Antonio de Freitas tmportânolas, preparou lança.0.shibelecldo do Estado do Ri� meatos em sua escrita comer.de Jánelro. No inquérito fi. cíal vindo a perícia a d·emons.
cou apurado haver otlcuSado trar que no conta.eorrenta,ve�diàO, a duas firmas, 35 mil em espaço ali aberta) hã lan
qU1iO� de sal, por preços mui eamentos com tinta de cêrto acuna da t�b�Ia. O acusa- diferente, e .bern assím no li
(}? �rocu�o� dísslmular a tran- vro diário, irregularmente es-

• �1:iça� CfH;ti100Sa, sacando as c rito. O procurador Gílbertd
!mpO�I�,nClas correspo?d�ntes

I
de Andrade, que subscreve fi

pel� H.anco d.e Comércío e denunCia, classificou o delito
i Iudústria de_Mmas 'Gerais con· no artlgo 6.0 do decreto-Iei
tra a entrega doa documentos

1
n. 4,750, e o processo roi dis-

o Snr. Moacir Medeiros E' frequente vermos labios
de

..
embarque. a.em que entre tríbutndo ao ministro Theodo- assimétricos. Um lado da bô ..

n .� .0
tanto, houvesse remetido as te Pacheco. Nascimentos ea é mais alto mais redondo

U que o outro. Pode se dísalmu •

• - .•-."""".-+:-.':-+-."-+-t x+:....:..+:-.-c-.-..-.-+-.+:�.-. Encontra-se em festas o lar lar esse pequeno deteíto com

�!!����������������� }( I • do Soro João Coelho, e de a aplicação do "baton". Em-

:OI.UmeIl8U. O' .Ia 'Julho '·de 1'II:U4�'
-

>i:1�
nternaclonal Representações Lida. I sua esposa D. .'V\arill José poar os lábios e trançarse,

II
I U6 I iJ'fl& r t h' (I "1 A' Ltd

.. Coelho, com o nascimento de com um pincel, os arcos iguais
�-'---'------�-'------_ __; �__ 11 e . n arcamulo llomerma amerICano a. l um forte menino, ocorrido dia mantendo os lábios apertado

. II importação de ··'U311Ieiga i
C0111 escritório no paiz e exterIor - i 6 'do corrente.

I cOQ�:nâ� :e�t��; é pequena
.. IMPORTACÃO: Sql chileno. B�:rrilha, Soda caustica, Ca- .' _** II demais e o rosto pOf3SUb tra-

':
.

2'
.". ,;; 'SClna e Cola -fr!a�

.

;!���� 'r

. Rio, .6 (A. N,) � Ovpresiden- Art. 20 � Dentro do prazo de .: EXPORTACaO: E� grande esculc Fios de Algodão e I ir çoa
fortes o etetto não. é dos

te da República assinou o seguín prorrogação conferido no arts- L tecidos. - •. melhores. 'I'ambem, se os Iá.�
te .decreto-leí: '. " - .

,
.

. +1'. DISTRIBUIDORES: J?e an'lpHado!,cs "ESPRO" para gazo- ..
' Para as Stlnh.ftrg� til

I bíos 8ãIJ l�I'DOi;, a expressão
A...

'. go amenor, gozarão {te ídentl- ge!!106, Acessonos paríl auiovris e comí-
ti U"li) W �

.

.

•. rt.l°'- Fica prorrogado JJOif cos favores, atnbuídos a manteí- ., nhoes de .iodas as marcos e tipos de cer-
� SOBlhoritas do rosto torna-se desagrada-

.6 meses, o prazo da suspensão ga doe leite, os queijos .de qual- � ro� cmericcnoa, Pecas nacionais e ge- r I ver. Depois de empoar Iigel-
esta.'belecído no decreto-lei nO ti d d I'

mzmcrs. -

• ramente os lábies tracar com
.

'- " ",c L quer ipo, e proce tencía estran VOL DA PATfrA 2'16 Ed rs
.. v ... u.

5.719,. d-e 3 Ele. agosto '.de 1943J. J'á
.

l' T'
."

.••
!. -

.•.:l'orcez � Telegr. I:Stangropp" I Casacos e Blusas um pince! especial para "ma-
gerra! c

aSS1'1. J.CU(;.'
os no art.. 1.0714' CURITIBA. - 0- PAEA.NA •

prorrogado pelo deereto-kt n. (Classe IV) _ da mesma tarila .. .. .. � � .. � � quillage." os arcos roais acea-

õ.221..de 21 ele jandro sie 1944, das alfand'egas.· .

-
..

-

.-__-_C�_ --_._�.<P:-__- .•X $>-'-+- .•-.+-+-.-:<t"""'+-.-.. Entre os modelos de casa< luades levando o "rouge" üté

da cobrança dos dÍl".;i.05 e taxas Art.·So _ O pr.es-ente deCr2tU- a L" O ç..

� O III
Pra(�o

.

do. Rio, �a. l\leIlor coa modernos, paLa frio, sur-I ao' eomissuf?1'l da bôca,
aduau'fliras que incidem sobre a ld entr:.ll'á -em vjaOf na ..data de

U fI U e Rapso(ha
.

ge um i!slilo novo. E' um t�P.e I Quando a tôcn. é grande e

mawL!iga {�e lúte, dassLicllda no sua publicaçf.o_
'"

E TZEL lHscoptm se a venda n q�artofl, �e linha Jampl,:. cm I retr., Íormanúo u�na l:flha ap.er
f'l!t. 100 (Classe IV). da .atual tu-l A.rt_. 40 _ R,evogam-se as 'dig-

.

.

.

'. �
- k ••

.

" as g,dO
..

� cmtura, pu; melO fie

I dt!:
o rnsW,.l!��.,quIr,·e rUd�Z.3

..

r,?-
J!):fa das alfallçl'eglls. poslcces em contrária..

;ar!i!ElCU1§ e Drogarias. um moto, que fl:.cúlhe,. em dc:;e corllg!. dlJr.dG a bo�,:1
.•�,"����_:'."-:.t-.-_"fj!;;ot:_;::t-!t X .._.�_. _ ..._+_._*:_.._� x.-.._;_�;;,:;;;.-�- ..- ...�•.._.-." .

.

. I pregueado suave,8 amplltude ,UIll n_ovlI traço procura�::w iS!
-

. . . "� <t-,,-.,,-.-.+-+.-.+EC:.+'-_"-+ I que tem. E' um modelo que I métrw. .'
. modUica um tanto a s!llhueta,. Um probh�ma diHcillabio SIJ-

PARA

fE"R1DAS1:l
Para as vitimas do sem perda de linha ,hurmc_)reriorgrossolábioinreriofé.li>-
.. d'" III ii IL

nioBll. Assiuela se pelos boI'! sim élricl!, CGll1 os arcos de ..

E C Z E fvt A S,>, InCBUhdO na \te ua sos muito fundos, por entre siguuÍs, um mais alto e mais

� as pregas, e Dor uma dupla gtosso que o outro. {} que da
I N F L A M A çÕ E 5, r A familia Thomaz de Souza fileira lie bolões, coisas que fiO r(jsto peculiar expresf.ão.

C O C E J R A S II
vitima do inoendi:o da madmga- acentuam a sobriedade elas. Fazer com duas pincdndas

'.

'.
I f; da do dia 4 do imez' passado e r;ica. O velud(., {IS "iweeds" as curvas da mesma altura,

F R J E
."

R AS, Iii!' que ficou reduzida a mingua ;de grf SBGE, etc.. �ão os panos mas com o centro ligBiramen

_��m�A s, f-I&;}
• ����r ��it����i��r�t��l��c�� :!� g��ftsr��f:nraa�a d:gS�or�:s:�f� �� i:r:s ac�;�:��ncrYáPb��n?:r�.

dinhgiro por nosso inte�médid. to. rior pintar até os cantos.
.

_ '.' .... ' . . -
. E'�'<!u-e êlll sua teul'lião s'2mana'l'!t-':--:«-"-�...c.�-�=-t.-.-.X"-�-·.sioo.;_ .."':".-.-..- • ....;.... X.. ... ... .... .'

.,
.

." .

, .. '-.' ., - - -. • '.'
. .. . � ,.' ...- --.. ----,-- .�.+.� ==.+.-.•-� de t,erçd'-f.eira, o Rotari ;�Ciu:b'e .-�- ..-_..- � -�""='•.� ..:._ .• x +-:-+-+.-+-.-t.-.+-.+..",t_- •.-f

de Blumenau, at�ndBindo a suie�-
r:"._:A /_'. #L_·,·

--. '4 BÍl8!!l';iiO! ",,_"""" .."",__ Ii tões lll;osentadas pelo Dr. Ar- Os C -iii t- d�.4�urr�uh miriio Tavares, fez uma ,coleta. ri es pra IC8. os por
�!{;.

.

'.�... " .��51.·�'.'.�'��\.'
Soe. Hensficiadora de ThladBira Ltda. �I�:�i�use��í n��o\b���Z�ir��alE��: 50'Idades e'xnadi",;on�r;�e

.

l\�-.' ))'1 nobH� iniciativa do Rotari Clube '., p5U6�IUliin ilUi9

�. .

.

< �. ..... de Blumenau, amparando uma Rio, - O plesidente da Re· Art. 3.0 - O presente de

......... '.

.'. '.l.�.:�.�.\�... _. ....
.

.

.. COMPRA...SE família feJida pela frualidade, me pública aesínou o seguinte de ereto-lei entra em vigor na
.

rece um registro todo especial r � I
.

d t d bl'
_

c elO· 61: a a e sua pu lCaçao·
'.

�.""''l'Y/1
Madeiras em Toras nosso. Assim: a importancia das.

O

.·:.�f".'\".� .' .....�.. r$./:·w,.:Vi.
contribuiçõ'es já arrecadas par' Art. 1.0 - s militares in· Minisiêrhllia Guerra

:'"
. Ij//J'. como seia BAGUASSÚ, CACHEIA, BlCUlVA.

LUCU_lllóS
é a soeguinte: : tegrantes ·da força Expedi.

<�
..

'

"U:1e ....
. ii '.UTI.S

J . Já publicado Cr. $ '2:10 00 cionaria Brasileira que, em _ O ministro da OUfrr8

1� 'f'i 1\ r".
'.... ."

RANA, CEDRO, CANELA, PEROBA e outra qúaHdades, Do Rowri Clube de 'território nacional pratiquem assinou o seguinte aviso;
. A,..r

.

7 � Blumenau Cr. $ 100 00 lou tenha praticado crime de ii Consulta o' cOlllhudante da

Pr ." .'.-RE.M E, Rua . de ....etembro Totdl ;.' Cr.:1> 430'00 ldesercão ou crime denature· 5a Oompanhia Mootada de.

.
. / M ;0 • IM @"!tí# ���m�fiíiiíi&Ii#'"

.. 1

I za milHar ou comum, cujus Transmissões, se o reservista
.. '

� ..� h:'" ®-._�-:{>.,,_9.-�"'�._�.':o·*-._"�.�.e I penas privativas ds literdade, convocado, promovido asar,
.

7� +-.__.-"_1í.__•._ .•__t.-,t-.+ .-ft.-�--+.-:+--.+-.......�-�-.. atinjam até 2 anos inclusÍ'Oe gento, deve contribuir para o

F Ih" h ....J 1945'" '-�'B ;,;lf:"-�·-'�1 1[a�Jl��pr:r:I�;s:�teamp��t�3a �eO��el�iüq��i�r�a��n��IUÇ;��
••)[ O•.•_ .._.�OHH@ O 1'1 ···as para o ano ue .. ll;1� dalôrçaterão seus processos servista, CO';l�bcado, não p�.

A··
.

ten'ça-O .,..Jj�J4, i sobrestados aguardando o 18- I de. ser admitido c�mo c��:ltrL
.

.

.

�

�.
-

tôrno dos mesmas 80 país. bumte do m!mteplO ID111taf,
.'

.' .' .'. .

....! . Aguarde a visita pessoa} em sua Casil, Oti faça a sua encomenda vh!to não haver dispoaiçãO
. 'r-' 'ANUNCIEM NESTE DIARIO . OTTO:Wlt.LE. na Redacãa deste Jornal.

I Art. 2.0 - Revogam·se as legal que autorize easa
.

ad'

,. '·b·
.'

..

' .. '.

······1···· "d'" ·S····· .

.'.

ç" !l Ua�iftd��; fal�cime�do do �x
.

se I �_.i_.s.p�.ç�.õe�_e.m_.•c_on.t:-ra.r_io. _+ xm•i_8S.ã_O'.•'._'-- _.A_.·_.�·-.·..•·_._".ri. una
. �. eguran ii fi. "BUi�n; l-naior Ribeiro de

�- ..

-
--�. . T

- �� ,

.

Rio, - Em l1udlencla pre� e 3 meseS de l;ll'ISão e ll:lll.lta I'c'
.

Ilt�.··· .•

sidida pelO ministro Mira.uàa d� 9 .mil crilzeHo�; Amenoo arVibgdJ
Rodrigues, realizou-se hOJe.o Rlbeuo á pS!la de 1 a�o e {)

julgamento de AJv�ro AntolliO rqes�s de �rlsão e muI.a _d� Ri.o,.2.,t (A. N.);::- Com' a avan

de Araujo, SebastlãoLeandro �mll erUZe1fOE; Alva�o Anto çada ldad� <12 9:; anos, faleceu

d� Silva Airton de Oliveira, nio de Araujo, SebastIão LO' J o sr. Migu�l Joaquim RiheÍl'Q ele

Jair Mác'iel Bivacqua, Amarico �nd�o da Spv�, Airto Ue ,0'1 Carvall,o, ex-s��ador federal pe�
Ribeiro Jos6 Unhares Meu' hVeJ.raj Jose Lwhares Menues I lo Estildo do lHO, e ex�plOv·edor
de6.1o�é Mnrques Fernandes, e João Batist� �da Costa a fi' da SanJa Casa da Mis,erieordia IJoão Batista da Costa e fv!!:l' mes�s de p!ISaO e multa de d{) R.io de Jáneir.n. O sr. ::Jo�qui;m NJ(O HA.'€lJ&UAJ. I

núe.r Adã.O Macedo, d.enunCIa' 2. mil c.rUZfl.l'.oS..
N
...
a mesI�a R

.. lteJl.-o �.or.müu-�.·c .'.'êlll dlrCl:.o rld.·.· �P" 1 .. e

IdOG no processo 4.800, (,lests sentença f:;>l absolv110 o reu hJ.culdaCtc de S. PauJo, em

JJi72'j'u8P.Ha! por. tere.m .adiCion·ado....
·

Manoel Ad.ao Mac�do, Houve D,€ixa se!::! filhos, 23 112108 e 19
...

0��""-.••••'.t ••.•••.0_
••.••+._+9·

ágúe ao leite no posto n .3 de recursos para o Tnbullúl Pleno bishetos, ;
,

. !

Côpacabtlna, do qual ers!ll ..

- Aq .Finis�ro Barros B8:1' .'-'.'-�"""',,,-.--.-$>-.'III'-:.-'" .1empregados, á exeção do u\' reto, ÍOl env!llda denuuc�� Consumidur
timo que é comerciante, e contra. João NIcolau J:3arben, �,,"{�i � '"

A

. Bgia de conluiu CfJm I1quêles negoClante est8bel�Clll� no ��� r.XI'Jia IR?ntn)·.na FRU�O'R
. D& venda do produto adulte' Estado do Paraná, �ur_teI'. na �

L ln.. ti I:i IUI

rado; Após os debates orais venda ?e um ?a';H_nhao, {la"

�M.� [' '. n I'd d f
A

'. fójprcferida a sentença que brado luros uSI�rarIos. Para I1UI Wf#f,l�ü!B diSta �ua ly3 9 que or
concluiu condenàndo Jôsé.Ma· o pl'ocesso e Julgamento o

I
"SILvmu.... .• M ' �DIGOAnria. fer,nândós e Jair Maciel pfeside�t� do Tr1b��alldesig' .... '�, ,iWSas não e • n n

Bi ......acqua� á pena de 3 anos fiOU o romrstro Pareaadraga.!:...._......----------

"

'Praxi
de

Coui'ercianle denunciado ao
Tribullal de Segurança

s ·OS f'
ranou i i

uma resístencía desesperada,
afim não entregar a cidade, Pois
estaria a porta aberta com a

Prussía oriental; Polonía e Brest,
chave príncípal , pará a cap1:(,:ll

••

.1

Cidade Social
As blusas de tecido estãO

em' primeiro plano, de formas
diversas novas e CUjO data'
lhe principal é um simples
drapeado- Algumas, de estíto :

americano, comprida e estreí:
tas, também tem esse franzi'
dos suavets. E argolas de me'

tal, ou ambsr, são cumple'
menlo dessas bolsas. Motivos
outros, de "msrquesitas". de
pedrarias transferem essas

bnlsas para a nclte de restas:

Aniversarios

Os lábios

fazem anos hoje:

SOl'. Frederico Kilian

Festeja hnje a sua data
natallcte o Soro Frederico Kl
lian, escrivão de orfão desta
comarca e pessoa muito esti
mada em nosso meio. Para
bens.

.

O Snr. Edie Campos

..',.

.l4
".�.

Empresa Auto Viação Calarin snse S[A
Cargas, passageiros e Encomendas

Serviço dIario entre

Laguna - Tubarão .. florianopo ..

lis - Itajai.. Bhnnenau - jara-.
guá Joinvile Curitiba
Esta empresa dispõe de confortaveh autos Dili

bus, ti pôde oferecer aos srs. passageiros pleno con�
farto e segurança

.

.

AGENCIA EM TODOS OS LUGARES
MENCIONADOS

Blumenau-Santa Catarina

"VIRGEJ\tI ESPECIALIDADE"
da elA. WfTZEL INDUSTRiAL ]QINViLLE (l\Ia:rca Registrada)

Conserva o tecido da roupa porque lava fa�i[mE.nte e com rapidez
mel '*Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




