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prlmeiio lugar, IX ordem. porque

n;;t dellordem nada II.' constroi J
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DIARIO

Assinaturas:

Nllml..!(1I

!""!!'lI'�__ t

MATUTINO
(anual, - Cr. $ Saco
CSemestra{Cr!'ll 35 00

(CDJontia Cr,$ 211,00
iJiVWS9 0,30
fAtraz!!do 1}.50

------_-------------------

..

----------�--------------,--------------------------��-=-----='�-----

BlumeDaa - Domingo, 9 de Julbo· de 1944 - Dr. Achil!es Balsini - Diretor Responsavel
----�-��----.----------�------�--------,------�-------------

t Hec�assa OS to�os contra-ataques �a
avançam os aliados na França. -- Alargada a cabeça de ponte do Rio Vire � IIssallo avassalador

ataque das· forças',)aliadas - Os HélZis poderosamente fortificados

o ARIUTO OIS' ASPIRaçÕES . DO VILE DO rnulí
Dno XX Número 218

BOlor �e
contra Càen - Novo. violento
• •

•

Supremo Q. G, Aliado 8 (AP) - Na frente de
Odou a situação permanece calma, depois de terem si
do .rechassados todos G8 contra-ataques desfechados pela
Panzer de Romell, contra as ,posiçõos britanícas. Na

direção sul de Cal'enten parece .quo registraram-lia pe- Supremo Q. G. -alíado 8 AP Onen - 8 AP - Foi lança'

quenos avanços aliados de ujpa milha e meia, durante O primeiro Exereíro anunciou do mais um assalto petas troo

o qual foi OCllO. ilda. a aldeia ',-la Culot-Lanone, a CiUC0 que limpou o Inlmtgo em uma p3S alindas, feclawll o a;to
area de nove milhas quadra comando. Aviões de bombar

milhas ao sul de Carenten, das da península de Cher- delos medios dos aliadó-s ea-

I
�. .

' burgo, e no sul de Hsye onde tão dando eríctente apoio DO

1
-_-

o avanço continua sem trégua asalto aliado n e ts ta frente,
. ,Couraçado Americano Fr/H! afim de pudr r alargar ainda t.ansformando num idern(l de
Q� 8 AP - O co respondente mais fi cat.eça de ponte do fogo as linhas alemães. DU'

ll� DNB em um seu despachn rio Vire, rente e assalto de hoje os
.

desta manhã declarou que ror� bombarrietros .aliados forço:
Q�B Norte Am'3fic8D8S efetua Frente de Oaen 8 AP - ram (IS BiH;lãl'� H sofrerem ti

rem um rspído avanço li oeste. MontegomcI'Y lançou esta mu- mais dura dl1!'lf' :ie destruições.
.atraz do rio Vire. ateançando 1rugBrio. assalta 3VW�g3In(1ol' i,

'�sn Ge an. Esse avanço ame contra a area das defesas a Frente Cuen - 8 AP - Os
'tiC8ílO levado fi deito h'·j,., Iemães em Caen, ao mesmo alemães !l('l'iH frente eslãr.
teito contra ül1jtltlvos inimig-,o, ternpo ftlrçiis dr; iufa"taria, a pcderusnmente entr iuclreiru'
esta. sendo dísuuta.ío com mui peladas por tiinkes Iançavaru tios, protegidos por !ol'taiE'zas
.ta fI.�Bistenci!:l: emquanto tia se em ondas para a ffente! subterraneas, eassamatas da

. vu-n se batalhas ct.m vlolen sobre pesa ttsaimas bareagem concreto armndo e tanks en:

dtrt'ção du mar, Hjaiflj .Ie artühar!a proporclonad- terradoe 1)0 solo da mesma

oeste. com grundes canhões. ftH'rUl ad1tada na frente da

nnUTOIil ft�fnl!JSÃl �!iil!lj-tI>!'JaM
---- Russla. Até sgor. tem oposto

"""'""--- UiJ n �if VII � ��"ib���� resístencte demasíadamente
tenazes, disputando com os

atacantes brítaulcos polegada
por poh'gada o terreno. COI1'
tudo a situação !HH'CCB não
ser seguravc 1 deante da �U'

pl:fioridade e violeucta dos

I
ataques dn infantaria alinda
Hp(lÍada podero semsnte peles
tsukes e a artllharla.

T'ranscorre hoje o natulieio de
i1I1SNO

.

Dlretor.Proprietario Doutor
A [Iouso Balsini; atualmente na

O{lpital Federal. (Rua Buarque
-

de Macedo 74j, onde=se encontra
-

fazendo nni curso de e.<peúaliz,u;ão
, no Stl'viço Nacional de ilIalal'ia,

;.
'1i.�

Quito,8· (AP)- O jornal «EI Co.
mercio citandp- iníormações pro
cedentes d>ê'Mp.cllama

.

diz que.
COÍllD resulta,do dos paízes me

diadores de demarcação de frou
tetras do Peru � Equador.foram
desocupadas' diversas guarnr
ções militares do Peru nos .se

guintes lugares: EI TallltotClh,'
nas ,ie e Corante].

.

P França Navios de Guerra norte-americanos protcçidos por bel...

ara
.

a Iões cativos, navegam atravez do canal da Mancha ru

mo aos pontos de desembarque na costa normanda. - (Foto da Inter-Americana

pura este jOT'l1/Jl).
�==��������������--�----------��--�--��----------��-
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Do B· N. S. para Cidilfle de Blumellau
Londres, 24 - Oom .() '_ultimo

dtaqll� aéLO l-evado a lCkito�{:c.n
tra seu terátorio metr(}Jjolitar�,

•
o Japão receb�Ll wna 'sonibrii
a'dverlencia:

.

a de qU3' as :bases
aéreas alíadas já estão S� 'tOI'OOl1
do ilssás proximas. Com a ·.crer

.

rota infligida' á sua esquadra "pe-
la aviaçuo naval amcrk::ana. e.n";

�fe Luzon e as Marianas, ;não se

póde dizer qu;" D Japãp 'tenílal
recebido nova adverlr:ncia, pDC

que já conhecia bastant:: iJ ])0-
deriG da aviação aliada. MU$

Jl'k�}!! pO,l' isso O
'

'�SPf:tÇlP.ulaJl

triunfo elos porta-aviõ�s nortc

ameücanos da 5a. esqua(l ra d,ev,;:
ter abalado profundamento:; o ]m..
perio do Sol Nascente.
Na v-crdade,nada pude aconte-,

cer de mais catastwHco ULVU 'os
militaristas de Tolüo do �ILl�� �2r
cnrtacl-as as comUl1Íca":C<�s entre

a metr-opoh:> l� as Indhs Ori'·'n-.

!.-.,,-..,
............_,....,,-#- •._�_�_.,...._.....,,_ ��-v� ...�,.........-- ..........� _.....,.....,..,...,��

tais, onde o maqumarb b,�Ji,oo �:''''''''''''''''
··• ..

···:······
....

·a:
..

1.)·:..·0· l·l:·t·a··n··)·e··u··t··e··
..

·]_.�·o··:·e··n··,�·l· ",·O··
..

·u·.· ..:·l·:a· .:.;iniponico �� abastece dás mate- �� 4 I � . 1.1 I .5_ v U 1

riais'primas e:-;sel1pi.:ÚH·. E ii !}Gn- ;i .

�..-:::t'qOlIO pele, Eficeente proteção coiltra �
td üoe lança aliada ('Ofltru (.1'; Fi.- .

C
- J';;

1-
. �

..

�. UTeW7.o) PICADAS DE MOS.QUIT.>::; e�:llpmas, agoJ'a já l:i.i:.lmnente rie- "il�" -

Hnilda, constitue belX! s'eriU] �i (JutroB msetos, ii
ne}:iS,e sentJdo.,� ._:� -.1-. l;���:;��;.;�;..�����!·���

Prova\-,elmente, foi 111<�smo a grandes proporções com a fro�

COl1cl'ctisação de tal ameaça que ta aov,ersaria e se fiZeram Ull1;!'l
]'cvou os japon-es�s a arriscar .sua tão impon,ente 'Gonoentração de

esquadra numa t-entativa qu:: tilo vasos de gu-erm quanto aquela
caro lhes custou. Os nipÕ-.es 1]a� que foi Localisada e posterior
víall1ju té agora mantido

sua,
mcnte desbaratada pelos aviües

fro�a cautelosament� escondida, da 5a, esquadra nor:e-a1112ricana

cvitélndo qualquer enco:ntro {]� é que tinham motivos imp,erio-

sos para agir desse modo- 'Q ta-
10 dos vasos de guzel'a japor;e
<:es t.erC=ll1 se p03tO em 'fugét só

pelLl aviaçflo americana, .e\ itil!1
do -entrai' em contado com (JS

navios adH�rsaJ"io5, niio invalida,
antes corfirma ess': l1DOW de
vista_
A intençuo dos japon,:::s'�s, S2-

gundo tudo indicLl, éra apanhal'
d'e surpr,�Sil uma par!? das :íOi'�
t;dS na\'êis an.1Bricanas, surJ-en.l!1-
do-a peJa sU;Jeliüridad,:: numJ

rica, antes t!U� os ·alindos tives
sem tempo de COncentrar o

gT�sso de SUi\_S foi'<;as, dispersas

pela "asti:l2.G do Pacifico. O 11-
fO lhe.> sHiu pela culatra ,,� bas-'
tem ap'enRs a arma aérea 'da 5a
esquadra para desbaratar aou-:>-.
Ia frota com gue os japones,�s ;e
julgavam capazes de d,es-organí.·
zar os planos aliados, que visam
sem üuvida aliJuma o esfat:'21,]
l1;t;n!o da zona sol) domj:n�i[) nj-

110lÜCO mediunt,[' uma investida;
contra as F;ilipiaas-
Dí1gonl em deaute. só r;::!�1a

-tos agr,'ssl), ..�s U2 Toi:io aguur
dnj' o !Í2slino qu� Ih,�s está �';"'-.

ScfVl1c!O, como çasüGo dó.:! seus

muitos criill'�;>' .. _ '_: __ ' _.c_�i

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.1i1/1lp'erem a ehegadn dOllOVO e ultimo modelo

.'

da R CA Vitor
, Tipo Colonial Mexicano _

�qio:Vitr(}fa eom todas as' pelfeiçõesd� industriá moderna
.

Procurem desde já novos catalogos na

Casa do American'o S. A."

.

.
'
I 4ft.··· Ui

t��.�"";""__'.""";.��:-.";"'4: o • ....,..•.....,..-+-.�.'c-.__:,•._.-+

,EXPEDIENTE
'fel.1099 • (.Postal 571' =1'1.'

Dr. AchillesBa18inJ Procura seDiretor;.Respo1i.sa'\'"el
�

.

Dr. Affilmio BtIlshd '-"'--- �
Dtretcr-Propríetarío

OfiCina Propria
Rua 4 de' fevereiro. 7

-II'��""'=Vende-se Compra-se : I
--,-� �-

, -

Uma hôa casa. ni'io multe
longe do centro.
Jnfórmsçõss na gereneía

desta folha.
Assinaturas **:«

anual ' 01'$ HO,Oü Precisa"se de uma seuho.
Semestral Or$ 85,00 ra ou moça, com Doas no-

Colonial Cr$ 20,00 I
çõea par� ES<?RITORIO.
Casa WIJly Bievert

Numeres .3-3
***' ""'-:;.,,,

Avulgo Cr$ 0,30 PROCURA·SE quem
.A trazado

.

Cr$ 0,50 'conheç,a contabilidade e cor.

_ Colaborações recebidas não
) rf:lspoiJ�ênela. Não prec�sa

serão devolvídas e fica sua pu'
gel' formado. Informações

bllcação a criierio da direção. com esta r��:o
Atencêo

.
..

ANUNCIEM NESTE DIARIO

C
• i - OpJ:.'L Caminhão Ford 31

amtl1i!aO li Informações nesta redacão
3-2

•

Vende-se um de 1 1/2 *** '�; :; -":�

tonelada, em perfeito esta- �t.-�•••:+,�U':�.+.f.t•••·�.·..0

do, por preço de ocasião.

Informacões com OTTO
WILLE,. nesta redação,

QUARTO!
.

. '

.. 8o�íBdadB Beneficiadora de ladeira Ltda
Compra e Venda ,de )igdeiras

SU'a;,J 4a Set6m�ro .

.

- "Cidade de BJumenau" não

Psra todo
..

s os finR se. responsabiliza por conceitos
em itidos em artigos assinados.

- Telefooe 1248 .-+-�-'-'.--�-.-."'.�.-iI

Aluga-se 2 quartos, bem no

centro da cidade. Informa

ções nesta redação

.....

H,catado".· de Baratas
... ,,"' � "' � � .

�.�_ . .,,_,.�

. Oepm;ito á distlosiÇÁo
Deposito Popular
C/Cfs. com svíso de 30 dias

", ." ,t. ,"
...60. dIas

Idem lt'l f..
'

917 dias'
ldênl ,·ldém 130 õ'ar;

C!Ctg. Prazó Fbó�'. 6 mêses
Idem.' icem 12 »

2 O/O
5 O/O
4 0/0
5 O/O.

5 lí2 O/o
6 o/O

512 0/0
6 oI

.330�. 3058, 394.,

UH, 152, 1'83, 231,

405, 452; 488j 489,
835, 83V� 8-17,' 893,

947, 951, 974.

Ofieina RADIO fUIIE
� G. MIRANDA .

I �xpedições - Despachos

I' ,

tTAJAI - Rua Dr. Pedro ferreira Nrs. 68/72
.CAIXA POSTAL 36 - End. Tel. 'GUIDa

�nEv f fMifflJ51j IS • iii'fl;fS ri __míkOili!>l�

,

I o MúêuS�da
,

Asma Dissólvido
Ropidamenf ':
JE ataques desesperadores e violentos da

118,ma e br[)llqui�e enveJ;lenam o Qj'ganÍsmo,
nnnnm fi energia, arrumam a s!lúde e. de
bilítam o coração. Em � minutos, J\1en�ac·Q.
nova fórmula médica, começa a circular
no sangue, domlnamlo rapltlamente os ata
ques, Desde O primeiro dia começa a desa
parecer fi diílculdade em respírar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne-

.

eessarto é tomar 2 pasulues de Mendaco
RS refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e anügus. Mendu •., tem tido tanto
êxito que se olerece com a garantia de'

1'1,,' dar ao paciente resníracão .livre e lacil ra
llidamente e completo alivio do sofrimento
da asma. em poucos dias, Peea. Mandato,

II j hoje mesmo! em qualquer tarmácía. A nossa.

garantia é a sua maio!' proteção.

!\tIa <f� &1 @ IF.J A Acooa com

'�.iEl �� tsM���� "(lanta.

M, . 100� Atenne todos .08 SerVlÇô8 clt'
. Radi08 receptores

Serviçus fl�i1;ido�r e 8af'\tlthios

I
.

.

TEi's!:'t}NE. 1395
Rna 7 de Setembr It. 3

'l5!9'"'If .,..�

656, ,6611 716,
919, 923," 93n,

poderão ser l'ssgatadas em uosso

_ .....

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



13lutrJenim 9-7-194
� .! t .�c::.& B; _il.11 iAli: lA!! Fs I!I'iLL ± .•.

.,

" noS ,inianigos n. 1 dá tristeza;'" �,Ji3�OTI tl, CO'SJfllO '--- em

O, culpa
Uma comédia espalhaíatcsa que o fará rir espalhafatosamente! Ivli8t�ti(ls e hilerledades

de;'Jilãos dadas para o seu diverUm€'nto! -, SàlJado; Mais um FDX Jornal

DbMINGO: Continuação da lmponents e movimentada seria:

Dom Wislow na Patrulha Guarda Costa

,

e' o?
,

Deite D�vis - OUvia de Havmand,· Ge�nu: Brenf e lJe�d5 I�gi'gaii" no ijuper drama

.

ida para o aI
Indiscutivelmente, o melhor filme do mês! Nasceram irmãs,.; .e tornaram se iDi!Ligas!

, A historia dramauca de uma mulher tao má e egoísta que podia odiar mesmo aqueles
que mais deveria querer! Eis uma das fmSI?�b Que BeUe DBVis prr.nuueia Df'ste mrn�:
"VAMOS. ',' BEfjr\-ME! ESQUECE·TE QUE ES O MARIDO DE MiNHA IRMA! , .•

:'NASCIDA PARA O MAL" é o drama q�e melhores elogios tem recebido de toda ,8

l���e�a de toc.!o o mundo! - No Programa: Mais um Fox Jormd.
�

Preços; &�'B 4,30: Platéa 3,00 1/2 B .\m. 2,00 Balcão 2,00 1{2 e Mil. 1,50
A' Noite: Platéa Numerada . 4,00

.

r

�-._,,_.-�

SABADO. Platea 3,00. - 1/2 e MiJ. 2,00
DOMINGO: Platêa 2,50 - 1/2.� Mil. 1,00 .

Balcão 2.0C .; 1/2 e Mil. 1,50
Balcão 1,50 - 1/2 e Mil 1,00,

r:

I
.-���.-.-+-.-�-.-.x.-r.-.�.-.-+-.-.-.-�xx+-+-+-.-.-.-.���-+.-.-.�.-.-.-+-+-.-..-�-+�.-.-.-.-.-+-.x.-.-.-+-.-.-.�+-.-�

;;..
'

i"::'"
w.·""w.,� ��,- ... -�

..II� liga BiuffianauenSB.de Dispó'rfo�
II Boletim N°. 33·44

I
.

A Liga Blumenauense -de Desportos, em reuntso de
.

hoje, Resolveu:

'Il 1 - Retificar o item 6' do Boletim Oficial, 6, declarar,
I �m consequencia, que as translerenclus COi1�.lnntes daquela

R d tor: LOP S L nIt.Jj�.;i Hem, deverão _ser consideradas a parta' de 24 ,,8 30 de Jun�
e a oro E DE O IVE1P.itl

> ,,'fi ho pp, .,
.,. ,----- � .---

,

;� 2 - Exonerar, a pedido, doa cargos de 1'· Seoretárlo
e 2' tesoureiro, désta Vgil, os 8iS. Luis Reis e João Vieira.

3' - Exonar do cargo de 2' Secretário� o sr, Fàbío
:\:\lignáni.

4 _ Fazer as seguintes nomeações: Fábio Magnani •
•'; Humberto Maz.wIi e Osvaldo Ollnger, pare os cargos de,

• Tupi X Bilião d Aimoré, x s, Lourenço �����;;�:a�:�����' ::C��i:�igí. 2 secretário e Membro da

.

"

I 5 - Inscrever pelo Guarani F. C., o amador Mario AI-
Is ,partidas QiBe se realizarão hoje ves, podendo o mesmo tomar parte em jogos oficiais a par..

Dando inicio no returno

dO) emIudarul,
reveste' se de

gràn'l
tir desta data.

Campeonato de tuieLoi do ano de ímpartanels. ... () - Comunicar que, nesta data, tomou posse do cargo
em curs(�,- fi liga B1um.enâ�. ,

Oomo pi'elim,inâl' jognrão os Qual será o "craek' mais perfe ito? de Membro' da. Comissão Técnica de Futeb61, o sr, Werner
ense de lRspur-tU8 furá realt, 'onze" de asptràutes, pro88t>- .

.

.

Eberhardt.
.

zar h,-je três euecntrcs, dos guindo o csmpeonato desta R' §!!.! d 4ft
- 7 _ Conceder Iíceuça ao E. C. Bandeirantes para roa-

quais dois merecem '�sveci.9" categoria... .'
U reSUU�!l!llJ a lilí8.. apuraçao liZ31' uma partida amistosa. domingo dia 9 do corrente, coa-

atenção: o que será travadu f':IH'1j arbitrar a partida prín De acordo com o conUdo nas bases deste coo tra o Avante E. C.'
I f

•

1
.

1 f
.

d'
- , ,. I t ci S b dI' á 1 h 19a' �L 8 - Designar 8S seguintes autoridades para o jogo o]em uuara J ,entre as. e quípes cipa OI ps��n�(Jo o sr, Jose I curso,

.0] e e U�I ti fi f:j � u nmo r; 5 oras a
tado Hem acima; Representante da L'B.D. _ Sr. Rsymundo.. do Internaclonat e do Guarani Lopes de Oliveira, estando a

I
puração tendo sido o seguinte o resultado.

.

t T
.

r
.

d!\ Figueiredo; - Juiz - fi ser üeslgnado,e �_ que (1I6pU arão upi e pre ll�linflr. fi cargo o sr.. f- HERGO (Palmeiras) 2233 Votos .

9 _ Determinar fi reallsaçâo, domingo. º do corrente,Unlão.
.

tur Plazza AR�'CIO (Olímpico) 2l37" dos seguintes partidas marcadas na tabéla; Aimoré x São1} outra, 8 mau; ��aca, da ..** ARTUR . (Oümplco) . 1000" Lourenço, Interuaclonal x Guaní e Tupi X União.�<::,Üla?a, será entre Aímore e

q "t· t·
.

Schrarum
. (Palmeiras)' . 838" 10 _ Deslzuar as seguintes eutcrtdudes para 08 �eflosSan Lourenço,. Ap�üar �e se .

ti ro eneon 1'0 que reves Teixeiflnhà (Palmelres) ,

•
340 acima:

�

.

" l!t

fi eh ,,' em uma pos ão mer te,�e de grand� Irupcrteuets " av <A
.

. I,A ..
·

. IÇa .: }'..
á t d I

Bóia. (Aimoré)· 324" Aimoré x S. Lourenço: Representanto da L.RD. - Ai-.mOt.i.a,��,�te c,.drta,me, oAim.o,ré e Q que ser rava o entre.:ns
Pl·fca. ·('Ollmpico.) 292 .

r,:a.\•. é i . �. t d· t egu.,:e. f.:t.idas. e,q.U
.... lP.,-es. do... Tup.I e

I
'

.. zuir Ferrari; - da C: _F. - o mesmo; Juiz;js: dos 1.08 qua·'" <lN..,rl.o. a080,u o a pOI Hi,
d' 'U I'; dI ,� S. 'D RudI. (Guarüm) 241.. dros - Luís A. Ma(}h�do dos 2,08 quadros - José Pe.dr;). ;�:

L! : . **., "i,i;�.", BYtim:��úeri�e�·sta o u8 �;

'I Pie (Olímpico) 24G li Mazzoli; Auxiliares de Jul;?; do Aimoré, Bilheteiro - Buu·
Q "_onze" gâ�p!lrànse' te'm-

' WühUr (Olimpico) 219." lio <te Souza; Porteiro -:- Kor;é de Britá,' ..O'prelio entre IntérnaCional l1ós. brindado com partidas! BódiDho (Olimpíco) 189" Internacional .. x Guarani: Representante da L.B.O-
e G'turani' lem varias carae· briJhantissimas fazendo cres I

OSC8f (�. Lourenço) 83" Benjamim �líirgarida Jor. JuiZeE: :Íos l.os quadros - JogéteI'isÜcos para se tornnr sen eH, o seu. já alto cunceito nos
Meil éles (Pn.lmeiras) 82" Lopes de Oliveira; dos 2.c& quadros - Artur Piazza; AUld�

sacional. O Ouararií, comç; m�iüs esportivos.. Apesar de Waldomiro' (lnternacioDal) 75" .

Barel de Juiz do Jnlernacional; Bilhet€iro - José dUB Slln..

sB.bemüS, possúe uma equipe S8�&rmOB que o esquadrãode 1130 (Olimpico) 73" tos; Porteiro - ficinio Pereira.
adextrada. e achli-s6 óHIlIa Ti$bó. é um adver�firio peri· EmiUo "

.' (Palmeiras) , 61 'u Tupi x União: Representante da L,R.D, - Fábio l'Iag·
mente colocado oa classifica ..

'

t,' f ".'

t' I PSiso!d (5. Lourenço) . 55 '" nani, da C.T.f. - Werner Eberhlifdt,' - Juízes: dos 1.0igO'l'O, _orçOlW ngs e apon sr
K'" (O' -) 1.;.2ção; Integrado por elementos o 'lI',',;upi CO[fl(,) ,frR".nco favo, f,ilO'j
uuzk�' uBram Ü JJ quadros - Arnaldo SilVJ1, dos 2.08 quadros - José Pera;

da élaEse de um, RuM, um Para dirigir esta pugoa foi OtHV]O tTupj' 40 II Auxilil!re� - do Olímpico; BHheteiro - Agenol' dos Santo@!;
Walter, um KlHzke e varins d

'. 1 A' '" S'l' Miojó (AirnGré) . 39" Porteiro - AHauüro R. OH'Veira.�81gnaGO o &1', roa ...o hva, I I!'au (P 1
.

) 39nutras, os "bugrinos"",têrn feio �st�Ddo eSC'àltld,,O)IUi'!l 6, p,r�'I'
1. - a memi!� " 1 i - Comllnicar que, tendo em vista o faio de não fi·

tü partidáB belissimas, que l'e- liminar o sr. Jose Pera. Aldinno" (Palmeiras) 36 II car, o campo do C, A. Tupi, de Gaspar. em cond!ções de
ftetem bem no conct-ito dos: *** .

Augusto , (Palmeiras) 36 II jogo, para o refurno do campeonato de 1944, fica, na oita-
et:pt,rtisías em Geral. O In- Corrê:à (GuaralJi) ;J3" da tabelá. antecipado para 16.744, (} jogo Oiimpico x União
ternàcional, por sua vez, tem A ID<)is fraca pinHda da ro, Batista . (Paltnõiras) 33" marcado para G.8.41 e adiado para 15.8.44 () jogo 'fupi x
uma divida grande pára com dada é. C(lIDO dissemos ácima; Reine ..•. (OHmpico) �2., S. Lourenço, marcado para 13,8.44.
su� torcida. Precisa justiH a. que jogarão Aimoré e Sfio JaDga (Palmeiras) 30" Bln:nenau, 7 .de julll<J de. 1944.
car €Uas derrotas JIltwredHa- Lourenço. O :ªsqu�Hlrt1o .d� Bruda. (Aimoré)· 27" (88S) Americo Stamm (ass) Fábio MBguaDi,

veia güfridas uHimamente_ Bóia é !avorito absuluio. Góu� Meo€ziúJ (OHIDpif�O) 22.. Pre:ildenie I' secretário
Sua equiptl é integrada por tudo, aigmna 8Ul'fH'êsli poderá Jandre'. JS. Lomença) J5" *-.-.......-.-.-+-.-.-. x.-.-.-....,..,.--.-+-..�.-•

. ����.; valores. fHconhecÍrto8. L\ti," aprare:çer,_. �. . : _

< 'Düquioha', (palmeiras) 14 u �' .'
B.:âanor Sebastião, OfIou e GU· O sr. LUlz,Au�usto Macha- Baumer (Aimoré) 13" 1 Internacional Rellrcseníações Ltda. �Íf,_;s sào ji.'1ll:ld,rr'ps de €lscóI,j do é. () jUi� �gcaI8do para a De Maria (Palme.iras) 12.,

.

:.1., -=

e Intswambio GomerciaI Amerioano Ltda. rnã�) se púdtOludo eúmpre�nde1"

I
pflrt!d� prInCIpal. estando �

I
Herbert (pai�elr�s) 11 ft

b; .;
o �ue se passa no trico}ôf. prelImmar a cargo do sr. Joge Nélio' lÀIITIOfe) 10., '" Com escr-itório no paiz e ext�l'lor - i

.����:s���/a::'�:";�!Oj: x�ed!��,!!!�O��'iõ<�§i_:g_�." _. x._..!:��!ro!��en�5 �:dO:'h .-,-+---,,-.•-�-,.-.-.-.t-. 1 UVIPORTACAO: �l chilscn�1 �:;rri1hCl. Sodacauatica, Ctt- :,1,'I_salDa e O&Cl .lnO.. .,
. ..

t··· I EXPORTACAO: Em gxande escala Fios de Algodão e

,Campeonato Pa�lisía . Concurso Espor iYO da "Cidade de Blineenau" I ! DISTRIBUIDORE;e:C:��E�mpliodores "ESPRO" para gaza. r
s. Paulo _' O re'u".f"O do Por motivos.. impeliosOB· .. e as .20. horas, susp·ellsa a rele- 1 nhganios'dAcessonos parr.t auto!"rIs e,comi- f

J(
• ti .

y: ões e todas as mat'cas e tlpoa 0.6 car- ,..campevnato da Fedt>.fnQãú ind�pendeote de nOêSli vonta� rida venda. r ros americanos. Pst;as nacionais lia ge-- !"Paulista dê Iutebói iIlÍcia.;se de, resolvemos realizar' a fi A apuração final será eie- + nuinas, "IIi

hüle a tarde tom quatro par- puràçãO fina! do
.

Dosa0 con.� fuada as 15 horas, ue"la re- i VOL. DA P���i�iB1{6-Ed� �c:::cez -IÂ�.KNÃStangropp" j;t'1'rl�'.'1u. '

.".
.. curso esportivo .DO proximo dação, IHHh'mdo comparecer·

� -�
. d" 19" x "re'· t·e

. ".

tê '. .

f
• ,.

d "'-..-.-.-.-.- ...,.",..'.�..-. X ·�- ... - ..-�-:-�--.- .......40·-:--"'-�JUbliquara x S .. Paulo· Pt.!r· 1ft . uO cor fi , quar�· a mesma .OüoS
.

os que e,se-

i�.��eu��:t�sD�SP�!t�:/uSP�: teÍl�:iB.llmos. po!'tanto, aos �9S'. ja�erii eB:�!����nCia, ús cou. -! _... . .==����-��_l_
mciras x Portuguesa Santlsta. 80S; .leitores, b�m. Cl;;n0 o� lO;,

I
p.?ns devo;;;fau dar. e�tradli 3·

L�Lftr�"olfio.. de ��:'.I1:lI'aV I."'sesO . ,. 'ío entre Codothian� t.f\.;ress�dúsf qu� (JS C. OUl:'.QIlB le as l.4,30 .1WfâB. nao tcnd,) ,

RUU iii ii rH ti1�CP,' el . ,b r"-i a�t"ciftadot:; 130. ser�o vendIdos até terç� nenhum val�I' os quo che, -U.je s'i C y"f! 5e omerCla! u Cp.. fena; dIa 18, sendo nesse ú�a gar�m tlepolS.
.

.... A �

\�' CaQli1�u).,natQ C.a.riilca. .�+-+�.-'7".",-""'=11!'-.-. X ...__;c--.��:-.. -.--:-1"";_.-�-oGi I p.p.
fi C R E '.Vi E...

�

� .......•....
� L Af}"ENÇiO

- .. "'�'. ANUNCIEM NES;E l)IARIO �..'9f!� .

..

,

" '�'·:i/ �-+�._+.._.-+-+......._._.-.

. �ffiIijjf.c \

�����-.�.:.

-_ .. _ ...=-

cp eira rod
Internacional x Guarani

Rio, Com qUf1tW parlidas
hoie á tarde" continua (} Ctlffi

peon�to dp Ftid01'!lÇÚ(J Metro",pnHtana dB.,fU�Bhol.
No prínçipal.cotejo joguãojFiámengu. e:Botdogu ',98 pre'jli 113 complementare:s SElO VilS',

co da (}ama e �àntj): do H�); i
BonSl.1Caas�; e Sãw .Cristovao i

e nl]alme.nte�aD�úe AlIleril�a·1O lJreho FJUilllUeaSe e Ma'

dur0!r<� lO.
i disputado

,(l.ntt>m\'1" B Dúlt-.
. ...

. .'

.-��';'""",,.-_;_.--.-.-+"7"-•.

Ate,nç'ã ()
i;: ANUNCIEM NESTE' PIARIa

.

®•• Ijj<, • .t+��"+ •• '''.»*'"�• .c9�®

Rua 15 de Novambro, 588 . fone, 12m

o jogal1or mais perfeitó dos Clnbes
ii L. B. D. ?

Registrado no Depart. Nacional de Saude P�bHca
ELUNGE R & tA.

ICgn�mn Esportivo 'Cidade d8. Blummu
�"'-.""I!7Jl"""",'� .. _,....

TECNICO: Fco. Eilnger, Olp!. p, Faculdade de Me
dicina do Paraná, assistente do Prof. D."lVIacedo (La
baratario ' da Saude Publica do Est. do Paraná) e
assistente do Prof. Dr. Martin Ficker (São Paulc).

I·
A pedido dos sns, lmu:Ucos executam·ue �{!S ssguintes exames:
Urma (completo e Plll'dal com dosagem) - Pezes (Aueblt6
verrues, sangue uCttlto) -, Escarro (pf'squiza do bacilo de
Kodl) - Saefeçã� (p":sql1izI< ,de diploeoeos etc. espermatozoi
de,;) -: SiU�!Jua \;:Jorodiagno>;tlco dtl Lut's, peBquiza de Hema
tO:1.0;11:IO>I, Contnwm de. glohul.ollr. ter�po ue coagulação o de I
l3l\lli}l?il, d"sagem d,: liemo.g;l?bl!l.u:.,.....•..g-l.l..

co�e•.�iCi4i). U1'ico, 1'�lv;il.(l Ida \; ldll.l Tito) .- Ltquor i.Exame cltoj'mcterleCOplco, r!'[,�ao do
lüdlD, etc . .! "'. MUC9 fti.isai (petitlliiZlt do Bacilode Hausen)
U.lc�ra (pesCJ�lza. de, Tr"poueu:iil.: P�.li.dl1)

- Su.eco 6i3striCCl (f!- I:xar,le complhO, dQ2Clgem da aCIdez, lOangue oculta "te.)

FOl'l1e,"en,los laminas e ncipi"ntei gratui bmeute.· '2
�

•...; __ �- ... => � � -- A
-

<r!!C nen--.f,-r,,,,,--.=,,�
..

c .."._0'
'

.....�._�!.:::::,.!",-._�.,.��,\�_Ir� �·_$-.5>-I_'_··',r'w
-�;< ." �--<,...,�. ���•. ��

filiÇl.d08,

I
�-----'-�-·ICLUBRA QUE PERTBNCE: � � ._.'-_

-------,

.�--�---'-'-�---�--._�.:-=-='�-=.��I
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Berlim foi há dias, novamente
bombardeada por uma cerrada

. formação de bambardeadores
aliados. _

f ,.:7.
.

.__: l'jil.'{.',<r '

O terrítorio da Checo-Slova

quia fo,i wbre\'oaJo rlOr mune
ro�os bombprdeiros t..pr:e-amerl

'\ :As prine.pais capitais da Eu- canos, os quais, depo,is de je
. ' ropa, o.cnpaÜa pelos alel'nães, ro- rem atacado seus obj,etívos na

r.am alvo de p:oderosos tornhar- Euroj:.{l Central, foram pousar em

deios aliados. aérordrOlll:OS si:uados no lerr1t<)-
.

..____,......._ rio soviétioJ.

Os al;aniães persistau :elU por
I

li!m evid'encia sua «arma secreta»), Milhares de ton�ladas de tom-

.. 'ténd'o bombardead.O s·em exito; . bas de alto poder explosivo e

algUmas locaHdad�s d{) sul clJ incendiário est[.ü s2nçlú wnti·

Inglat>eiTa. nuamente arrojad�s contra as li·
_.....,.'-" MiaS de abastecilnentos dos n�1-

.

Os. nazistas (oJitÍ'nuam enca" zistas qu:e Jefenuem-s·e da inva

rando com extrema seriedade, as sEo aliada.

possibili.dacles de novos elesem:' ----

, barqu€s aliados ;em «alguma Somam-�e aos milhar,es {} nu-

parie dú Atlali.tieo Oéidental.;l meIQ .de prisioÜ'; t'05 já interna-

•---_:_
tios .em campos de conoentração

�; ,:\.i ferrovias que ligam a Jtt- ta Grã-Bl-etanha, como resultac·o

gosIavia com a Italia, fora).n .d!e� das pri.n1!eiras semanas da aber-

Iínitívamente cortadas pelos tura da segunda frente. Lóndres 8 AP - O MinÍstrl

#nilheiros do �.aL Tito. -- dD Ar informou que durantf
.----....._ Os destroyers das armadas a tarde de ontem, os !>ümbar.

A Alemanha, dia após dia, per con'ibinadas dos Estac;'os Unidos deil'os da RAF de8i1�chatafll
die as possibilidades de Vll� 'a; e Grã-Br'etanha, apoiam �fiü�n- mais um violento ataque con

s€fvir-sre �fident,emel1fe do p'etro 'tlemente' {) d-es-eml:iarque dos co- ira as instalações de lança'
feo rum.:eno, d'esde que os ,hOÜ1- vos' contillg-ent,es aliaJos na illeuto das bomb3S voadoras

bâJ'd€iros aliados têm ataca'do os França, que reforçarão os já a'i. .t' outros objetivos militares Dt

'Põ�;os dJê PloestL ,existentes.
.

norte da Fraoça.
•.:.....-�I,___;.;_•.-._-'�,;;;;,.-I-'.X .� ..- ...�+.-.�-.•.- ........._-�-:tx .-.•.-- ....-§.- ...�.-.;;;". .. -:+.�.

II��
�I ·11�!�:OCt�:�il�j t·· �� lU=��.......�:;-=-..

<)-.-.-.-.-.-+-.-.�.

.

Proibidas a realização ®••• ' �@lO® :t..�+.� ®

Soe. Bonanmadora da Mad61ra L� IdeRi�lI!i(�iIlN� PIl��I�:! i Exportadora do Madoiras S. l ,
......•.. '

COMPRA..SE· �;���� g�e�t�l�!�r;�i�a����:ee��!. Stock permanente de: :
I vtbrawo p,opular durante com1",: Madeiras de construção em ge- !

Madeiras em Toras üos e l'eútüc,,:s agremb:ivas, in-:, ra.", F.orros., Soalhos, Molduras
•

I
SinUdIn .idüas ue anarQUil.1.. e :s.U?.... � !

I
v�t"são da ordem', o s€cretan!J .. etc ..

.

como' SEja BAGUASSÚ, CACHETA, BICUlVA, LUCU-. de segurmlça do Estado :do R:iiJ .:
.

• :
R1\NA) CEDRO, CANELA, PEROBA e outra qualidades, pro,iaiu a realização de 'comiclüs I:' Telefone 1337 :

populares naquele Estado, s;em .. U
..

'Ilna 7 de Setembro
.

prévia auiorizaçãp daquoela se-I': B L U M ENA· Santa Catarina !

-1IiI IIIII IIA ilÍÍtilIcWlllIii I cr'2tarj_a.
.

,�� t 1 ® (g o E)� �•••••••G

"VIRGE1\II ESPECIALIDADE"
da t:IA. WETZEt. INDUSTRIAL JOINVILLE (Mar". R.gistrada) I: ,(f@h .....
(o,nserva O t�ddo da roupa pórque lava facilmente e com rapidez. ''l'�'-iii'';,;''ii?t(iii(;�ii''l4ii�i'�

·1I�..e1�� Bllrlllwll•.1114]11 1I BI ,llml..�..�BE� �gg�..me�DI
·

Aa � ���a!!��..m�'m&R.=i!$��=��

C·' ·d·······... I.··.a
'.'

. .

. r

de BlulD.eoélu
.e·.··.···

'.

Blumenau, 9 de Julho de. 1944

Noticias' resumidas da ·guerra
o alio c:q.mandQ .alíado diz 'em

$lspacl:O;es;p�cíal, estarem em p�e
na .oíensíva as tropas anglo
�oN�Hlmel'icanas que abriram .. a

··2a'f.pcnt;e;

Prosseguem os russos em sua

íulmínan:e o:·en:iava:emtcr í o. i:()
polonez, tendo já rccaptura-!o di
v-ersas localidades ímportantes.

Com a queda de Cherburgo,
asseguraram os aliados a supre
macía em toda a península �da
Normandia.

;' 'Novos exitos conseguiram os'
.

hritanicos na Bírmanla, com a

captura de outra importante 10-

c:alÚ:lf;\de, a cidade de Nogaung.

:tA�- � --;;--

O . rnovimênto cíandestíno na

Dinamarca tonla" rumo de uma
r'€b�H�o geral, segundo anun

d:anl os
.

telegramas procedentes
da propria f:ol1�e g.ermani:ca.

Eliciencia das operacóes navais
britaníeas ..' na invasão

L:mc1res, 8 (B NS) - A parte dencia com que as -operações
qU.ff ,está sendo desempimhada navais da marinha l'eal foram

. pela marinha. real brítalllca n.a planejadas e levadas a efl·L<p.
..• hwasf..o da fortal-eza. europeia Os proprios alemães, no S'2U jor
foi o que mais iuipressiKmou o uat oficial «.MHtaerhsch e» .

ex

grenBral De Gaulle e sua comi- pÍ'es�ram de um modp inequi\"o
Uva, quando de visita ás costas VOGO a mesma admiraçz..o mani-

da INormandia, comentarIa () «Ti festada peIo General De GauIr!?,
n:!eS) que acrescenta: «Tanto b com as seguintes palavras: -{

góf:!heral com� os de seu' s,equLo;

j'
«O çantonei� realizado peia l�a

riefel'irá:rn-se ·com irrestrita ad� . rinha britanLca, 'provou S0r um

llliraçf.o á s'Uper:Q:ridp.de tecn�-. 40s :ll1elhór;es triunfos ddS for

ca "ô�s força.B a1i�da�. e ng1io ero.-.I í;;�Sde.· ��vasão anglo ,nor:B-ame

!l'OlTIlZaram elegol'os pela eh-. nca.n,a�p;, . I. ,c
.

c.. '"eÃO VIRe r.L..:Jr '" i> l;,�7
i< '.

ESPECIALIDADE

Auxiliadora Predial S,! A. I riogressos·-·:+
.'

.

A 'V' f S'· O''
no campo «I� rad,o

.' . '. .

. teleforna

Grande quantidade de p'inicilin8 Da perd� de direito
.

.

....
'. .

... . ". de pensa0
chegada dos Estados' UOldos Rio. 30 (A. N.) _

A Camara
de Previdencía Social, do Con
selho Nacional do Trabalho, em

decisão, esclareceu que, «ex vi»
do artigo 34, n. 6, do decreto 11.

20.465 de 1931., perdem direito
á pensão os pensíonistas de qual
quer categoria, nos casos com

provados de vida desonesta».

.-..-.-.-.-.-.-�-.--.
'.

Anél

__.. «Estou hlrpl"madn de que .a

penicilina que chegou já foi .li
berada pela Alfandega. A sua ills

tríbuição ficará a cargo das au

toridades brasileiras, porquê o

caso nãn' é para desperdícios ',ê
a clara visão d-o governo :do Bra
sil já se apercebeu de suas de

vidas. proporções, Há uma quo
ta limite pata o fornecimento IilO
Brasil.
Essa quota pode variar con.or- Perdeu-se um anél entre f

me sejam maiores PU menores os Café Pinguim e Ponto Ohich
reclamos dos diferentes campos Gratifica- se a quem enti egar
de batalha. Porísso. torna-se in- aO seu proprietario Fermino de

dispensável uma distribuição e Marques! funcionaria do Banco

um. consumo equíhbrados». do Brasil.
•..:::..:+::_.-.-.-.-.......�.-. X .-.-.-�-.-.-.""'.-.•-.

Para as vitimas da incendlo da Velha

Rio, 1 (A. N.) - IA reporta
gem fôra 'Íllformada de que es

tava sendo desembarcada no R�o,
d primeira remessa de pemcilína
procedente dos Estados Uni.íos.
Sem perda doe tempo, correu a

Embaixada Americana que, aliás,
conseguindo do seu goverco, em
caráter excepcional, doações da
famosa droga para a salvação
de vidas brasileiras, "8 pediu q:a
ra� avistar-se com o embaixador
Jeííerson Caff-::;ry. S. exa. aquies
ceu em receber-nos 'e, coré.íalmen

te, deu-nos as informações que
lhe solícítamos:
� «E' verdade. Desemba rcou

no Rio a primeira remessa .co

.

mercíal de' peniclína "produzída
fiOS Estadas

.

Unidos,
._,. «Em grande quantírlade ?
- «Na mnib1' quantidade posei

vel no .momen.o - responde-nos
o diplomata. á parcela aqui ebe-

.

gada, agora, é uma das .que Ln

regram o total de ..127.500.000..
de unidades' Oxíord reservadas,
durante junho, pelo meu país aos
bra�Ueii'Os. CUlLOS tles'�l11bar�

ques se s'eguirão a este. Cineo

importantes firmas nor!e-am�Ii·
cap,as est1:o 'emp'�nhacas na pln·

duç&o do }n-edi,::.amen:o, qu'? aqui
será distribuído s.ob o conti ole
L�O Serviço Nacional ele Fisca!i·

zação de M,edkLna, do Ministé
lia da Educaçao 'e Saude.
- «Poc!'C o sr. embaixador Caf·

fery adbnfar-l:O.5 qU:J.ü{lo COHlC
çd'I'á a disiriLuiç:o'?

O sr. J'effersü!l CaUêl'Y ·nlo '.:0'1.:
l"eCU2a ao esc!afe( im<;;!.1�:o :

.-.-....,...:."-.-..- ..�.-..-.

Violento ataque contra
as instalações de
bombas ·.yoadoras

Não echôu em vão a inicia

ti-l
uns levando pessoalmente aos

va do Rotai i C'uce de Bíumenau, vítímados auxilias urgentes, ou

terça-tcíra ultima, contribuindo tros por nosso intermédio con ..

com 190 cruzeiros para a cam- tríbuindo em dinheiro.

panha de «Cidade de Bíumenau» Ontem somou-se á nossa lista

eu, favor da Família Thomaz, de rontríbutções mais uma no

de Souza, que, conforme vimos va de parte da Prefeitura M11-
repetindo. ficou reduzida á mm nicípal e que nós foi entregue
gua com o ino:endj{) que doevow'u; peln seu digno e conoeitund'o.

inteiramente a casa em qu,c: mal Pr<ef.êLú Alfredn Campos, na im·

ravam na Velha, na ma'dmgada portanci.a de duzentos cruzd.ros .

di!:! 4 de junho ummo. Com {}lla- I Registrau'!o.s aqui os nossos rsp�

tro· fillws menores em casa e I ciaes agrad.ecimen!os por mai:

!:'e111
.

qualquer roupa Ou uN�llr?i-
.

;esta bela e nobre açi::o do nos",l()

lio domestk:os
.

a situaçiIo a que Fode.!" municipnI.
.

fio1Ue xpústa a familia viünta- Assim; a limite a que já �h�gOi'.
da vela fatalidade él1i djveras nossa lista é o reguinte: .

dolorosa. Dai hav'er corres'ÇOCn-' Import. publicada Cr. $ 430,O�;
diuo, d!Csdc log�o<, a nOssa rO)nl- PreÍ':'ituru Munidpul Cr. 8200,OC
lação ao apel';,) pDr nós f('it9� Total Cr. �� 6oo.0U

Do dia iO d'e julho a. ç. em Giant', serão pngos

em nosso escritório, a rua 15 de N'Jv;. mbro D. 714,08

juros do t(l. semestre de 1944 sobre as Letras Hipo

tecárias, seódo:

Cr$ 8,:'JO' sobre as da 2a. a 10a. emissão;

Cr$ 20,00 sobre &s do v"lol' numinal de

Cr$ 500,O() das l1a. â 443. emissões;

40,00 sobre 8S do valor nominal de

Cr$ 1.000,00 das lIa. a 44a. emissões.
Cr$

I
Blumenau, 7 de Julho de 1944.

Souiadada Comercial L1voniu8 Ltda.
--�--

Bgua da Colonia
WETZEL

PraGO do Rio, La Menor
e Rapsodia

encontra-se a venda 'nas
farmacias e Drogarias.

ll1ml!'
#t4".tUn ,j; .A/UI··
kdi'f! .dfJ...em.:,�;:.

o \lEt�OS 'tt�fJ!t,.iJGt;
oi ,venCI $l.M!'=0-
I: Ul!;ll'H"'�OU

'�iI.S�.

(!) •••••.••"' � ••.�fiO e •.•••++ +· e
� �

. � Instituto M.édico Dr. CARVALHO �
� 4
.. -.
• •

= - Diagnósticos Clinicos .- :
• Metabolismo basal - Eletrocar·Diografia - Labora· ..

f tório de Análises (sangue"'-fézes-urina, etc.) :
.

i QÍnica especializldt de Senhoras i

•._:. (Pôr-turbações menstruais, esterilidade, alterações se- ! .,1:�maj8, incómodtlS da adolecência e da idade critica,.:
.. inflflmaçõt's genitais, etc.) •
• t
.. Alamed.a Rio Branco. 3 ,..... DJumenau - Telefone. t202 �

@ ®

i) e O® -
:•• t:•••®

IH.à i.l(l&f 1>1;1..j,.<;.. vlJi ....t ... t>.hA··
���.�k�,,;,J,;.AI�$�.

o .Sabão

Aníversarloe:
F8zeru .anvs hpjf1!
O Soro Hernení Santos
O snr. Arnaldo Jactnto
O Snr. Df'Híno :Mlgueis
A Snra, D. Benta dos Santos

Dutra, esposa do Saro Vitor
Dutra, residente em Itl'jt.í.
O jovem Humberto, filho dó

Snr, VihH Zsguiui, residente
em ItBhí.
Fazem anos segunda'feira
O pgaJante menino Amauri

filho do Sr. Agenor Santus.
A Sara. D. Amella Melo Ro�

belo, esposa cio Sr.. Idelmíro
Rebelo, e O· BUf. João Alcan
tara Pereira, residente em

ItsjUÍ
- ***-

Olhar!" ••
Deixemos que nossos olhos

'éIlitam tôda a beleza da alma.
Jamals désviemos nosso olhar
de quem nos dirige ti palavra.
pois isso é sinal de covardia
e !alta de franqueza'

'***
Não conhmda! •••
Muitüs mulheres confundem'

a interprettHll maIos olhares
de que são objeto. Nunea
pen�am que talvez pOSI';!.lIn
eles ser, Dão de admir3(jão,
mas precisamente de critica

pela sua "toHette" cXllgBrada
ou descuidada
Anll.lisNWl.S Ih)SSil "toih'He"

e nosso "môquihlge" anles de
;;airmos a rU<l e B§si,Q pode'
remos df'cHnH' (l verduüeiro
sentidO de c�,da olhar!,

.... '-:: ..

Londres, 8 (BNS) - ,;Expe-'
riencias de radio telefonia rea

lisados por cientistas da i.mpor
tante estrada de ferro britanici.l;
demonstraram que d·epois da
gnerrra os passagdros podêrüo
comunicar-t:� tom suas resi(!.:'n-'
das ou �scritoiio5, durante a

v.iajenp, esc,rt;ve n Tim·es. «As·
estradas üe f'sNO britanicas ar.,;

ganisaram um s,(;l'viço de radio
completo, o qual, permite a co",\
municação com inumeras outras

ferrovias. A instalação dest� s":r�

viço imp;ürta na GOllstruç�b fi,,?
42 estações fixa:; .e quarenta mo'"

VoCiS, e constitu:! uma precauçf:o
de guerra contra possív·,,,is rutu�
ras de outros mei1J3 d'2 comulli�

cação. Da mesma forma foram:
aumentados em grande extensf;a
os sis��mas íclef:oníros c tcIegrai
fkos d'e todas as estraebs d",
ferro sencJ.o qu;� 21.000 miHiaS'
de fio, n:)pr:J3-enta.ndo "129 cir"\
cuitos adicio'nais; foram acres ...

c':'l1tU(;OS aos já exisÍ'Cllt'2S;·>.

.-+--,.._.. '1} -�.� <1>-."",,+ -' .•__.":

Desc��u�ria d2 um
ii®rivado fia pmliciUna

Rio, 30 (A. N.) --'- �'e�undo Ü1-'
formaçBes prestadas p:�'lo Escri
tório do Conselheiro Oomcrcial
da Embaixada do Brasil nos E.'
U. A, e encaminhada ao Minis�
tério da Educação e Sande .os

srs: 'BrIns Eno;:h e Kurt DalJ:crs";
teinel", amt os r:�íugiaclos a!:;:�
mf:.es, residentes na Inglat2lT:lj
c!'Cscobriram uma nova droga d,

qü� deram o nome dê "Vivki'i-,
na·) que é um d?senvolvim2inW
da já famosa p�lüd1ina. A la.

experiencia com o no\'o m::dica�
11'1€nto foi feita pdo propriQ ií1�
yen(ol'.o sr. Enoch que injetou
em si uma cultura de bacU,os :vi�
rul>entissimos, curandD-se com a.
('viviCilina:. A nova droga é t011,.

siderada d·e grande .encácia para
combater a septicemia, amastói�

t}e e CilSOS agudos de ap�ndidte!
e peri:onite. Notidam-se algt('"
mas curas exxtraordinárius reil�.

lizadas com a nova droga '.10,
Wellhüuse Hospital em Londres.'

"'f>.\\�O VIReI:',) -0 I!A .-v..., <.;17
(� h'fTIEL INOIJS'fRlAL
JOINVILLE ..
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