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{anual '- Cr. $' 6nOO

Assinaturas: (SsmestraICr.$ 35 00

NUmb!O: (Coloniiii Cr.$ 20,00
.. CAvulso (1,30

(Atrãz�.do 0,50
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'OVO avan ona ormand
•

Ia
cupada laboire Sully
s as tropas-Iv esra t

·,lIdo ai mão an n la'o re o
s lia s .. lor de areul n

,::,p

çaram para o sul, ocuparam La- que forças nazistas foram obri-] setor -de Carenten, contínuam i .---.....,�-------'----,...;.:_.-----------

Doire Sul!y, ultrapassando a ci- gadas a recuar, medíante avan- avançar em ambas as margens Pa'teos ferrnva·arlos da, ISla-g..
dade para o lado leste,

.

ço das forças frescas norte-ame- dtl rio Larue, já tendo alcançado ti BI 5 g
Nova York, 14 (A. P.) r-: '.o co- ricanas no se.or de �o.rmand.ia.:.·, .

as redondezas d�' 'I'risbaíchou,' Violenta' ante' ata�adftsmando alemão transmitiu pela Supremo Q. G. Alwdo,' 14 'avançando para o sul e oeste tIe lU II 11111 Iü UIfIJI

;tliSaSoCraa'd"'dO:rS�' ::'�:�i�:SP.) -;:dtr:::rlii:�·�s<:I:�;�::s.adO. um vif!.lento
II

.

u UU..",IIWU, I�m' ��I IiIOI "'C1Jlltra"ataque alemiRo
. na área -.eo ,Rhur :�b��in;�sls;d(:' o�')naz���al����

,

. ",�"".qw,"_, f.echaram um violento contra-ata-
.

Londres, 14 (1\; P.) - E' P se- "quites, sob o c01l1anUci',dós'bom- Que noturno contra tropas norte

guínte o texto do coníunlcado do bardeiros da RAF atacaráin Vit- I. amérícanas, tentando consolidar.

O nosso 32 B. C. já ãem efetl- ,Ministerio do Ar: No decorrer rios objetivo?
..

indu
.. strl.·ais na'arêl\.·.I. su.as posições no monte Moooíre,

vado seu novo comandante.' E' da ncí.e de quinta-feira umape- de Rhur, alem disso foram )11l., .sendo que Os contra ataques fo-

ele o SI'. Tte. Oel. José �i<e �fl{)ll� quena formação de aviões Mos nadas as aguas inImigas..' •... mm todos rechassados.

Alvarenga, competente e ilustre
'. . . b

.

oficía! de nosso Exercito. e- que' Ca'p""'or "'1: s tropas
Instruções que ?'egulam a prova de ha �litação, por

tem uma folha de serviços das:
.'

.•..
.
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.

.

", .

.

.

:'.. .

Delegaçao, para extf'anu.me1'drio.-m��n8a�i8ta da Divisão

mais brilhantes, , . ;�
..

, :.

'

.

. . do Imposto de Renda (Deleqacia 'i3eccwnal do Imposto

. �1�:�;1:1;��:P'H3�2�72i� russas.
. .

I lhas
de d!eMi�i�;éri:I:;�1����da · I'rlltlcallle lIe Escrilírlo

a oíicíalídade do . B-; C. �,;suâ. .., '. ',.

,

' ':'
"

.>; ..:..:..
.. - '.

Faço publica a abertura,' l}or I
4: SCTV'ÇO Militar - Ao can-

banda de musica. Nova York, 14 (A. ,.p.) _:, J).:} nazista' se �nCOll1.trar .em.§an�-I·· t�e��ntes'do 8° Exercito imperial I esta Delegacia, Seccio:wl �o_ Inr- di�a�o do sexo n1a�Culil:O _

será'

Segunda-fieira o Sr. Tte 'Qel. correspondente de guerra da Los os canhões de artllharia alia •• �Jlill. de tentar romper o cerco t posto de Renda, da mscnçao a exigida, no ato da mscnçao, a

Mello Alvarenga assurnío o to- Assocíated Press, .'
-. da estão massacrando as tropas] que vem mantendo as tropas

I
prova de habilitação para .extra- prova de .quítação com o serviço

mando da, s�a unidade, recebên� ',. Fré.!1te russa .:..:_,. Vi1na, foi cap- ,"'inimigas e forçando a ''aba,lncttl:lmr t:lluerkanás e australianas. numerário-luensalista _ Pra- Lua militar.'
,

dei·o dasmãos dO sr. Ma.1'Ü'rHIé- turada pelas tropas russas ,�re. atnrdoadüE seus _refugios. itren�·e Bal.liça � O'Japã,o lau- t'e de Escritório V. 5., Srmül<ldB í3 C"pl7cidtlde Fi

rodóto Batista Calvaca'nH. pois de cinoo dias de furi';)::;as (ta- ,

Frente Pacifico - UnUades!la çou nova oÍensiva'JerrHlil'eção -a .2. Esía JlfCwa destina-se ao sica - O candidato será' subme-

O sr. ne. CeI. Jósé de M·ello' talhas nas ruaIS da' Cidade. eSta- vais, <e:' aviões doe' 'porta-aviões China, ca[ltura",do Ha:ngyang '{; preenchi,m;::n�o de'vagas e�;is;en� tld'l) ti pfl)Va<l1f s!'l:llirlaü� e ,c'J.]:a-

Alvarocnga veio aca!Upanhado de lin· ordenou salvar 24 tir.)s, com 1:()mbardeara1l1 oe metralharam a centros ferri}viarii)s. tes nesta D-eh;gacia. cidade tisica, de carã:ber elimi\-

!SU,a Exma. Sra. oe dois' filhos. canhões 324 em Moscou -em co- ilha Gu.::m, ro�a de descida, pa'ra !Na frente aérea mais de mil 3. Dia da abertura: 10 de natório, pela gual se w�l'if�que

achando-s� hospedadi) no RoteI

�:mor.açã.O
da �Tit6ria. l:�s.sa.;

e

...
:l� a.�; i�h�� Marianas que conduz np

" b.ombard.eiras. pesadOS. aIllericB1 Julho de 1944; dia do 'encerra�
..

n�o .ap�esentar '(':0.�nçRS
.

tnins.

EW-e. ' Vilna. O exerCJto SOvletlJCO ja toerntono m8tropolltano dn h- nos exaltados por .caças ataca-' mento: 8 de Agost-o d'e 1944;' lliISSIV€IS, alteraçoes orgamcas ou

Aa novo Comtlf;. dia 32 B. ;C. ultrapassou Vilna, enc�mtrélüdD- pão. O g.eneral jap:onez MaU2\) ram furiosamente Munich pela ,ás 17 horas.
. funciúnais dps div<cXS0S apare-

«CUade de Bhtmenawl apl'csen;a se agora fi 30 milhas :da' :ftol1- '·está l�eu:nindo o resto dos r�n1a- teroeir<). VeZ consecutiva. 4. Os trabalhos serão regu- ihos e sistemas, b<;>m como CO't1�

cumprimentos e alm'eja que sua feira da prussia Or1ental.,. lados pelas Instruções Gerais tra-indicação para o exercido 'da

lestadia :em Blitmel1élU transc()!'- Na fvel1te da: Normandia' - "
..'!ar'iAs·; n�rta'ntas.· L� h !'iU#dei ft.s-

baL;:adas FeIo Presidente do De� função, por anormal a lTIoríplógi-

'ra muito feliz. Ape�r de uma unidade suicida I' 'li lU fi pU illíliti Uu UniS II lU partamento do Serviço Publico ca ou fundonal.
,

.. '

. . (Portaria nO 164, de 17/Gí43) e 6. ,A prova constará·Ide
.

E·slli.1d·�nles;··chl·D;e'ses "umo' co' "�Iii�dtfts O!l ,FliPa�fa poelas instruções baixadas p'ela PrJlrf,e I - POl'tll.1uêS D Mats-

U 011 II " 'Bi ,li 11'1' U aosQ I !1lIt1T Banca ExaminadDra designada matica (nivel de diHculdadiB dét

La.leu,·es '...de·.· ·p.ra-m.DI-ra' :Iin.. hg· pelo Snr. Dire,oJ da D)visão 'do la. sérÍ!e ginasial), compre,c:nd'ei1:-

II II· III" mil n Suptemo Q, G. Aliado, 1·1 Linsay e uma composição qu� Imposto de Renda.
. .

do:
'

.

.(A. P,) - Caças e bombardeiro� transportava tank,es assinalada 5. A eventual mudança de re- a) corn�ç&o de, no �ninima d,ez

l'iod;Ü que vai do corn;'eço de ifeve..; .'aliados ataca'ram ontem' as ba- Íla ar�a La-Vale, além disso fo sidencia deverá ser comunicada, textos, que apl'esentem ,enos }"8-'

reiro até agosto, foi designado terias :l1azistas no Q. G. Alemãp ram bombardeadas instalaçõés obrigatóriamente, a {'sta Delega-Ilaüvos a assuntps do seguinte

pelo Governo' para súem orgà� instalado nas proximidades de ferr:eas ,em Cartl'les. cia. ; programa:

nizados .9S acámplune.ntos
.

eUl
. 6. A sitUdÇão dos candid""toS' 1. Ortografh Oficial.

�ssa.
� . ! Bauco d(O' Brasil: S"" -I. Explodiram bombas habilitados e admitidos será re- 2. neç6es nominais, pnuo-

. tb�'lItorio de 1943 em "'Jeru��leln '

guIada pela legislação r'elativa palmente as dos n.om·,=s com�os:-
oi»iil ao pessoal extranumerário. .

tos.
, '

Blumenau, 6 de Julho d� 1944 3; PrOnomes; formas obliquas
e sua colocação na iras'e.
4, Verbos.regulares, ir'l'egur

lares, def'ectivos e promoninais.
Uw impess:oal dos verbos haver
e fazer.

,

5. SintaM) regular d� GO:l1CDr·
danda.
6. Reg�nda de verbus usados

com ll1ais frequencia, Uso da era·

se.
,

'

b) resolução de, no minimol
dez questÕés objt!tivas sobre as·

suntos' do seguinte programa: .

1. Operaçces fundame,ntais 1':0

(Oonclue na 4a. pagina)

ulle-

.

Supremo Q. G. Aliado, 14 (AP)
... As tropas norte-americanos que
estão avançando numa frente de
dez milhas, alcançaram um pon-

.

to situado apenas uma milha' e
meia d'e Línsay, depois de terem
capturado a aldeia Strangnes a

tres mílhas da cidade. Na: frente
de Saint-Los os, yanques .aven-
--- --� ....-------��---

Tte. Coronel José de
Mello fUwarenga�

.

Roma, 14 (A. P.) - Eombar
delros da

.

Mauf desfecharam
mais um violento ataque durante
a noite passada contra pateos
ferrovíarios de Milão. Nestas ope

rações foram abatidos 7 apare-

lhos aliados. No decorrer de 24
horas, os pilotos da Mauf leva
ram a eíeito mais de 1800 sor
tidas contra todos os seus ob

jetivos, apesar das condições des
favOrav,els do tempo.

Ministério da
'

fazellda
Divisão do Imposto de Renda

r
Chung�King, 14 (SIC) - Volun

tarios estudantes, �m humero su

poerior á 2.400, terminaram .o $';:U

,estágio em campos dB treinamen
to oe estãü �rvindo agora, nas

forças eXp'edi-cionarias chinesas e

.outros ol'gãos ínilitares. As mb�
,ças' -estudantes destinam;"se ao

serviço médioo 'e sanitário, hem
c()mo a exeroer cargos nos 'ser

viços militares auxHi:ares. Qon-
'tinua a afluencia de >estudantes
chineses ai) voluntariado, oe o 'llie�

Deram' inicio 80 ata;.
que"· os·· ,cbineses Orlando Horta da Costa

Londres, 14 (A. P.) _.:_ A emis
sora de B.erli:m: acabá de anun�

dar que Piny foi evacuada pelas
tropas nazistas.

A Agencia nesta praça do· Jetusalem', 14 (A. P.) \.---'A
"Banco do B1'IlSW' teve 8 gf'ü- agenda noticiosa britanJÍCa aJmn-'

Ch'ung-King, 13 (A. P.) - O Uleza de enviar-nos um exem- dou .que var.i.as bDmbas expl_o:,
alto comandó chinez aln,undou, pIar do Relatol'io da Presi diraru pouco depo,is da meia

que .�. tropas chw'ezas' J deram deneis/deste indituto banca noite de tet'ça feira ;nesta .cidàd'e.
inicio ao ataque pela porta leste rio re!ativo ao exel'cic lo de Registraram-se algumas vitimas
de Murada e Tiching, pri,ndRJal 1943. i pessoais, emhora autoridades na�
objetivo caminho Salwen, OiU" Verificamos 'pelos gra.fiCüs· da revelarem sobre o fato.
de os chinezes capturaram' a: que o completam ter 8ido mui.'

,.'

'. • .'
.

porta fprte da entrada' PllJ:a HUI.' to acentuada a- expansãó do' li 28 IUl1S da lituania
na.

.
" , .' -

.

Banco dn Brasil em todos os

1-:-"
,'-�. .: ; ".

'I
setores de sua atividade, r8 Moscou, 14 (A. P.) _' A �ltima

, Dr. 'R80;ato Cámara tra'andJ üli3Z o promissor de infommçãp aqui recebida adiia:n-

lU.ZI.Df.'e 8.té, mead@.s
senvo1vim�-llto do llOE'SO paiz. ta que trop'as .russas encontrartl-

. de Agosto ",

.

Os nOEso's agradecimeatos 'se apenas 28 quilometros de Li-'

pela remessa feitil.' . tuania.
-'--�---

Detegado SecGÍDl1al

Piui evacuada
pelas nazistas

:Na prova serãp observadas
as soeguintes condiçõ'2s:

1.
'

Nacfoll�7lidaáe _ O candi

dato deverá ser brasileiro nato

ou naturalizadp na fÓrJJla dcfr'
lei. . i •

2. Sexo - Ambos.
'3. Idada - Minima: 18 anos'

<:ompletos, á data do encerra

mellto das inscrições; maxima:

38 anos nncompletos, á· data da
abertura das inscrições.

tor Till ..sur ..
Copyright B.�, N. S., -esp:.ecipl quando as fornlaçÕes; angío-ca-'

para (Cidade. de BlUmenilW), nadens'es começaram a avançar
Londres; ?:r L.; A investida fi- contraobietiyos limitados, a les-

nal contra Cherburgo foi aCOfi- te de Til1y.·
.

. ...

panhada 'pela ação positiva: lJri- Desde a captura definitiva does

tanica no setor de Tilly-Sur-S ta ultima cidade; há pouoos dias,
SeU1l€S, frente de Cae1... O movi- o se!()r de qUe se trata :encan

menta tev'!';) inicio, precisame;nts I' trava-se mais ou menüs p. :ln.ilina madrugada de ante-O:l1t:em; zado, excepto quanto a ° 1)';:'1'a-

ções de patrulha através dos
bosques. Os proplios àtaques es

. poradlcos' de maiOl� enw�l'gadu
'l'd eXibiaul Ónaç(eristicas S�l11e,'

lhantes.
O assalto britanito foi' prece

dido por uma viol-enta barragem
doe artilharia, bvadu n efeito por
canhõ-cs de campanha médios .�

pesados e 'dirigida contra as fOI'

maçã€s inimigas que se agarra-
'.
vdm ás margens do rio SeulL:ls,
numa (Il't��a de apenas ceai jardas
de profundidade. ,

O terreno ness� setor é coberto
de 11l11�1. vegetação abundant·e <2,
diz UPJa m,axima m.ililar franoe-

sa que a luta nos b;osqües é UjIllél'
. voraz «dev:oradora de homens;) .

:No ental1to, O fogo dos. nossos
canhões limpou o terreno e du
rou oerca ele quarenta e dnc:6 ;mi
uutos. Em seguida a nossa in,
fantaria iniciou o avanço, des
tl'uindo com o auxilio di()S 'T,H

ças-honibardeilOS') as sólidas po·
sições gel'lllaniCils.

A bàtalha n.o setor de Calva·
dos continuou por todo o dia,
tendo' as tropas angID-GH1aden.
�es estabelecido novas e fjnnes

posições na zona Ca:en-Caumont,
donlinal1dp, ª estwda (llle liga

ess�::; duas rU:1ttes. A' m�uL:ü' com, tantQ. exilo. D:esde já p-o

que investiam, os nossos contij}� demos, �l1tr-etantó, subOrdi:n.a-Ia!
gentes encontravam os bosques á proxüna ofensiva a sei' âesfe- .

cobertos de cadav·ercs germani- chada pelo g.eneral M:üutgomery,
CDS, como resultado da nossa tre- ,cabendo-nos classifka-Ia como

menda barragem d� fogo. uçij.o prepataroria. Torna�se ain-
As novas posiçõ·es acham-s..; da claro que s� Riomm,�l ps;rdeu

. agora firmement,,= estahel,ecidas, uma grande 'oportunidade para
embora seja aill�a um pOUCD c�-I desfechar um ataque sério, isto

do para deternllnar a ,extensc.o suoedeu no d�carwr eI.os ultimOJ
liDal dessa opemçiIo realizada; I dias.' -.

Cruzei ro I
�����:q;I',i;-"·:ovwr4

Prefiram fi
.

farinha fabricada

. palo MOlNHD jOlNVlllf
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'. "TITULADOS". N(}rmali8��
.

e' HinaBiánoa..pad�" "Qt:'
..•.
a.

Gr. $ �50,00; �adrão 'T' 15, o-, $ 4?O,� "padI'ão E. a. a�$
350.00; C

.. �.·omplementanl!tas:pll.�r�o c.E ..a.cr$ 3!J�.O�,. padra.o.."D"
.

Crel:> 3.0000' e·nndrao,· C a Cr$ 200,00. NJ::LO TITU

LADgs"..2'padrio !'B,fÍJ, Cí$: 200,00;. .'. ".

9. <10 4 Gr' tIfic ";;,0 á. profess01'&B qU�· regeram eurses desi,obrados.
"" ,a ":

a.,._ _

i
.

..

GinasillIios plldI'iio "O" a lÀ'$ .150,00:

se�d�b 1!�lJll:1J;$13:30 e p:adl'�() "E" li Crt. 116,60. Comple..
_ �e:�Bt6s-plld:riiO "Iii;' li; Cr$ 116,60., paul'io "D" a �r. s. �_. �

, ,_', .' ': ". � 'ii' '''C''··Cr'' saRo ''NaO TITULADOS *padrM
iOO,OO' e paur .o ,,_. I., .

.

.

.

.,

,
. "B',' a Cr$ 66,6Q.

' J.642.30 .

4.489,5D

IiSO,OI

11',8
240,flO

, 9;000.00.

8,006,50

t.õ51,oo

,J,\Go.O'a.
.

35Uit
1.110,,0,

,,ga.ta8,Bo
,

,f.4muo
S.8aD."
l.3&o,60

, l.ótu,ou
, S89.oa,

'02.ou
4.13J.,20

" 2-2.795.50,

14.232.90

" 21t:�8t,'lO
.8.225,1.

1.330,ga
805,00

{aS',ao

U4joD·
'

210,GO
106.00'

U.690.2o

, 3SIi.oo

'IOGrOO

650,00

19.3�o.oa

5.0,24.70' ,

fi'.3'i2.30
��GOo.lio

51J4<.00: '

11.5,

, Joo;OO,

310.00
1.100,00-

14.8iO.�1)

4:1&2.fJó

1.138.30

lJl12.fJO
6'69,00

1.95tl,OO,

iOO,@(l
:U!iO,oo
900,00

2.000.60
, 45°,OQ

1.960�OO

40,00

" aaO,DO
".823.80

10.415.\0
,

11.566,80

.22.�60.7f)
,a.ses.8tt

1/146,0.6

'2J2S�QÔ
5ItS,OO,

10.4400.10
�.716.S0

;', .

Oferta t1l. Procu
anunrio$ nesta secção Cr$ 0,50 á linha - Minino 5,00

Caminhão OPEL
Vende-se um de 1 1/2 E X P E O I E N T E

rei. 1099· e, Postal 51
Dr. AcbUIes Balsinl
Diretor-Besponsavel
Dr. Affonso BalsiDJ
Diretor-Proprietario

Oficina Propria
Rua ti de fevereiro, 7

ca "Wanderer", em bom er

tado, Preço Cr$ 1.200,00
., UM TERRENO, sito na

Vila. Neva, nesta cidade, com
5.700 metros quadrados,
.com casa, rancho e demais
.bsmfeitorías.

'

Informações com OTTO Seções de atacado e varejo
WILLE, nesta redação. .

........�-...._.-:.-:-:..-'..I!i!!i._,.-. x�-.�o;s.-..- .._.-'-�...;_.-f Pt eços Foros

.._.. • ,.-_�q.. RlIa Carlos Gomes ,RIO DO SUL

l.24a.2'o

UMA BICICLETA mar-

22.9-iO.20 Uma bôa casa, não multo
longe do centro.

'

Informações na gerencía
desta folha

,Ih, '*** Ef>'J tonelada, em perteíto esta-
3.546.-00

EMPREGADA - precisa-se do, por preço de ocasião.

HI.092.$Q nde uBma. TRt'atahr comAa Sra. Informacões com OTTO
.

; .... �ate eic ovo Iame- WILLE, nesta redação.
1.150,00 da RIO Branco, esquina rua

Lauro Mueller UMA MAQUINA de es·

____

"ro'

,

crever marca "Underwood"
ALUGA·SE uma sala pa- teclado universal, tipo mo-

1950
. ,1'a escritório (sobrado) Rua demo, com carro de 120 es-

. .00 15 de, Novembro, n.' 1043 paços.
.Iníormações no Hotel S. José Preço fixo Cr$ 3.400J)0

*** 'J ,', \

,

'

'.

j, ] ,: ,; UMA MAQUINA de es-

l�,��:;:: PRECISA.SE ele fundldo- crever marca"Rheinmetall"

res e modeladores. Os in.
com carro .de 90 espaços

25.157,90
,. , Preço fIXO Cr$ 2.800,00

teressados pode.rão apresen·.1Ul\fA CAIXA. registradora
'j. .' • B' 1 marca

"National"
11031,20 ...ar-se a Hla ala, 5 ou na

'

p 3 8DO 00
. reço . I

antiga fundição Knoblauch,
1.893,30

I9.000,00 na. ' toupava Seca.
.-"-"-I-Ji-��"-"".

)tlo.ao
2\0;00

11.50

47,40

2.1d,80!
1'00,00

2,28D,00,
-'1; I
u.8�lMmi,G.��'.20

1.13S,3!) .Sernpre foi e contin úa a ser
2.280,OIt

I
'

:�::::: Melhor

C A f .E' .C O M [ T A

fSieira516.60
'50,-00 p IIIIIIIIIII!III__•__• --- _

'Esperem a chegada do novo e ultimo modelo
da ReA Vitor

Tipo Colo nia' Mexicano
Radio·VUtoI;l (lOm todas as perfeições da industria moderna

,

Procurem desde já novos catálogos na

Casa do Americano S. A ..

1���........•.....I.......I........
31.593.80 .__;-6�.��.....:...-4i-��.-. o .-.-.S!!!.-.-.._ ...:....-:._.'

3.879.00, Sociedade Eaneficiadora do Madeira Ltda

ló3.S9&.20

de Madeiras para todos 08 fins
- Telefone 1248

Compra e Venda

2.1oo�,lua 1 �8 Setembro8,250.00'
2.250,00 .-.-...;.....--�-.-���:..-.o �:.:......��-�-::t,_:t-,..__-:+.
�.ooo.oo
1.850.00

1.960.DO

396.00
,

6ó,SO

BARAMORTE, . '

Matador de Baratas

BARAMORTE'732,00
12.555,00 J--4:--"C;J:J�:-"'�-�_'�.....:,:-�-.:x; ._._�_._�_._-.='+:--:.......

SERVICO RAPIDO E GARANTIDO

CONSULTAS': Terça e Quarta·foira - Sexta e Sabado
R U A 15 DE N O V E M B R O. 142

·e••+••�••""1.'t:t:OU��T..t:�-. ...G�®·:·..._···n,.lt..�.•_.�+�o'n:f® •

CIDADE
DE BLUMINAu

Assinaturas
Anual Cr$ 60,00
Semestral 01'$ 35,00
Colonial o-s 20,00

Numeros
Avulso 01'$
À trazado Cr$

030,

0,50
- Colaborações recebidas não

serão devolvidas e fica sua pu'

blicação a criterio da direção.
,;.

- "Cidade de Blumenau" não
se responsabiliza por conceitos
emitidos em artigos assinados .

.-.-�-,,-,,-.,-,.""'''-.''-.,

Papelaria
"M ELI M"

Cxa. Postal, 18 - Telef. 20
.-.-",-.'-+,-.-:+Ii!3._-.-�

•

frigor é Sabor
Das Manteigas a Fina flôr

, " .
.

� .._.._.�

, " •••lI!lUii.<t�.,�,.��+�!u!. ..��GJ

Hão lle�(ulde
"

�'

Uma Tosse ou

Um Resfriado
'.:laosâ, emermidlld.... que pBem
am perigo n. saúde e 'a vid!l� come

iam por uma simples tÓ9S" ou reli'

lriado. Estes: males, embora pareçam

aam importaDcia, devem ser tratadoR

10& todo � cuidado para que não

.. tlggrav_' de maneira a causar

dri05 aborrecimentos- T ,da. aa aI·

feecãea do apparelho respiratorio;
IIU'IlIll símplee grippe. bronchito ou

resfriado, precisam de um remedie

fapido .. efficaz. O Xarope S�O João

• II Indicado pnra este.

,,"os. E' um remedia
ia sabor agradava!, para
.oços. velhos e areanca&.

.

Xarope
São João
Lab. Alvim & Freiias - São Paule

x.......

LenllH bOa
Faça seu pedido'

Telefone 1048
forneceder: JUURHELU

Atenção
AN'XJNClEM NESTE mARIODigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



IJD.el Goward e Bernard MUlas no colossal filme

NQ$so,barco, Nossa alma
o mais humano drama de nosso tempo! Valores que se salíentam por .símesmo! E�ta -

Espétacular drama de heroícas aventuras na Indla misteriosa e perlgosa l - Um filme

película foi olassificada pela Academia de Nova VOi k, como tl maior do anol
. em louvor á .Oamaradsgem, Heroismo e Lealdade! I

.

No programa: Mais dois paí-
NOSSO BARCO, NOSSa ALMA - Deve ser visto. _ NOSSO BARCO, NOSSA ALMA,' pítantes epísodíos da movimentada, misteriosa e moderna série:

é a btstoria. rppleta de alDocões dos valentes homens do mar! +', No progr.: Fox Jornal Dom Wislow na Patrulha Guarda Costa
BABADO e DOM: ás4,30Platéa 3)00 1/2 e Mil. 2,00 -Balcão 2,OC - 1/2 e MiL 1,50 Preços: Platéa 2,00 1/2 e Mil. 1,00 Balcão 1,00

--------�------��------�.------�--------------

·-.Hoje, ,

..ás 8 e Domingo ás 4,30 e 8
,-"_ -_--_

-

-,

i.--

r

15-7·194

GIRI COOPfR " - fRltlCHOT· TONE e RIGHIRD CROMWELL em

Lancei.·os da ludia

n te af'·e p

I
-:

. I
�

--------------���----�--��--�--���-���--�--��--�-

'CA::::;:::;;:����==��==�= ---�-�

Olímpico x União, a se sação da rodada
E bóra' com- c�rlo� nervosis 0, os "'grenás" esperam confian

tes - O União' virá disposto 'a fazer uma grande figura
'

re, randa prélio
---"�--

Concurso Esportivo "Cidade
de Iunienau"

� �'No estadío de Itoupava Nor ttodas as esperanças.. -

.",. te será travada, amanhã a O Aimoré começou o cam

tarde. um dos
.

mais .lnteres- peonato muito mal. DepPls
santes cotejos do campeona- foL sé firmando 'e ja sa acha
to do corrente ano. Aimoré e va possuidor de .otímo car

Guaraní proporcionarão B to, taz. Porem; doming() ..

ultimo
dos que acorrerem. ao cam- decepcionou a "g'regós e troí-
po deste ultimo ama belíssí anos, caindo frente au"ónzeJJ ·QU.. 8,.1, .serã '.'0. "cracik"

�

mals pe.rfel-to?ma portía.
.

do São 'Lourenço por, .al�r v

O Guarani;. não obstante manté contagem:,Contudo. ()
,

possuir uma equipe de real ésquadrão .do b.airro do Gal'. O resultado da _203. apuraçãovalor viu-se dérroradofragó- ela, procurará apagllf esta
rosameute pelo esquadrãode má impressão.

. ' ..

Indaíal, oInternacíonal, per· .' '.' '. .•....... ': .. '. s.

dendo assim dois preciosos '. P�r 1080 �. IUJa entre,AI

pontinhos. Contudo, não fugiu more e GuaranI. fi�anhã, está
ainda das possibilidades do fadad!l .a· �rnplo, �ucesso.. ., .

esquadrão do veterano Walter .

Djrlg�rá. o preho o �r..LUIZ
o título maximo do corrente A .. Maen3dq. A preíímtnar,

ano. e por isso os

.. "bug.'ríno.. s'..
'

.. 1
entre

.�s. aSP.Í.. r.a.·ntas,· seré.•. a[ogarão na parlidá de hoje pelo sr. José Pedro Mazzüli.
.-+-",-,+-",-",-_._"""_otr-�---_.x ._._"-"'_�_",_�.""'"..:..C,.:-".

,'� ..

A ancíedade com que é es préüo, não só pelo valor de
perado o jogo entreas equi- seus integrantes como pelo
pes do Ollmplce, vice líder do fato de jogar em seus pt o
campeonato da . Liga Blume. príos domínios. Entretanto, O
nauense de Desportos, e União União deixou de. ser. aquele
Justifica-se plenamente se 1e adversário bisonho do ano

vermos em consídareção as passado para mostrar no ano

di.ve.rsos fatores. Q.U6.a mesma I
c

..
o.rre.tí.te. o q.UB.D.to vele a

..
·. von:

tem para ser .um prélio sen- tade. -

saelonal.
'.

.

.

.

Na equipe "grená" d�sta-
Evidentemente, a turma do cam se elementos de classe,

Ollmpíco, deve ser apontada taís COmo Waldir, o t<gai"oto
como provaval. vencedora do magestade", Aréeío um za-

Guarani x

o .' Palmeiras, ira, a' Pomerode
credenciad,o a um triunfo

Em Pomarada () lider invic· de domingo ultim.o, na qual
(o preHará com o São Lou. 05 "dourados') deram uma li
renço, ultImo calo cada na ção em regra aos pupilos de
classificação. José Pera..

'

Embora tenhamos qUí:l afil' Para apitar este prelio. a

mar ser o esquadrão' de Au Liga Blumenauense de Das

guaoo nitidamente e superior portos designou o sr, Arnaldo
aos comandos êe:Psssold,não Silva, estando a preliminar.
convem esquecer a surpresa a cargo do sr. José Pera�
.-�-.e;;;!+:-.'--':ot:..,....,-Ji."';".-. � "-�.__,+=.-.-'-'-.,.....-..-,.-..:..

........... m
."

*::;a

I
.

.

Dr•.... C ·A. M A R A
.

.'

ESPECIALISTA .'. ..'

•
TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Molastias das. meninas e mOias..

'

DisturbiOSõ da idade critica. Per� .

turbações neuro-glandulares. OPERAÇ ES do ulero. CVBI'los.
'� trompas. tumOres, ilpendice, ,bernias. etc.

Diatermocoagulação';' Ondas {!urli�s,
CLINICA EM GERAL

Coração, pulmões, riris.· ap. digestivo.
Varices • Ulceras.: - . Doenças· Tropicaes.

CONS.� Rua 15 de llovembro. lIaS {ao lado do Hotel EUte}
RESm.� Rua Ama:leu L.uz, 23 - Fone: 1226. - B L U 1\1' Ir! AP __'*'

.

tramH é .,M

"

I

gueíro looato eficiente. Bódltr periencia de Galego. além do
ho, o homem, das cabeçadas puderio conjuntivo.
sensacionais, Menezes o "pe Por isso, apesar de sermos

queno" que tem. um canhão forçados a apontar fi equipe
em cada pé, e varíos outros local como favorita, é teme.
valores já por demais conhe: roso apontar se deünítívamen
cídos. te, sem perigo de errar, o ven

cedor da porfia.o "onze" tímboense conta
com a classe e o arrojo do
goleiro Ourt, o valor comba.
tívo de Pedrinho, a classe in'
oontestavelde Pavão, e

.,
ex.

Funcionará na arbitragem
o sr. Jcsé Lopes de Oliveira,
devendo a preliminar ser di

rIgida pelo ,sr. Huns Lehmann,

De .acordo com o contido nas bases deste con
curso, foi efetuada 4aJeira ultíma ás 15 horas a 203' a.
puração tendo sido o seguinte o resultado.
BERGO (Palmeiras) 2725 Votos
ARE'ClO (Olimpieo) 2374 "

ARTUR (Olímpico) 1000 "

Schramm (Palmeiras) 838 "

Teixeirinha (Palmeiras) 342 "

Bóia (Aimoré) 324 "

Pie (OliQlpico) 298 I)

Pif!'ca: (Olimpico) 292 "

Rudi (Guarani) 267 ..

Waldir (Olimpico) 219 "

Bódiüho (Olímpico) 189 fi

Emílio (Palmeiras) 107 ".

Waldomiro (Interna cion aI) '83 "

Oscar (8. Lourenço) 83 "

MeÍléles (Palmeiras) 82 "

leb (Olimpico) 73 "

P88so1d (S. LourenQo) 55 UI

Klitzke (Guaruni) 52 .,

Hau (Palmeiras) 49 II

Otavio (Tupi 40 "

Miojo (Aimoré) 39 ..

Aldlnho .. (Palmeiras) 36 "

Augusto (Palmeirás} 36 II

Corrêa (Guarani) S3 "

Batista (Palmeiras) 33 "

Reine (OlimpiC{)) 32
..

janga (PaJmeirss) 30
..

BrUda (Aimoré) 27 "

Menezes (Olímpico) 22 "
Jandre (8. Lourenço) 15 .,

DQquiIlha� (Palmeiras) 14 "

Baumer (Aimoré) 13 ,.

Oe Maria (Palmeiras) 12 "

Herbert, (Palmeiras) 11 "

NéU;)
• ..

(Aimoré) 10 "

E ôutrós menos votados.

.

, G

fRACOS

.-+:-.""".-.-.-�-,.-.--..-,,-.-"'-._..-§-.-.-+-9.

Comercio e Industria Walter
Schmidl S/I

IIssembléa Geral Ortlinarla
De conformidade com os artigoa 88 e 09 do

decreto-lei nr. 2627 de 26 do Setembro de 1940, dou
cienoía aos interessados de que se acham á disposição
dos acionistas na sede social:

a) o relutorio da diretoria sobre marcha dos

negocíos sociaes no exercício findo.
b) cópia do balanço e cópia da conta lucros e

perdas.
c) ,o parecer do conselho fiscal,

e convoco os snrs. acionistas para a assembléa geral
ordinária, que se realizará as 15 horas do diai14 de Agos
to de 1944 na séde social com a seguinte

Ordem do dia
l' Leitura e discussão do relatorio da diretoria,

do balanço, da conta lucros e perdas e do pare
cer do conselho fiscal,

2' Eleição da nova diretoria.
3- Eleição dos membros efetivos e suplentes do

conselho fiscal.
4' Outros assuntos de interesse desta sociedade.

Blumenau, 10 de Julho de 1944.
Luise Schmidt

Diretor presidente
.-.-�-:-.-"-_+:-",-"Eo�-.§.---'''X ...._�+.--::t'-:,�-:+.-...-_.5i>���-.�

Folhinhas para o .ano de 1945
Aguarde a visita pessoa! em sua Casa, ou faça fi sua encomendl!

OITO WILLE, Da Redaciio deste Jornal-

G. MIRANDA
Expedições - Despachos
AGENCIA DE VAPORES
lTAJAI - Rua Dr. Pedro ferreira Nrs. 68/12

CAIXA POSTAL 36 - End. Tel. 'GUIDO
.....

.

v,. &4:,,* &EC p& ;;gt!!R�tA§t*

<��m��.�.2;iW{'!Í?ikm��!S!!��
�. Colicas do figado.�, -/:)ilis :- }::, ôres no cstomagcr
�... , "

-

.

.'

TonteIras i,.:�f..:' Emc;;clUcc?S
�'!l �:�.'�

: _

.l -

'"

� Indigestões - �.:..:.' P;üpüJçôes
PaS::dí"'OS 0'l-""-'I'O'·'I·�· �

.� .... _1 il--' ···l..,..t.., ...'" ...1. �
Lingua suja (J.1zes - Azil �•....I Dôres de cabeça - Peso no estoffi2ZO e mUltas �'�. ,_ outras mdnif�st2(.ões as

'.
-' �

Pllnlas do AbiJade I OSS i

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



. ... e
Rio, - O primeiro brasm�i; mas do "eixo", que aüas, fi

ro que teva seus bens conlís encontram no momento em

HA.dos, tal como se fôsse SÚ llquídação. Falando a um ves
dito do "elxó", é o SDr. Vioen peruno local, aquele paríamen;
te Sabota Llma,

-

ex.deputadu tar declarou que vai dirigir
-;

.pelo Oearã e advo�ado no um memóríal ao chefe do go
Río, há trinta anos. A noticia vêrno solicitando a suspensão
do ato do governo, divulgada dos Bfeitos do decreto até que
na. manhã de hoje, teve sensa· prove sua inocência. Informou
ciC'!.laI repercussão. O ato ainda que ficou surpreso ao

.. prende. se á etrcunatancia de ler o ato, acrescentando que-

ter sido até agora Ó S1". Sa- ignorava absolutamente qual-
boia Lima .sóclo de duas firo quer coisa a esse respeito.

-

-C,mpubia Nacional de Papel
-

e Celulóse
Em Organização
COMUNICADO-"�>;' ...�-"-_.

_- �-': ;_ '"

:;.,._ ."

Miaisterio da fazenda Cidade Social
Bons Itabitos

As crianças somente devem
ler livros íníantls. escolhidos
com acêrto. Outra classe de
leítu ra, levada a perturbação ás
suas mentes.

I As crianças são mais felizes

I' quando se as deixa viver um a
. verdadeira infancía, sem conta c'

il.to com as lutas e problemas dos
pais; é seu dever, pois, deixar
que assim vivam.
Evite que as crianças ouçam

a conversação dos adultos. co'' /-t:rç:� �

mo não podem compreender. :;'.
essas conversas significam para I

.

... - ,- -

ehs problemas que as inquietam e;H.��*<lI-++'lf.�-t+.<O><I',,��ôl?
inútilmente: , I a. .. i

Se seus filhos amam as plan° JJf.n,enl braShtUrO mDr�O
tas· e as flôres� familiarize-os Bftl �p�ª Iii'l� l'I!m��tll
com . elas. eSl'ltque'lbes tudo �rllll!l u,\,,�g í!iR�1A ��i\liUO

quanto desejam saber a êsse
. respeito. Amar a natureza, sigO
nifica afastar-se de muitos pe

lrigos.�-�-��-�-��.�-.-.

Banco Popular e Agricola. do Vale de Itajaí

bre numeres inteiros e fracioná- do- candidato será a média pon-
'rios. derada dos graus 'obtidos, ob- Aniversaries

2. Slstenia legal de unidade eervadosos seguínres pesos:
.

Deüue hoje o antversarío
de medida: medidas de comprí, Parte II ...,. 2 natalicio do snr. Valdevino
mente, área, volume, capacída- Parte 1 ..... 1 Fernandes de Sá conceituado
de ·e massa (Decreto no 4.257, Só será considerado habilita- cidadão residente em Ria do

�!!!!!!!��������������������� de 16/6/1939, do o candídato que obtiver, por Sul.
.: ._�"-'- I R Regra de três simples. essa forma, nota igual ou supe- Fazem anos hoje:

4. Porcentagem, dor a cinquenta pontos. A distinta Surta: Ilse WeisE;,
Esta parte valerá até cem pon- Ocorrendo o empat-e, terá pre- filha do Snr. Seopoldo Weise,

tos, assãm dístribuidçs : ferencía, para olasstíícação, o pessoa muito estimada em nos-
.

Correção de textos, até 60 pon- candidato que obtiver melhor re- 50 meio.
tos.' sultado na parte n. 'O Snr. Hercillo Deeke, digno

�.esoluçã� de questões, até I'
.

8. Obscruações Ger{li�, - a) gerente do BancO Inca desta
4O.·pontos. A inscriçã:o implicará o conheci- praça-.

Só será considerado hablll+a- mente das pres-entes instruções, O Snr. José da Veiga e o Snr.
do, nesta parte, -o candidato que por parte do candídató, e '0 {:io�llL Affonso jacobsen.
obtiver nóta igualou superior promísso tácito de aceitar as t O jovem Egon Stein, filho do
a cinquenta pontos. condtções da prova, tais como Snr Alberto Stein.
: Parte II - Datilografia, consoo aqui se acham estabelecidas e b) - O SI. Ricardo Paulo K'el
tante de cópia corrida de trecho os casos omissos serão resolvi- wegen, pessoa muito bemquís-
impresso.

_

dos
.. pelo Diretor. da Divisão 'de, ta nesta cidade .

Esta parte valerá ·atéoem pon- Seleç[o do D. A. S. P. ' fNasciment s
tos, considerando-se habilitado o . Blumenau, 6 de Julho dP-19t14

. O
candidato que obtiver nota

igUal!
Orlando Horia âu Costa I Encontra se em festas o lar

ou superior .a cinquenta po,n:-os. Deli3gadO - l'�p�esenta�lte da do Snr; Sergio Sc�naider, � de
7 + Nota Futal - A nota il-nal Banca Examinadora, sua esposa D. Luiza Schnaider,

com o naselmento de um forte
!c"to·�1�Q;:•..:-:;.�r.��.��bl��.���� garoto. As nossas Iellcitações,

às mães
.

... Temo!S o'prazer de participar aos srs, subscritores, aos arnl
gos e 'aos interessados em geral, que o Tribunal de Segurança
Nacional; em sessão plena realizada em 13 de Junho p.p., sob
a presidencia do Exmo. Soro Mínístro Dr. Barros Barreto, sendo
relator o Exrno. Snr. Juiz Dr. Raul Machado, houve por bem
confirmar a sentença 'do emérito. Julgador de primeira instância,
Sr. Juiz Comandante Miranda Rodrigues; no processo n' 4.289
instaurado em virtude de representação do Governo do Estado

·

.. II!Im__II!IIiEIIEI8l:alll: ..... ••
do Paranã, absolvendo .QB íncorpcradores desta Companhia, e

reformando a mesma sentença na parte referente ao Supêrínten
dente dos trabalhos de organização, Snr. Nino Casale; absolven·
do o e negar provimento a apelação de ofício (Ministério Publi·
co)'atendendo a propria prova dos autos;

Dos considerandos' da respeitavel sentença da primeira
insfancia, bem como do veneravel 'acordão'> do Tribunal Pleno,
se· infere Que 08 julgadores, diante da pro'V3 abudantissima e

absolutam�nte convincente, oferecida nos autos pela defesa da

Cnmpanhia, re:onheceram a inexisfência de 'qualquer crime ou IlEI!IIIIIItiBl!!l i:llllllIIIIIIIi II2IIl__IIIIIIIII.... •

dolo, seja nas projetadas incorporações da ('Fazenda Guaviróva)',
dàs fábricas de pasta mecânica, de B�nta Catarina. e da" pro·
priedades de S- Miguel, seja na contabilidade. administração. pu
bliddade.e n� organiza.Qão técnical enfim em taàos os trabalhos [
de orgal11zaçao da .Socledade. ,

• _. .

Reconheceu amda aquele TrIbunal a boa fe de fodos os

in�orporatiores e organizadores �a ComPânhi�. e a. real inten
çãO dos mesmos. de montar, efetivamente, a mdu5trl3 do papel
ti da celulose, em grande escala, com a utiliz.ação dos recursos

nacionais; .'
Prosseguimento dos trabalhos I como seja BAGUASSU, CACHETA, BlCUIVA,

LUCU-IParticipamos ainda, que dentro .e:n br�Ye ,serã0 re!nidados I
RANA, CEDRO: CANELA, PEROBA C outra qualidades.

os trabalhos de organização, voluntanameme mterromp,dos no
.

inicio do processo ora conc1uido, para ,0 9ue . es�á sendo con- Rua 1 de Setembro
voéada. uma Assembléa Geral de ACIOnistas Fundador�s Ade�ta "i!Ii!§ Eii ií b&i,La!;:i!ili WMb&! AiiJ

Companhia, ã qual caberá discutir e h<;,m,ologar as p:ovldencl3S
a serem adotadas para a pronta con:;htmção da socledadê e o

próximo ioício de SUa atividade ir;,dustrial. •
.

•

Assim sendo, na época p!e'name!lte flxa�a �el� Asse.m.b!ea
de Acionistas fundadores, sera lança�!, a. SUosc:lçao deflmtlva

do capital éujo recolhimento, em obd!811cta ao dISposto do De- "

ereto-Lei �. 5.956, de 1. de Nevembro d� 1943, ficará e.xclusiv�.
mente a cargo de' conceituados estabeleclment�s ·bancan�s, de�l'
damenie autorizados e aparelbadoS para esse fIm, os qUaIS serao

dados a conhecer oportunamente.
,í Reserva de ações

Atendendo a consideravel numero de pedidos .chegados ultima

nlente á Companhia, comunic!lmoB qu� os pedIdos para reserva

gar�i1ti? de açõés serã� ,atendidOS. medlante preenchimento, pe�o
inte'tessado, de formulano apropriado,. �ornecldo peJa ��mpanhle

.. e atompanhado no importe da respectIVa taxa, dlscnmmada no

mesmo formulario. .

..
....

. EscritóriO e
- Representanles .

.... Desde o inicio de seus trabalhos de organIzaçãO, a Com·

panhia Naciomil de Papel e .C:elulose maf!tem abertos e em ple
no. funcionamento seus escntorios centraIs e"! S,.Paylo. á Rua

Marconi. i24 - 3. andar, telefone, 4:8118 (rede mterna), e um

.escrHóri� na Capital Federal, à Av. RIO Branco, 27� - �5. an:
dar, entrada ].510. telefone. 22 �581 e 22.6831, com .epre::.entan

..

tes nas princípais praças do PaIS.
.

C l(a.) N�no asa e

(Superintendente) ,_

(firma reconhecida pelo 16. Tabeltao)

(Transcrito do '�O Estado de São PaulD"

do dia 7 de Julho de 1944.)
. .

.

_ _ -_ . ._.._.��-�-�_...-:t:-"'--.
._�._.__.-•.,-.-.=. .<t. •X - .

_

Cümpanma Nacional de Seguros Ipiranga

Rio,' Noticls8 proceden
tes de Londres, dão conta da
morte de um jovem brasileiro
que, dBSd e 1942, vlnlw com

batendo contra os nazistas em
várias frentes de b:!t8Iha.
Trata-se de!Hugh Jl'hn Nair,

nascido no DiGírito Federal,
e ex-!uncionádo do Moinho
Inglê3, de onde se "f11StOIl,
f'm maio de 1912, perfi (Servi C'
na guena como voluntário.
Seu pai, sr. Douglas A.rchi.

balde Nair, é gerente d'l
"Houldei' Brulhers", e logo
que John InauiIcs!oU dese-jo
de partir pil.l'a o "fl'ünt", não
teve dúvidus em dar t0:10S 08

papéis neceséilírios para que
o jovem iÔl-'se admitido nas

iileiras do Exercito Bl'itanico.
Intelilrenfé e ativo 9 sebre
tuõo corajoso não tardou ':ohn
11 ser destacado pará as mis
sôe" ms,;s perigosas. Tempos
depois, ja no posto l1e tenente,
ingressou 110 fnIDcSo "Regi
mento de Ourkbtt", para en-

frentar os jupor.êses. Segun·
do: cOIDunictição enviada á
�àIDiH8. pelo govE'rno irglês,
John morreu em COllS€quúu-

I
cia de feriml'n�os. récB�idos
am combate na HHllB, oone S6

.. encontrava o seu regimeuto.
Contava êle 20 anos fie. ídade •

I .-.-:+_-"'_-�-.-"E-4--.-_"

I
.

Ajenção
I ANUNCIEM NESTE DiARIO

'_'.�:':-:"-."-- "-"�.'_-"iJ-·•.x ._�_.BII_.._",_:'·_.�"_.-__" x .-�-.if-:+:-!(-.--:t-"'':-:+��x tt-.-_�--t-_�-""-t-�i:-l'-!f
.

Esportiva I------��.,.,.,.,--,>""""='"""
OS jogos de hoje.no Rio e . em São Paulo

Deposito à dtspoeleão
Deposito Popular. ..

C/Cts. com avlso de 30 dias
." " "

-

"

6() 'dias
Idem ld ,r 9" dias
Idem .

lC'�-m 150 d!as
c/ela. Prazo Fixo 6 mêses
Idem ínem 12 »

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

s 112 0/0
6 O/O

5,2 o/O
.6 OI

g�.:V�.-:-+�'-:.1f."T.�-.:.I.:-+�.�e x®�.-'-••• "�.-.-"'•••-'-.·••�••0

Prado do Rio, La Meno r
e Rapsorua

encontra-se a venda nas
farm3cias· e Drogarias.

.�·Loção·
EIZEl

em Toras

Soc. Beneficiadora de Madeira Ltda�
. - .

COMPRA-SE
Madeiras

foto AffiAnOR (9 Scholz)
Recomenda-sepelo
Esmerado serviço .

Rua 15 de Novembro, 569
��•••�•.-o�.--.-:+-n-�:,�.·.�e ®�",.�....lt.-..:••�••

-

••�.�.... (I
I .--._._._+'_._.��_�_"

"

Escove energical'nente o catelo

e passe, em: st}guida;, unr pente
fino para desprenderem-se as

caspas que ficaram aderídas;
�

Molhe o cabelo com '«(811a111'

poao> e faça massagens no COt!f(JI

cabeludo CO'lU as pontas dos de

dos.
Enxágue a cabeça com agua

m-orna e ensaboe até formar

abundante espuma. HeQita,u ope
ração até o cabelo -Ucar benl

limpo.
Enxaguar, finalmente, com

água e limão, se o cabelo 'é 'Cla

ro, e áKUElc e vinagre, se '�....:escu-
roo

"

Envolva a cabeça numa toalha:

esponjosa. Seque o cabelo ao sol
€ prepare-o com grampos Invisi
veis.
�•••••••+��.++.-t+"('-t � .....

Concurso Esportivo 'Cidade �B 8hnnBnau
--_"".�,�."""�;..;.."....,_...",,,_=�

Qual o jogador mais perfeito dos Clubes filiados
á L. B. D. ?

NOME�� �
__

&&ii #

S. Paulo - Jogarão hoje a Rio --: Esfá marcado para
tarde nesta capital no estadio hoje a noite o prelio entre o
do Pacaembú, 1 piranga e Pdlmei- America e o fluminense no
ras, em continuação do Cam·
peonato Paulista de futebol. estadio do Vasco da Gama. Bas
Este pn;lio vem despertando tante publico deverà assisti

.

eg·
bastante interesse no publico te prelio. pois os diabos rubros
esportivo local, pois o Palmei· se encontram invictos e· isola0

I CLUBE A QUE PERTENCi:
ras sé encontra na primeira co· dos primeiro lugar, enquanto
lõcação com 4 pontos perdidos que o tricolor asta em segundo ASSINATURA
enquanto que o Ipiranga Está I lugar com aPenas 1 ponto per�

-,,----,....-------------

em segundo com 8 pontos per.! dido juntamente com o Canto 1,- -

.

didos. do RIO. --�=- �;n,,-===--��=� s

, w ,.

"VI'RGE)I ESPECIÁLIDADÉ"
WfTZEL_ INDUSTRIAL jOINVILLf (MarcaHegístrada)

facilm€nte e com rapidez
.. \

.. .J....
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