
4
,

A. ordem de Toquio é fuzilar
� .

,
.

..
.

L U',
.

M··············'·�>E·············· ··N·
.:

··A····'. ·u·····
.'

"', .

'.' ..••......
�

'... <:' c. ,

.

. .....,... ...••• .' '.' ..... :

...·.I-.·..

�Í;ri'RI=O MATti'TTNO
• . ..... " fanual - .Cr. $ 6000As:nni!1Ufi'iS: <Semastra[Cr.$· 35 lia .

NUlnl1,!O: (ColunHa. Cr.$ 2n,oIJ
·(l[vuIso··

.

0,30
__ ..

,.
. (Atraziule 0,50

iLL4' �'"'"

I
Etrl, .

prlm�ilo lugar. a ordem, po,rQ:Utl.· , .na desordem nlilda S6 constroi 1
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avía s
Nove.vork - 15, AP Ém todos fuzilados. A 'emissora Acrescentando ser essa anos'

ullla� irradtaç9.o da emissora de revelou que todc s os aviado' 83 ordem do dia. Intormou a
TQkIP .eaptado p'lla comissão res aliados que caírem ou emissora nlponlca que esses

feqe�lll de eomunlcação a� descerem de paraquédas soo aviadores tiveram a mesma
DUnCIGU ha pouco que varios bre o territorio do Japão se' sorte dos que efetuaram o
aviadores Nórte. Ámerlcános tão. igualmente executtidos. primeiro ataque contra Tokio.
que foram capturados quando
do primeiro ataque das super
fortalezas voadora€. pelo con
tra a area norte de. KyvissÍ
durante o mes passado, fnràm Organizaç-

-dos 'serviços'. de a

efici te

Dtaque 'diurno das' bombas .

Planos �ec,et9s para
••..... .. d> '\. ... ..... ".

I I' I . evacllaçao·.geral
"Qª aras' soure· a nR a erra Estocolmo, 15 (SIH) - NoH

Londres 15 AP ....., Anunela- tem pelas bombas voadoras. das chegadas a esta' capital, di
se oficialmente que a 'zona Ja é a quarta vez eonseeutí- zem que os alemães ;estãp tra

meridional da Inglaterra foi va 'que o sul vem sofrendo a çando secretamente, planos pa
atacada durante o dia de ou- queda das bombas planado ra a evacuação dos {governDSI

� títeres da França e da Fi;nla[!1:uia,raso
.

assim como dos pequenos lide-

Atacam os holandezes res bazístas e seus auxiliares na!

Belgíca, Noruega e Holanda, pu';
ra o Reich, áJnedida que os .!exel�
citas aliados avançam pela EUd
ropa. Para esse Um'; os nazis
tas €5tr.0 .preparando vários'
ediíkíos na Alemanha.

Da incompatibilidade
de funçôes " públicas

Londres, 15 (BNS) � O «Dail y I da, o homem já está emperlodc. Sidney, 13 (SIH) � O 'Q. O.
Mírror», divulga um €}:emplo no- de convalescenca. O correspon- Rio, 3 (A. N.) - Esclareceu Aliado na Nova Guiné, informa
tavel da veloridade e eíicíencio dente acrescenta que os aviões o DAPS, que «não há incom.. I que os aparelhos «Mítchell», da
com que os serviços de ambulan empregados nesse mister' são. os patibllídade entre o €xerdc,jü de Força Aérea do Exercito das In ..

ría britanicos ajudam" as Iorcas que na viagem. de ida levam; mrgo·e função publica e a "�l� dias Holandezas, bombardearam
Rio - Tendo sido iniciada a de invasão. A's ·1 horas e BO da .. soldados ie abastecimentos para liquidante de firma comercial, de recentemente, o aérodrorno [apo

produção de toxold� de alurn; n tarde "- eSCrB\'2 o .correspon- a Normandia. Mal são descarre- acordo com a l-egislação vigente, nez do Cabo Charterk, na Ilha
pelo. Instituto "Osvaldo Cruz;' dente de guerra da mencionada gados, {JS aparelhos convertem- desde que o desempenho desta do Timor, avariando a pista e
ficou o De.pnrtarneto.. Naciona.J de I. JOll1.a..

-

Ul.n sold
.. acl.o J'or{>e'ame· se en.l ambulancíaa, prc'stes a. to- , ultima não importe em prejuízo Inceudíandn vários depositas de

Saüde aparelhado para íorn eci- rícano das unidad-es que ataca- ma!' a ton:o feridos.
.

daquele outro,» combustível.
mente aos Departamentos Esta

I
vam Carentam foi ferido no co-

duais Saúde desse· produto cu- ração. A's T horas -e 30 '\:la mes-A
" .

[as. primeiras partidas. [a foraml m..

a tarde, graças aos 'sen.'iç.os . ·.V·.·.·a.···.···.. ·.n· ç'·········a·-

·m ·o····s r u. S S·OSremetidas á. alguns Estados. prestados pelas ambulaucíes aé-
Destina se esse produto a ímu- reas brítanícas, o fiOldádo S8.
nizaçãa ative de crianças, con- achava na mesa. de operações

d
III

.

P'ira a difleria que podere, desse d-e um hospital da Inglaterra.
. .I.re· ai1WO· .

a . rus 1-.amaneira. ser feira em uma 50 Em· Vuiude da velocidade com. Ivez.
.' .

que a viagem ponde ser realisâ,

Derivado' de alumen \

.

para combate á
difteria

laneia

Aviso D. 9

prussla Oriental;
Frente normandiu, os norte

americanos movendo se de
SUos para a costa ocidental
da N'i:mnalldía ganharam ires
milhas de terras 8pe&Ur da
desesnerada ddeza doa na

zistr� s: f re.nte da ltalia,' os a·

lemães continuam de posse
da liúha GotiCfJ.

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

II administração civil na fr.ança
libertada

Aumento de vencimentDs em
@rgãos para�stata«s

Rio, 6 (A. N'.) .: A Comissãu;
que procede aos estudos para o

reajustamento elos quadros B dos'
vencimentos do pessoal dos bt

gãos paraestatais subordinados
ao Ministério da Fazenda sed

gundo se noticia, já está de' pos
Ee dos elemçl1los Ileoessários ao

cumprimento· das determinações
do ministfÜ da Fazenda, haven..
do mesi:no' esp�rança de uma so

lução ainda para este mês. Outro;
aspecto da reforma ·em questão
djz respeito a,o salário-faniíllia o

qual s·erá tambem ass'egurado
aos funcilYnál1ios das autarquias.
Ao que 'udianta a iinpreusa il

implantação do aumento det�rd
lllinado pelo governo d�Y';,rá ter

.

;efeito ii �artir d� janeiro desl'e

•

Rio, 5 (A. N.) - -O -pr.esidente
da Republica assinou o seguin ..

te decreto-ld:
.

«Art. lo -,-- A iêspecificação 'dips
uniformes tonstantes do Regula�
mento de Uniformes do P'essoal
do Exercit.o baixado por decreto
nO 10.205, de 10 Ide :agostl> 'de
1942, sofr-e as segu�ntes alteta-
çõ'es: .

. .

a) -'-- Fj.camsuprimidos (JS es ..

potins, as saIteiras de mêta� Ia ·ià'.s
botinas inteiriças; .

b) � E' estab'eledcto {) us'o 1dos
sapatos de v,erniz'preto e meias
pretas lisas em todos 'os unifor
m'i!S para os 'ÜÍiciais >:exo�to nos
de instrução, C9ID 'os guais serão

--�--��--�------------��--��----------- Nova- York 15 AP - Em I Nova York i5 AP - Do cor.

irradiação captada pela es- respondente de guerra da As'

c, u.t..a.....
!lor

..
t.·.. e amer. iea.U.fi

. leve·l:so.Cie.·.t.... pr.. es.s: "Frente. da R.mr.ln }J:u.e os alemães começa- �Ha, soldados sovieticos utra-
ram ti desmúrúdamenlo e' ins;. 'VBssaram.fi cidade de Prnk

ta18Q.ãO tIo forte 'KoniUgbeyj encontrando se agora nas pro
na PruBsia Ocidental. . ximídades da fronteira da

usados burz.eguins de cpuro pr'� ..

t
.

to; .

.

c) � F�ca abolido o 'uso 'dos
calções de gabardine .cinza e ver
de oliva para os oficiais guaíldo
a pé;
a) - EI substituída a sunga '.de

brIm, m'escia azul, pela d·e brim
verde oliva.

Art; 20 - E' permitido até 31
de dez·embro çlo corrent·e ano, o

uso das peças suprimidas pelo
prlCsente decreto,
ArL 30 - O presente decreto

entra em. vigor na data d·� 'sua
publicáção revogadas as dispO'si;'
ções e111 contrári:I)).

.

.
1, Segunda-reira dia 17 do corrente.

fH••••:••'t:.I.J..�.I.. t'�J:Ij:l'!O 0,�.�+:•.• :+:••:.:..·f.�.:+:�+:+�.:+:.+G "
.

... a) Blumenau . eKcluido a linDa do Bairro

ã Instituto Médico Dr� CARVA.LHO
__ ! bl fn�e�i�rCi_alndaiaJ; Timbó, Rodeio, Ibirama� .. e Rio do Sul� � Diagnósticos ,Clinicos .'-'--' � c) Eletro Aço

'$.�. Metabolismo basal - Eletrocai'�Diografia Labora.: 2. L... Terça-,-feira dio 18 do corrento'
: tório de AI;lálises (B8Dgue-fézes-urina, etc.) ••.'. a) Brusque . inclusive a linha do Bairro

! Clínica especializada de Sfnboras! da 'Garcia
"" '

. b) ItajuÍ • Oappar e ItBjaÍ

" (per,tu. r�a.ç?es .m.· enstrU8:iB,. e�te�md.ade, �1teracõe�
..
se-

.lXU8lB, mcomodvB d..a adolecenCJa e da Idade crItica, � OBSERVAÇÃO:: Â noite, das 21 ás 6,30 hora&; haverá
.. lnf1�mBções genitais, etc.) .', .: . tambem energia para as indústrias que

trabalharem durante o dia.é Alameda Rio Branco. 3 � Blamenau - Telefone,' 1202 ®
�.-•••�."'''.-.·.-'-.��••�.:''.�-••0 oe.....

-

••Y....
-

••:t'••�+.�••-.® 15 de julho ,de 1944.
--------------���------.-------- ---�---------------------------------------------------------------
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Alterações DO uniforme' do
.

pessoal do Exercito

Empreza Força e Luz' Santa
Catarina S. I.

ano.

Horário de rodizio

para fornecimento de FORca - das. 6,30 ás 17,30 horas
(de dia)

Londres 15 (BNS) - Em r;;la..

ção com a nomeação pe�o Comi
té de Libertacão de um: comissa�
rio civil e u� comandante mila�
tal' na Normandia, os come.nta:'
ristas londrinos recordam: as re

centes declaràções dos srs. Eden
e CordeIl HuI!. Essas manifesta ..

ÇÕ€S __:_ frisam os comentaristas
- rev·elam qu;; as noméàçães
são desenvolvimentos log.icos e

totalmente esperados.
Em nov� de abril, o sr. Conlpll

Hull declarava: «Estamos dispos
lOS a ver o Comité de Lib'erta
çf:o Nacional ·exercer fi liderança'
para estabelecer a lei e a Pf"'llen1)
sob a repervisão aos aliados. O
Comité terá todas as oportuni
dades para assumiL< a: adminis
traçB;o civil e terá nossa coop'e
,ração' eajud,a por todos .0.5 (meios
possíveis afiIll de lhe garanür ![)
exito.

A "Forçaluz)) avisa a todos 06 cODsumidores de ener
gia elétrica que segunda e terça feira, - dias 17 e 18 de
julho - vigorará o st:lgllinte;

Executados
Visitará Curação o

presidente leseot
Washington, 13 (SIR) - lnfor

mdçê�s procedentes de «port au

Prince)) revela que o Presid'enfe
Lescot, do Haiti, visilará em fu ..

turo proximo, Willemstau (Cura,
çáo), a convite do governb tola,:)
dez. O presid'ênte Lescot ch·egará
dentro ele breves dias á :Willems. 'Itad. .':

Londres. 13 (SUl) -,- Segundo
informa o orgão dandestiino, edí
tado na Holanda ocupada, «VIJ
NEDERLAND.>, os ah:�mães cexe

cutdrarn: mais 2 patriotas holan
dezes, que colabpravanl' na imo
p�nsa submersiva. Traidores na

zi.. kolandezes d�cJararam serem;
os patr�otas «extr·emame",Íiê p.e:
rigos�s», chamando·os de ··«pio ..
neiros elp movimento de resís ..
ten.da;).

'.

BRILH fEITO
rticipam da grande I ta n

. Londres, 14 (i�) - Aparelhos
«Typhooi1s) da esquadrilha bra�

sileira da Real Força AéY'f'.a' Bri."
tanica ex'ecutaram um dos mais
brilluíntes hombardeiDs. de. pre
cisão da atuéll guerra,. quandp
demoliram _O Quartel General .de

. uin corpo d'e exercitú alemão si�

tuado eln um castelo em Saint tes da invasão travando ij)O!l';
Sauveur Endelin, ao sul da pe� baté com ús aVÍões alemães ao

rünsula d,e Cherburgo. redor da. Torre Eiffel.
Os aviões .estavam sob O co-

.

mando do comal1'dante de ala' J�
R. Bald\\�n, natural .de Bathv
que se tornou famoso ar- voor

sobre Paris, umas semanas an�

o tienMte aviador E. B. WaHa�
e'B, natural de Manitoba,.119 Crr,'
nadá, que çomandou a 'fonna�
ção brasileira, fez o segui,nte r·e
lato cia operação:'

Oito dos nossos aviões ·:,Ty:"· f11eu o. menor dano. Qua:ndo che� .destruido. O. fogo" anti�aéreo fui
phoons») eram de bombardeio !em guei vi como duas bombas atin� escasso.
Vô{J raso, 4levavam armas lan� giram em cheio a casa .e pbs'eT

. ..-

As unidades da esquadrilha
ça..foguetes e 16 éram hDmbar� vei, através do bumo a deso.pari brasik:ira que particí.pamín dn
deadores ein mergulho. ção. de uma quarta parte do tedi:- ataque formam part'e da 2a. for-
O cast,elo f.pi difícil de locali- ticio, 10 segundos depois da �x.. ça aérea tática. Os aparelhÜ'�

Zln' mas graças ás informações plosão das bombas. DepoiS dis· foram comprad'Üs com dUl1ativos
que nós foram: dadas, que éram

.

so, desci a uma altura de pOUCO_ feitos p·elo Brasil e a lesquadti!!El
completas, enco.utramo·lo s,!!m mais de 10 metros e bombard€€i foi ,:adütadu') ptla embaixada do

«R&cbemos as instrüções ás 7 niais demora. Tratava�se de um o objetivo, que foi inteiramente' Brasil)). .

.

h_oras:e 5() �l1'inutos da 'I1�ite ,e ,1e.. edUi.cio de luad"ira com a forma
vuntamos vôo ás 8 h. 45 �begani- de "b) que se erguia' ao'lado de
do ao obi'etivo áfs 9 1:Pi!'a'S :e �nej:a, .

uma :encruzilhada de estradas e

quando c.o'ntavamos surpreetl(h:f a.menos de 40 metrOs de [Uma
O general aJ.elll�o sabon:�a.ndo um iglieja. Tenho satisfaçã,o em po
cOpl) cl,c V111ho depois do jan(a,r. der dizer que & íg_l'eja l1ã.o. �o�

ç.��ze i pOul Prefiram'8 �Farinha Fahricada

pelo MOINHO JOIHVlllE
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Assinaturas'
A nual o-s 60,00

o-s :V") (�O_ t._ �j f_",'
Colcuiul Cr$ 20,00

Numeras
Tipo Colo nial M6lticano .

Radio-Vifrolª cem todas as petfeiçães da industria modema,
Procurem desde já novos catalogos na .

.. COSa. do Americano S. A,,'

',Cómpra � \lenda da MadaÍras para todos 08 fins
R�ua 7 de Setemhro - Telufone1248

iii=
i&!l!iru!Z2M2i&2. ; ,ii!iZ2U&GWJiiI ""'ilil3 Pb.G ==

Cxa. Postal) 18 - Telef. 20
IR '.iii�

fabrica 'de Tintas
Biumenau Lida.

'Pintur�s em Geral I
.
Tintas em bisnagas para artistas I

Blumenau • Sts.. Catarina
,;�-.:-..;;;;."""".;....."-.-,,,-.""'. Xrt"-I�""'+:-·.-:-:4'--7f-if.-"'-<t

...........................
���

frigor ê Sabor
Das Manteigas a fina flôr

•• ,..•••••••••• e •• II ••••••••
���

':. Banco Popular e. Agricola 'do Vale de Itajai
Deposito à 'disposição
Deposito Popular
C/Cts. com áV!SO de 30 dias

.J
.

.J " '. 00 dias
Idem id ,u gf> dias
Idem ir:€m 180 dfas

C/Cts. Prazo Fi�o 6 mêses
Idem iaem 12" »

2 0/0
5 Ofo
4 0/0

. 5 0;0
5 1{2 Ojo

6 %
1 5{2 O/O

fi oI

Serviços Rapldns a Gar'tutidos

I
TBLFrt:lNE. 1399

.

Hua 7 lie Setembro. 3

Caixão funebce
Sn'viços de primeira

nrdem
Avenída Rio Bran·
co, no� 2 (entre Ki··
eekbusch e o Cor·
reio).

A tratar cem

A. I.ubow

•

16·7-1944
•

.

EG 69 1i:f.1i5!tiiOB&' &"".,4 &151.... ti

__v_e_n�d_e�-s_e__]_.�o��r:.se:_I
E X P E'O I E N TE
rel",1,o99,. c.

po�t'aI571 IIDr. Achilles Balsinl Procura-seDiret�r-ReBponsavel
,

Dt. AU3!l!lD Dalmol .

...... """

Diretor-Propríetarío

.OfiCiÚa Propria
.Ruà 4 de fevereiro, 7

Uma hôa casa, não muito Caminhão OPEL

�7!�f�t��::�· gerencie to:'�::::S:mU:e"I�;!O 1 es��� ,;,0' UCUSdéi,�"
EMPREGADA - precisa-se do, por preço de ocasião, A""s'(�mY1to·"":-.·"·' DII: S·Sf..OJi:\.,liv' iildo�.'de uma. Tratar com a Sra. Informacõea com OTTO

f� :�:t�l�:���:qU��: WILLE, nesta redação, Rap·· idGmêhf�Lauro Mucller
.

UMA :MAQUINA de es- _

.

"U d d' �8 ataques desesperadores e violentos da.
.A \'1.1180 01'$ 0,30 .

----- crever mar.ca n e.rwoo asma e bronquite envenenam o organismo,

ALUGA. SE 1 te 1 d 1 minam a energia, arruínam a saúde e de-

.t.\. trazado o-s , O.�O
.

,

.

- uma

sa.
a.

pa-I
c a o um versa, tipo mo-I bilitam o coraeao. Em 3 minutos, Mendaco,

'\J 'I' - f.J' •

(b d) R d nova rórmulá médica, começa a circular
-"---......_;,�' ra escritório 80 l'a O ua erno, com eano de 120 es- no sangue, dominando rapidamente os ata-

e I h -

bld
-

15 d N b 104D' que•. Desde o primeiro dia começa a desa·

-=- O au?r?çoes re.ce asnae-
..

· e ovem ro, n. tJ 'paços, parecer a diUculdade em respirar e volta

serso devolvidas e fica sua pu Informações no Hotel S. Jose Preço fixo Cr$ 3.400,00 �e:S��?o r:pfo��;' 2'l'u:a�ti?ha�uedeseM�;d:ce,;
bíicacão a critério da -dlrecãc- *,,1,.*

' (is refeições e fic.'!r! completamente livre
.. íJ. "I' I da asma ou bronquite.. A ação. é muito

---'--�'-
' "

UNIA MAQUINA de es- rapídn mesmo que se trate de ca.sos rebal-
.

. des e antigos. .Mend(l�\) tem .
tido tanto

- "Cidade de Blumenau" nãr PRECISA.SE de fundldo- creve-r marca"Rheinmetall" êxito que se oterece com a garantia de

bili 't dar ao paciente respiração livre e [aei! rn-
se responsa uuza por coneei os com carro de 90 espaços pídamente e completo' alivio do solrimen!o

emitidos em ar' t'I�O- assinados 'res
'

..a. modeladores, Os in- da asma em poucos dias. Peça. !VIandaco,c I. 6" '" "'... '" -

.

Preço fixo Cr$ 2.800,00 hoje mesmo, em qualquer far!DIiCl8.A nossa

... .... A:.... ',.: 'A' ",,:.o.
.

r garantia é a. BUli. mmor proteçao. l�
•

.".-p"'-.T.-
..--.:- ....

-,
-....-y-. teressados poderão apresen- U.J: A Cá IX ti registradora �e tH14 .JSa ift 4lRà, A�Q::';�.'"

. a p e a r i a tar-se a rua Baia, 61 ou na
marca "Nati�:�� 3.800;00, �-�:'.��-.�.:..-+-Jl."M .EL·I M· " 'f u K bl hantiga .unc lÇ�O, no . auc I UMA BICICLETA mar- Arrancar e destruir gra ..

na Itoupava Seca. ca "Wanderer", em hom er- vatás é contribuir p<lra o

Seções de atacado e varejo ,.-.-�-�-,,-�-�l!'!!,f-._. Eado. Preço Cr$ 1.200,00 desaparecimento da malária

B J\ R A M O R T E Preços Fixos UM TERRENO, sito na em Blumenau,

Rua Carlos GOID9S' RIO DO SUL' Vila Nova, nesta cidade, com +-+-'l--t-*-.-.'fPZ2':-+-,JI
5.700 metros quadrados,

.

com casa, rancho e demais
bemleitorias.
Informações com OTTO ANUNCIEM NESTE DIARIa

.

WILLE, nesta redação .

.-,.:_..- ..._ ....- .._ ..........--..-'tX .-'+-.-+-"-'+'-.E3.-'''-'. .--.._,.�,,-�-�:-.+-.,,-,,-�

��O 11��[]��d·BlI���.}J I;���·'$j�� __ �

......-+.�..-.-.-.-�._:. o •.:.....•�... .....:....,;,:..:..-+- ..�.-•.:._.
• •

�'�a'!b��nQV�!Sp�l�����re�to:��a. l I' EXP::;Ç:!���"!S��hOS
� ;' • llGENCIA DE V.APORES
4 e reformam moveis estof'atlos l. G.t�"'••"'�••��-'.lt••�·.-:-......�...�.�..G I .

ITAJAI � Rua Dr, Pedro Perreira Nrs. 6�/72

l Serl'iço l'ijpido e perfeito ; I lenha bia L-:':::::':=:::.=,,::��:.��_����::: ·
I. .Rua· Amadeu Luz, 11· '1 faça seu pedido Comercio e Industria aller
·.'��·,,��-it�iIi--·.�-.-. X+-õ(��-.-::�--:�--·.��"-· -� Telefone 1048

. SChU1idl .S/I
fomeceder: JUUiNfLU. Issembléa Geral Ordinaria _::::+-.::�i'.:+�"-"-�

&-'�-"��-"-"-.�-+'-+ I .

De conformidade com os artig03 88 e B9 do 111 M i I h õ e s= .= .= --_

'--1 I decreto�lei nr. 2627 de 26 do Setembro de 1940, dou:
Oficina BADIU. fUNKE dencia aoa interessados ele que se acham á disposição I De pessoas têm usado com

I dos acionistas na sede social:
. I

bom resultado o popular
iUende fodos os serviços d� depurativo

.

Radios receptores a) o rela,tOl'io �a diretoria s�b.re 'l?archa dos i

negomos SOClaes no eX81'ClClO fmdo,
Pie.b) cópia do balanço e cópia da conta lucros e L iXlf

perdas.
.

c) o parecerdo 'Conselho fiscal,
e convoeo os ��l'.e. acionistas para a assembléa geral!
ordinaria, que s:ê realizará as 15 horas do diaí 14 de Agos-!
to de 19,t4 na séde social com a seguínte

IOrdem do'dia
l' Leitura e discussão do relatorio da diretoria.. I

do balanço, da conta lucros e perdas e do pare,)
ceI' do conselho fiscal,

-

j E I i X i r 91.4:
2' Eleição da nov). dh'etol'ia. !
3- Eleicão dos membros efetivo� e suplentes do 1

cóns�lho fiscal. c I
4' Ou.tl'ÓS assuntos de intereí!3e deata sociedade. I'

Blumenau, 10 de Julho de 1944, .111".

Luise S:chmidt
'

Diretor presidente I ��_.....""""",._,...,._=.�.,�_,,,,,,__,, .�w

Empresa Auto Viação Catarinense S/A
Cargas, passageiros e Encomendas

Serviço drario entre

Laguna - Tubarão ... Florianopo
lis> ltajai « Blumenau .. [ara
guá Joinvile. - Curitiba
Esta empresaJ dispõe da confortaveh autos oni

bus, o pódo oferecer aos 81'S'. pas-aageiros pleno eonq
forto é segurança

AGENCIA EM TODOS OS LUGARES
MENCIONADO

Blumenau-Santa Catarina

Atenção

l'í-rl%l!::OR� -::ruff!!'\i1i1dc!§. que pll!im
"'m p-e:ig!i- B. ;;�6rla t; e vida, come

it�ftt- por nme .E;ml,195 t(l;;'�8 'Ou ras

:.danõ. g$ti!"� mBle�, tHI1�';jrri pareçam
�m im�.nr1a"J-::r!i, d�VP-r9 ��! lr�tadoa

�� �f) 6 mtirhulo r.arB qua nrio

6:!' '!!tlf!!i"S\·;:m.. d� man�ira n' 'f'!G.U.;;I;:U"

KAr!(l!1 ah:lh·.8drur:nt.')7J, T 1tÍns as ar'""

f��5.� 40 GPt1:lrslhC1 rCRpiratorio.
-mr..l!!- Q!t.lp!:;3 gripvn: hr....nchi'e ou

t"c;t;;. riartll, I'r :"cir..a;:n. de :nn rerrmd'B

!�r-id-(' e ef�ina:J.. O Xarops São Jofb

! '"" indicado p'!!r& e�tc!

séP"aolJ. E" nTtl rt'rneJio

d.� lIIF,bol ngreda n.. i� pan
�I\C09. velhos; Q crc;:;.ncaa.

I.all, Alvim ,'?, Frelias - São Paulo
X.$J" .,

Vinho Creosotado
c!o�

JOÃO DA S!LVA
SlLVEmA.

Poderoso Tomco
e Forimcant6

914
A sífilis; ataca todo o

organismo
o Figado, o Baço, o Coração,
o Estômago, os .Pulmões, e a

Pele Produz Dôres nos OSS09
Reumatismo, Cegueira. Que�
da do Cllbelo Anemia, e Abol"
tso. Consulte I) médico e tome
{l p o P tl I a r depurativo

!nüI6usÍ"O no ol'gu.nismo A�
grudaval como um licôr. Apro
vado como auxiliar 110 tra·
tamento da S!filia e Rsuma
mcrüsmo (lri mesma origem,
pelo D. N. S. P., sob o ur.26,
de H116.
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Hoel ·Goward e Bernárd Mmes no colossal filme da atualidade:

"_-!:. ;-.:
. ','� �"

t

, "',

,

.
. GaRI COOPER � fRftMCHOT TONE e RICHaRD CROffdWUl em

Laneei.·o
.

da Judia
() m�'i8 .humaun drarna de nosso.te�po! yatores que lS� _'s!lli�nfam por si mesmo! Esta

Espetacular drama de heroleas aventuras na Indía misteriosa' e pertgos8! - Um Illms

n
..ellóula f.6j.n.lassl'fic8..da. p ..

ela.A... eadem iade.···.N.ov.a y.o·k., como
.. 1J.. ID.ator do. fIO').',

em louvor ti Camaradagem, Heroísmo e Lealdade! I No programa: Mais deis pat-
t' cV pitantes epísodtos da movimentada, misteriosa e moderna sérte:

NOSSO BARCO, NOSSA.'ALMA - Deva ser visto. - NOSSO BARCO, NOSS!\ ALMA, Do·.m...W.·.·SIO'.llU. ·na Patrulha Guarda Costaé a :!listoria repletá de emccões dos valentes homens do'marí +-. No progr.: Fex Jornal n u v

RABADa e-. DOM: �S4,30Pla(é'a 3}OO --
c fl2 e Mil .. �,OO -Btllcão 2,OC � 1/2 e MiL 1,50

__ �� Pr_e�ç_o_8_:---,P_1_Rt_é_8 2,00 1/2 6 Mil. 1,00 Balcão !'OO

,

W ª,wôSi" - ',g'" 5. ... �

..t'Ia
I pa�sa.u�m do ,igésim� QUinto aniversário

..

'

� do P-almeiras �. CD' contlueuulor .

da tradição

11
gloruísa do Brasil fa CII

I
,A 19 de julho � Palm,eiras Esporte Clube, o querido

.

continuador do Brasil F. o, comemora o seu vigésimo quín
. to aniversario de fundação,

.

11! .

Para comemorar a data, a diretoria do alvl-verdo e uma

. plelsde de, tans estão organízando retumnants programa
. comemora tIVO.

Redàior: LOPE"Sd D,·,E. OLl\1fn�A_ ;J]. ....,.·.�I
..

-. Assim é que. segundo estamos Iníormados, o querlde e

=-===--=-- _= •. _
A� unlco bl-campeão da L. B. D] no 'dia 19, ás 20 horas rea-

lizará um jantar intimo de confraternização em que poderão
tomar parte todos os simpatizantes do Palmeiras,

A lista de adesões ao jantar" já se encontra no "Café
Pinguim", o quartel general dos esportístas da cidade. 'I'am:

-

bem o Sr. Braulio Luciano de Souze, cobrador do palmeiras

Três partidas de- lmportancia serão jogadas aO Olimplco e União farão a ���a3� :e��/��:rq��i�al�tro�nea�d;:�t�8 ��eji'1���:â ser pro'
numero um ,-:-," Guarani -e Aimoré terão urna reabilitação ampla - Bóia tal- �esde ja preve�o� uma brilhatP�ú f��ta, pois que sõetn

.

- -:. c·

.

H c H· r·
- f -

t· o .p.
. . .. I'

.. S L
ser assim todas 8S realízações do 1 ulmeíraa E. C

vez reapareça no. .onze· aVl ...ce,ss.e - .... almefraSjogara com o • OU'" . ..

. '.-

A .egU�da rª;':;��a�. �.SáO�U":��'�;�J,P;eab��veis
- Os arbitras - Notas·

__

Concurso Esportivo "Cidade
peonato de futebol, patrocf- I Ja a tarde. ealão

.

avidoa por �alu'll R("':m (!!tORra-111ft 'd!!l uC1dade ·d·e Blume au!"'l d 81
-

nado pela liga Blumenauenae uma �ehhbiHtacã� no meio '&n��h.Uli! 5%B �pu '\tu·. n Il . -". I e .. umenatr
de Desportos, oferece sem esportivo lo cal. pOIS seus con

duvida bona atrativos para a ceítos estão um tanto .abala-
Por mottvos Imperlosos. e a� 20 horas, suspensa a rete-]

tarde,de hoje, úão. .so pelo- dos com 8S derrotas .gclfrídü8 independente de nOSS3 vonta- flçn venda,
['.' , Qual será o "crack' mais nerfeito?

fato de estarem tabelados domingo ultimo, frente ao de, reSQiH�mOS realizar' a 11- A apuraçao íínal gera ela· • Il."

bens .jogos, mas pela Impor Internacional a ao São Leu- PUNiÇão rioal do "nosso con- tua�1l as 15 horas, nesta re- O resultado da 218& apuração '

tancla dos .mesmoa e pela re- ranço, respeotívamento.
curso esportivos no proximo dação, podendo compnrecer De acordo com o contido Das bases deste COn.

\1-iravolta que os resultados a E' sabido que o Guarani dia 19 do corrente, quarta. � mesma �o�os os que dese- curso, foi efetuada sábado ultimo ás 15 horas fi 21a' a.

se registrarem poderá dar a possue um esquadrão respel feira. jarem assístüa.
. . puracão tendo sido ú seguinte o resultado.

classificação .atual. taveI. conürmada pela sur- 'Avisamos, portanto. aosnus �m conaequeucre, tOS CDU. ARE'em (Olímpico) 3541 Votos

, .. *** preza da derrota em Indatal. BOS leitores, bem como OI) in- p.ons deverão dar e�.rada a BERGO (Palmeiras) 3372

O Olímpico, vice-llder do Todos os integrantes do gre- teresaados, qG.8. os "coupons" le. as, 14,3? horas, DilO tend� ARTUR· (Olimpicú) 1296

6ampeonato, terá pela frente. mio alvi-negro tudo farão pll- neD�!lm vy.lor os que chegn Sdu8ll1m (Palmeiras) 871

no esfádio dE AlaIlleda Rio ra. fi conquiâ1a da vHf'ria E.Ó serão veQdIdos até terça. rem defols,
_ .

. . .

Wa!tlir (Olimpico) 488

BraT)co. o potent8 ./'oDze" da Seu ponto' fraco é, infeliz-
feira .dia 18, &endo nesse dia +-!--1A-.-:t-+.-:*.,."."-f.-. Teixeirjnha (P<tlmeirab) 415

Sociedade 'DesportIva e Re� mente, o guardião, li, qumn ca·
a>+!fp'H.'-"·h�•• it�t�••••li0 Bóia (Aimoré) 324

cr�atiV!i União, <que domingo besaIDpre a, miss.ão mais esc Is Rodadas do Cam.. r._. A. / J1:
Pie (üllmpico) 298

ultimo obteve expressivo em·' pinhosa, Rolando entrfJtanto,·. -

..
' -..

. UV...t.lC,(f ,f/v?n .ú1nf-(ui..:-;.: PiFOl (Olimpico) 292

pata lre�te 80 Tupi! só não .qu�r tambem uma ampla rea ·peona.!o Paulista e Ca.. Rudi (Guarani) 267

c�>nBeg�mdo a de�seJ8da vito· h!hta,ção, . d.emonstrando q�e rloca 'de fllteból" .�. Bódinho (Olímpico) 227

na deVIdo a "gumgue" que possue merltos, Os. demula,
.

,

��-
.�

Emílio (palmeiras) 110

atrapalhou seus artilheiros. de Rudi a Klitzke, tambem =- �
I WI)Idorniro (lnteruBcÍonal) 83

Integrados por elementos do pretendem lazH USO de suas Rio - No proBo principaJ ��. �." Oscar (8. Lourenço) 83

fibra, que; na defesa do pa optldões. de domiDgo fi tarde em dia·. �� I d Mehéles (Prdmeirus) 82

vilhão acolorado''; molham a Os rapazes do Aimoré não puta do campeonato da Fede- �M (CO (Olimpico) 73

cllmisa com entusiasmo, 6. e- estão, em absoluto, abalados raçãO Metropolitana jügarãq
:.�. �"'�i;'

Passold (5, Lourenço) 55

quipe timboense virá a'. esta com' o iosuce'sso de domingo. no estadio do Vasco, Flamen· {
,-' KI[!zko (Guarani) 52

cidade dispostà a dar
. bata.� Airrda .mais, talvez Bóia atuo go e São Crisfovão.

,u.je,. li C u.Ti S
Heine (QlimpícJ) 51

lha ao campeão de 1943 e. na partida de hFje, aumeu: Os Qutros tres preHoe são ,...
� Hau {pfllmelrns} 50

mesmo. fazê-io descer da hoa- tando 8SS_.im. -o podel'i.o da e· os IH'guintes: no campo do .. f.'tft Brudl1 (Aimr_m�J 45

rosa posição que ocupa. quipe�
... .'. .l\IIadurej1'tl jogarão (} quadro p....� ..

I4' C R EME' Otavio (Tupj 40

Oa "grenás", fipeasr de bas .

Por isso, n'lio pbstanie a· local, ou seja Madureira e Miojo (A!miiré) 39

tanta contiantes em seu po· charmos o Guarani com maio Vasco, enquanto que o Canto . � ;.:..'./ Aldinbo (Palmeiras) ag

derio, não olham o União :co· Oft;\S pfobaUdndes de vitoria, do Rio receberá em Caio �18r· ;I"í.�J'.'I�f�.�-W-_", Augusto· (Palmeiras) 39

ElO adversario .filcil. .(>or Í8SU, não é de se esperar no Ai. tios a visita do Bti1lsucesso e ,/�
- Batista (Pll!Wüif38) 35

lion a ordena do competente morá uma presa !acil.
. finalizando a ROdada:, O- Bota. Corrêa (Guarani) B3

téqnico Leléco, tem reaUsa- Salvo modiiioações de ulU· fogo jngará em seus domiolos Janga (Palmeiras) 30

do' vRi'ios e proveitosos frei· ma hora, as equipes deverão freonte �� B�ng�!, FI

-

•
.-.'-�-.-�-:.-'-_.�.-�-. MJenezes (Olímpico) . 22

nus] para não s.erern surpre· Ber as segUintes:
.

.

.. prellO. nfieflca e uml· andre (8. LourenQo) 16

emHdos pelos tlmboenses, OuaranI: Roiándo� Rudi· e nensa que é o mais ioteres Trabalhar com o BINCO Doquinha (Palmeiras) 16

06 quadros provfiVêhnente Walter; Keller, Nelson ê Lú� sante da Rodad�. foi anteci. POPUUIR E AGRICOll DO Baumer (Aimoré) 13

j02tl:-ão .assim constituldctl. aio; Rocha". Cirllu, . Saguim, pado para a nOIte de honCam. VILE DE USUAl é fICHaR. De Maria (PaJmeiras) 13

OllmplCo: Waldir; Artur e Correa e Khízke,·· S. Paulo. - Com tres par-! DEtER O llIatrim'o I de 81
Herbert {Palmeiras} 13

Ar.ec. i.O;. p.i.SéS..
'.
lieini e o

..
eoe-

.•A._
imo

.....
f

....e.··.;..... V.I.'.U.õtJ.·:; __

.
N.é.liO... e..

tidas proseguil'a ho.je a tarde

I'
p n O U· Nélio (Aimoré) 10

rose; leo, Nandinho, Bodmboj SOlll; M�chado, BOlBO·, e Nu· o 8am'peon�to ,PaulIstà, sendo . .menau. E outros menos votador:.

Pie e Menezes. .' nee; TuU, Jose, Miojo, Téio e o pr�l!o maIS mteressante se· .-.-�-�-...-:t-.E!n!.-�'-. .·-:-+-.-.·�.-.-•..,.....--_.-.x ,,--.�.;t·-'''-i-_•.-.J1;;'§.--�--.4i'

'União: Cart; João e Orlan- Bruda.
...

. rá dll�pntado entre o São Pau'l f....
c - .."".. .."'� -.... • .... , -

1- "..�

do; Geraldo, Werner e Pe. A arbitragem esturá a car- lo e a P�rtuglle;ja de D,esporo I � l E l'f E ,-.. "r-.·c'"_.-._.···
..

drinho; Galeguinho, A:tur, Pa· go do sr. Luiz Augusto Ma tOr<; segUIndo se o pre.1IO en

I
-�--�-- _..__

van, Heidrieh; e severino. ehado: tre a Portuguesa Sanhsta e o

A tJ..B T E I r:. AComo preliminar teremos, A prelimina.r será disputa Inventos em Sant�8 e finsl- 11 '" \IA
em continuação ao eampeo. da. entre os segunuos quadros mente o S, P. R. Jogará �orn ,

. -.-----.
- -

llllto:de 8€guoda oategori�; () -dos_;;mesmos clubes, sob adi o Jabaquara-, quc_ dOl?mgo ,- � II � I J O
9Dcontro entre as eqmpes raçao do sr. José Pedro ?vIaz passado derrotou taú brIlhal1-

.
\ \_J U � I

se cundarias.. .'
.

zolL '. _

'. temente o São Paulo. ! .---=-------1';(

FUtlcioD?:+áe}' na srbHrs.gél!1 . '_. *** '"
.

cI
O j.ügo p�incipal da Roda- !

08 SfS. J�sé Lvpes de Ollval O Uder invictu do certame
\.a fOI snte.crpado para Sabad.o !

ra na prInCIpal e Hans Leh iráa Pomerode oude enfreo.
entre o Iplranga e o Palmei i

mano no prêUo seeuúdário. tará a equipe dÓSão Louran.
las. 1-

(�'. c·' , ***.; .. . ..... ço. que: venl de {lbt�r um bê respeito. Ademais, no. campo
Outra peleja, qu� vem des� lissimo triunfo, contrariando de PomeroJe, O �'passeio" tor-

pertando na�U1'al Interesse é todo",!:! os _progp.Ósticos:
-,

na·se mais diUcU.

a. q'19; s�rá logad1;\ nO está., Nag se podKuegar a _uHi· .. P!1I'e. dirigir 98ta porfia foi

dlO(jUe h?,upava Norte! entre da .s:upenor do .PalmeIras, deSIgnado o sr. Arnaldo Silva, t .,-. r ,

o� {)

..

��O d

.. ('.v... GUara.Dl.e do Jll8S os. '.:Joura..

dOS" e.s.. tã\:) s.en
. A p\'eIimiuar será apitada r..

-

_. . ..

..

/./
.

.
.

.M.AHeA :""u'l . g;L_;.L..�.é."_;_,t,,,'�1.?,,__
=��_{�.�.?;�Jf��.��.���?t!

Alm,o.e. .",dO olha,ao agora com: IDaislpelO 81'. José Pera,
.

�.��_ ��_;e, . .....,J
�=�;;" ..- _.�. -�- .".-"

6<t�,••O:f.':-f;:'l.:..._�:.,.:t-::��•.::��.(!I. .•
'�j

Di�. 16 .- DÓÍÍlillg0 - Dia, 16 Domingo - D'ia 16 de julho ,de 1944. �.
,

.

Houpava NOl'te
.. No Estádio da ALAMEDA RIO BRANCO

�

1'.. .GuarltÚi X imore' ! SDR União x OE OUmpÍCo �
m

.

numa luta �e ..grange pr()porçêí�s i$ em continua9ã.? ao
..
campeonato de J944. ã

,:i;;� I .

Preliminar ás 13,45
.

- li,·' -

PrelimInar as 13,45 horas �.

�
.

_ �m x����m�xBffim8ílf.Ett}Jl�� ! i1t'4>:t�.-:t.!tlrt:I['�.:.��J::"=HJ'.�@ x&"J-.�t�,n:n-:t1"':t=."§t.•
'

...-t.:f® X'iW'T�_t-:�t](o�u.t:tn=t:"t:�(;

Nosso barco,.

.e A !A_)_g@I,;

:
/

ir.".

c4..',_-
.
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16·7-194
.
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Anlversarlos
Temos o prazer de participar aos srs. subscritores, aos ami' Fazem anos hsje:

goS e aos Interessados em geral, que o Tribunal de Segurança O SnT. Francisco Faldecki

,
'Argel, 13 (SIFJ

. A�!ativi.dade I. do que ao sul, verificaram-se 16. araqueeás estradas de ferro 10- Nacional, em sessão plena realizada em 1Bde Junho p.p., sob
. As Irmãos Oswaldo e orí

das forças francezaá do ínterior região de Bordeaux, vinte e s�te I elos eles coroados de exiJQ.' Na a presidencia do Exmo. Snr. Ministro Dr. Barros Barreto, sendo valdo Dalíovo, filhós do Soro

(
.,FF.I.·.),..•..r,!.cru...d.:e.. S.. ?�.·. esp

.

.eci.a
..

l�
..

en

.•.
t

...

;e
..... l.inh.as .t.ele.f.\fl:ieas .... fül�.a..

m

....corta.,� I.z.ouc�.n�i�erav..
eh

..

nente a c
...heg.ada

relator o··Exmo. Snr. Juiz Dr. Raul Machadot houve por bem jeronymo Dalíovo
.

:l1d regiao, par�len�e. No -des-.. das. Ja se pode precisar 'que ia das dlvísões alemãs á frente da coníinnar a sentença do emérito Julgador de primeira instância, - Completa hoje 1 ano de
correr desses ires ultimos. dias, ação. da FFI, empreendida con- Normandia. Uma divisão blind�- Sr. Juiz Comandante Miranda Rodrigues. no processo n' 4.289 vida a menina Bona. M:arviD,
dez ataques militares foram eíe- tra as vias de comunícacões, em da ficou bloqueada em Montau- instaurado em virtude de representação do Governo do Estado Iílha do distinto casal Artur
tuadas ao norte da Capital, sen- conjunto, nlO dia 6 de junho,atra ban; outra composição �l'ê car-

do Paraná, absolvendo os incorporadores desta Companhia, e Raabe .Iuníor e de sua espo-
.

ros tigres ficou imobilizada na
reformando a mesma sentença na parte referente ao Superinten- sa D. Charlotte Raabe Junior

região leste, o que permitiu a
dente dos trabalhos de organização, Snr. Nino Casale, absolveu- Nascimentos

intervenção da flviacão aliada; do;') e negar provimento a apelação de oficio (Ministério Publi-
. co) atendendo a propri pro d to Esta-o em testas os seguln-

Uma terceira coluna, provenísnts '
.

.

Ia va os au So

de sudoeste, ficou retida durante
Dos considerandos da réspeitavel sentença da primeira tss lares:

varias dias entre Bordeaux e
ínstancta, bem como do venerável 'acordão" do Tribunal Pleno, Do Soro Erich Werner, e de

-

Poiters, em virtude das destrui- �à infere que os julgadores. diante da prova abudanlíssima e sua esposa O· Marianne Wer.

d B I
-ab oluta e te

.

t íerecid t I d f d aer com ..o nascimento de
.

e
.

..... ····U
.

. .... ' ções procedidas. Contudo, esta-
s m n convmcen e, o arem a nos au os pe a e esa a , '

e D a UI
- Oomnar h'·· h

...

t�
.

dI' uma Menina, ocorrido no dia

.

.: .'
...

.

.:
.

..
.... .

rem os aliado�.. perfeitamente. se-
o pan Ia, re:on eceram a mexrs encta e qua quer crtrne ou

.'. .

. .: .. ... .... I g:uos na península de Norman- �.. �!Ofá�;�:a�a�ep�����a��c�����O�!ç�;�t�a 2:�!;��� ?���jrópv�:� 13�r� �����;f�z streese e de'
••1§iiU_�!;re"'M""'iiQi!\iW W.#!i$A",ip· ,m� I dia, nem por ISSO. cessaramus t ;., d sua (SOO!!!!. O. A8tr{tgild{�. stre
�

... .....
.

..

.

...
.

....
�

. ataques dos Patriotas Franc.es'ês priedades e S. Miguel, seja na contabilidade, administração, pu

Blume·."�:u.,. "6 de )IIJ O dli!l 1�u.1I que auxiliam o esíorço democra-
bIicidade e na organização técnica, enfim em todos os trabalhos ese com o 'nasctmento de um

lUlU I t.lI II (ii ii"". de organização da Sociedade. menino, ocorrítío no dia 15
.

...
..

..
. ..

--.. tiro doe perto, afim de darem o Reconheceu ainda aquele Tribunal a boa fé de todos os do corrente.

UO·.111'1",'"�s da·. eh····ec·.o"'SI·o·y.aq·ela .' �ir�eu.�e a�;����.ordia ao na��ilsmo lncerporaãores e organizadores da Companhia. e a real inten- ENU1GE
n Ib O �

... çãO dos mesmos. de montar, efetivamente, a indústria do papel Consorciaram se ontem nss'
o ..... e da celulose, em grande escala, com a utilização dos recursos ta cidade, o sr. Hilarie Wies.

HAGRA VAI DEMITIR-SE
"'-�-+��--.-..-.:-�-.-. nacionais. derkehr, com a distinta Srta.

Prosseguimento dos trabalhos Rita Koch. Ao [ovem casal

Participamos ainda. que dentro em breve serão reiniciados nossos parabens.
05 trabalhos de organização, voluntáriamente interrompidos 110 +_,,-_.I1i'3._+�'��_+_"'__._'"

inicio do prOcesso ora concIuido, para o que está sendo cons

vacada uma Assembléa Geral de Acionista� Fundadores desta
Companhia, à qual caberá diScutir e homologar as providências
a serem adofadas para a pronta con:.tituição da sociedade e o

pr6ximo início de sua atividade industrial.
Assim sendo. na época pre'fiamente fixada pela Assembléa

de Acionistas Fundadores, será lançada a subscrição definitiva
do capital, cujo recolhimento. em obdiência 20 disposto do De·
creto·Lei 11, 5.956, de 1. d� Nevembro de 1943, ficará excIusi\'a
mente a cargo de conceituados estabelecimentos bancarios,· devi
damente autorizados e aparelhados para esse fim, os quais serão
dados a conhecer oportunamente.

.

Reserva de ações
Atendendo a consideravel numero da pedidos chegados ultinia
mente á Companhia, comunicamoS que os pedidos para reserva

garantia de açõés serão atendidos mediante preenchiment(l, pelo
interessado, de formulário apropriado, fornecido pela CompanhiR
e acompanhado no importe da respectiva taxa, discriminada no

mesmo formulario.
Escritório -e 'Representantes

Desde o inicio de seus trabalhos de organizaçãO, a Com'
panhia Nacional de Papel e Celulose mantem abertos e em pie'
no funcionamento seus escritórios centrais em S. Paulo. á Rua
Marconi, 124 - 3. andar, telefone, 4808 (rêde intérna), e um

escritório na Capital federal, à Av. Rio Branco, 277 -- 15. an°

dar, entrada 1.510, telefone. 22·4587 e 22.6831, com representan
tes nas principais praças do País.

(a.) Nino Casale
(Superintendente)

(firma reconhecida pelo 16. TabeUão)
(Transcrito do ('O Estado de São Paulo"
do dia 7 de Julho de 1944,)

Esportiva
Pascoal assinou novo
contrato com a Por..

iuguezft
São Paulo, 14 - O atr.1CUU

te Pascoal 1 enovou seu con

'-_:':_.!'3!Í�-.-�-.,,_�_._. x"'-:':'-':-=.-'-�-.-:�-.-. trato com a Portugueza de
� • Desportos, recebendo a quan .

. 1 Internacional Representações Ltda. l tia de 14200 cruzeiros de lu.

l' I t b' G
.

I Â' Ltd vas para jogar até 31 de de"
�. e n arcam 10 omerCla illBllCano a..! zembro do corrente ano,

!: -'- Com escritório no paiz e exter10r - 1 Barqueta tlstá no
pÃR A f rR I DASi] ! IMPORTACÃO: Sal chileno, Barrilha. Soda cau�Hc:a. Ca-'I 'Vasco da ��m�
E c Z E MAS

'
.

. -
seína e Cola fria. .. Uu ai

.

I � EXPORTACAO: Em grande escala Fios de Algodão e � Rio, 14 - O arqu'ô"iro Bar-

I N F l A M A çÓ ES,·' � DISTRIBUIDORE�e�g�s�mpnadores "ESPRO" para gazo. !. que ta treinou coje no Vasco

I' genios. Acessorios parl:t autovris e comi- !li
da Qama, tendo agradado ple-

C O C E I R A S t fi � nhões de todas as marcos e tipos de cor. ; namente. Entretanto, nenhum

F R I E i R AS,
I I, ro� americanos. Peças nacionais e ge- I I eompl omisso assumi0 com o

i VOL. DA PATRIl��6�Ed. Garcez - Telegr. "Stanqropp" i gremio de São Januario, em

!�.J U l�� C Pi E 5 P J N H A 5, ETC. .,
.

CURiTIBA - 0- PARANÁ • virtude de não ter sido resol-
�_.. ._ .._.:_._�_._.�•.-�_.x .-.-...__.._ ..._._:......._ .._. vido o caso de suborno em

ç:-..- ..'""".-.·-"-íf-�-.í-. x+-"-.�-.-�.-'+-"-.-. x+,-.-"-=:J+-+-"'-+- �-.I que Barqueta está envolvido}

\
na Federação Paulista de Fu-

l:eR���:'�:'�: ::::�:',l Concurso'Esportivo 'Cidada de Blumenau I :I:;�:�;:'i�t�!;�táe�
-""""'==��=:=:��======�:===- ção qUe o chef'8 do governlO iipro Qual o jogador mais perfeito dos Clubes filiados seu centro avante C€6ar, ten'

vou, o DASP propôs seja .'firma-I á L. B. D. ? do recebido em trocR os jo·
dO oentendimento de que nos 'ca gadores General a Arquimódes
sos d'e extravio de decreto -'de
provimento de cargo publico, se.:.

I
ja fornecida certidão da cópkt

como SEja BAGUASSO, CA.CHfTA, BlCUIVA, LUCU- do d·ecr,eto originlal, a qual po�

RANA} CEDRO, CANELA, PEROBA e outra qualidades, del'á ser apostiiadu, d�scle que

haja posterior alteração do 110-

Rua 7 de Setembro me (10 itüeressad:o ou da deno�

111.---------------..--·_mn__ minação d,o cargOO").
VI Hi.Adiiy" ...a.uW4#i..,

-m..�..màÊgRà"..agsn""�,,,,"���-�E�Emgm..��mgB.�bm"..m���_�Mg-....Rmm4....'g...u.�imW....i�i&il..t....I.......�am��..����R��mm����������mmma
� 'i SER IfIiJ�_! L.l •••�_� -� .""

"VIRGEJ\lI ESPECIÁLIDADÉ"
da CIA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVILLf (Marca Regístrada)

Conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez

tomo· as f. fI! I. cooperam nas
operaçies de d se arque

Londres,
.

13 (SIT) - Segundo
'uma publicação do diário suéco
«Svenska Morgenbladet», de da
ta recente, RachEí, o «Predd.antle"
do famm:o Protetdrado Checo,
:está muito doente 'e ser� pro�
vd\õclmentc substituido peio <glre
:mie!') do Governo «quisling-,)
checo, Iüejci. Parece - de acor
do ainda cúm o diário cheC'Ü ',
que os alemães, os quais ínstala-

ram em território checo grande
numero da índustria bélica ger
nranica, pN�tend·em nomear 'pa
ra «pr.esidente» um homen menos
comprometido aos olhos dos
checos, do que Racha. Perman2-
cie apenas a questão de saher se

os nazistas ainda terão bastan
te tempo 'para fazer mudanças
sem:elhant'es; no regimem d'o
«ProtetoradQ).

(f)�·..,.,ft·��·;C;::.···�."lt·•.:']J'GO®."."'�.�••!f.�+"-••�."•••@

! Exportadora de Madeiras S. A...�
�. Stock permanente de: :
: Madeiras de construção em ge· !
= ral" Forros, Soalhos, Molduas ::
a etc. :
• +

� T f
•

� .

ele one 1337 :
: B lo. U M Ia NAU • Santa (�tar&na ;:
e> '.-:-••?Ji @ o e� :�••••••••:.��

·
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Avó! Mãe! Filha!
TODAS DEVEM USAR

Fluxo�SBdatinaCompanhia Texfil Karsten
I.YISO

(Oll REGULADOR VIEIRA)
A Mulher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uterinas
Empr�ga·se rom vantagem
para combater tiS irregula
ridades das fun� ões periódi-

cas das senhoras

E: Calmante e regulador
des9�s . funções

FLUXO SEDATINA
pela sna comprovada eficácia
é muito receitada. Deve SOl'

usada com cônUaçá

Levamos ao conhecimento dos njaeionistas, que Sê

acham_ á disposição dos mesmos no escritol'Ío desta so

ciedade em Tei3to salto, os documentos a quo. se refere

o artigo n. 99 do decreto-lei 2627 de setembro de 1944.

B!rlmenatl�Testol (Salto) em 15 de Julho de 1944.

Companhia fexlil Karslen
João Karsten - Ditet01' presidente

fLUXO SfDATINA
Encontra· se Jm toda parte
.Ue. D. N. S. P. n- 67 de 1915

SOCo Beneficiadora de Madeira Ltda.
COMPRA.SE

TorasMadeiras em

o Sabao

"sÃOV!RC ....Sr � � fAt
4: ....

Esp [(tALi DAOE
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-<"i'
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Cempanhla Nacional de PI,., e Celulose
Em Organização
COMUNICADO

Da contagem. de bnn..

pu de fluicimiario Qlle
reverte á atividade
Rio, - "O iunc!ouario que

reverte á atividade, em cargo
idêntico ao Ilue anteriormen
te ocupava, perde o tempo üa
classe que ja contava, ao ser

aposantado, cu ap6nas o tem ..

po correspondentt) ao periodo
em que esteve inativo" . Res.
pundendo a esta pergunta, o

DASP declarou:
"Evidentemente, funcionário

em tais condições perde IMa
a antiguidade de classe, ante·
rior ao B€U reingresso no ser

viço pubico. E isso porque, na
forma do dispositivo legul a

que se alude (paràgrato 1.
do artigo 6. do decreto no

2.290 de 28-1 38) "o intersti·
lJio será contado a partir da
data ia pubUcação do doere·
to da ultima nomeação read
missão, transÍerencia, rever·

são á atividade, salvo eMO de
tl'anferencia por conveniência
10 serviço em que não havelá
interrupçãO na sua contagem"
.-..� ..�..-.-.:-.-�-.-.

NOME:

CLUBE A DUR PERTBNCE !
_

ASSINATURA

Dino vai para o Rio
São Paulo, H - O médio

Dino, pertencente ao Corin
thi8DB. embarcará na proxima
segunda feira para a Capital
Federal.
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