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Avançan
lI!acando do leste, S ,. 'e e te • Já foi lançada a últi
diZ a emissora de o t • T eslil.m pelas ruas
sovietica 50.50 prl i irQS nazistas

Moscou, 17 (A. P.) -'(1\ 'radia MOSC0U, 17 (A. P.) -Aereslen'! representa palavras vans, :gJis) neiros nazistas capturados des-
de' bfiJsc\)U em 'uma transmissão ·tand? a :ef'el'ida ,emisso!a dlsse] já centenas de-milhas foramflll)- ! de o inic!o da '�lual ;Of�nü:al
especíal anunciou: «Ex..r Los que jáfoi lançada a nltíma ÜLU·· !" turadas pelas nossas

.. tropas t� • russa, desíilou hoje nas ruas de
russos con.tnuam avançar .para ta e os alemães compreendem a aniquilada a 500 Divísfo a;�l1Fi, Moscou .em direção ao cam'pJ de
o oeste, ,:} a Ah�lnanha Bstá sendo verdadeira intensão de r.ossa de- na frente od::ntLlL ,,', concentração, onde já existe
compreendida do ataque vrndo claração de irmos diretos até Moscou, 17 (A. P.) -'I U):ita grande massa de prisionclros de
da direçêo leste, sul e oeste. Berlim, pois sabem qUê is�o pZo imensa (o:una de 50.500 prjs�p:- guerra. O chefe de policia prde-
--------�--�------���--�---��--�--

Ivançam as forças e
IIprisiou'ados grandes contingentes

lição dos patriotas

nou varias restrições no trafego
durante o desllle, noticiando a

população «'odos os halítantes
de Moscou silo convidados a

,
•

r a,
a ca ii I

obedecer estritamente a on�m
emitida, proibindo quaisquer de

monstrações contra os prísiouei-
ros de guerra, -í

Continuam atacando os pontos vitais

Q. G� Aliado Nova Guiné, 'J7
(A. P.) - Anuncía um comuní
cado de Mac Arthur que �os 'gran
des contingent<:>,s do 400 e 'O �lo
Dtvisão jáçol1eiá foi capturado
pejas forças americanas. Acres-

bítt:Conseguiram·
. < :;_: penetrar em Saintlas

..... ...•... Supremo Q. Q. 17 (A. P.) _

poneses Uma pililull;a norte�ame:ica.na
. ..' ..

'

que conseguíu penetrar em Saint

oenta ainda. O referido comuní- i --o
--o ._;'_C_,_",-r--'�.-_;'_'

--

...
"-

.•

-

...•••-_.'-. Los encontraram aquela looalí-

cacto qua o 280 Exercito �iar:on(�z' atravessaram o canal
dads çoderosam,<>nt'e fortificada.

50b o comando do general 'Maa-
.em.· .yrande· ,: formaç.1.: 8..... Pena ··de· ..mortezo Adchi foi ultrapassado pe-
OS bombardeiros f Turquia, 17 (A, P.) - Sueco-

.

Italia, governo iantche de Mus-'
Londres, 17 (A. P.) � Uma

1
solíní decretou pena de morte �

grande formaçfo de aviô'3s p.e- �oc:os os casos de fuga 'de 'pris:o}'
saclos de tombardeio atrav0s�i1:! neiros alia�los, :PQL,Si'l)�ot�gem� \e
ra'l11 o canal, nas'uldnas horas I propaganda contra o esfor�o d:e
da l1oi'� de ontem. '1 guerra do governó facista.

Argel, 17 (S. r. f,,) ;:- Anun
riam 110\'08 despachos chegados
a esta cidade, que os patriotas
franceses, ao .ínvez de cessarem
suas atividades, em vista das
dras.ícas restrições tomadas pe ..

los nazistas, continuam atacando
os pon.os vitais do terrltosío
franoez, em larga cada vez ;mGis
crescente e destruk'Ora. As prín
cípaes estradas de ferro que cor

rem para o norte dr] terntor.o
sítam de grandes reíorços, afim
de darem combate aos aliados,
foram ( Liamitadas pe.os 1 atrio

las, nos pontos Ó� junção, e 'pOl1j
tllhões de mad'2ira. Numemsos
comboios carr-ega,�os lOill supri-
'rránoéz;' onde. os abme"�s' 'n'Bres-

las forças americanas.

Noticias

Faleceu .

, o. presidente da Cruz
c,·VerRlelha··,·····Iebeea··êi •.. ' ..

franceses

mentes c tropas, foram descar
rílados, sendo nesta ocasmo,

..

grande o numero de toldados ale
mães que pereceram, e üiut�p �an
toque íoram Internadós 'nos :1.0'8-
pitais, gravenente Ieridos. !

Atacando os c9íltros
ferroviarlos

Londres, 17 (A. P,) _ 'A emis
sora de Moscou anunciou que
aviões pesados de bombardeio
russos atacaram os centros íer
rnviarios de Bresttíworky, Li
tonu, Lidva� Brogch'i:na e algu
.:mas cont.entl'açoos d'e tropas ini-
migas naqll'el-es setores.

resumidas daLDndres, ·13 (SlT) �. o ;IG�I}e- GOU dois regimentos a:e voluntá
raI Jaro'sIav Znanienacek, mem- rios tchevos na batalha da Frran- 11&lulo" S·UIDe1li!!lltO'S 'aobro do 'Com:lf)lbo d·e EstaGo Tc11e- �a, ,em 1940:e 'defugiou-se ;na .••. '. ,". O Governo holandez r�Gebeu
co-Slovnco, faleceu nes:a Capi- Inglaterra depois da quéda des- tuna comunicaçi<o, doe que, Ena
tal, com a idade de 53 'anos'" se pais. Ali, foi nomeado iPJil. iii!

'1 d'
A

I Holanda, haviam desaparecido
Foi ele o chefe de iUm dos m'ais meiro Presidente ef'etiv'-o da Ji p'OS'" O." .0 . s·e o. misteriosamente, 17 mulheres Ira
importantes grupos do movimen Cruz Vermelha Tcheco.;Slovaca, I land'ezas, as

.

quais s·e achavam'
lo subterraneo tcheco contra 'DS

.

reorganizada no solo da. Ingla- detidas pelas au�.oricIacles nazis-
alemães, doepois da ocupação do terra, em agostO d� 1940 .. \Há R;,'),' 5 (A. ·N.) _',� 'O .'·p··r-"'''l'-

•

d R d I b tas
L

_

'{Cu r.etona as en as nternas, EO •

Pais. Em dezemb. roo .de 1939, um al10 "'en"",rl'oU a e"s'tp cal'gu, ,J u..'R -
, 'dente da Republica assino!u o S�- mgistrü postal ou mediant,� proabaneor.ou a sua patrta. Comâ.n� por mmivo ({'e saude. gu1nt· .' .""t I'. t' I I dUma ["'\'l'sta CO\i.!'6tl't,:a I·?>:al-

L .e aeçr,e 0- {�l. .oco,o l'e entr'�ga, o nilluero, e ._...,._. �
-- rio.

I

"S b rt «Ar,igo 10 - Ficam sujeitos titu;os emitidos 110 mes antBtior, tou a necessidade da cODpera-

a I o ce as I ao impost'o de selo previsto na e as importandas pagas de im· çiio sino-russa, na reconstruçã:)

d-
- ., ,

tat'eIa, artigo 94, do decreto"I�i P{)sto do selo e da taxa dr:! .edu- do mundo aüático doe após-guer-

CDU lçoes L1. 4.655, (k� 3 de setembro> (de caç[_o e Saúde. ra.
.

1942, os titulas refemntes á \fen- § .único -'- A falta :desEa 'Wl11U lEl--_
. ,':';;:

ela d·e bens móv'2Ís e imó've�s, nicaç�o, pu grave emissão nela A incondicional aiuda qua os

mediant·e E:orteio, expedidos ror verificada, será punida com a patriotas franoezes vêm: prestal1-
p'essoas au�orizadas na forma do llml1a estabelecida nas normas do aos aliados, em território 'da
decre:o n. 12A75; d� 23 de ;mlaio gerais, artigo 78, letra P, f(l.b França, foi r-ecentemente elogia
d'e, 1917.

.

decre:o-lei n. 4.655, doe 3 \de f:e� da em Londres, «.como profi-
§ 1° - O im'posto deverá �s,:r tembro de 1942. CUalJ.

pago por estampilha, aposta- 110 Artigo 30 - Est'e decr-etio.[ei ---- Noticias prücedentes da Choe�

Htuto' oe .inutili'zada pelo E'eu em!i: entrará em vigor na data �:J.e sua Segundo despacr,os proüe,üen- co-Slovaquia, diz'em que os ale-

tente; sem prejuizô do rlis'posto publkaçi:'o, tes da Cbina, e ali chegados 'p.or mãoes es�ão l�v,ando_ ayante, un:a
11'0 artigo 26, i'ndso 4\1, le '[O arlit- Artigo 40 - Revogam-se as vias secretas, o G:ov�rno Japo- ,'erda�e:ra dlzlmaçao, r:or muo

go 26, [!!Drmas gemis, do decr.e:o disrosiçêes em c:ontrário'>. nez estabelect�o em Shangai, es- de pnsoes, da populaçao hostil

l'Ci. H. 4.655, de 3 d'e �et

..

embro cl,e tá mergulhado em uma

lomPI-e-,
da Cbeco-Slovaquia.

1942. .... Atacam os patriotas ta e ignóbil corrupçãp.
§ 20 � O valor para pagamen-

! b I d I Continuam avançando as van�

to do imposto s'el'á {} d,ostens 'cu O ao ezes
I
o ,:,Evéning Fost>, da Grã-BTe� guardas aliadas na Italia, eS-

ja venda lÍ\rer sido ajustada ou ,
lanha, comenta a ação benéfica magando t:oda a resistenci;a' i;ni-

prometida, ou o maior premjp I Londres, 17 (SlH) - O ol'gã:o· das mulh�ies jnglesas, em ocu- miga. , j

prome1idD, quando o valor des- submeniyo «Vrij Nederland'\ da pando os posto.s mais exigidos -----

te ultmpassar o da venda'. '. Holanda ocupada, informa: que e mais perigosos da luta, sem Os alemães prosseguE'lll míor�

§ 30 - Os titulÜ's a qU'fl se rQ- I. os patriotas holandezes levaram olhar obstarulos ou sacrifidps çando suas linhas na FJ;unça, es-
fere est<l decreto-lei poderão sel" . a cabo 13 ataques impprtantes propr.iDs. .

. , pE!rando conter o avanço aliado

tmnsferiC:os, mediante r·epetiç[o contra os nazistas, dura:nte O rumo á Paris.

C �... p' f' f
·

h' F' b' d do pagamento do imposto, mes proxim:o findo. Oi:o desses A imprensa suíça mostra em

ru ze
..

1 ro.·'. r8 uam
.

a
.

ann a . a nca a Ariígo 20 - Para fíns estatis� ataques foram realizados visan� editoriais recentes, as razõzs p'e
. i tiros, os emitent�s düs titulos (10 do a obtenção de cartõ,'ês 'de ira- las quais a Al�l11anha l}erd�rá a

,

pelo MOIH.. H
..

0'. J.O·luy... (l'L'r l.municarã<J, de"tro dos olto pri-j cionamento, para o movime:ntol guerra, sem levar em conta a

H t meiros dias de cada m�s, á Ui· clandestino. propaganda g,ermanica que pr::!
�._--

Pronuncia-se
imprensa

sovielica Roma, 17 (A, Pt.) - De fonte
segura informa-se que o elubai
xador do Japão rem audiei1cia
sabaco com sua Santida'de o Pa
pa declarou que o Japão l2stá
pronto discutir paz «sob certas
condições:'>. I

Chung-King, 17 (SIC) ""- A �'e
vista soviética {Guerra e Clas
ses Trabalhacoras» publicou re

oenteml'nt'e um arHgo onde ata
ca Eeveramel1te a .teoria laj;;-O'i1e
za da ({esfera de co-prospeIida
d'e da Grande Asia OrIentaI» 'e
saHenta os deslgnibs do Japão
tlrn territor:to soviético. Realçat
lambem a ímr-ortancia da: ooope
raçf.o sino-sovié;ica na paz do
mundo. A reaçED do povo '�hiees,
CiO aludido artigo, é extremam(,l1
'te favol'áv'eI � todos comparti�
Iham do seu ponto d,e :Yista, 80-
bl'El o fortalecimentü da coJato,·
raç&'o chinesa e russa.

Continuam'os ataques
das bombas voadoras
contra a Inglalerra
Londr,es, 17 (A. P,) _ f:nforma

o Ministro do Ar que nas primei�
raso horas da manh'ã ,o inimigo
começ'Gu a en:viar as bombas ;pIa:
nadoras contra a ZQt1a! sul ;dâ
Inglaterra e na area' Lü;nd'dna,
onde hO'qve pouças vitimas.

guerra
t.eude crear hipotes:es futuras, ('a
mo ;E'e ainda a vitória 'lhes �l)r
risse.

Com' a t!'Jll1ada <da Capital da
Russia Branca, Minsk, estão os

russos pr'cstes a comlp!etan�m a

r-e:omada de iGdo o S>3U 'terrltol'"

,1\ovos detalhes chegam á Lon

dres, quanto a perseguiçãp que
os nazistas estf:o levando a €feí.-.
lo contra os católicOS bolam�!ez,es�'
Agora, exercem ps nazistas, uma
integral censura em todas as cor

r�spondencias a qualqu,:l' di,g'm].
tado (Lo clero.

Lançaram os aliados, recent-e
mente, uma pod-erpsa carga de

tombas spbrB refinál'ias de pe
tróleo existentes na Hungria,

omplotos os preparativos aliados par a a segunda fase aeroa
De um aérodromo holandez na' t;ombate, noturnos e diurnos', mo portos de onde tiveram origem p'fontos a S'El transladarem para ,que comanda a esquadrilha' 110-

Holanda, 17 (por Robert Kiekj nJ� a�sfllp sfl:JO+OtUlq·;} s<J1JO;()1lUOU as openíções anfibias. a França, ao menpr avi",o por landeza. rev�bu que .os seus sol

da agencia (SIR). - Já foram f:orça Aér<ea Expedicipnária alia- O major Keith Puhlman, das parte d'Ü Gomando Aliado. Da dados do ar ainda 'agual'da:111
comph�tados os pI'eparatívos pft da. Com efeito, os avW,2.s Ide Forças A.éreas Sulafricanas, e F�'al1ça, 'esses aviadores �ontill1ua: muita atividade aérea. estando

ra a segunda fase dasloperaçã-es po, pilotados por ingl,ezesi, ho- embarque 1'2cem-conquistatl.os, rão a prot1eger' DS pontos d� �'es- t'em como os p'0r�os e outras 'lba;
aéreas aliadas llas zonas Iiber- Jand.ez:es, canadetl,s,es 2 néo�Z;e1 ses aHadas de importanciiJ. es�

f·"..._.....;...."..,..·
..V'·......···\:-.-.-� .........-.. �-...- ..............-...-�P;� ..����

tadas da Euwpa. Como se sabe, landezes, manJiveram constallt�s

.' ••...: 'M"�".'O".··S···,·q'···Un···.I:'·I:'·..O··.···I··�..b·'·�O··I··U·.·t·a··m··.·..e·.. ·u··t· "'. ···�·ll··o··í·'.e··ll··B
..

l..·V··O···· p·.·.a
..

l'.·a
..

=:'.}
tratégiCa. Aliás, as guarniçõ�s de

a atual estação contribuiu poli': a!ividad.es durante ás 24 horas
.

.

.

"'" " <::I >'
" terra já se encaminharam para

1'3 o admirav.o�r resultado da' [)ri- do dia, nas ultimas semanas, f-' 1 Efic' t t ã t'i a França, com o proPQsílo d�.,
meira s.eri.e d'e aterrisag·ens, cu- levando a efeito centel1as d'e!:'"

.

.

- . .... pe e. _H:lU e pro e_v o C(Hl ra í h'?parar os aél'odromos já (:On-
J ': e.tzel PICADAS DE MOSQUITOS o

..:'lios .exHos enuneram princ.Í'pal� vêos de. patrulhas, a gra.nJe fl., C,'
. quistados p'elps alinel os e ol1d:�

J outros insetos;
mente aO grup'o d? def.esa desta tura, cobl'indo o embarque de, (: :< l}oderão ser utilizado;;; em br,eve'

força ae'>j�f' especí.nl, anexada á tropas all'adas e I). rote�re.ndo os �'.' y �_ ,.� [lCIos aliados
.

l'_lO( 'd _ �....d
.

....,"--.....r��_.����-V'_����� I'�....r6lo� J •••• II.'�-Ir.iI''''.i�
. '"

':,- \
-'

Por outro lado, o s�rviço de
informações do excerc3{D revela
que os aviões de n:conhecimenlo

.

da Luftwaftfie, em sua maioria
F,ok1e-\Vulfs, fogem ao pressen1
tirem a ap.roximação das 'pad
trulhas hOland'êsas que g.:3ralme'l1
1'e operam d,,= grande altura. 'Es
sas patrulbas têm .?linda' ·�nter!..

ceptado com grande exito os

apamlhos de reconhecimento fJ'zr
maniLos que fJper3m: contra os

portps ing].(�ses.
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Semprefoi e continua a ser

Melhor·
b&AA

Tipo Colo nial Mexicano
Radio-Vitrola com Iodas as pflfeiçê)es da industrla moderna

Procurem desde já novos catálogos na

Casa do Amc&rieano S. A ..

Baratas.

fabrica de Tintas
. Biumenau .Lida.

. Tintas e<Vernizf}s .. Material para
. Pinturas em Geral

.Tlntas em hisnagas.para artistas
Blumenau • Sta. Catarina

Cidadel1� Blumenan. IS ·7-·i��4
.. earflit

C;I>D.À. DE
DE BtUMfNAU

Inunrios n8$fa secção Cr$ 0,50 á. linha - Minino 5,00
----------------------

r�.·_-<........' P_r_o_'c_u_r_a_-s_e__II, __...v_e_n_d_e.....-_se_�-Tl Compra-se:

Caminhão OPEL
Vende-se um de 1 1/2

tonelada, em perfeito esta

do, por preço de ocasião .

Informacões com OTTO
WILLE, nesta redação.

E X P E·O J E N T E
rel� '1099 .. e ..Postal 57

Or. Adlh'1SS 'Balsinl
Diretor-Responsavel
Dr. Affo!lsl1 Ba15ml
Diretor-Proprletaríc .

Uma hôa casa, não muito
Of!cin:a . Propria longe do centro,

Rua 4 de fevereiro, 7 Informações na gerencie
deste-tolha

'*.*.* 'l\"'i
Assinaturas E}ÍPREGADA • precisa-se..Aulml Cr$ 60,00 de uma. Tratar com a Sra.

Semestral 01'$ 35,00 D. Beata Roichov. Alame-
Colonial (;1'$ 20,Oü da Rio Branco, esquina rua

Lauro MueUer
Numeras

:. t�"�'<, . .:...._�- -'j'�'�ê;�j UMA MAQUINA de es

Avulso Cl'$ 0.30 ALUGA-SE uma. sala pa- crever marca "Underwood"

Aírazado 01'$ '0:50 ra e.sentá.rio (SObrad.o) Rna,·tecl.adü uuiversal, tipo mo-

15 de Novembro, n.. 1043 derno, com carro de 120 es-

.

- Colaborações recebidas não Informações no Hotel S, José paços. .

Serão devolvidas e fica sua pu, . *** i"
.

Preço fixo Cr$ 3.400,00
blicação a criterio õa direção. PRECISA-Sl!1 de fundido- .

res a modeladores. Os in- UMA MAI�,uIN� de ��,
t d f'·

- "Cidade de Blumenau" não ter.essados poderão apresen-
crever marca Rheínmetali

psra D 08 OS m8 $E responsabllfza por conceitos d so esp ""OE
. . tr.r-se a rua Baía, 51 ou na com carro e

L. 9
açc

_ Telefone 1248 e;tt:do:_:m ,::i!Os..:=in:do:. aútiea fundição Knoblauch,. Preço fí;O Cl $.�,800,OO
na Itoupava Seca. U�IA CAIXA l'flglstradol'fl

Pa p e 1 a r i a
;>

***- ?� marca "National"

A4enç'ft-O _PIreço ,3.800:00"M. E'Ll] II"I .

I V I Procura-se um serrador. UMA BlliI.?LE'l A mar-

Informações nesta folha. ca "Wanderer , em hgm e::·

.-.-,,-�-�-,,-�a-o;.-'_. tado. Preço Cl $ 1.",00,00

UM TERRENO, sito na

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

bem feitorias.
Informaçõee com OTTO

WILLE, nesta redação .

Seções de atecado e varejo
Preços Fixos

...... S .... •• ••••••••••••• III
�-�.-..;�

.

I

! frigor é Sanar
I
I

Das Manteigas a Fina flôr

.........-.-..._ .•_ .•_ ..-.!""".'-�-.X ._.•_ ....-:-.•-.:-.-.!!!'i'.-.......'. ...-�_...=..-.-..- ..-.-+-..

Não Descuide
Uma Tosse ou

... Um . Resfriado
Empresa Auto Viação Catarinense S/A
Cargas, passageiros e

.

Encomendas
Serviço diario entre

Laguna - Tubarão - florianopo ..

tis • ltaja! - Blumenau - [ara-
guá [oinvile Curitiba
Esta empresa dispõe de confort.aveÍ3 autos oui

bus, e p6de .oferecer a.os srs. pa.ssageiros pleno corr
. forto e segurança

AGENOIA EM TODOS OS LUGARES
ME NCJ CNAI:'O

Blumenau-Santa Catarina
I

Banco Popular e Agrícola do Vale de· ltajai
Deposito à dzsposi.Q&o
Deposito Popular
C/Cts.. com avj�o de. 30 dias

• ,1 .' IJ ,',' 60 dias
Idem: id ·.fi 91> dias
Idem idem lBO di as

C/ets. Prazo FÜIO 6 mêses
Idem iaem '12 )li'

2 n/O·
5 0/0
4 0/0
fi %

5 112 %
6 %

512 Oío
6 0/

, Registrado no D€part. Nacional de Sande PUblica
.

ElllNGER & CA..
_..

Rua 15 de N\}vambró, 588 - fone, ,'1201

TECNICO : Feo. Ellnger, Dipl. 'p. Faculdade deMe
dicina do Paraná, assistente do Prof. D. Macedo (La�
boratario ja Saude Publica do E5t. do Paraná) e

assistente do _Prof. Dr. Martin Ficker (São Paulc).

A Itedidc dos sns. meditos executam-se :tIS seguintes éxames:

Urina (compl<)to e parcial com dosagem) - Fezes (Anebas
vermes, 8angue oculto) - Escarro (pp.squiza. do bacilo

.

de

'. Jfoeh) ........; ,Secreção {pe.squiza .de, diplococos etc.'�spermatozoi
des} � SangUe (S01·odlll.gnostIco da Lues, pesqmza de Berna-

. tozol;trios, Contagem de globulos, tempo de coagulação El de
sftn

..

gna d.o..
�

..•

agem

d.a
H

em.o..gl.O..bi.na gli.CoSe, .�cid.o. U.riCO;.
l'�ação

l'
de VldaI·Ti{<l) .,-' MIlUar ,Exame cltobactensCOplcO, reaçao de '

Kabn, e{;.a,l ...,. Muco Nasal (pesquiza do Bacilode H:lllsen)
Ulcera (p.esqlliza de Treponeroa 'palida) - Sueco Gastnco (e-
XlU'..le coropletô, dosâg<lro da '-acidez, sangue oculto etc.)

.

." Forneéllmos laminll.s e recipientes gratuI tamente. �.
.

.

'
....".' . '. i .

-

:) ·I·-··-·_+-·-�-+"+-+-"
_II M i Ih õ e s

: I De pessoas têm usado C(.)t!l
bom resultado o popular

depurativo

faça seu pedido
.

Telefone 1048
fomeceder:' JULlANEUI

..._�-�"'!'3�._*._.•.:_•..;_.'fi_._.

.1 Uficin�- mio fUIiKf

IAtellde
todos os servIços .de

Radios receptores
Serviços HilPicos Il 6ar'\ntldcs

.,
TELf;fONE; 1395 .

.
Rua 7 de Setembro,. 3

S�rviços de primeira
ordem

Avenida Rio Bran'
co, no. 2 (entre Ri·
eckbusch e o Cor·
reio).

A tratar- com

A� Lubow

PROBST

COM

DENTISTA DIPLOMADO

M AIS DE 10 ANOS DE PRATICA

SERVIÇO P..APIDO E G1U1ANTIDO

CONSULTAS: Terca e Quarta-feira - Sexta e. Sabadl3

R U li 15 na NE U V M B B O, 142

OM'<'�d'�
.,

'e,..
ucus (J.�

Asma Dissolvido
Rapidaínenf�
;Jg ataques desesperadores e violentOll da

asma e bronquite envenenam O· organismo,
minam R energia, arruínam a saúde· e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,·
nova fórmula mêníea, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata

ques. Desde o primeiro dia começa R desa

parecer a diiiculdade em respirar e' volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessário é tomar 2 pastílhas de MendacCl
ás refeiçõe& e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapída mesmo que se trate de' casos rebel
des e antigos. Meltdaco. tem tido tanto
êxito que se oterece com a ga.rantia lia
dar ao paciente respiração livre e faci! ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mandaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.. '.

�endaeo Ã!,,::.::.m·

.-.-�-.-.- .-+i;;;;.o+:- ..-!t,

Arrancar e destruir gra ..

vatás é contribuir para o

desaparecimento da malária
em Blumenau,
+-+-t'-+-+:-+- "1!83"-'.-�

Atencã o
.!J

ANUNCIEM NESTE DIARHl

il'edIrO'a. enfennidlld"" qus paem
e!t:: nerige ii tmúde e a ,;ua .. eome

�m ""r uma simples t6.... ou res

(rindo. Esl... males, embora pareçam

_In importsDclat devem ser tratados
..,"" todc .. enidsde para que nilo

_ a::grsvers de mane;!'" a eausaz
""'rios aborreelmentoe, T .d". as ef

fMt-� do apparelhc .respiraloriQ.
""". gimt>l"s crippe, bronchite 011

,�rrindo, precisRm de um- remed;g
tapido '& eEric�. O Xaropa São João
.. 9 indicad9 para �..Rte!!l

dSD!I.,
.

E' um r�m"Jio
"" Rahor agradRvel, jl8ra
.OCOS,. velhos oe crenncag:�

Xarope
São João
lab. Alvim & Frellils - São Pau!@

'X:t!J ....

Elixir 914
A sífilis ataca todo o

organismo
{) Fígado, o BUQo, o Coração,
o Estômago, os Pulmões. e a

Pele Produz Dôres nos Ossos,
Rf'umatismo, CEgueira, Que
da. do Cabelo Anemia, e Abor
t€o, Consulte I) médico e tome
(} p o P li I fi r depurativo

il1nf{iDSivo ao organismo A.
grarlavel como um Ueôr. Apro
\'fl110 como auxiliar liO tra-
lam€nto da Sifilis e Remna
matismo d'i mesma origem,
pel(J D. N. S .. p,. sob o m.26,
de lfllG.

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



P8gin� 3 Cidade de Blu.i�ena.l1,. i± .
i.' ..', '

'

"

',:
IJ�) Oi d1

. H6i�$.Terça-feira dí� lSja�s�;8�,.�h�s.�·'���'I�r�,'.�C�"',,,I�N�'�"�',',.�B�:U�,�'�S�'"�C�H��'L,',�Q�o�ar�ta�a-�fe�ir�a,,�,�t�9�·a�s�8,�O�O�ho�r�as
��p�ge Montgomery - no SEHts�ci3"alfiJll1 1 Um delicado romance ,ontiril�lltalbo: ���o�7� falta momentos de sã alegria •

Cavaleíres do Deserto
Um, el�Cl�i��rife fllro chei? fl.dejwenturas audacioeae. E mais' a cont,

:-.,-.,- ',-----, -,-', ,.'
. - ....

Meu filho não se vende
". com Ricard Carlson

A luta de uma jovem mãe que não queria ser despojada de seu filhinho f

mais um Universal Jornal. - Enlradqs: 2,00 - Balcão 1,00
.:: "

.' . '::.,r:II..ôC·.:.: ".'.'.'
,fi .

P'< _. '-'.1'1.1 C Cl

Confeção Esmerada

fazenda de Bôa Qualidade
Padrões EscoJl1idos.
Para Passeio e Serviço
Á Preços Convidativos

Calças
Blusas

,

." Unia resolução da r, e, Da

�
Reformando ou revogando dispositivos do
Regulamento Geral e CÓdigo de Penalidades

I. PublitJsmos abaixo. por jul· .posíttvos abaixo do Regula.

I� garmos de Importauela .

para!mento Qeral,. aprovado pela
.

o esporte local. a Resolução Federação Catarinense de

,--_�,�--:-��....--'-�_��----"
......__:'�_ .' n. 25, da Federação Oatarl- Desportos, em 10 de janeiro

LOPES ee OUVfJRA4!j nense de Despo!tos, 'que tra- de 1941 e adotado em todo o

..

" ". "

. ta de modiffcaçoes no Regu Estado:

{Ij .

'.

.
.

'. .,

.'

'

lamento. Geral e Código de l' - dar ao art. 36 a se-

Ds.·..••••....•�... ieSlIltad.'S.'. d,o.S,:... 111 'g...
....

S.. d.·..e 2a. rodada P·�"!!i���ç.tt�r t;�e. no �tE��;�Rii:i'�:d�:�:�
OI;;. U

exercido de Presidente ue intermediário de 5 minutos" .

. IAlPICO; X nião neste m,omento o ÇHitn.r!�� p0f �,a 2. A prim�Í.i a fase S. LourençoxPalmeiras Federação Catarlneuse de 2' - dar ao art. 37 a se;'

No camp« da Alameda Riu por 1 a, 0, go�l ?e Pio, (1",SI- terminou com a comegem de
E P d·· S Desportos, no uso de suas guínte redação: "art. 37-No

Brauco to aràm as' . d aalado no. prtínelra tempo. 3 li 2· M�)rcaram 08 tentos do ..
' m

.

omero � J?garam .. a. tríbuições, campeonato, e atléta não po-

d.. 0"'1· J
..
g
..

' ..:.� "
'lua

..

ro8. �.�.!l. pteliruina.r..: .0.. OlHIIp�c{) Guá
..

rant Co.rI'. e.R Clrllo Ro- Lourenço e Palmelras. O Il '

o tmprco e, umão.. Este'
•

_

•.
"

'.' �. ..

" .'.
.

." , , der levou fi melhor como e tendo em vista ,as Normas dera exíblr se em competl-

joge não termtnou, tendo si- leVGlU a" mel;ll �. pr,� 11. a} . '��. 6 éNl:i�{l�· As ten:��ari�� ra de espe ..ar. 6 a 3 roi (\ relativas li disciplina nos es- C?€s d� mais de uma asso-

do paralisado aO�k2-O míóutos UafaUf X .: Ilmore. . �r �W;j():� f ..m -
cons lo [ �

resultado finál. Fizeram os p�taculos 10 tut.e�óL á urga ClB.?l1o··. .

do 2' periodo, em virtude dü Em Itoupava' NOite prelia-
P

.:
'

�' gnals para o Pslmelras: AI mS�Qão e .ãs 6h�ldades .das 3 - alterar o arfo 48 e

União �ão cone0l'dar" çsm? rsm Guarai.! o .A.imor.é, 16 .

NãO foirtaU�ada a peleja díuho 3, Telxelrlnhs 2 e Au entidades desporüvas, b�lxa se�!3 �8r8graros, para: ,

ma deotsao doarbítr», VencIR.vaDdo�a _melbr1f o prImeirO í entre os SfgUiJdOS quadros. gasto.
.

das pelo �onselho Reglenal art. 4� --:-, Os quaIros P�fà
+-+--t.-+-'_S+-+!i!-•.,-".-+X �....... .,..'��*-_,...-" .. ,,- ..�t:.:_�- x .-.-� -"'t-.-"-"_.- .•�.x'-+:-.�-.--"-.-.-+-. de Desportos, Conttuua na 4(1. pagmct.

Cam.ena!Q' .Carioca· e ToDinlI.ü;. Bulinha}, T�-le8-1 Rq' '. '..
.

. .

la�����JeG���r d�U��te�ó7U� .-.--��_�-�-,•.- .•:m,�-,,,-�

.Jogo realizado sabado" a
ca � Duo!l, tnO�enCI('I, Inne.li.!Concurso t.sporilvo da 'tentada de BIIIRlftUanY' o CÓdlg� de PenaJidades da ;;;�

noite. .

..'
..., Bo1mh? B, �lvura e. Waldll'.. ., '. . .

.

.

.

.,illI II FederaçaD Ca!arlOanse de {Ü 'd? � �
}:!"'Iuminense _-3 .x ÂmBrica O' .ColoC8�a? �os �lubfs '. Por motívos itnperioBos e as 20 horfi�. suspensa a rele. Desportos, foram elab.ora�os

<Z,(J '11'[, . UH

Campo '1.10 Vasco; Renda Cr$ .

L log,ar Flumm:n�e � Can- independente de DOgS') vania- rida ver.da.
.

e aprovados em 10 de Ja�eH'o

145.882,6q;, Juiz: Antonio da
to d�. �w 1 p. pe��d., 2 :0;:;3r de, re�ofY�mos realizar ·ti a" A apuração final será ele de 1941, p;.rt!nto B�tt)rwr. â

Rocha Dles. P!�limin6i': .'

FIu, .Amiuca, ,V�gCO t". Bota�ogo pursçao Ílilãl do nosso' cou' tllada as 15 horas, nest-tl re: regul�cn�tçao dos desportus
minense 3 a t; ,Quadros: Flu-

2 p. pl}r1,3 logar. S. CrIsto:, e,urso esportivos no proximo qgção, podendo compnrNH)f no Brfl�J!; .

minénse: B!ltatBis� NorivaI e v.ãQ �. Flnmen�o 3 p, perd. 4.
dia 19 do corrente quarta. ª-;mesma todos 08 que dese. conSIderando maIS que t,m

Mo�ales; .Raul Rodriguez.; Bpi" Io.gaJ. �adur;;ra 4
...
p. "pel'�: feÍra.

I .

jarem assistila.
.

to o, �egulam€.I]�o Ger&� c0!}l0
ne}.l e BIgodt�; Amori.m, Bas, .5 logar. B:noD e ,B(Hlrs,UC€S Avisamos, portanto. aos DO.S'. Em consequêIlCla. os CGU· o <?o�!go d? Pe�la�i�jaÚt8_ (em
tanca) Magnoues .

SlmÓGS e
BD Õ p. pe�d.

.,' _ '.. ·t.
. pons deverão dar entrada a· artlgdl e dlSpOSIÇOtS cOutra·

Pinhegas. A:m�ri�; Osny; Se..••+••••f'••�+••�J!•••�..-.�
aos .Im ores, rem c�mo 0: i�: t.ê as 14,30 horas, nã� tendo riawjo.a legi8}?"�ãO vigente;

neditf e G�it8:t: Itim,. Dani!o e Campeouato Paulista 8:CSS6?09, qll� �os coupun6. �enhum \8Jor os que cbt>ga' conLW.t�rauJ? fln'ilmcn�teqt1.e
. Amaro; Chm!lJ ,Manecç, R�-bo. . Sabad,o fi taulB:

.

.

.

So serao, vendl(.9s a.lé. terça rem dep'OIS'. .'
.'

o
. H?yO Regull:'mento G,�ral e

.10, J_.ima fi Jórginl!(}.... ".
.

.lpiran:ga 1'X '<Palmei as O feirá dia 18, bendi) ness.a .diá :.
.

*** Cod!go d� Penahd'ld6c<, .el�-
l·,tempo!, FlumlDen8e� 2 '�O Estadio' do Pacaembú; Renda .�.- ..--:.- ..- ..-+�.:-.t:-.. .� ....- ..- ..� ..- ..- ..�.t�.-.+ bOf7dO ",n,ls termos da ,I�: :.:

�o81s de rtDh�gHs .80S t1 IDID. 127 mil cruzeiros e. frnção. C .

.' E t'" "C' 'd" d
�en"e. GgtiS.f(j�m a RlJro." "çav

9 M
.•.ti�none.'8a..

{}.i.l m.; f.ina
..

J

..

; JUi
..Z.: ROdOl

..

fO W.e.Oz.eI;, ·Tento·
.' O"i1'C"·U···r·'S"·0', spo.r,.· 1..VO·. .1 .. ·a·., " fInal. pel}� po��: ccmp(tent�,

FlumInense l·· (l.0, goaI de de Plaoido aos 42 minutos da..· '. ..•. .... l".. .

Rvsolve.
J

•

Pinhegu ,8,08·43 m, Batatnis faze final.
.

' •

.

.
..

,

Revogar ou al.erar os dIS I
. de!endetlUfll ..penaIt.de Mane-

".
Quad

.. l'OS:. JpirB�ga: B.ar.h.. 0." d'e.'· 8'·.lume'n.au�.+
.�.•

-."..".-.-..- •.- •.-.�,� x�-.�-.:�.,-.- ..- ......�-.-�

co.
.'

.
..

,',

. 11?; Luht '8 SapolIl:;, L�'XJxa
_

.

. .' R8
.

F
-

t
..

Jogos de dommgo 'a tarde; Ort€'ga' e Alcebiadeí>; Duz�n ..

'

.... .... " upas . ,.� s
.

""'.
Fla

..

men.g02 x�.•Grfs.tQv.ãÜ. 2 to.s., Magl'i, Placldo, LUPérc�.o .Qu.al. s·er·ã' o "crac'k" m·a-I.s perfe·I·.to:· 1" . ." '.
'.'

U
�ampo do Vasoo, Renda Cr$ e Canhoto. . ..•..

'
.

....

.

.�
53.561,20; .JU�z; GU.iIhf'.�:r.mé.O.O.... pa.lmeira.8: ..

0b
.. erda.l.i.; ca

.. ie.t I·.,
.

. '. O..
reSu.ftado d

..

8 218· anuração
'.'

me-s. PrelimInar. São 'Cristo- Fa e Oswaldo; Og, Daeunto 6i '.
'. ..' .

,

. •. I!'.. -

".
.

.

vão 2 a (). Q�adros: Flam�r:g{,: Hengo; Lima. Gunzalez,. Ca. . •.
� '. I'

•

De. acordo com o C�Qhdo. Das bases deste, COn·
J�randir: .NIlto.n, e QUI�IllO; xaIDbú,VilIadouicae Joigiuho, el1r�o,_.01 efetu�lja 88.bad? ultimo as 15 horas a 2Lll' 3·

.B,lgua, B.r�a e Jal'll�; Jael,Zi- " Domingo a tarde.
.

'.' P!lra��o tendo sldo o �egu!nte o resultado_:
zmtio� PI�Ilol �e:llClO,. e Veve. . S; Paulo 4. x P. Desportos 1 A�,-" ,.910 (OhmpI.Co)

.

3:J41 Votos

.

sao Crlstovao. Vel}z; '.
Mün� Campo do Paca�mbu; R-eliua; Bc.R.uO _(pa�me!rae) 3172"

dmbo e Pelado: lndlo, Espe. Cr$ 94.541,00,
'.

.

.

ARTUR. (Ohmp!co) 1296"
. ron e Castanh.eira; S. Cristo, .'. Tentos de . Luizinho tres e .. Schr�Il\ro (p�lm�lras) 877"
'Alfredo, J, Pinto, Nes�pr e. Remo para o São Paulo, en Wa}dI!:, . <�l1mplCo) 488"

Walfredo.... .'

..

',. quanto que Xavier fez o do .T��xelrlDha (",alme�raB) 415"
t" tempo 1 n t - Qoal$ d,e Portuguesa. .

',B?Hl (AllJlOfe} 324"
Nestor �Og 9 .. 111. é Peraoio a_!}s. . Q�adros: São PauID:. King, P!�. (O�imI!ico) 298!J
27 m, Flnsl 2 B

..� _- R CrIg.! Plollm e Florindo; Procopio, PI"C� (OlImplC?) 292 ,.

to aos 8 m

... 'e.,PIrllv. Rl)S. 15m
..

, Izarzur
...
·e
..NoroDha; Luiz\Dho, R�dt (0.,.�ara..D. !.) 26.7"V. da Gama 3 xMadureira tI Sastre, Tim, Remo e pa.rdal· Bo�l?l}.() (Ollmpl.co) 227"

Campo .do �agurej,rl3; . Rendai portGgue.sR de Desportos:
EmllIo

. (Palrnelr�8). 110 '"

44,9f.6,�O; J?iZ: Mar�o Vitmna. C8xambú; PanhQ e Celso,; O.·
WaldoIDlfO (InternaCIonal) 83"

Prel�mlnar. Vasco " �a 1 Teu· rozlmbQ, Manec{) {LLuizinhl;1; ,Os�ar. '. (S,Lo,,-:renço) 83"
tos para o ,:,enc0.dol', IsaÍais Vidal, -Charuto•. \Valdemar�

MeneIes (Pl-l!me�ras) .

82 "

um e Ademlr dOIS. Xaviêr e Arturzinho.
. leo. .' (Ohmplco) '. 73 JI

O quadro do Vaso.o. Rober·
'

SPrt 3 x Jabaquara L.. PassoId, (S.. LOu!enço) 55 '"

to; Rubens e SampalO; . AUra ; Renda Cr$ 2.332,00; Jui� I{l�tzke (O�ar6m) 52"

d�, Berac,ochea. e . Argen:iro; Paulo �àrcia. Tentos para �� �eme {Ohmpl?o} 51 "

DJa!m�. tele, Is,suu;, .J8U� e P.R. Damasceno, Fidel e .0. /111�1' (Pa!m8lf.l!s) 50"

�A1emli·. Maduff.mS:. Alfredo; Leite; Baia fez o terto do ,Brl.tufl (Almore) 45"
Rubens e Apio; Ar.atl, NiHou Jabaquurs;, '.' O�il:'IO . (T�pj ,

40 "

e Esteves, Jorginho, Bid?n;'.. Port, Santista2x Juventos 2 ... l\1lO}O. .•. (AlmGr�) �g t>

DurvaI, Waldemaf e MUftli- Renda Cr.$ 14,..918; Juiz: _ Ro-' Ald!nú� (Palme�ras) 39"
nho. '. .'

doUo Wenzel. Dutra. e Oswal. Augusto (Palme;ras) .

. 39"
Batafogü 3 x Bangu2; CaDl' ,dinllo. para () Port!lguesa 6 Bat1�!a (pal�elr�s) 35 I,

.

po do Botafogo; Renda Cr$ .. Ferrari e ZaH para o Juven

I'
Cor.,ea (Guaram) 33 1t

9.223,70; JuIz Cs\,los

Musteiu;/tos fizer�m 08. tentos,
..

'

. Janga (Pa!me!ras) . 30'"

pre,li.m..

iUlU:. Botar.o.g.O ..

4 a

..•.
0

·

Cüloc

•...
açã.O '.dOS, p.'rim

.. 431r.ps .•...�le..n;�?;$ {(
..
Ds·'llLln.PJ.COJ .)' 22"

Tentos para o Botafogo: fie colocados:� "

. .
..

' an �e. . nn!�mço ,

16 ..

leno. Oeniuho e
-

F'ranguito. ". t' logul' Palmqiraê. 6 tfperd.
. Doqmnba W,almeuBS), 16"

para o Bangú Joaquim e O· 2· Iogar S. Paulo' e lp'iranga �llu�erL .t�,1�9r�) )
13"

taliciO.
;. .

.

g p.perd. a' l{)g�� Cürintian�, H:rb8��H. ff>�:::í�r::) i� tI

Quadr.Q�: Botafog?: Ar!; Ivan �PR e S8nto�to p.perd., .... ,'. . Nélfo ," (Aimoré) 10"
e

sar.anJe!.r.• a.S.',;
Ne

....g.rmhão,
Pa� s

...·l··..•+.p•.........................�.'
(:') 'E outros menos votados,

"

peti e Zarcy; W'llter, Gani- W J-\ \.Jap i ta I
� .

.

"=-

Ma:

F!�f;:;�g�!:����WtJt iÀ c�a que tem todos f Concurso EsPB!tivo 'Cidade de Blumenau Soe. Bonaficiadora de Madáira Ltda.
e Adeuto, .AntOnIO, Bsteiro,. �..' "d ' ... '.

b' .. --==============:==��
J:naqui.m. Oe.. taUc.io.·.e..

·•· ·Ca
...nh.!lu. !.. arlIgos

o maI_S 21X.O.. '!.' Q 1
.

-- .
��... =--

v '"

1....
na ,aJogador mais perfe�to dos Clubes fiJiados COMfII":ê� ft S-

e. do Rio 3 x Bon�u?eSfi? 1 : RreçQ ao maIS a to.: L V
. '-�H4�:;

CaMpo de Csuto doRl'p;Ren,. 11'. ti ti" .t·... ..
,á . B. I

• ?

da Cr$ 8.915,60; Juiz: .Josê : Gran e sor meu Q para :.
Pereira p'e��xot�. ,

.
Quad1'es; -:

. fi l F II II E r s ; NOMR:-.-.-'---.--::--�_---.--'--,;....:�_..�-:__�_.--"._ _...

, �Canto do RIO. Q . .,.au, Nanah e , .'.
,....;:. ....

.

'HaroldQ; Ol.1fltter.. EJye Grsn.. f Rua 15 de Novembro,505 •
Ci..UBE A QUE PERTENCB :"..'��''.__.:...,._---

'de; pascoal, ea�augn, Geral·:" . ;:: ASSINATURA
diuot p, Nunes; e

..
Vadltlho. 0' FOlie n07 A).

H
..
onsuc&s

..

Sn': lTac.y.i." CUl{loaldo; $!tfo_U·...1�f.....,-t_t._._t:-t.t_,. t:t:n�' ... r'IE,;;rJis''fd T'

Macacões
Guarda' Pós

t.
!

.'

Cômisos
Ternos pI
MecanicOs·

Aventaes pi NA

Servi ç o Cnm. e Ind. WALTER SCHMI'OT S/A.
.

.

ETC. Rua 15 da Nov�mbro, 1495
�-�-�=*--,.-*-,.-- ...-.-. x+-.-+-+.-+.-,+.-.-_+-+.-._

lO dinheiro em
Circulação

Rio, 6 - a diretor da t:aixa

de MobiHzaçã!) e Fiscalização'

t i

Madeiras

I Bancaria fez publicar, no ((Diár(Q

I �fici�h o se�uint€, �O!� ���t� �l�
• iJ de lulho: .: , , .

". • .
,. ,

. I «VaIOI' do mll�<erário e'm ��rcu-'·
.

.

laçã'') nesta data, eU1Wdo :no�'

21.499, de 9 de junho -'ds }932'
- Cl\ $ 59.54�J.OOO,OO;�. ,�

ri' §f·$M emfNlffiWAêiiS'iDf.II&41iZ&t&m

,
.

.

como seja BAOUASSÚ. CAClifTA, BICUlVA, LUCU- ,RANA, CEDRO) CANELA, PEROBA e outraqualidades.
_

_

.'

T
-

Rua.7 de S·eteulbro
'IIIM37.ITQfnw ,JiIIlFf IflrLl .. '_� ltll_.,
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Transcorreu ontem a data

e
. <D··m· ·e··D·,

. a· D.-nutalicia do sr. João Schus
•

• ••••
•

'Ó
'.

'"
•

'

•• ' 'iter, competente impressor das

emli��..��.�_�2�.�&�8f���!!�!!!�����*�§�W��'��!�31�J�ZWM��_�'�'��it�.�J oHCfi.nasC daI' Livraria: e Tipo·
=: ". . gra Ia' ar Wahle S. A.

Blumenau, 18 de Julho de 1944 I fd d *p_*..t, . •

_, umuu O uh ODI

I disfribuição e o .elUprego
.

da i c:���n;��'hl: d:·��a C�;R�::
• ••.

. '. '. esposa d. Sulamíta Schneider

peniCilina nas diversas ��f�i:�: ; s�; E�:���� �rrf��
regiões do Brasil �� ���si1�lnClonariO d,O Banco

_.. .,.

(
.

) '0 ) 3 (P; 1lA' (..
** :;.

..

Rio, 7 A. N. - diretor ge- zonas, pela a.
.

ara e ,LYJara J p .

ral do Departamento Nacional nhã

..
O), pela 4.a... <.p.. iaU.i,. c.eara.:e. '1: tsperar

., ..

de Saude, baixou a seguinte por- Rio Grande do Norte), pela 5a.
.

taría sobre a distríbuação de pe (Paraíba, Pernambuco. e AI? � A morena dos olhos meigos
nícílina importada do estrangueí- goas), pela Ba. (Sergipe; Bahia I .

1'0: e Espírito Santo), pela 7a. �(Pa-I .

Espetar : .. Esperar scrnpra
.t 1° - O controle da distribul- -ranà, SantaCatarina oe RLo IGr'illn- pelo dia vindouro. na espe

.

çãJo e o emprego da'penícilina 'pe de do Sul) e pela 8a. (Goínz e rança de ser melhor do que
lá populaçêo civil do' Brasil {oe Mato Grosso), o oontrole de crlis· este que se passa.
fará por Intermédio dDS orgêi},s tríbulcão e emprego da penícítí- Levantando os olhos ao ceu,

competentes do DepartamentoNa na caberá as respecüvas Dele- U{iSSOS Iablos, fervilham pre
cional de Saúde, em articulaçêo gacías Federais' de Saúde que, ces e canncos de fé, pedindo
corn os Departamentos Estadur ís . para este fim, poderão artlcu- alguma cousa que se espera
rleSaude.

. lar-se GOlU' os Departamentos de obter ...

�o - Cabe ao Serviço Nado- Saude dos mesmos Estados, Esperar ...sempre esperar;
nal de Fiscalização da Medid!!1a d) As autoridades encarrega- Nossos corações, despeda-
superintender o controle da dís- das do controle da distribuição çamse em anelas desespera.
tríbuíçêo da Medicina superínten da penicilina ficam obr1gadas a deras, em brados de revolta'

der o controle da distribuição remeter ao S. N. F. !M., até o dia
.

Esperar. pelo ente querido,'
sdo uso desta substancíapor 'to 10 do mes subsequente, um rela- que jamais virá para realisa.

do h territórjo nacional deàil:rb tório concernente a cada caso çãodns DOSSuS scnhos.de olhos
das seguintes normas: contendo intormacões

'

relativas a 110 alto, devorando as estre

a) Na. sede do S. N. 'F. M. ha- história clinica do doente, com las, e,de mãos unidas sangran
vetá. Uln servlçourganízado para diagnostico e vias de introdução do de desesperos e saudade.
atender as requisições de pení- ·da penicilina, resultados terá- Esperar. .. acompanhando
cílina para' os doentes'na la. Re- peu icos colhidos, efeitos Ênesp;e O marulhar do mar, entureoí-

gíão Sanítáría (Distrsto Federaí r�dos, dificuldades de mlnsstra do ou a turía tlraniea do ven'l
e Estados de São Paulo, Mínas çao e outros pormenores que ,f'i'l to .. ;

.

Gerais e Rio doe Jan!eiw).· rem de interesse anotar, Et!persr adormecldo
.
e emba

b} O ServlcoNacíonal de Físca 30 - O S. N. F. M. 'Organizara lado, pelos cautteos belos. da Standard

Iízação da Medicina de acordo as instruções a que deverá ':Obe-I falaz esperaDQa, esla que des "-.-·"-.-·'--.-.�.-.-.x • ...,.... -.-�-.,......F-�-+-. X .-.--..-.-.-.--: .....�- .._�

COm as circunstandas, poderá decer a autorização para o �o'r- morana todos os castelos e M'orlo'5 dOI·s I
:

�

Uma I
- III fCO

delegár poderes a{)s l)epartamen necimento da p'�nidlina PI'êscri- sonhos!... ." .' Bomba'rdearam
'. �i reso uçao llia

.

tos de Saude dos Estados �a 'la. ta -e eUlo 'UEoO dev,=rá $ier limitado Espera! •.. pela ternura dos traidores 'cada jogo comper se ão de

Região para li distribUição da aoscasD-s para que haja rigvfo;:d teus �()trjsos, meiguice dos
pnntos ferrov."ar.·os ooze jogadores, sendo, en-

penicilina �nas zonas sob !lU:l ju- rndicação clinÍlca, dado o p'eque- teu� 'O,hos e doçura dos teus .

Lond11es, 17 (StH) _ Ojiomal
.

u
. tretanto, c'Onsh1eredos ceris.

ri$at�'ão; ,no -estoque desta substancia de labIOso nazista da Holanda' ocupad:a tituidos para a disputa de

c) Nos EstaelOs compreendidos que dispõ'e n_{} momento o \rosE"O Esperar .• � Esperar... Sem {<H t N r 1 D ab}'· d,) bI' Roma, 17 (A. P.) - iAvic'es um jogo quando contarem

poela 2a-: Região Sanitária '(Ami- pais \ pra esperar... :.'
oe . a lOna e

f
ao . .:1.' pu Ira

L'! t d 15 F' A' com o conc' u·rs.o de nove 1"'_
'

" < '.'
.

Yendys uma. noticia in -D_:lllandO que os mera 01'5 a a 'Orça erea oi'"

.·_;�-,...""!!!..-·..-i-·.-.-.·.;_·. x' .._���=-.._.._ .._._�_:_.-'-. .';_.-.'_.-"-"-+-.-+-+.I patnotas holandtez'es mataram bOl11bardearam hoje ires ponfos gadores".

T b I enuco
mais 2 traido.!1es, que c00p'era� e um pateo ferroviario da Fmn-' "§ unico - E' facultado o

T I t
..

I R t L d :t1 ra a har com OUREI ! vam com os nazistas ça. t clube completar o numero de

� n ernaCl0na epresen ações t H.
• POPUUiR E leRICDU! DO I

.

.

..
,

onze jflgadoreG até o decimQ

L B Interoambio Comercial Amerioano Ltda. I vatE Df ITlJll,
.

é • ENCHIN- 9�T••••Tn"'�T.-�.--.pn�0 x®�.·"••·.'-"-.·."'•••
·

•••••·.+0 minuto de jf'gO."

!I' Com esoritório no paiz e exterior - !I DECER O r.a:��::�o de Blu-
.. Extraio ..

Prado do Rio, La Menor se!� -p!�:;�:f�So ê�!:g�, � :
'

IMPORiACÃO�: Sál chilen�, Barrilha. Soda cau.':!fica. Ca-
e Rapsodia 4');

.

r .

.

...
.

seína ri Cola fria" .. '. +1
.-+-.-.-.- ...-.�.-,-�......; W E ,.ZEl encontra-se a venda nas 5' - o 8.1 tigo 54 terá a se-

.1:
EXP

.. 0.RI.ACAO:tEemCid·'ogsr.ande esco.I.. a .·.Fios.d.e AI.godã() e +,.. r'
_!- ,.-

.

." f· guinte redação: "art. 54-Só

.' DISTRIBUIDORES: De ampliadores'''ESPRO" para' gazo- .•..
.' !���� 'oi

armaCI3S e Dronarias. póderá inscreve;:- se Dor um

1,' ganios, Acessorios par'lautQvris e cami- .'1:
��� +-.-+-.-+"'-+-:+"""..-.-.x+_+-..""".- v.-��..;;'......,�· -. clube o atléta que fôr

�

l'Pgis.
..... :D.hões de todas as :inatcas e tipos de car-

.�
� tado na F. C. D. na fórma

I ros americanos, Peças nacionais e ge- I :
.'

�� 1
"

J
� nuinas.

lüiJíB �mliíIl!fI Dr. Arminio Tavares I
(O capl u o anterior por esse

!. VOL� DA PATRIA. 276-Ed· Garce� - Telegr. "Stangropp" r .

"'ml.\r"P:lRA."
,

Assistente do Prof. DavidGanson
clube ou desde que possúa o

CURITIBA - 0- PAP.ANA .. �� El'peclll.1ista em doenças dos olhos, ouvidos. nariz e garganta.
oertiÍ!cadd de traosferellcia

..- • ..,.....•- • ..,;_•.-.-.eo;,.-.-. x ....._.-..-.-..-._.•i!'!!5.--'.-..
'

.�.=-= , ..

"

• __.._; Consultorio modernamente instalado em· caracter permanente.

I
d.e clube, expedido pela Liga,

.

nesta cidade á
. 51 se· tratar de clubes de uma

'Rua 15 lo Novembro. 1393 • (defronte ao Hotel Cruzeiro) mesma· � Liga a, si de clubes
.

.

�:,..:rl,.:·:,.·.�,..a·...,.:.:.:..,:I,..·.:' í;B"E�L:�S�:�SfliuS,;o..� iiI!III!lIIiII!II IIIIIIIOpIlll·lllell!llfa.çllliõe_s..n.�_H.oas.p.it.ail!llé.8 II!ML_!!I_-_-: i;iaúf�r�:?��Ji;�nt�:�itt;
�;:: U � lI�m;';(.!

i)•• ft.·.lI�.]f'-.'••Y..T�".·.C! tlétas",

f· AmA O
G' '""" tornar sem efeito ti

oto
.

O. R (8 Scholz) Resolução n' 8, de :3 de maio

Recomenda-sepeIo
de 1941, rIo senhor Pr�slden-

. te, i'azenJo revigorar os arts.
Esmerado serviço_, 60, 62, H3, 64. 65, 66, 67, 68 e

R 15 d N
69 do Hegularnento Gerai, por

. ua e ovembro, 569
.

ser exigido pela Lei deTrans'
,).,..-.......+·.�....

'

....T·..4J·.�0 0.� .....y••�......T.�.�.·.1II I ferencias de Atlétas, expedido

.-.-=-ft-:-�-�-'..-�e=;o·.-'-.,..,..:x .-.."'-!(.;.;_.-..�·.-.=-..-�--.x ..-""._...__ .�_+._.'.,.,....+�.._�-'-'.
«

..,.

'

_
pela Confederação Brasileira

• ••. ,,' de Desportos e aprovado pelo
RadIO OfICIna Universal Conselho Nacional de Des

portos.
7' - revogar o paragrafo

2- do art 70.
S' .� stibsti(uir, nó art. 72,

'quatro juizes de linha" por
I "'dois juizes de linha".

9' - alterar o artigo 130' e
suas alineas :para:
"urt. 130 - Ao jogador que:
a) -- der enlrada na F.C.D:

o boletim de registro purmais
de um clube:
Pena - impossibilidade de

ser registrado por I.:spaço de
um ano.

h) - assinar na sumula de
um jogo de maneira diversa

I da que constar· na fichá de
1 Canli1ina no próximo nwn.

� �a. �2.L iMR6UWRlla.zmaz��&&fim=mE,�..R.&GB$M@Bm.*6=e�=�.Dk_����..'.&5MD.R!lB5�! 2 &..II!n. &.& � Im.ng&"5:R���Em�������am..
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It1 emaOE Social j{
!�� �!�::"...\:''''

João Schuster

ÓLEO DE AMENDOIM

. ...,,_.;..s"'f"
,

Assista. ao maior
" . "

pega radiofônico
de todos os tempos!

VAI estourar pelos ares o es
cândaloso caso das familias

Letizia e Guanabara! Ouça as

gosadíssimas peripécias do formi
dável encontro entre as duas fa
mílias rivais.Alegria! Humorismo!

Emoção! Roman

ce! As mais for-

tes doses de sal, pimenta e ou:
tros condimentos que já foram
usados no rádio. Um programa orí

ginal, movimentado, cheio de si

tuações imprevistas e hilariantes.
Quem vencerá ?... Letizia ou Gua
nabara ?... Assista ao desenrolar
desta alegre e emocionante peleja! ..:i

----------------��--------��-.

. Ouça êste sensacional programa
nas emissoras:

PORTOALEGRENSE PA.RANAEHSE
Todas as 205.
4a5. 50S. e sé
bodes, das 21
às 21,30 hs,

Todas as 2as.
30s. 50S. e 60S.
feiras, das 21
às 21,30 h s ,

.--------------------------------�

LEIIIII GUINIBIlRI
ÓlEO DE SEMENTE

DE AlGOO,I.O
SAPON.-'.Cl:O - SABÃO

Companhia ...Texlil Karslen
AVI S O

Levamos ao conhecimento dos n/acionistas; ql1e se
.

acham á disposição dos ÍnesmcEI uo escritorio destá SOa

ciedade e� Te$to salto, os documentos a que se refere

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

B!umenau-Testo, (Salto) em 15 de Julho de 1944.

Companhia Texm Karsten

.]oc'lo Karsten - Di'retor presidente

lfltUJ! de Felipê Barlosowitz
RUA 15 DE NOVEMBRO, 913-,-A .

Oferece os seus Serviços em Concertos e Reformas de
Qualquer Marc� de Radios. Indusiv� Refrig'eração em

.

geral.
.
Maxlma Presteza - ServIços Garantidos.

Técnico Respollsavel: FELIPE BARTOSOWITZ

Companhia Nacional de Seguros Ipiranga
A:CJentes Gerais dá Sta. Catarina

N e i t Z e I &: C i ft.
BLUMENAU

"'V-IRGEIVI ESPECIALIDADE'"
da CIA. . WETZEL INDUSTRIAL JOINVILLE '(:Marca Registrada)

Conserva O, tecido da roupa .porque lava facilmente e com rapidez
A
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