
mo jurídico creado após a guer
ra de 1914, que falhou pela sua

limitação de carater conttnental
e pela sua íncapucídado para
julgar e impor sanções aos agres
seres, será agora alcançado. Pra

,

cisamos estabelecer um justo
equillbrio nas relações de Es-

. tado para Estado, quer sejam for
t'8S ou fracos. A segurança co

letiva tem de ser 'tndlvíznvel, A
soberania não passará de simples
ronvenção enquanto ficar á mer

cê dos mais audazes e militar
mente pOCk�i osos. A formula sal-
vadora de convívencía social e

:

pacifica precisaria prever, por

�� Só edificaremos uma nação grande,forle e digna��

se souberlDos manter a nossa coesã4riôlernâ
",

.

I das condições de vida das nossas

ooersão para a populações, a çUstribuiçsú equi
tativa do trabalho e do hem ,2S-

o senso realista {Í03 conduto.,
res das nações triunfantes, já:
orientou, felizmente, 2m rumos

acertados, as .negocíações prepa
ratórias para a solução (;OS mag
nos problemas. Todos cUm!lftJ:;�
endem a, impossibilidade de iso
lamento numa época em que a

técnica reduziu e quasl anulou as

distancias oe a Jnterdependencia
economíca repele a auto sufi
C ieucia. Pelos largos caminhos
do 'entendimento e da coopera
cão chegar-se-á a uma orgauíza
çã) internacional capaz de ole
recer cios povos a tranqullldade
Para trabalhar e progredir, o

i que foi conseguido pelo o/ganis-
. .

"""....."""".....-"""'_....."""'''''''''.,.,.''''''''.,,_''''''''.....'''''''''''''',...._''''!>I .....--._ ..._''''�...,..........-... ""....lI .._....�:t��;-�:--r:-rrx..���

,'!.�.•!f1:'j;
"

.

"- ... :

conseguinte, a

paz;
Braeüeírcs, da união depandeu

o nosso exito na luta. a que fo
mos arrastados, e dessa união

dependerá, certamente, o nosso

progresso nos dias vindouros.
A' medída que avançamos no

tempo, ii medida que enriqueoe-:
mos a mtellgencia, mais S3 soli

díüca a nossa ronvlcção dê que
não ha problemas maiores do

que a bôa vontade d03 homens,
nem divergcnclas irnpossivoin de
resolver com D emprego de meLas
honestos de persuação. O desen
volvímento nacional, a melhoria

.'.

';''',
..

�

... " .;'

tal' ::__ são os ll'OSSOS objetivns su

premos, E o caminho muís certo

para alcançar é o da cooperação
estreita, é o do labor. púsisten-.
iJ.:;"i. é o dia harmonia de psnsamcn

Ito. que gera a ,wIUade de ação,
Só eoifiCaremos uma nacào- gran-: .

de, íorte: c. digna, Se- soubermos-"
manter a nossa coesão 'interr!;a,
a ,:lOssa sollrIariedade nessa ma

.'

glorioso. E' isso o qUê. d�3;2jÜ',_
," espero de todos OS brasileiros»�

â)�- dis��u;so do i-n�i�be�,.:r;e�
. sídeute Getulio. Varg-as. pronun
dado no ,DIa da P�1tria»;} .. '

.

DA
DE BLUMfN,�U

Getulio Vargas

Estocolmo. 9 (A. P.) - Está
surgindo a ímpressão de que os

alemães sofrem indicio e12 vee

mente puníco, que começa a pro
pagar-se no p:)VO alemão a se

melhança do que OCOlTêU na

França, nos ultimas dias de S'cU

colapso, S[o frequentes as ',',c

ses que os j-ornais alemães, C011-

forme despachos aqui transrri
'tos, ror um correspondente sué
co advertem ;) po'. o aI:�l11uo, de
não se deixar 12\,:ar _ror hislOilas jcontadas por relUgEldos ctll:ga-

d. os das

ar.::as de DataI.ha, da IFrança, Belgica e HolaiHia. Um

dOS. J?mais al�mã-'-'s d iss,�:

..
esse� IrefuglRdos estao ,exageralluo a SI

tuação e esp.alhall60 boatas fal
sos em torn.o do que viram, cau
sando confusão no ElCio ela po
pulaç�o. A imprensa a.lemã' a:,::))l
s'elha ao povo não a.creditar ;;lll

tais boatos e ter confiança nos

te.xtos dos comunicados '·úfídaes Ialemães. .

._--_- .�_ .. -._.--- ------

Londres, 9 (A, P.) -

segun-I
bora f'osSl,�m pouco d'�poi3 r;�

do toda� a.s apal'�i1lbs 03 alia,::os chassaitos·. Segundo "VOI1 Hannel'
CÜ\1S!cgUlram armar uma das os russos reiniciaram suas of,en
maiores armadilhas desta gu,,�r-I sivas no sul da Folonia, te!1do-
ra na area sul dos Balcmls, on- se travado sangrenta batalha
d'e mais de 250.000 soldaJos na- DO sul d'e Sanoch, ao noroest;)
ústas foram apal1hado3 p;:�la re- de Krosmo hem como na ar2a
de lal1�tlda lOl1l maximo es\ojço d'e Debica.
c co:)rdcl1aç6'o pelos cinco ex'er� -.-------�------ritos, l1:) d:xorrcr dos ultinms IGaiu!onam O itul da
20 aias. Ait1da llJO se c:)llhec.·m i Finlandia
todos ,o� d�t�l;lC,S m,:��íÍ�f,iC�:\ é I Seiling, 9 (A. P.) Acredita
o que L;m Od u,n.enL .�!hhlCFhIO,

I
['e que gra.l1d� quantidadé de ,üe

pal'f.'ccnc1o (jU:� ti guarnic?:) na· mDes deixou h;)j;� a Finlandb,
lista foi colhida em plena sur- I derwis de alguns díuS d,_; pn:pa"
preSLl.. Um dos mais cotaüo., CD-I rativos. Ofki3l11vênte, o Estac(.o
mel1tarü,tus (L� Berlim, coronel Maiur c['cclarau: os nazistas es-j'V 0\1 {·Jall!.1,e'·. a�irmau qu:� os rLiS- I t2.0 prontos a evacuar tod-o o sul
�os C:)lJscguiram romper atravez I da Finland ia. Tü;javia são es
do p(l.�S? Ghim�s pa�s,J.nd_o pLF:l I pars':ts as n.oticius l�l'\ooedent(�s
o terl'lt01];J da frtlnSllvan1J; em- do nort'e !laqueI'2 palz.

Surm:!1110 Q. G. Ali�(;,o,'9 (AP)
- o' grande

.

assaltá frontal de
O aróuto d@s a$pirQçÕé� do V�I� do U�j!tU1í Elsanhower

.

iá críóú . salíeneías

BLUMÊnÃU - nom�10u;res;;;b;o d;191i4 - Or. Acbille;'Balsilli Diretor Re81'(j[l::-v�í ..: Áll�rix·-N.i51! ���l1u.t�'ê·�..8I��;.lt�.�ir.'.J(i��.'�����O.��.; l��_�':='�..t::���"l�" '

__
. � 2O!:. ���II �

nha Siegfried. Nenhuma !:OUoia.'

Assentada a forma d.e O.cunação ,ll�stú sendo iom;;cbu r.este Sup,
� _ Q_ G. a respeito das G,j)'2Yel.ÇÕ'ês:

�&:Ij-l��� d� Ale'm�DJ...� desse importanta pontnTrorrsal,.P'J!1. Itlu.l. U.. . U 110 onde 'esta em vias 'Cle ai:lrir.:-se ca-

"r ,. (J H' I
. '1 ' ,

G
- míuho $00J':;: Eerlim. F;Qr,ças in-,\ asníngton,

.

9 'John 191(.O- ltaml::em _contêm rigorosas de-l vave , que sera entregue a ra- ,

\\-.12.' r, d.a AssoClatl�d P!ess). "-. I termlm.H;oes. para qUê a

derIO-1
Bl'eta:'lha a reconquista ele Singa- ; giszus já uItrapassarmn o canal

AI' I A ,. I
-. ""1 ....

1 1 T' t I Jilth?rt es.tanú"a G:5 "(_.lui�·oln!?ikoi3-lYIJU:1C1G-51ê que os c 1'(:;l'8S a latl'JS 'tada J.emanha �e translo.rm,; nu. pura e .'.1ÚldS nO aDe esas . ..::,;;; as '

ac!lllltem como pr-o'.'à\el qu',� a ma nação prisi,emeira, por um áreüs repr.�s'cl!am .".�sfL.'ra d':� in-I a oeste ele A:ntu2rpia. O 10 Exer;..

���mm��a c,üa aos �;)ULOS, isto perí?Ü0 incl,efinY:lo de ncupaçào I flue:J.cia britaniw, co;no/ por ,)1.1- ci�.o l,:)r.l'::;-am�i·ic<m;) ,:stá ata ..

e, ,exercito por ex,�rClt{), de pr·e· estntament'ê mllitar. Quan'to ao

I
tro lad,o, as Filipinas oe Ilhl1 For� cando as imediações dê LÍ'8goe a

r�l'-en(b a..
02ssa1' rep.sntiDa.men I destiüo d:l. Alem�nha, dep?is mosa p;el'tel1o�m aos am2rica:1O�. -iO quilum2tr:)s de! Aach,en :� o

tê a luta, rend2ndo-sc. O,; lerm03 I dess,e penodo, eXistem varEiS De acordo CQm inforni...:tnt2s ;)0 E:":ercho aVml(;a aa 1óng:j de
do armisticiJ com a AJ,2I11ànha, I prevísõ,es, no �:ntid,o de que essf': respo'llsáveis nesta capital, já I Mi2tz t! N2<11CY. Ao longo dn fio« .

por sua vez, tiveram ;) b,�n:�pla- período deve s�� prolWlgar du- não 'existem mais pfoO:;l�mas mi- : };é'3ta de Ard;�l1as Hlarchft ·o',ex-:::'r'"
'.

dto da Russia, Estados Unidos rant2 mui.t<os anos. As suas re- lítares. importantes para' os am;�� I cito ào g-êl1'2ral Futch que Sê dirí..
e Grã�Bretanha, -e já estão pron laçôes com .os demais pais::s da rÍGc1110s ,e britanioDs a Tcsp::i-lo '. ge dip2tamenle para a, linha
tos para S2rem usados para am- Europa e o:) seu lugar 'no mUt1- do teatro da guerra na Europa. -�Ji2gfried, !:�I1Ircntando t1ênaz·. n�-

DOS os casos. do organizado, ._}}üssiveimente fa- Atualmente, '2SS'eS governas só� .

sist''i:'lCía dos naüstas que Bsíf.{)
Iniciando-se (':)m a clausula t'ão narte' das ctisi'iasSÜe�, dll imi. me\1te d':�v'em se ocupar c-om' as�" I' .empc:'1hac1 os ;�m' c;ombátes êie foC-

da I'endição incondicjo!1al, eles nent,� conf',;rencia pr3vÍsta entnê I SU'1tOS' doe carater técnico.
.

I tarda.me��.io; -.

. .•.... ,i.
-------------------------'-

os srs. Churchill e RODS'êv2It. .�,.
__.... _- --�----------_

Tropas alinnãs cairanl n�lma armadilha russa o pro.b12Il1U, c?ntudo, se tor-I Em chamas o Grauule i§4,1l�SaUf�lilí���· lãifRex"
nou nl<U3 c:)m[1hcado p·eto fato I

R'" 9 '(A P' _ O' DO'lU' i';1 I _.1.3.1','].'0 doe Tries1:.:� ni) A.d:;iatk:Ó, qUede que si a AJ2manha for ck�1'� I ,orna, J t> "-'" �_5' i �

,

t€1'S da RAF. armados de canho?s ficou 2m cl"c'ffi3.S. O (Rexi) f!0i!rotada aos poucos a O'U2rra

ter!
,.

.

...,.' I
• ," .

,. t:>
. toO'uetes atacaram ,8' 'allcg'lk'al11' I atingido por mais de 120 d�spa;..-

m.L'l.ara provocando um tn�m8n- "'.
. .. , I

d' rr R
.

I
O transatlantlf.:-o Ita1lal:o «R-ex>i.no. rGS de e<1:1hô23 iOgw2t>êS 'inón�

o C6.0S po 1 100 no 21: 1, o que I
."

'I c;hndo-se pouco JepGis, O gnm..

obrigará os aliados a construir.
.

de tr�,nsatl::lDtico HaFiar!o, 'éra a;
uma 'l10v� estrutura governd� ! Lutam ainda em lJarsowia l1tc,i'Jr :� mais luxlto:õa U!ü:;�de da:
mental, .vu·[ualmente desele DSI AS. n"trint�.....

. ,
marinta mercai1te i'àliaril1...

seus ahçeroes, lU I"� lU""

Algumas autoridades em Was- Londres, 9 (A. P.) Um
hington nã-o ÜC;Ul-ilDl surpnesas comunicacJ.o do g-eileral Lor :Cô- Os r�!8$m� üB�si��ha�agi,§: ml�Va
se o colapso da. Alemanha s·e mUlldant-c dos patrbtas PO[ow.:-,in�ciar em suas próprias fron� li zes .que luta�l no int;:riJf de �ar .. �f�msiva a �es!e ..�� ly®w
teHdS enquanto Roosevelt 2 ! SOvw. anunCIOU qll'e os aklml:':S I .

.

ChurchiU estiv�ss?m -em reu,:, estão atacund,o a capital polo.:. I . Lon�r::�s. 9 .(A. P.) - A. :2il11S"
nião num. local e hora ainda não n:!Zd pelo nort::õ e. sul II toda; I �?ra Lk Berinn aca1;:�. �':� ;anun�,
p8\·,elados. Esta conf.'::rencia, ii ma instante .com granrles forças blin I CUli' QU;� ,_)S 'ru�;SOS' ÜeSI2'Charam

li7ar-se sem D C(}mpal"ecim;.�nto dadas. O mesmo comu\]kado t �,oya of'2nsi',cu na árca situada:
de Stalin, só poderá t.:f PêSttl- acresc;entou, qUe em Vars-ovia j{l i a 55 milhas a8St'_; d:;' L�à\.v _Wo
tados provisórios com' refer·�;l- �� ouve claramente ;) troar dos 110nia), 'entre essa cidade e hws-.
cia a problemas eurap:�us; '2Sp;� I

canhõoes russos, :l::J lado <)cst�. liO inais para :) ocid:ente.
rando-se que, t-odàvh, s:�jam to-
madas d'edsões finai, com r-ere- .'

I"�ndá dO pape! das forças brita� 0 t"'\U.Z o. l' nO. j' p.' rp.fl"i"�!:í'l � hr_:!;�.I.. bll ��bfir.�damças nos ult1mos estágios da \._, t c.I � i I '" Km ti • � j,\l I�, ·_ir··
guerra co:ntra.;) Japão. Nas .w._ -_.--

atuais cÍl'cunstancias, parece pro

Prado (1:> Rio, Ld; MenorDgua da Colollia
.

ElIEL
e Hi:tpsodia

e�conira"s& a venda nas
f�rU1acias e Grogariae.

Rec�nh;�i�e!1h) dos hesp�� ,�������.�'�=����....�. ..-�,-�I.'""��*'*-

!lh6es denu)t!vaias '

I E ·'·E.S. P·.·II·Nova Vork, 9 (A. P.) - A i

radio britanica diss€ que um j:Jri
.

Iiinal da Fnmça combat�!1t� anu:v

dou o s-eguínte editori:tl: c03 I
adeptos de D;; Gaufe publicaram
o s-eguinte al'tig,o sobre as De la

çÕ'es da Frunça e Espanha dizol
do: A frança cl:everá r,;conhecer
nOssOS innr.os espanhões de li-
.bertaçã;)j, - A irradiaçÉio foi Te

';_ gistrada pelo D8p'lrtamentJ de
'lnfonnações de guerra.

DIAMOND
IJa S .. A.

Cr$ 50,00 cada
João Prosdocimó Filhos

TIl'�!!"""i:> q,�''''i..1!"lI� � .. o;�.i .mi,-�.�glf!oILi; ât'G;jj�·� �!.:;::�:l.!��IDt� Ui .�iH IiJItHLEYn"
.

Ú>!ll [@1���'1ll�t,'-�!,},� '�'bI .. i.l.�@ii.. - ..
'

". Roma, 9 (A. PJ �. _.Q' Q. G,
A.liado ã;mndou· qU$:tropas alia
das do 70'. ExercÜo: çheg,aram a.
25 milhas de ,Belf.ol;t; ek:pois de
tet'em ocuT;ado .Bís��n.coú ...
Ci��das �cu��d�§ •. na.· fnm..

i��ra Sili5SSij'"
R::rnn, }) (A. P.) :_ ,Eh�mentos

m.riínçadmi franceses Clu.0,operam:
én Bissuncou' GCÚlJéu:am .Piérre.
Fvuhlhe e I\'la�h,3, sitúádas pr,oxi.

mas da ü:O!lt0l!'U suiss�. .�tolho V I C I
Nã@ se ��niirru� iá re�nião

�ti�'ri:·Éªj-��f.z�l:·�:�'$e·v·��t
\v:,�shÍ_i�á:fi)n�- 9 ---(j�.:::�i�'�). "-,----'- AJ

Rua �a!:s����;!!;r� 5&
FOlie 1124 - Rua i5 lIe Novembro, 1i87 - Elld. ielegrafice BICIC�Etli .. .) ���;i�:�������t:�;�i}�e���• Im - ....._.""- ..." i _.;:.J.:'II:'IOII;�;;;:;:;;;l liS,;I!l!ll�� l �e'ii!I!,a ,."" !i'UI......."I*�._.;p ChUrch!J. .•

'._
.

Egual OU melhor que o

similar e�tl'angeiro
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ARTIGOS PARA .SORVETEf{�AS.
CONFEITARIAS � aA�ES

.

�Smeti1l3S .. Linus ne Re�ita5 tle S�j}lt5 >,!�

Cn!hnres Automátil:as .. EssêllCias de riutllS ��f,:
.' �'St

Taças e topos • Paziahas il Palitas
'.

Termómetros" Coco e frutas

Copi:lhos de aassa !> Uími!ias e ACC8SSlílios .

��=��:í�,).

*' C�.RMO GRAZ1CoSl 8. CIA. 1.�(),I\;. ,.,..

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

com viagens regulares entre Itajaf - Santos

(aix�. post.i11 36 __;. EIl1�\J Te§�gr" n�M���:OIn

�.: ��
'I '�.'

.-.-'.'l-.........!l- ..- ......§......�-4IJ

fH!Er�1KOKROIDAS
� VARIZES

TRATAMEi'lTO SEt� OPE�AÇÃC
Ap6s loogoo estudos foi d,,"cober:to um
rcmâdio de componentes vcge��,. que
permite fazer um trF.. taracnto, �� ?���3l"Multados. des hemOrr01Qrui e "iTanzes..

�iU"'CI_\,;litTi.iS é o nome deese remé
dio" que para hemorroidas. intern:s ::.

V/:.RIZES deve. s�r ·tnmado na dose d...

.3 colheres de chá por .dia. Para 8'9 he:,mcsroidas cxtcrn-ae, usa-ae O � �M �
V·ft rt·! ti ii;, pomaéa. Comece hOJe mesmo
e -lela cem atenção o tratamento !l-!i bu\a.
'Não o :;n.conttB.nd.() em sua fannácu:l .• �çtl ...

o ao rl�Púsltário. CAIXA POSTAL 1.814-
(ur:.r.OITO.SEl'E.QUATRO) S. PAULO

ªJi= r.fi:
...
:� a�.�f�tD..... •.'I�� �! imil "

Aceitamos repeesen rações c::ru geral, ci;pe-

'.�'
-

... 0'-

cíalmente de máquinas, Iereazuen tas, etc.

<.
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Madeiras' em

como seja RAGUASSÚ, CACHETA, mCUlVA. UJCU
RANA, CEDRO� CANELA, PEROBA e outra qualidades,

Rua .7 de Setembro
I 11_.111.!lIII:....._;;uDalm"'!I@1Iili!i!1Iiiillli!!IIê!!III....m��""'::""'·-*...�-iii"""Il!®l='@""'·�...• ",..

co·mpr_a e Ve,.éfa

108.1 da SetemBro· -

para tf)dD� a8 fins
-

. T811#0811248

AVISO
.

() Abaixo assinado H. JUNOBLUTfI de comum acordo com
EWALDO K. MULLE p8rtlcipam. 9 sua 'destinja frelJuezia
e ,Amigos {ftle (.1'óra em diante os produtos denominados'

.

POS E MASSAS UA B, C -RD, e EJ, para. revestimentos e

pinturas são adquírldcs a Rua J5' de Novembro N" 1.307 e

(Jnde esperam continuar amerecer B confiança antes dís

vell@sda e onde continuarão obter todas as íntormecões e

detalhes tecaícos necessartos.
,

Blumenau, 1 de Setembro de 1944.
II. JUNGBLUT
EWALDO K. MULLER .

.

,.... '

'

.

:é����.:��.�.-�..::r:.'"';t�\���.� .. f"��..�sr·.����������.�,_���

••_t;,..:........§K.·�•••,�•••:tI(;i00+�.*-•.•�••�.��._.:.�<;�._.:�®

,. Exportadora de Made�a8 S. A-
l . S10ck permaneIJ.�e· de :'
:. Madeiras de construção em ge
i ral, Forros, Soalhosi rvloIduras
· .

.

:. etc.
•
•
iii
•
•
trJ••••••• "'o!> .,-e 00�.�.�'f>��4l>·""o9> &.'$<:4lf·(!..,•••..t.�

Telefone 1337
B L Y M E ti A U .. §���� (�l��tjlril.;a

Deposito à CHS'Poêliçãn
Deposito Popular

. C1C�, com iiVÜH) de 30' dias.
.

.' '.',"..., 60 dtas
id ;1.! 9" dias

...

k�m i�) 1:t-aS
'C/ClS. P faliu.Fb ,)

.

6 :méséá
. .

. .

.

raem 12' 1)

.

2 aio
t? O/o

.

4' 010
fi oío

5 ·112 010
.'.6 o{o

1 5r2 O/o
601
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Condecórado
Jornalista

um !Mobilização lotai da Alemanha

de I au

o governo, da Bollvía, coníc
riu an eminente jornalista para
naense, Paulo Tacla; a alta con

decoração da «Ordem do Condor
de Los Andes», por revclantes
serviços prestados.

Sempre foi e continua a ser

I
.

Melhor
t1$iIfi...l->�M§ R%& Mir, riU

"VIRGEIvJ I�SPF�CIÁLIDÀDEH
da cu, werzu INDUSTRIAL JOINVILLt (Marca Regü;trada)

poupa-se tempo, dinheim e abOrrenimento�

Ç.��r..o VIRC�,) ....ç; DA .""'U-.._ -cAt-
O� WHIEL INDUSTRIAL

JOINVILLE

I
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Preston Foster,
"

Alem de mais dois empolgafttes ,e m.)vimentados·
eptsouíos da se,fié: "(}�MEN JUVENIS» :...;. mais o

vibrante filme de 'ilimitadas emoções
.

iro :',Iéreo
.'

COm Chester Mütris, Richard ArInn e. Ummy Ly-
dono Açao I Emoção I Interesse L .

,

.'
.'

,

Platéa 2,00 �'112 e .nlÍ1. J"OO
Balcão 1 00 '."

.
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1 Asfu� Dis Ivid�
,. Rapidamente,

.

. Direção de IVELASIO VIE·IRA , Js ataques desesperadores e violentos da

11 .�.;2"'r..... � .... ",,_j';::.>=.J""""""'!_""""'''' ";f�t. ...�: ...... ,_ .••> .. �
asma e bronquite 'snvenenam ·�··.organ�smOt

.. minam .a energia•. arruínam a: saúde e' .de-..

floethnll� fltl li: d GSS'A m"'U dn esaer '0 TI' '8"1 S'
bllítam o.coração, Em.S·.mínutoS', Menduco,

I'"! ,II IUBU ii elllil!JOigalhdJ O n� 'ti uft ou· pu· •. '. '.'

'.' '" .•..,\...... .' ��va5a��':,UI�o;:�';fr; ��1iJ.friie�e c��c��:

IVO, a provavel realização da pele ja seleção III Il! m
' ri::::é�es�edrrlá����O edj,tt r���;: : ���f�

d f C O I• II II L'O O
.

.

.' lo .sono reparador, .TUdO o que -se faz. ne.-'
a

.

x SmI ef,l�Oi§1a A a' Na eídade de.Brusaue, .boJ-: - Em prossegulmente ao ce8Sllrio.� toml!I',2 pastilhas de,Mend.a,o
.

II li li '!li '-''1U!liO U '. a li .. U '1 W .b "'" �

. • I
ás refelçues e fICa.ra completam

..

ente h�T.�
.; C.ontonno 'J'à, tivemos ense- 00561..8 rapazes eon+ea vence. [e á tarde, em eonnnuação ão campeonato de CurWba JO- da asma ou bronquite. A ação é jnuíto

.

E"
- h"

.

. tard A" , rápida mesmo que se trate .de Ca:'0S rebel-

'pio de divulgar, os distintos dor G{lyii.Z x Malto Grosso. certame da Liga apornva do garao oJB a arue, guaver.! des e antigos, Mentlaca tem tido tanto.

dIrigentes da beaeméríta Fe- Não resta a menor duvida, Vale do ltajíly jogarão Marei· de, ex-savoía x Corltiba. ��toaoq��ci��teO�����;aç��mliv�eg�ra:;.� r�: '

.' ,

. deração Catartnense Na Des- que se' to! pretío venha a ser li� Dias x Patsaudú. .', _ No est dio da Alameda pldamente e completo ,!,-livio dó sofrimento

'�J. '" <> .
..! v .

. . .' .'. •
.

' a.. n.
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.
da asma' em. poucos aJllS, Peça M9ndaco,

portos, cem o intuito ue dar efectuado o mundo desporü- - HOJe, em 'flowmopolls Rio Branco prelíatão hoje á hoje. U_les!D9, cru' qll�lque� far_mácia. A.nossa-
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garanãa e a ·flIJa. maiOr proteção,

um me hor preparo 30 sele. vo de .Blumena�, bem. _cotlleq rea !za-se mais u� ens�.lO e tarde Internactonaí e Tupi. ,"' . �
-.

.

Acoca .,om

clonado "barrtga-verde" que das eídedes

.. C1fCUllVlZmbtiS'lc.'�nJUllto
do s.eIBclonad.o.cata. 'O' 1. de

. ,,;fellH�aeO ....snw'

irá .lntervi .. este ano 'fiO car- terã '" síão de a8�;stl'" um' flfieITSe
'"

.
'..

. --- S D181.res go eu \Jres '. '.'
,

, <J ,,? ova I"
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"..�. .' .' "

,

�. .. 11(1 c�r1ame p8raUae[lse de in· .---:-._...-.-�*-.-.-.�.

. tame' maximo do paIz, estào preItO que marcara epcca nos 1
. - Plska, medlO do OlIlllPI- t b 1

-

G à;> Z'
-

b.
eMudsDdo a realizaçãO de nma . anuís. futebDlisticos· de Blume- c� 100a1, recentemente reggÍ

. e
. bO. aao. ul�rt at egoUIO�,

peJeja de fuieból em nOssa nau. zltado pela FCD; deverá IJsr- AIT'. os com
.'
en oe. p.�l�

cidade, entre u selecionado �-._.io!iS._.-'._._q _.:-+ ticlpar.da linha média da se. ID81ro pertence ao Com?rC�HI
estadual e um selecionado tl'a O FI'

.

d
leção efetiva. '.. e o segundo ao fer.roVHl.flO_

Liga Blumen8uense' de D(:8'
.

UlllllenSB na vanguar a - o OUmp1<H>. COm fnició - Telemsco frazão Vma

portos. Com os' l€suUados ,ia ulti- aS.9 hOras, farA realizar hojl1 foi indicado para. técnico que

Agora,segundo informações 11 !lHl rodada, é a s�guinte a em sua praça '<la esporte-s um preparará a -Sêleção gaucha

procede'utes de florjanopoHs. situação dos clutes conCUf- rigoroso ensaio. para o campeonato brasileiH1�

esse. proHo serà efectuado no I rentes ao campeoDflto c�rio
proxuno dia 17 do rnez ·em I C�l.: r lugar FlumineIl.se, com

curso. Ainda da capital do i 3 p.P., 2' iugar Vasco e Fla� ..... ,(.. / .

.. /)/7
Estado nos ;nformam que ca-

.

mengo com 6 P,P'I 3' 'l��8r (t.teat: ,úblim 4íM1.f-UJ'Uf1
&0 s('ja imp.otlsivel. realiz1ir� i

Camo do Rio e Botai.)go, com
se ess'Ii preho no dia 17, cn- 1 pp, 4' lug�r São Cristovão
tá;) 9 mesmo terá sua l'esH·· cüm 9 pp., 5' lugar Ameripli
zação no domingo ulteriófl e Madure.iJa com 11 pp., 8;
isto ê, .um domingo fifiles lugar Bangu COm 16 pp, e 7<
do' primeiro compromisso dos lugar BO!1sucesso eom 20 pp

o f.ilme que nos" mostrará a dureza da luta -no Pacifico! De uma atualMade sem prescedentes
e de uma verosímhhacça impressionante, e bem o filme que proporcbnar-â e.moção sem Hmites!
O Amor ao proxímo nesta película é pintada em coras fottes l. Emoções! Herotszno l Lutas! No

Prcgr. Fo� Jornal. c. m as ultimas noticias sobre fi guerra e o mundo!
..... ,

Platéa 8.00 112 e Mil. 2,00 -- Balcão 2.00 112 e MitI,50
.

.

A lll;ite.' PlatEIa Numel"ada 4.00
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como seja BAGUASSU, CACHEIA, BWmVA,\ LDeu
RANA, CEDRO, CANELA, PEROBA e outra qualidades .

..

Rua 1 de Setembro

Madeiras em Toras

. Compra e Ve"Eta

Sua 1 da Setem�rD .

-

D8ra tadns 98 fins
.

.

- Telefone 1248

AVISO·
() abaixo assinado H. JUNÓBLUTH de comum aco�do com

EWALDO K. MULLE participam ti sua' desUnta' freiuezia
� ,Amigos que lfóra em diante oS produtos denominados .

flOS E MASSAS H

A. B, C -RD, e E" para, revestimen.tos e

pinturas são adquiridos a Rua J5 de . Novembro '1-\-,1.307 e

onde esperam continuar a merecer a conflanca ames dís"
pans.ada e onde continuarão obter todas as informacões e

detalhes tecnicos necess8rÍos. .
.

..'
.

Blumenau, 1 dt"! Setembro de 1944;
11. JUNGBLU'r
EWALDO K &fqLLER.
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i Exportadora·. d� Madarras S. J. ,I
i Sto�k p�rmaDe��e de: .... :'� j...
: Madeiras.de C(lnstruça.o em ge-

.

,; ,

,

l ral, Farros, Soalhos, fv1olduras, < ! \'

: etc. �
� �
• Telefone 13,31' .t.
� , ..

.
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: B L.U M E NAU • §ali1lt�: (��tari�u! 0
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Sociedade BgnBfiGia�nra de Madeira Ltda,

,
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Banco �opul8r e Agrícola do Vale de Itajaí
?MP • dA' JLIiii ., ,. 2 ,.,

DeposÍtu à diflPosiçâo 2 �/O
Deposito Ropular 5 0/0
ClCH. com &ViSC1 de 30 dias '4' 0/0

I' .' .,., 60 dias 5 O/O
Idem id '11.1 .9". dias 5 112 0;0
ld't3m it\'."ID l�O dias 6 O;ô

CIOs. Pmzo Fi)'!.) fi ffiésé's 1 5;2 O/O
idem iOeID 12 » Ó oí
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Londres, 8 (A. P.) - O minis- (lhat nas fabricas de armamen

tr'j de propaganda co Rdch, Go� I tos. A radio ele Berlím anuncían

bels autnrízóu a mobilização de! do ,1) decreto que leva ao auge

crhi;nças escolares para o tra-· a mobilização total declarou:

bulho de guerra; autorizou o �l1i-1 «que a maioria de 'estudantes

nísterío de Finança da Prussía a
I
alemâes terá que abandonar seus

suspender a publicação de quasi estudos afim de rcaliz:if�m tm

todos periodicos medícos � Ti'�ll;' portantes trabalhos de guerra

.'
.

.".
.-.--.'-·e'-.-�--.""",.-.--,,,, listas do Rei-ch; a convocação de e por diante sómente GS f2:rid.o;:;

.

Blumenaü, .1� de Setembro de 1944. . �.��....__;:��....-;;���::-�;. :'.: milhares de homens e mulheres I de guerra) poderão começar a

.
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.

; .' .'
.
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g C'IORRE 'S'
..

I�! da Cruz Vermelha ,para traba-' estudar nas Upiversidad2S;).

Is reclamações de indenizaçio !L�II.. ��.,.j< 11==�'=="'="'==-=>="":=:�='''o",,�
.: ·c·.··oD..I.·f:a'· ·D�. at::0'5' de agressa-o' Aniverserios ��Mosquiiol

..

���l��:i::\: ����:._.._�:�v.oco�;�.:�
.

d'"as' .' ,p:'e'0"-'35 in-I I·ga�· Pe zem aDOS hoje: t� etzel �!�!�!�t�� MOf:3QUITOS e �
.

.

'II·' " .' Ii iJ A Snra Orlandína M. Mi,;j ,

:�
-r-

Rio..,' 1 (A.. · N' .) -O .n·l1·.··1.I·S·t·I�.,O. da .', I chels
,{ ,- " �.�.:..:.;::.:;

" das pelos atos de agressão CU6l) ."
"" • .'

,,__ .........._._.��....._,._"'-' _._,_���-.A-,�-.,,__......_,.__�._

Fazeada .comunícou ao do Ex- o ?ov'ern? responsável não as I O 5n1'. Vllldlr Campos. �����re,)j?l��

. te. rio.r.'. a ,f:.ot.a que o ministro das satísfaca intezralmente l> que as, F
. .l f' 1 I

•

• 1 .• ;. _,o
Vr;, :;';" ".

'c v ,::". I :!Z€� anos segunoa. errn . E:::-:ii10reW a dH',:�(Hh! (lo novo e nltuuo mor e, ()

R'tiiaçõ,es Exteriores da Grã-Brc- inuemzacoes S..JdO pagas segun I A Jovem Isoíde Kíeíwagen
.

tanha dirigiu á embaixada do do p1ano,qll'e o governo e,stab�y; ! filha do snf. Erico Kielw, gen
da R C A Vitor

Brasil em Londres relativamen- cer e tendo -e�n. Vista o.V�ior aos, pessoa muito conhcctde nesta

te á orgãID�açãa, pelo ,!<Boat.d b�ns em depósuo avaliados pre- : cidade.
of '. Trade», de tres registros pa- Vlal1l'ente.. I.. .:

rã tnscríção de reclamações con- ve�se assim t:�r2m sido t,oma-I f>-+-.�.-::,.-•._(fo..,-.--+-+
.. tra o Inimigo ,e consultando Se das as providencias legais indis-

.d
. .

interessa ao governo brasilelro pensáveis ao resarclmento dos .4ln,. OS de Iuquu)
prevalecer-se das vantagens me- prejuízos ocas.onados pelos atos

diante reciprocidade que os n�- de agressão do Inírnígo até que
Nova York; 8 (A. P.) - A

feridos registros. .ofereceru e cu- no após-guerra possam ser ;-'nta� emissora de Tokío anunciou que

[o obj-etivo é de facilitar qual- bolados os necessarios entendí- .durante d noite de ont0m tonJi-

quer entl:ndimen�o quam:o a paz mentas eDm 03 governos dos pi;li�
bardeiros americaúos efetuaram

fór conduida.· s'es inimigos s'enG;Q c::rto que Sf:�
um ataqu'2 contra a área sul da

Esclareoeu o ministro da Fa� rão telleíiciadas 110 plm:o d,ê, íl1� Mandchlllh Os caças nipoilico5,

;renda que, com a promulgrlÇi:o denizações todas as p'êssaas fi- disse a emissora, interczptaram

do decf'eto"ld tio 4.166, de11 de .' úcas ou jurídicas domiob:hclas os apan')tl�os atacantes. In[orma

marçO de 1942, os hens é dir'2iios ou reside:1t3s no pais sem distift1 Ul�a_irradiaçi:o captada l=�la :=0-
dos BuciLos alemã<:s, japoi'!:eses e çãú de nadoMlidade..

mlssao Federal de comul1lcaçe'es.

italianos, pessoas físicas ou jUI'f." Embora ainda, não t::nha _o go .-.-..�•.-.--.--.�.-�-4> I

��:sp�·�p�snd�:fns ,;€�ii'�f�!lli�6 �������râ�i!;.. �;�10C�g�l:.;���.: o��.; J fiIIISft I.
-

I .<-!t-�.-

•.
:-.-.-.�•.-

..
� X�-.-...,,;,;.;.-.-..,--:-�,-..-.-..

Estado brasil-eirD e para a vida tunarrler.1e daco o vuI'o ao� Df" H ii U ti fi � n .fi. �dí fi n T t'C

os bens e os direitos das pessoas jUi�OS jã c�u�ad8s a� .' �r�s�;' D' ft�l'l�UMUi.l )lun:�S�D
U jl. jt� pJ.. P'l! 'UI' K - L

fisicas 0-U jurídicas brasi:kil\aS, mULO sup·enorzs .. o 111oll,tant2 LO
. r. Mirnn�RI!gà al!:�rW<l..�nl·

.'
_

dún:üeUiacias ou. ['e�:id.ent::s nO fundo in�ti�uido, o ministro d.a' �nC;>l.u�tlia ��B gh� !�A Matador d� a,���€t�ta5

Brasil, i'esultaram ou resultarem RaZ€i1-da e ue parecer que a 1'eCl-
OU�!l5í1IH;,'4i !1.I!1!.� hl!gl'l 1f,$l!P

. de atos d-e agl'essEo, práficados procidade_ de q_ue
.

t!'ata a niota Setembro
'pela Alemanha, pelo Japf-o ou 'Cm questél:o pon,e n;;.o consultar

III

pela Italia. os interess·es brasileiros porqu'�
:
Estatui ainda o r·eleric:o dipIa- as reü1Vidações ingl2sas serão

ma que o prOduto dos bens em naturalmente de grandé vulto e

depósito servirá d� garantia a'C) cap.azes de absorv�r as disponi

pagamenLú de indenizaçõ-es devi bilidaú'es do ref::ôrid,o.

Condecorado
Jornalista

!Mobilização total da
I

Alemanha

o governo da Bólivid, confe-:

riu. ao eminente Jornalista para
naense, Paula Tacla, a alta Ci)t1�

decoração da ,'Ohl:em (:0 Condor

de. Los Andes», por l"�\ld�H1t:'S

s-erviços prestados.
de

Procurem desde já novos catalogos na

IC�sa do Amlll'trr�e�i.i1lfr.J> Se A.
'

·_�.!'_�����n���sd�:$.i&íilb�A��

Tipo Colonuai �vie:xiCe:Ul0
Radio Vitrola com todas as pf:l feições da industriá moderna

==.=�����At'IL§&tk;·.:.�.!t��"l�·�m1f!iEU'=s�

iiiíii '

.

6 ==
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'" � .. 'FoI TV 1li I
ft�:�IJtrlca ne �n;eas I

I iUurrnenau lida.

I Tintas e Vernizes ... �4ã1terial pIara.
PJn�u�;a.s em Geral

Tintas en1 bisnagas para artistas
B�Mm�f!aU ... §t�. �atarhlB

�.,

Semprefoi e continúa a ser

I .

Melhor
�!WZWJi·"ifu�'·*A,,_$:, MPjM
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