
Date. ala· [o ..
pe suas relações com o Governo �e franco

Lo,NDRES, 24 (I.P.) - Iodos os lor-I de congratulações ao Governo da Gua .. pido suas relações diplomáticas com
Dais. londrhl0s enviaram mensagens' temalal1 por motivo de II�ver este rom.. o governo do Gal" franco..

------

loi o
•

I
•

I
Rokossovskí procura fazer junção com as forças do 'GaL Cberníakovskí na Prussia Oriental

Moscou, 24 (A. P.) -

Anun-! Soviético Cberniakovshi iniciou I fesas alemãs de K{l�;nigsuerg, em
cia�Sie que o Tew2ir'Ü Marechal com sua::; forças i() 'lssedio ás de� seu avanço pela Prussi3..

Dia.rio Matutino i I
anual Cr$ 60,00 ;
semestral o-s 35,00} �
avulso Cr$ 0,30!

Os uer anicos retira -se e assa na frellte
Ocidental

Regis.rall-se selvageilS batalhas na região do rio Orlem
Lo-idres, 24 (A. P.) - A' dental, anuucíando, eutretanto,

emissora a'emã anunciou que Londres;' 24 (A. P.) - O Alto
que «batalhas defensivas» ainda«selvagens batalhas estão se tra.. Comando Alemão admitiu que

vando entre russos e germanícos suas forças estão se retirando estão se travando em diversos
na região elo rio Oden.> em massa em toda a frente ocí, setores,

Grande numero de soldados alemães capturadOS pelos aliados
Paris, 23 (A. P.) - A cídade I nos ultimas dias go e segunda feira ultima pela

de Loagnay,. S!eg.t:nd�o .ülforma a j los aliados ao repelirem os COt1- posse de Zaben, ao norte da ci,
D. N. B. esta senuo teatro de lu .. , tra-ataqlH�s .inrrnigos de domin- dade de Strasburgo,
ta, de casa em casa, nestes ultl., ....

.

. -;;-;;----
mos dias. Um grande numero de Renato VfilUUi3 e sua Escola Dralnatu:a no
prisioneiros foi. capturados p,e�

.'

Carlos Gomes
'''Cidade de Blumenau" �'f���!�aVi��n;ai;n:;:nd,e ?ea�rral���iaC�!t�;ê�ea!�r�!!����ç:!.

Sendo
.

interrompüdo o forne� trólogo brasileíro, lut[�d:Jr .

in.. Teatro-Reglua do Rio,.- de .Janel-O Banco Popular Aqricolt: do Vale elo Itajai, avisa cimento de energia elétrica na cansavel que ha quasi t1"111[:1 ro, tomam palie quast todos os
.

7'
.

tes-e omi � .

.J T data de hoje, conforme '!1(Os avi, anos vem trabalhando pelo r::>.- el1�mentos do consagrado conjunaos seus cuen ee- e anuqos que a sua aqencia u,e .rara- . I' d' sou a Forçaluz, �ste diario não erguímento cultura! e artistwi'l to, a'2stacaw. a�s'e, ·entre outros,guá, iniciou nesta data as suas ope7'ações. circulará amanhã, voHand{l areà da cê.na miciotr:ll, apresentará os traba/!hos de Maria Caetaou,
parecer sábado, d€[}oj.s amai1hã, amanhã, qui.:Jta�fcin1, no Carl;)s filha do pJ'iDprío Renato, Cben,c
com um mainr numCfIQ· de pagi- GOl1lêS, a sua bdlhant'5 ESCO�, Tostes, Joyce de Oliveim, RUI}';

LA DRAMATICA. Vianaa e Renato Vi3nnn vivendo,
Vindo d·e P.ürW Akgrc - Dndê o papel de :Al1li:and,':p•.

n:�EilizOU uma fi)rmidavel' tempo).., As seguintes peças da tempo:.,
rada de (luatro 11l'eZes (le atuação rada que :;'e ellCerrarà doming:o

tI consêcuti\'8 - ieíKontra-s'e ago- suo: - '.Cabecinhá de V1ent:J',

I ta entre n.ós. para uma rápida vi üelidosa. com.éd.ia italiana d'c
, sita de quatro dias. i . SyJvio Zambaldi em traduçãü de

1 Boj.e, nn Carlos Gome�, a pl:1� I AbacHe Faí:ia Rosa; - .,.Deus) (o
! teia Ctllta de Blumenau terá a drama do séculp), o'bra máxÍlml.

li limousines de alu"uel ., npo�tunidade de assisi�r Fp..:, de Rienato Vianna qUe p'2nnall�-:
�

I guelra 5l·e Carne", a mms r�cent:2 (eu � !ll'e�'es no .cartaz ?O Teatw,

----------��-·��-.:-I· produça'o do ,mt:)r�;:ltor t.Jn:1SI- NIllnrnpal do RJü e ,;:Clc!on'c;; �

'Uf�i�t'!l!ri� leiro.' a granel,e peça. iogl'eza de Som.er..
lU UUI (Ui IIP I Nessa aita-cJ� set Maugham.
'''Crédito Popular"

Reconhece o perigo que paira
sobre a ·lIle anila

Londres, 24 (A. P.) � A rádío
de Berlim anunciou que is 18)".
ças sovtétícas chegaram á Irou
teíra da' Alta Silesia e que des�
tacamentos locais dia Volksturm
já se encontram em ação contra
os soviétkos. A emissora nazis-

ta diz: «Os bravos homans do
Volksturm da Alta Sílesía já. re.
oeberam o seu batismo de fogo
durante esta hora de grande pe.
rig,d para a Pátria, C0m o inimi,'
go a chegar á Ironteíra da Ale ...

manha».

Os estlldanles italianos opõem
se á conscrição ililar

ROlha, 24 (A. P.) � Os iestu_ estudant�s opC'el11�se á cOL1stri�
dantes italianos, sujei:m â �1O>< ção, fi não sef qUi� sejam pubH.
va c0l1sçriçã0 mi:itar, para pr2- cadús os termos do armis'Hdo,
encher 10 class1es do EX'2l"Cito, assinado ,entre a Halia e os a!iü�
�e:l.lizaT�m. d<emons't�a,�çes na d.os. Os partidos cúmu,)s;ta, so-.
Unlvermlade..A IDmorm dess;�s

[...
dâlistU

..CIist.ãO.
e

U.j'B.lnocrata
O'll_

ganharam demonstrações contra

DUo Reimer,' O lal II ....

essa conscnicã:J. Essas demo;ns ..

trações irrromp-eram em diversos

pequenos me2tings, reghtrand'Ü,",
se' tambem algumas lutas.

nas.

IUTOMOYEIS ?
DISQUE FONE

Na l1'O'a gUie puai[1:�amos fl,n}e ..
'Ontem, narrando a �esperÍ'eza de
um boLieir,:) de carro de 1110,16,
que l,e\:ou á Brusque uma fami� haugurar-.se-á até o dia 30 do
HEI. que ::<2 destlna'vil a Jaraguá ftl�IO V I C I, amlante, na rua 15 de rNovem�
do Sul, 'identificamos (} esperta� Un bro ma. 41, a Alfaiataria Cré"
lhã-e comi(). sendo o sr. Ofto Hah:" difoTopular, de pmrriedarle ela
ue, siegundo a informação que Egnal ou melhor que o firma QUÍntiilo & Cia: Ltda.

\ n03 fora presta'da, sin.ülar extrangeiro O novo eSlahelecim::njo, 'como\ �

Entretanto, seu nome vertia:. inclica seu nom�, confeccionará!
\deiro é Ott-o' Reimer, pejo qne I Fabr. C. IHTWEILER ternos pür um sÍs'VC',ma de crédi..

,

o "11105 fa d' �l

!
Rua 7 de Setembro. 100 - ex. 56 t

.

J • '1
.

l� S apresSi. a Z'3r a eVlúa
B L U M E NAU

o esp.eCla I 'Ü que, p'Ür cer.él, la

Ú.:tifkação.
�.. n_ = _�

de torna.:.lo um do,; mais P9Pu-'
, lares do gêl1'er'o na praça.

\ Banco do Brasil S/A. Noiitia dafrallç�: •.!.:
Carteira de Exportação e inlportação Paris, 22 � O Estado Mator'(};hamamos a atenção dos interessados na imporlação de d.o General K':lening distribuiu

I

Produtt� dos Estados Unidos da Améíica do Norte ou do Ca- o seguinte cOll1unrcadn:· iAs,
na��, para 0

...avis.o a re�peito PU.bli.c.ado a.'." pago ina
2 do Diário .francesas voluntarias. que (.lcs.';'�·1OfICIai· 0 Estad.o. do d

..

ia 19

.d.O c.orre..
nIC n.l.êS '. jara.m .S.8l'\.'il".0 .Ey.:ercito; na.. qua�.1\ BANCO DO BRAS1L S/A; � BLUMENAU lidade de aUXmal'�s, como in�

\ ' José Freile d'Aguiar - Gerente t'erpretes ele ingles e alemão, são

\ André Sada - Contado!' Ínt. convidadas iI se apresei1tar�ffi'\ I

\
\

----- Exercito do Marechal Chernla,
Moscou, 24 (A. P.) - Pelo Ck�v5h ._,

sudoeste da Prússia realsta.se o --_._-

avanço do Marechal Ro!�ossovS'ki Moscou, 24 (A. P.) - Dautzíg,
sobre DS lG quílometros que se- que dista 70 quilometros das

param seu 'exercita da gr:md>� vanguardas sovíéücas. está já
ferrovia que liga Berlim a ruO'> entrando para o grande quadro
nigsberg 'e pr.oCUl"él. faLeI' lun"l da campanha russa COI11;) seu

ção , an mesmo tempo, com o proximo obj-etivo. '

O�qlf�i4RI absolutamente inofeneivo para
�. u�.I�J.i pele. Eficiente proteção co'iItl'a

etzet PICADAS DE MOSQUITOS e

.1€.1 I outros insetos.

fraDe" procura conquistar a simpatia dos
aliados Franco está vencendo na' luta

para conquistar os favores dos
aliados. Nesse acordo 'está in""\V"ashingtoD, 24 (A. P.)

Franco está «rntrabalancando os

esforços dos republicanos 2Spi.1�
nhois d� criarem um governo
no exHi:1 com novas medl.las Ia ...

voráveís a::JS aliados, tanto p!)li�
tlca cerno economicamente. O S:�P

cretário Stettlr íus coufirmou qUB I
Q gajo Franco completou os ul
limos detalhes do denomlnado
acordo do volframio, com a In.

glaterra, o que é. consíderado ,.aqui como um SInal de qu'c

cluída a litertaçãa de 5 vasos de

guerra Italianos, internados em'

portos espanhoís. desde o anuis
tício Italiano, em setembro de

HJ-B. Polltiramente, as autorí.:
dades aliadas parecem satisfeitas
com relação ás suas queixas dO!
ano passad o em .que os agentes
do Eixo não tinham sido eX\HlI�
EOS ds Tanger :e do Marrooos '28:"
panhól,

c e c.a

Cireu'e Tosr-es
- . \�Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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anexo

Comunico aos iot�r�ss:;dQs que a m��ricuta� neste Grupo,
esiani aberta de 25 a 30 de j',nei,o do corrente sno, obcdscidas
as seaulntes normas:

1) Nos dias 25, 2ó e 27 sf.;fã(i arrolcdos os alunos que já
frequeutaram o On.:rw.._ Devem eles apreséntar-se com
o Bol�Hnl de Notas do ano an�+etkrr ..

2) Nos dias 2EL 29 e i.Jfj- serãó arrolados 0:7 novos alunos.
3J No ato da mafdCüI�. o::; p::sis ou responsãreis,

.

qne não
puderem alegar f,SC��:'Sf:'Z de recursos, d(:ve� tio contribuir
com a in1porí��ciH de _C��) 12�OO. que revf:r:erã-n ElTI be ..

neíicio do Caixa Escolar (Decreto 12i na. 55j de 3 de fe
vereiro de HH38).

4) El de toda a conveniencia que
1)··' ........ matri ....."I,,· "1""-"'''''1t,�,:O'';,,! O::!_ L.4 í 111 �\.Itd;... (.�,.. .l( ;i..t..l.i..ftl-L•• .::I....;\.-' .!

savess.

5) No Curso Complementar, a matrieula serâ
]0 cvndi:1ato/ de 5 a I {) de fevereiro. llo.

os alunes se apresentem
!�2 S?-HS pais ou respon-

reqi18drJa pe
TeC! fi crimcnto

Um terreno, co�@tl'uido CltID
casa de 'nH�delra sito na v« Ilha. Trattll' com e ptopríeta
rio &y. Guilherme Baehmann.

ERICH Sr"EíNBACH Presidente em

A t..: r: H �
-.. -1; I:' �.,. 'tAcnam-se a (11SpOS�'çao 005 srSf ACH).1115'i.ns, na ser!�

oia], os documentas a que se reiet» o art. 99, do d6nlC�D ld
2.627, de 26 de setembro de 1946.

Blurnenau 94' ,-lo T" �-; do i e;l:-,.l. .liit... ....,,�H'O;, ..... l..il\.. !,1€,J.!!t,;iro .... .A�!.;;t.:�)�

lr,.,�. KF__;.'.. AI r:'1'"i- n:=S f I .1 D Ft.-i' lZ I
"." '. _)..',\ _ _,.C'-

G : • ..I.,:'" .
_i - •

•

E33�, flh:�grl;,l, essa l.::=�r:CI(H�de, tem os pais
pr::-'vld:��'lt€�S que, antes do C38fUllEH1tot depuram
fi s�ngu�� p�rtHiite, os moços devf:l,rü aeUlllt:lér ..

se Qu"àgdo p�n�nm cumprir o sagrado d�vér do
rrlat��iTI�O:;iiQ � as senhoras, (�U1�í\nte �4 �r�lvi:l:_z)
devürn Pll?!��C�P�" o ggnguH CU)'-J� b?n�\�-l(�lQS viruo
re-iHtLr r:e sobre ri rutura cfia�ç::�

I n·:�iea;!�j CfJ\""ie:) &U KiH fi? cn ttil L;:l �nt:�nto da Si
fBis, � um nisdtcalilt�ntú de CnU!{E'l::Ç::_ com que

'\TC:Z::0'

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Si y. está magro e

debílítado e se sente ner-

voso; sem disposição para

nada, lembre-se que tudo
', isso tem uma causa... que

pode ser a falta de iodo nas

glândulas.

VIKELP, o novo concentrado de
minerais íodo-vttamíníco. ataca díre-

temente as causas da magreza e do

esgotamento, aumentando o .peso em

pouquísstmó tempo.

A8 grandes reservas de minerais facU..

c

mente v.;.�simlláveis de VIKELP, nutrem
as glf\nduJas produtoras de suco gástrí-
co necessário para digerir as gorduras

..

e amidos dos alimentos _. fator básico

do peso na alimentação. Por outro lado,
o Iodo Natura! contido em VIKELP nu-

.

: tre asglândulas internas que controlam
o metallOlismo, bem como as regula.
Assim os sfímentos bem digel'idosse
COll'."E'.rimu em músculos e carnes

rijas, em novas forças e energias.

Além disso, VIKELP contém a dose diári& que o organismo .neeessíta de l'�'n'{), co-

fi 26 ;le fovereit'o
R 25 de fevereiro

pr�pHratófias parao exame
na sflgBnda qninzfua do

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�e'SI li m ena 11 BIDmena�e2:9:: ItiII r���:�[o�;:�:J
Belo feito de uma filha de B'1I1II1I8311 IIIII 1�:�:O'C�::lU::·1
'.�::�;�Q:� 1����;�11 a����n�f:��!��Oy�?�:'::l�;I._' ._'_H_._,�.oF�-H�.4-'_'��o���.::::?� .-.-C.

Snrta; Orla: Kilian, filha do Sr. tração ele, perícia e firmeza da '
" '

a Ir: EI

������fu�� F���:Sn'daEs�������a d�: �����D��é l:Ç�ir���a�:�za�'i::�= lr'éijiiE�;Sociál1j r
A

"I L
ft IComarca, E', poís, rom p razer dd",s,c, após, no pequeno ancora- }! ,...... • ".:! II . U

'V.r-�;>�-.z'" �""I1I_�""..,.I

que' reproduzínmos a referida douro da Capitania dO'3 Portos
nota que saio publi-cada sob o Ü... para tirar água. Antversarlos
tuío «Valor Cataríaense»: Sempre timonado pela senho- Festeja hoje seu. anioersa-
«Verificou ...se no pretéríto do- ríta K�''Ían, o barco V5, regres- 1'io natalicio a' ezma. Sra.

míngo nos Cpqueíros um fato sou ao, pO)lto de partida em Eulalia souea âe Almeida, I Não resta a menor duvida que I para se firmar no segundo pe-i
que é de molde a evidenciar 'Ü Coqueires, fazendo a travessia proqenüora do 'sr. João Ca- a vitoria da Palmeíras Esporte riodo, quando teve uma reação
valor 'e <o d1enú:djO da nossa gen, ac; mais, íorte do vento, ou fosse pisttano de Almeida, gerente Clube sobre o Avai, por 5 x 4. inédita em nossos CruUP03.
te. das 12 as 13 horas. I da filial do Banco Nacional não constituiu em absoruto SUl'- BERGO - Teve uma atuação;
Após a chuva torrencial que Q d!el1o�,Q da senhorita Orla do Oomercio em Lajes e das presa, isto é dar:), para os que, soberba, c!lem8l1strando calma e

dãspersou a multidão que v.i1_, merece registro, por ser uma de- edueaâora» Edith. de Almeida conhecem D re'=l{1 "a1!o,r ,e a gnn-i I bõa coi<ücadi:i}, A nosso ver I não
síosa aguardava as provas or- monstração do valor da Mulher Bernardes e Maria de Almeida de fibra do reputado campeê-d foi cl�lpad,;» das tolas que ch;Íx'Ou
gànhadás pelo -Coquetros PrDÍa Catarinense», ,Oca.mpo, local. O triunfo de dnmíngo só passar. :

Club», muitos barcos de corrt- Ainda mais, podomos in'formar '

poude surpreender os pesslinís- JUCA - O staltngrado» pal-
das 'não obstante 00 íorte ven que por ocasião do Campeonato uettue hoje a data nauüicia meirense conduziu ..se a conten ..

dav'aiI e a viOllen�ia das �n�l�s: Catarínense de Barco a Vela dL1 da exma. Sra. Da. Edith
.

de . �Ms. '�E\7IS'T'A OS .,,) CH \QUEn to, Fez intervenções. seguras, des
4 O 1 K"

-

1 Almeida Bernardes, professo-,::' h '

�, �._.::� _,,'
H _', ,�,�! �

largaram 'de suas amarras para 1, a Surta; r a 1.11111 nao Le�" ,A I t: 1,,_ '

1 ant -s ·V! pejou sempre para frente com;
uma demonstração (I'" habilida, J 111�nt1'u O valor acima demons- ra do Gn.l'TJO Escolar Pedro .

cone u a (V� \ I::. t.c I c 1,

'ILU,-, ' 'C � - �. - .V ;: boa corraspondend o plenamen sf'g'manc_a. O fou,h ({ue cometeuII desta cidade e esposa do G ,
'

'�" J'LJ i�) l' "l�) 1 '._, -, �

de. Dentre <eles destacou-se o trado, pois, conquistou o temei..,
" te a fama de que '''1''''111 portado; I

quase no fina ,I do prelio 2m
" ,f> P ;'" ,'-' sr. Jose Manuel Bernardes � c ;

-�
� - _. c -

·1barco nr, 1-5, de propriedade 10 lugar entre uma dezena .1"
�"

A" •••• ,

,

[,':S. O Aval exoerceu contra o Ttão, f;Ji oportuno, pois do con-
do. dr. Aderbal Ramos da Silva, concurrantes, Os n'DSSQS aplausos oflcwl inter lOl ! etoi 1'!'-ado. , ".' �I. ocrn e ,.' trarío o a:!hdido l'ogadür teria as-

, "
" T·' " �' " d' +', �,

'

• (1. A data de hOJe ass'lnala o te,)l�l ,p�nqm.o , a m�SlU,) mm�

Itimonado pela' senhorita Orla aSSll11 a, \ hOllo"a v lSdnlU CO ..

, I. , " .., . caça0 que empl'ê:gJu a nossa S;'- si;lala{lo o te,110 do empaÍ'�.
K!Í\l,'ia'n oe l'f'Ípula'do pielas sra. terraruea.· ,.-" aan5Cl!rSO de m�.�:'i um an�

'l'� '" ,'I", r,""', ,O> I .. "_1 "r'LIRAM: - Esse foi () maior
versano nataltezQ do ST. ;.,�üo n,) U '11:10 ""' t_at;L ,Ohl"1 0",1

t:l.'::'-.·••x.�,�r.o��.�t'1l�����.�� Teodolindo Pereira, Prefeito l,eno doe futebol, ou :;,ep..J'e 110- i (;:':;cmenío da defesa palmeirens:,.
lUurâcipal em Tirnbó e pessoa 1112111 par� homem.

.
.

Venceu facWme;Jt-:o [) espera'do
muito relacionada em nosso i\DOLFINHO -- O .]OVêm gD- duelio com BraL1l.io. O avant!c

; meio,
'

leiro vi!:'itll1fe embóra vas:ul·[) avaiano ch2gou a l�onto de t'e1'

I
.

por 5 vezes, foi um bom 'elemcn'1 que trocar de lK):Ül;ão com

,

Comemora hoje apassagem to, Não dê\"� s'er l'eslJonsabi!iza.. Tii'io, pois em todas es disputas
de mais um anive7'saria nata- do peí[':)s 5 tentos. Foram todos com Schram l,�va\'a fi pei:)r.
licio O SI'.' Frederico Lonnz) indef.ensaveis. ElVIlLIO - O homem qu� selll�

1 figura de grande prestigio FATECO - Foi um grandê 'e�'c pre é a figura pri'1cipaJ do ';\1(�r4

nos. ,!!wios industriais desta

I
mento da cllelcsa {lvaiana, faz;�n- ��ê -e branco, esteve com altos 'ê

11'eglao. do-se crf�dor eh admiraçã.o da baixos.

mI .liinâa nesta data aniversa- assistencia. DOQUINHA - Foi um p!.ayel'
I Tia, . .r;e a gentíl srta. Maria I !I'JALDI - E' um zagueiro sem, de 1''::oJ \'<1101". F('z jogadas ót'i.

i i Helena da Cost.a, hmcionaria técnica, mas n20 C)111prO:ll1'et'cu. 1113:3, sendo a segunda figura da

11 da agencia dos C01'reias. e CHOCOLATE - ErilbÓra não Ji,lha dorsaL
._-'__..I!JIIlI "*Gili#j_iifii!il,!iiIiI!i!_..,.,.il!!lõl_I'.!i...;!:mm_��:l'!ml!lii�..__!!!J,iIIiiMi!l!l_""'i'Eiiiml!!!1·W!8!:,Fl,J"'!inl"'il I Telegrafas lúcal, r,ealiza-s','� uma gr:lncl� pariida, PFAU - O ex-zaqueiro c!ep,)is

'I : ***' l' t f t'
'

f r
_____

T' atlt:jlou por comp :et-:1 o extrema G8 'er e,é'C uaGO vaflas pJl' lf ,IS

I'Casamento ! Zezinbo. biwnhas, chega�lcl;) a pO'lto d'.�
Prado do Rio, Lei Menor BECK --

ro , o aqUi' ir para a .cerca' I vem melhorál1
R d·

! Realiza-se hoje o enlrlce I
v ve.enD cr{
uI' t J

e :\.apso la ! mat7'imonial do sr .. Eslanis, \<uzurra, jog;:m muito b':'ll1 no do Ge jogo, se11;:'O que na aft"e

i!ll1Ittlllnitli''!l!.c:.-BlI '!li �Ul!Ilt!�'!lI n'llof', I 'I,Qriod8 t+i"ti cJocaiw1o no f 1 eis ebming70 f:oi um lnluarte.
IJlila..unilU 0»5 lI.i litln!l.!iu IEfil!<l» I' lau, Rodaclci, dedicado inspe. _'''_ ,.

',L.,'� ." " J-

f!u'-"-'iR";<!I(i!o a. 011'0,ggr;·�.� _

n"'l quanc'Io ""!'l'fl'C"U c"., ,- "O>I'J'�1 Niarcou muito bem o p'el'iR.;):j5Si�
,nIDIQI!.;Ul!� 5 6� lIlii .üiJi. I' tal' da Sul Améri.ca, com a u; I <, n. ' 'J -,"V Cl "-.

'-I
_ "

\ "lI f"ac"o (lO ;o�qua-lr"o 'I" mo Saulzi7lln 2 foi o m,:�lh;)r ,da
- 1 f�:i����� ��'��/vail' Nunes da ueo,

v ;<l .' ',.�, '<l t �

I int2Tmediada."
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,_ '. ALDO NUNES -, Aparec::u MEIRELIS - Emhór3 sev:cra-

I- er I. F�IAC�il"lnen·fi.oe- muito b2l1l na fase ín,icial. mente marcado, foi mui,,o util aO
gl.... li I t � FELIPINHO - O aatigo idQfO co,1junto, tendo marcado um be..

. I Com a 'idaàe de 81 anos do Pa\lm2-iras locai foi um espe. lo gJal.
-___ matas, devonl'ndo üS' anünuis 1

faleceu �Tn l!iúeirâo P�de.��s tacl�!o n:) primeir.o Jl'�rÍJd:), ele. BATISTA Em .ioinviVe foi
ln{-ormam de Malacacheta, DO que lexistem nas rerlondezas. Um : a venel anaa s_ra. .o...Ju�",a c;únda !,1:) segundo t::;mp�J. uma figura aull, mas· na, ti:lfdB

Estado de Minas Gerais, que grup,o armado élcha�:;e no le;1cal- j S1}ermann. A e:l:lmtl} dg1;Ul, NIZETA -- O celebre m,icl" eL:: doming-.::) o '.baÍ'l\(lLÍ'1ü, Íoi um
uma legião de onças saiu das ço das fél'a's. ; Vtuvo C?, S1'... .f�nf�n'l"o �-?e'1' I que [.l01' diversas veZ2S integr:m tSi�l',tacu!a, l-etldQ nu s2gundo p8

.,.j,.** ,,', , rnann,.t.. ru:,lw,�, 1(, neto:l e I a s0!<t'ção, tev:� regular atuação. f.ÍDd::J marcado um bO'DitO g:),,�,:ll,, "'" , ,,') b' t A f 'l' I
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Grande dQ Sul, em risc:) d� ap-o� f':'_, ,��ne os.. -" mm �a en� I BRAULIO·- ESSe ,'ce�1tro-dial1 1 ap6s faz::-!' UJ11 carnav3{! na· t1?�

Por falta de ti<anspnrte, estão dreGer, madeira de pinho corces- \ lULa� a as lcossas, L ando t':Oiro: qu'e é ap:)ntaúo peJa 1m-, f.6sa avaiarn e perguntai' pEtra
depQsoLtadas em Caras1nho, Rio(} pondente a 10 mil vagc.es, jlel'wzas. prensa ílhéa como sllp�riO't' a o cf;llebre AdoJfhho qual:) Gean..
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- .....- 'H""'"""""",,," ...,,_ Tex,srinlJa: foi. sup!�antadd:) nj'HJ� tO:':;':"EI1T<INPA _ LIa' (lI'a,'sP b o To 'o

. l" I l1F�,11e P'fWO <',J11e�un;) .e 'ÜMD . A �"� < Li 1 o

Proted'ent'��elas Ag-tiaS, f���;I�'Ü��,e;l(,e�l�l1�/�ses ���;;�� DR .. J1ffOfaSO BlIlSUU
I
Não resta duvida qu� é um bom ;centro lkml:)nI,o,.- �- eognDl1lÍ'li1",

chegaram: em R�cife set,e auten- gues, são sâdi;::>s 'e d'e (Ümp!ek�Oi DilJhnn. pcla Paculdade atacante! ma� não � �Hur�, elo I uo peJos joinvn<en�'es - ".-2nd
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b tO' ,. - Eiva'']te pa1l11�lr-ens2. t 1Sto 1L::m garrarou> Nh::mho ce :diOi11bgo :fez1-[03 mdlOs anJos, a 1m CH� m� 1'0 lls,a.. que mms os aUI11UOu
I iVacional de lf[edicína da

I
E r AI'gressar na Força Pol1dal de naquela' Capital foi o mar. I

pro';ado dombgo l�ltimQ. o 111:"S111;) com "'mu.:w. lás, is�
Unive1'sidade do Brasil TIÁO - IncoDí2sta\'elment::, to ji i:)\10.3 previam. G:}v'ewo!l

'e.,.�.•_'+-*••�••.§_",••_.�+,.§:G;,:) 04>+�•.•,._(t•••.•,� • .f>.."�<5'·"" (!
I <este foi ;) l1Y'C,lhOr 'eieme;1to do p2rit3m:::i1t� o qurntetQ, ilus�

e
I °t M '.1- D CARV l\ tUo

{:;? f�Q;diCO iEs�u�ci�Usia em I (onzz,' f!oriÉmopolitano. Conduz trando o s�u J.aLar com a.s 1ll3is

'�.' nstl uto . euíCO r. /-t, ,11.1
_ �,,,,,,;, .11 Doeueas d�s Criimças I' a e:;fera cJ.e [ouI') com impar ha- arra2nt·C's côrcs. Texeirbha d'3i..,

I@I
'<' e da P®le biJidàck, e justificou plenam,;Dt2 xou a defesa cO;1traria por ve�

l-Diagnósticos Clinicos - ,�.:, '\ I o ren'ome ct,e qu:� veb prê[�dido. Z2S :tO:lta, d3slocandü�,s'2 com

.:;. SAULSINHO - Em drtm:'2 d::;, rapidez, fhtanc10 com muita :o.n-
Metabolismo basal .....:. EletrocardiogrBfia - Labora·. I Cursos 'especialâzados so- �,e\\:;ra marcação imp:)sta llJ'r iiiria '" corag1em. Enfim, bi um

;
tório de Análises {sangue-iézes-urin.a, etc.) ; I bre Alimentação das Crian Pf:m, não teve ensejo de ap2He� aui2nt:ko esp,ec[acuh.
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r ..1 d S J. '�l cinhas, Puericultura, Bigie. (el' nwito, Entreta!1tJr foi sem- AUGUSTO - Nfio apar2C':ôu.Imca espeClaJzad e enuoras

'��:'" I
11';" Inf'111",'1'1, í'.j',"i:i"'l MC'C!'l"_'.," , • � � T l' !

.;
- _<- v , .. "�. .• [pr2 um p�ngu para a (:'=1 �S.l ra�� ,5to (::'.'1(I::J a s·e\'era n1an::aç�o

(Perturbações menstruais, esterilidade, aIterações se- Infantil, Tuhl'rculose Iní'an- i meire'lse. • que l!he impUZ'2faTI1.
xuals, incômodus da adDlrcência. e da idade critica,

\
til e Doenças da Péle das I

' _

ZEZINHO -_ Sendo se';.eram.'n

; inflamaçõ8s genitais, etc,) : Crianças. ! DO PALMEIRAS te marcaeb por Chvcol'ate, nã::J

I : '§" I f �10<!S 1099 I O w,'to�ã') lo'-al -iOUQ1] l11tüW p;,)liel� apar2'cer. EntretanLJ, sã�)
Q

Alameda Rio Branco. 3 - qlmmmall - Telefone, 1202 �
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I bem a;é ;n't,,"s" d'B ii�Ü�Ll; a chu"l dignos dê registro, os belos es-

89-:.I'.:.:�..€.:"�':.�.)t)):ffi][t;.•e O eJr:.=.:+ .._....�.=.�..._.-é+_.:O;.*t-.!$�® &:!32i!iZ!idiXd e���03i##4#&J S5'
i YU, depois (h�tniu s'e·.lEj\�·:-::..h112nte

..
t-a�1t2'i·:),s P';)j' e:le .:::xecutado$�

Em revista os 22 craijlU!S que (Desfilarall no
Estadia lia Ilameda Rio Branco

.)
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B,anco Popular ê Agricola do Vale de Itajai
Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts, com liviso de 30 dias

.' ,J "'1 60 dias
Idem id � n fV' dias
Idem Wem 18ü d! as

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

�
2 OJo
5 O/O.
4 O/o
fi 0;0

5, 112 Ojo
6 O/o

512 O/O
Ó oiO

IIgua de Colonia
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para hospitaesl oolagios BtC" pela sua qualidade dssinfeiltante
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