
�,oscou, 3 OlP} .. Os ahnnães estão,lentando abrir c31uinlui pelo interior de HoenigsberJj • diz mn desPSlcho russo tia fr�nfe. Acrescenta a informação
fr"l ;as tropas alemãs Q�t�8 ienfandó .romper o aD.cl s9Yiéiico estabeleeidó em forma da cidade, amu de lidare". novamente airaz de suas deiez3ss

erfuralfa
.

a l.in�a iegfrielf e lfivorsos pontos
Seis cidades alemãs em poder das· forças de Patiml - Pesados' cumbates estão em curso na região do Musa

Lon.d
.. re.s.'.

3

..

·

..
C

...
A.. p

.. ).
�

..
Á

..

s f

..Ü.·...i".-.
cano das posições isoladas que u.cab.'

am

(.l.C ....S'S.'l'. cap.tu.rr,.l..
'lilS de

·1' das.e{]COntl..al.n�s.e U\;Qya.
nas

ilne-I
fecharam o. �'.,aque �inal. pa�a.ças aliadas travam lutas de gran- ainda lnafê1l1 na direção do assalto pelas tropas norte-ame- dínções de Badenburk. varrer o bolsão alemão que opce

des -proporções no sudoeste da avanco dos soldados do Tercei- rícanas de Patton enrontram-se
.

-_- uma resístencia desesperada '�m

frente ocidental, na regtão dp .1'0 Exerci.o, as de Neurij, Aubreítock e'l'ri" I Parísv S (A. Po) -- Tropas frua seus respectivos se'ores na fren-
M03a, �nmtrandlQ��e nas casama- Entre as .cidades alemãs

-

que nembucht. As patrulhas avançu- I cesas e dos Estad'Os Unido" eles- te ocidental,
tas e embasamentos alemães, en
quanto que na linha Si�gfri�d os

alemães são capturados med1uüw
te assaltos dir-etos.

Q. G. de Montgomery, 3 (AP')
- As tropas do Primeiro Exercí,
to dos Estados Unidos estão ata.

cando tenazmente em pesados
combates, de casamata em casa

mata, as espessas fortificações
da linha Síegfríed, ao sul do
Mosa. Patrulhas. aliadas, ao

noroest-e do Mosa, avançam de-
.

marIo Mi!iutino I cedidamente, sem encontrar

grande resistencia. Outras patru ...anua]' Cr$ (\0,00 •

semestral Cr$ 35,0<) i lhas atravessaram o Mesa nos

avulso Cr$· 0,30 I setores canadense. e britaníros,

I
na Holanda, e estão ex.perimen..;das e!spiii"cçõés d@ V@�� do U;�.iai tanelo as posições alemãs.

________________� � =M__= _= .� �,==•.=_�===____=� =__

O futuro Goyerno da BLUMENAlJ· Domingo, 4 de Pevereiro de HI45 .. Dr. JÜ;��I��::�'=�,�Rê3i:::::<'�_:_Ano XX!· N....!� ; Consu. Carlos Renaul

'.

I
.:1.8.nun.lh_8 .

'. Estariam UIF.estas � actA. I'"' r ..��, f.·�r.� �s d.a reu I Realizou-se ,ontem, ás 7 horas,
I pI 16 li � U� �[; _ U !III>, na Igreja Matriz local, missa por

Washmgton, 3 (A. P.) -- O I 'd'" -.. .

dE
!li I

I alma do saudoso industrial Con
«Army an� �av'y Journa.L a'dmi"

-

Iça0 Incou IClorl�d I sul Garlos Reuaux, falecido do ..

te a possíbr'tdade de \':lI' a Sel" ' . ..

.

" ��
. mingo transaro, dia 28 de Jn.

formado, futuramente, na Ale\.: Namca OS rumores de paz fo�am ião 3ce�tmuR�H� �omo agora neíro, em Brusque, comparcccn.
manha, um governo proviserío, Madrid; 3 (A. P.) -,---- Os ult'"' Hitler, DO ano passado, esses H!-l as Iontes dessas VE'l'SCCS sEO do á cerimouia religiosa altas
constltulrlo dos generais alemães mães 'estão prestes a aceüar os 11101"8S soure gestões ele paz -_ os próprios a!'cmàes em Portugal autoridades cidô e militares, eles
capturados p>B�OS russos, que termos diC:' rendícão iiloCOndLiG� de parte d03 alemães '-- surgi, e na Espanha. Recentemente, cor"'l tacadas elementos do nosso mun
tem mostrado. indignação, ao nal dos aliados, de acordo com rarn com rnalores vises de verrla rern

o

o tOélto - desmentido oH... do ,vndustrbl �e representantes da
saberem o que aconteceu aos rumores cada vez mais im:i3ten- d'e do que agora, (,kpoi,s dos ra-, cíalmente de Madrid - ele que I imprensa.

Celebrou o ato o

�:t;s ,c.'o!'eg.,�8
..

dadl()� como. imp'.�-il
tes

.. q.u'e .. ci.rclll�l11, e.
m Madf.id., I Pi.d.O.

.3 e Iulmhunles avanço:> ru:,�

I
von Papen ou u'a .missão al·emã Revlllo. pJ.:'. Frederko DUri-3UX,

{,uúO" no. c�mploh contra a Vl� Barce:o.na e LIsboa. Nunca, d.eE� I sos na Silesia e Prusda Or;tental. de paz havia chegado á Espa-j diretor dlO Col·egio Santo An.!
da tle HItl<�r. dê o at,entado _,contra a vida de Agora, como 'em outras vezes, !nha. tonja.

--------------------------------

Junto ao Terceiro Exerr í;o dos h
Estados Unidos, 3 (A. P.) - As í
tropas torte-amerícanas que €3- ItHO lutando na Linha Siegfric:>d I

abriram numerosas brechas P2,. i :-0--------,
�)inha a dentro e avancaram

En.
'l p.f.imíi.b..

:1)

.• h1.iI.iir_ tI.I'�i'(lui!óme!ros. Neste a�>i:1l1çia ordem, l)orque na de-

capturaram seis cidades e mr is sOfdem nild� se cens-
� troilde 500 soldados nazistas, Getulio Vargas

Os alemães estão sendo varri.
dos agora pele exercito ameri;, O 'a:r'(:!i.§'Ío

m r desce lul e i ruo de a est II

Os uer aaicos estão sendo dizimados nos co bates que ali se travam
H+" J.VO�'i�OU,_ � (A ,P.) --:. Os 'se t'rava. em t01'lW de B-ud(�-I temente, segwul0 inl"o.�',:1([.1 .

Travam-se atualm,ente. h{,. tilizando as I01'tificaçôes e
� alemae:; cstao ",.(lem.d.. o dzzzma- pest,. Ctf-.'üs· defesas o

.ex.eTc�-I.1.{'in C01"l'eSpondente oflCWZj t.as no. 8udoe8te da Gapttal, embasa';nentú. levantados pe-
dos na gmnde batalha q'l.le to 1'1..t880 lnartela incestan- TUSSO. onde 08 �russ08 estão inlt- los gel'1haJ-dcoS.

_

o rompimento, dos GovernoslUm3 visão de Berliol ante· a aproximação dos
tcheco e polaDes' em Londres'
Londres, 3 (A. P,) - Os dr ..

'

cos não tem nenhuma influencia

1
Fabricas e instalações de gitsrra prontas para' explodirem

culos tCilewslevaL"os man1f�sta... I desagradavel sohre as n:,lações· viadutos' e �umtes - O exodo da população
ram.se hoje, dizend-o gu>e a rup- tchecas com os Govemos brita:'! Esioc�ohllo, 3 (A. P.) - Os- I cos sc� aproximani vertiginoSfl'"i 1 da não identificadas pel'Ü3 cL)ati�.

tura_cl,�s relaç�:es entr2 o Gü:"o;r'1 nko e norteo�lmeri�ano. E. fri- I nazistas e,stf.o s(� preparando pa mente c1� .capital ,alemã. As ulti- nuas t!otJ1bard'8Íos, imubem: fo ..

110 I,O,0113S. e:{!l�d? e ü s')u e de f. �ou que;, jJúnsso, Ilao houve ab� I ra destrurr compl{'tmm'i1t� as mas lJoaaas reveJam que os rus ram minadas, de modo a ;expIo ..
CO::S3QU(ól1CHlS Serl'lS.

. I ,,-<?Jutamente .�enhuma modifka ...

'I principrds .

instaJa\:õ'i:'.s doe �uer. S?S já se ,encnntr?U1 a m�il_Os de (\irem caso necessário. Perlim !�S�
Por sua vez, um porta VOz

I
çao' nas relaço',:s ela TcheL-o-,]::J\'a fa (Le Bi2rl1m, mesmo as ll1al!;)'r.�s GO Juns. de Ber11111, Vn]antes tá superlotada pelOs milhares de

of!ci:ll .SUbli;lbO-;J.
que a

SicUil.ÇãÜ; q.
uia 50IÜ oS

Esta.do
..

s Unidos e I fábricas de sua Lldu.strh bé
..I�"I' l1.eutro�, .prC�;':;dentes.

da ('aPita. refugiados PII().�'edel1ies do leste,[nada €nir·e po.oneses e tche-l a Gra Br,etanha.. ca, -enquanto DS exercllOs 50\'12... do R-elch; dIz'em que, enquflmo sofrendn assim a cidade terri"'(
..

.

'.
se iníchva a evacuacão das mu ...

O eXlto russo e os erros estratégicos aleanães lheres e cri:mças .�, ('i\'is nuo es· velmenie a falta ele pão e de
..

L�i1dreS' 3 (BNS)� Nunu irra· minado. Fero contrario" agora I qu� as CCll1diçõ'2S favüJ'a\'e�s em! �1�li���iS�h��I�!����E;�el�� en����:�: I ��:l��SS �,iiié:���:�t��' (!���;�:(:Oa:���:
di<lÇão fei�a atravé-s da B. B. C., : que voltamo-s. a avançar, a nos� I qUe os rus:,:os lançaram Ü S'2U I r03 militares e pertos nas d,::,., I lantes do exercito fOHlm esta..;:

��iss�, entl:e cois�, o gen�ral Sir ; sa tarefa será principalmente I ataque -coil�t,ituirmn ° n::ultac:ó 11l10IiÇ�\2S ir:LiJr!1ill a c-o�ocação I !J.eLecidas pelas ruas da capitul,
\Valter �lrk: <d�ao r�sta a me.

i consel'var estas al�lplas .

forças . de uma J.egnma cQooper?çEcO a:u de mmas ·em lodo,: os ':El:huos I'
de modo a POC1Cl' alimentar os'

nor �uvlda ql:-e ?sexltos russos I al'emas. compr€mé't1d�/ con-o�['{): I. (�a, um trabalho em COil)UlllO

rC'a!
IC pont-:s, A �stnçé,o �]etr1Ca, 'ô refugiadoOs qu'e chegam c)'e toJas

i.•,,�,' C01Dts,;tu,ectm pnnnpuflmente o rI'::''': I Este, Simples tfato ,]a COi1S'l'ltdUl llzado numa!· ejscala ql:e �m'anllên", outras mstalaçoes publlcas. a..!n� as provincias ori�'ntais ai-emãs.
, su auo as. suas orças alUE) a.

"

um mes�Í'tnave ,auxú� presta (} te foi igu"l uau ·e jamaIs 11 tra.
mente supenor?s e 'excel::,nte e:::- pelos alwdos él ofensnou russa. II passada,:> 1 ..

tratégia. Mas, tamboem não há I Ao mesmo tempo que munt:mOs I Teria matado duas potrancas do colono!
duvida que esses exilas foram e aüentuamog a nossa pressão,

?t�xil.��d,os,
.

P'é:�S e:::,:s. ;:lilit�n},s I o�. alem�e� veem..:se

.. força.das", a Iltaques sllicidas da I Uma onça fi solta em Enca�o-Garc!a A �'pintaila" da
lmmloOS, o qUI:: alta� naO dl11t,�

.

nau rles,ocar a,menOr parc�la
" _ •

\ rua Ma40 Grosso vista dOiS anos atraz
l1ui o trill.n!o. russp. Na n�alida� I �i:e ;r?pils p�:'a leste� o q�e �g:�.. aViaçao Japonesa I ''I

üe, os alemaes r,emo\'cram nume�
Ia �e_Ia ll.lab d.o qU�"neC�SSa!lD. I S""gunr;o informações presta..

rosas divÍ.sõ.es (:pan.z'er;- da .Po.
Como. tenam sIdo duerentes as

S F','. ;, ., (A P) _ U. das a um .fundonariú desta foilm
.

. , ., . coisas para os nazistas se todas lanC,seO, J ," ma

I
r " \V'll' Fal t "F'i ln''''' 'í10m.,:. num.esforço, frustra0•do de irradiaçãu de Toqu.irJ não con-

..

pe,o :�. ,-li,Y __ 1,.'.. I.�" \.,:1 l·,. <

. -

I as forças e ·elel11'en�03 couraçados rua Sa'} Ee 1 o Il':;ti' 11ad J uma
aux,UIaf a gu�nHçao naz:sta (e Iirmilda por qualquer nutra íon4! .'

"

• ,.�: t" ,

L.' _

.e,
n .,L

SUGaI).est -e. ISSO ··nas vesIJ€ras ora BI11l)'enhadas em sup'ortar a t h
"

,
• I I'

.

,',.J .. � ,ollça anda l{),1dal1llo dS ll1Ldu�
,

.

. ... t e "nUhn·:l que th\luilC c:, SUL.lc,ds I - .

I Edos �olpes, 50viéÜf:?s. Na freB- pressão clt Montgomery. f' dos da ad-ação jaroilesa 'L'lvariaram, ,ç�J�S �o, _J,ugm� (b:?!�!Ula( {)'p'�: Sendo verdade a presr�lltê i.n�
te oClc!·entul, a ofenSiva d-eHuncls . generais amerkanos esllvessem seriamente, ontem, 2 [Jorra-.l cdllo-lialtl�, 110

I

extLIl10 n,s_'l'
formação, não pode haver duvi;tedt foi igualmente um erro, sob I d·e reserva á retaguarda d'e frle)]_ aviões -e um cOHracarlo nortt'-, suburhw, J3 tem.lO lne�t110 devo-
da de qUe se trata de um atii�

ess.'! ,aspéto, (;es:l� qu'c ,comp.ru_ te ori€n�aL ISÍo· J�enl.liÜria ao: americano. no gO'.ifO d� LL1gaye,n, II l'a�IO dl;IaS,,?-o.,:,ra:�{"as (le um co-.
ma! v1uc[0' de outras parag(>nsl

n.�_.e�elt
de �1�c\� 1:.l,�:l�:�Kl

.. V.�I�.,I1. J.I:mugo (���Sfe�h:: vt�I(lj"OsüsNcD,�.;'llla ilhu de LUZOlY. 101.0 alI L.olILDi1:'.

..

que esteja doe passag'em pelo re.
tJaS nume] o�a", dl\b��� e forç�s ha�ataquw. Hdk:; que -o "tü,()

, Recot'lla�5e, a prvpOSl:0, que ferido lugar, desde uma, vez que
- bhndadas na Hlves1.Fla atrüves compressor;" russo aüqlülÍsse to� I I unia ,,!Jinlada. foi vista hu uns a intensa coloniz<ll"ão tornou
das Ardoenas íaplbem fra(�assad_a; dOI(} seu ünpet-D atual. Con.cluiu I IiUTOMftU�I(;\? I dois anos atraz na rua Mato impossível a 'osta\li)l prDlongadn.
�ste.:.racassoa üeeste, porem, MO ?o o

.

snu comentaria, disse o I li V I'Lh} I Gro_;s'O, a me -.p" t[{. um qui!ome� d-t um felino clesS<l ordejn nesta
slgm,.lCa que a hatallm tenha ter g-et1>oral I\ir\{; Creio firmementel DISQUE FONE i l tr�) do centru dEl cidaJe e que,! regito.

. .

'

t \osq
..

i
...

OI��.k�lU.�����
..

t

.. :.,e..•. ���;:
.. ·�:�.vOco���: III. t :; O O Ilcruzei ro I Profiram a Farinha Fabricada

efzel ���!�!�tJ;� MOSQUITOS e

I ti nQJP�siües d� aluguei I pelo MOINHO JOiHVlllE
__........--- �� t'"*""":_7..",__ -.

���.--......""""

rllSSOS
Minas em todos os

naquela ocasião, diversas pes..\
SOJS, lnclmivel uma autmidade,
armadas ele espingardas, amb�
rum daudo caça á bicha, sem r:�.

snftado.
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Timbó

t) Exame,' díscussão e e�rYiÜV(L!I;1ü d(� R".:::tt1�{:·�·i\) da Di ..

retorra, Parecer do Cousclho fi3(í{�L !�jlf:.n{l�'.J, TJe.

'monstrtçãi) d� Lucros Pi Perrlus e ��erH[d6 contas
raferpnf€H ao exercício Gü c�.:}! e ri e c r;"�do eru 3 i dt-,
Dezembro de 1944.

2) Eleiçtio dos membros �'ietiv0S D !'eE?��Gtiv·(;·�-! suplen ..

tes do Conselho Fiscal.

-_

PARASITINA, eliminando as coceiras, evi-·
ta situações desagradáveis. As coceiras são
causadas por germens que são facilmente
eliminados com PARASITINA, que, ao

mesmo tempo, impede que estes se repro
duzam. Indicada também para frieiras e sar

Di1S, PARASI'l'INA deixa um cheiro agra
dável e não mancha a pele nem a roupa.
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S" A.
A mais importante, Gnmpunhia de Gapitalização da -Amarwa do Sul
Cc�nb�naçae§ $cu'tead�§ �m 31 de J�u��ir@ d� 44-

No sorteio as amortização realizcrdo dia 31 de Janeiro da 1944.
foram amortizadaS as segnintes. combinQçõas�

íi,�
KGZ � USZ .". HBV ... RRH .:" TOQ .. TO"

�� T�di?S tis 1I1}!"iadDres dcs tihtlot; em vifjlor. scrtemlos com estes combinacões.
poderão receber imediaiamente e capital flar,mUi!í) a crue it-lm direito.

Séde :::m:ial: !Im DEJANEmO .� BSG�'iMritl d.o Parttnà:íHIA iHtBAb DO fm.! BRANC{l� 39
inspetores e :Agel.r�cs· em tíitio (I nrasil CíJB.'r rm:m�rr .

fim

I I
lHOJE- Domingo ás 2 horas .... HOJE

Chester Morrís e Jean Parker - em

O Perigo me Persegue
I Emoções! Aveaturss ! Perigos! Um filme Sensacional E
Empolgante! No Programa: Complemento Nacional - Desenho

.
Colorido e

O <:avalejro Alad�)

Empregado""" real "'=0 Ms

TRAQUEO."""�Il!S f!1 TODOS os
SEUS GRAUS E ,SUAS MAMIFfSl1I.ÇÕrs
atr10 SEJA;'1:1OSSES,CATARROS,
BROH9UITE5 E cOpUnUCHt;,

�

e

l
11'

�,--- !!\--'�--l$: -SIl· 'l'1-1.í'� .;jf---g X !):'�-!Il--��,�·-'lê.--A·-·,ti-�-.;.-;c '��

Rua Amadeu luz,
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o

Ir�I��I

,d e Blu Dl e nau Aniversarias Justa homenagem
����_���.�"""�'����'*'���=��""""==-.",,,,�. nal de

Transcorreu õníem o aníver- I
1 1 n4

,.
�----- Alfredo Campos, memoro (10 J.

A sário natalício da exma. sra, D, I
.'

"

"'" O\.i.np .50,1.1 10,do rOi1(o. ('.,,� d':'-I �.;. Fredf'..rilo.Ki i.�lJl, l1lt.'111ü.n,)
co

Anna Hemmer Socher, virtuosa . T .".
_.

tta ro; 11 ldela na L):::n2lTIel'liLl ...1- 1. e.; Sebastião t.ruz, presí.te i! "-

esposa do sr. HUl..,'.O Socher, do
" ga Blumenau-nse de Despor.os, du LBD; Vital França, vlce-pre-

comercio local. ' r:
em homenagear o Tribunal de sidente da LBD; Canos "ÜH�r';,

- Nesta data festeja seu aul- Pe:1ElS, org[,o que 150 relevantes 111er, represenrnnte ela comissão

--"'? de 1\:)30 a 1940. Atribue o acres versado natallclo (I sr, Mauro serviços tem prestado ao nosso técnica do T, P.: Osvaldo Olin-
\vr h'" 'S I H' 'A '110 da 1";'

,

ão Ies Kreibich. . 1

was ington '- .

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

ct 1 merua ue popuiaça: ues 'despor:o, oferecciL1D-lh2:.:m á g'é'T, iddll;- Fabio IVIclg-!El!1!, LO
......

I
- '1' r< t d U id J O lti to '0

- A Sr. Da, Maria CtlíltUh . .

.

popu açao ('OS ns ar OS nu OS ue II ano recenseamen , ti
..

IY:Jit� de unte-ontem, nos SQl;],,::; s.ccr'..'brio da LBD; BenJanlltl1
'era superior fi 138.100.000 'de fato da ímígração ser maior que de Souza. do Clube Nautiro Am'rL'J, um lvlarç:arida Junior, 1" t''.WLlld.o
'habitantes ern julho de 1944, a emigração. Transcorre :lu. Ieha a data na,

I jantar intimo'. da tBD; José Santos, 20 tesou-

" .representando um aumento doe O Bureau, no entanto salien-. ! talkia da Srta. Alzdra Schulze, O -11'0 I' O e
.

r ..·.·,··.1·]·0 da Lnl�r_ " Dr'.. 10' .-.'f.�. r.,'!··.'�P.·I_:·O·
,. I .: lll·e�. cu:, rI' LI mm. ,1m- Jl' _. 1 •. __

6.400.000 Recenseamento dos Bs .. ta que houve um decrescímo no- *** 1 bienre ele franca cor,1Ll:i!:lJ:o, ai. de Carvalho, presídentc elo G.

':
tados Unidos.

. .' .

tavel, na n�édia de I.llltulidad'.ó\ Baile I cauçando o exíio desejalo. Fi. E. Olimpico ('; díre.or dd P. R.
'"

"

O Bureau decla_rou_ que esse no pars devido ao maior nume- .. CO{iOOU-t�G dê pleno exíto o I zeram ..se ou\_iT dívcrsos orn.!o- C. ,1; Dr. ]\r;-'o Re!�e[{J, presidente

al1m�nto era quasi três quar{i(Y�
!'
1'0 de mortes causadas p�la guer I baile carnavalesco de 'Ontem no I res, todos enaltecendo as alivi •. elo Palmeiras E. C.; ACTLi0 M.

tao, �mportante como. o que fOI ra; o qt.H� l'esul.ta num.cmenor I Carlos Gon.,es, promovido pela darles da gestão do Triblliwl d,' da Costa, repnsentullk 1'0 C,
. verificado durante os dez anos numero de nascimentos. I Dlre.oria dessa' simpáiíra �ode.. Penas a qual é CDl1s,ÍUi'!Q]'or N. America ; Elov de OI�V(i:�l, r'·

_

dade.
-

elementos abnegados e incansu. : presen.aute ela S, D. R. Ipíranga ;

e••�t.�.-.:••+_.,_._._�._+••+..�ea ®.+ ..... ,9_.�•• * •.••�')."".9.e I As dansas, que se' pro'onga- VP1S pelo progresso L:e Blumsnau ! EgOl1 Schwanke, represantunte
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� 'M 'd" D' C llRV ALUO � ram até alta madrugada, foram esportivo, p cO·1grJtulJ!1do.3e I do G. D. Sf'o LClur.�nço; Aroldn
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In_stlluto e ICO r. fi alUi .. impulsio!ladas p;::o ó1imo

COD-,
�úm o prc::�id',�nte lla LEU, p'L,la li s: �uz, l''f'p.resenwnte do Aimo:

.;oe ............. : jUiltO (:-D 320 B. C. - A' Direto..! .101lvavel untuoe em of!re�:�r u,:n rc t., C.; !vUltO'1 C,mnrgü eb.Oll

l-Diagnósticos Clínicos - t ria S. D. M, Carlos Go'mes, [K'" homCn:l�'êm tão l1lel�:::l!dtl. : ,eir�, r:::da'or-::õs�:Ol'���',� lle '.�
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� lo s. n.cessD da. f'esta, os nossos I.' pa.r.il-Clp:1fam
des!:" ]i.li1l.ar Lt" I [·;a,.;a.o. e., 1. v21,.a�.;.l'') Vld;U, i1U5�.. \)

N.iétab.aliamo' basal:.;;_ EIet.rocal'dio!Zrafia Labora v • L I 1 .... t t
+. . • • ,

�

.
.
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'

•.1
....

' ..... '.' Ch.'nica esneciatizada. de Seu.hora.s...' :.'1 nlm
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I üerico Carlos A�l'�nde, rel���3<;�1- . ar:rad'ecim!:n'os pelas gell'i'ezas
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� UH e.li. !'U�l� !WilI � nu
fanfe da FCD Junto /10 1, P.;! <18 fjltôÓ fomos a1\-o.
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I (.per.,tu.. r?SQAÕ.esdm.e.DBtruadi.SI, e�t
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e�mda.�e, �l.têdraçõ
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es., .se." � I Dipl:nn "ela FaczJldrz(le' Mehi� em 1r�1IlW!§"".\�UU�$�íilf' � ��fu��!i(j'!>,m,1i!ilSi%'�'Jl ��t':lll1�.
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. : . Nacional de 1tíedicina da .
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Medico EspeciaUsta em

I
do peboi da Liga Blttmemmense de Dsporl('s, di:;puhd a se'
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Doenças das Crianças jgul1da paõlida da semi-final do cerh:l11e esladuc:l ÇOnll'!l o Avai;
e da Péle no esfaóiCJ "Dr. Adolfo Konder", !onge das vishlS e do c'itirmtio

I do seu publico. O fá!ür campo é impodante na cL,:sisão de uma

partida, p:incipalmente quando toda pende para um lado. Alias,
o:" palmcirenses já conhecem bem as

.

difteuldi'ídes un V,�!1Cer

num campo Extrauna. EstãO preparados para uma luta bem
mais dura da que. teve por local o e:;!adio da Aiarn::da Rio
Branco. MesmO aqui não foi faci! vcr; �er os iihéos, que se apre
sentam com um conjunto digno de flogios, praticando o "erda'
deiro fu!eból .

Entretanto, os pl'llmí.:1r8!1ses de m:da à1::::so Se amedrcntam,
e mesmo seguindo sem o seU festej"dc rlE.clio-esCj:E.:rdo Dcquinha.
que conforme noliciamos ontem, está enfermo, DF; jogadmes do
Pálmeiras esperam trazer consigo ã vitm ia iào �llmejada pelos
blumenauenses,

C:ei!e A'}'kt�7l-ftI!AÇ-':
I Saulzinho não atlaa�j�, hi!]e

-�.. ,

I De acordarão CGm as idonnaçõcS prccec1foie de Floria'
nopoHs, podemos informe que saulzinho não alua hoje, em

I virtude de estar cor'n o braço fraturado. .

lll1 úslri----·----o---él�
II

L�c�@s vedbmS3§ d� �f��n�s. �]Emn§till

1 R,i�uni-düs F." IvJ�ttara:��z") Sa p.,._. (.0-111

((A No�Li], (�O Hio de Jandro, di lucro líquLo de Cr$ , . "

.

vulga'É�m mallch-etf'
•.

ní1 prim: i 11 115!J.017.0ll.�)U. 1-\ lisla é enc'r"

pagba du·f.tl:l ·e;:i:.;J<J r'o di:23 de i. rada IJtia firma IndusÍ'liJ d::'

JaneLa, un�� ji,ti'l lü lLn,;o 30 t'm I Papel Sã;.) Sim'::o que' acusou um

pre3as pmustéls qU2 lO ai;O P,lSê;} I lucro (k; Crf; 5.107.Wl3,;J(I.
do acusaram grandes 11lÚü.; ,�f:.:� i O total (!fiS lucros auferidos
tuudas em l�J·B. Figura 2m pri� I pelas referidas 50 empr['sas as

me:iro lugar a firma IndustJi:u; i c'ilele u Cr;;; �)5G.88G.578,OO.
.t".--+--�-.+..,-.--+-+.=-;�-,,-,,-{7-+��-�-'��·��.--$>--�·-"'-"'--�-'i-�{!-<?'-'i'-$-<Ç-�-�-��

A População dos Estados Unidos
estimada em mais de 138.100.00 .

i,
habitantes

ivar s;
.

.

't·
- • f

I
necessano a In el'vençc:.o oa

.

Ol' I
ça p''JI1cial para di,so'i\'er a luta, !
com grande dificuldade.

. I,*** l

Noticias de Campiaas, Esfac:o
de S. Paulo, dizr21l1,que 'I} comer-I
do local adotará ofh:blmente a

«Sema.na Inglesa', u exemplo do'
que vem acontecendo na Capi-

. tal.

Ihfoimam de Barra· das Gar,.;_
ç:a,s, inferior de Goíaz, que '9s in.,
'dros Chavantes voltaram: a rOn

.

:dar a exped.ção HIQ,nca:dor:.;Xiti�
. .

g,ú. Et1tretanto, as selv1(io.Jas úÊÍo
cometeram até agora nenhrnll at:O
doe hostilidade e sua pr€sença
n�ls imediações do acampamento!
é constatada apenas por vesti •.

glbs; desde uma vez que os mes�
mos têm grande habilidade em!

:espreitar sem serem vistos.
.

***
.' A. aproximação d·e um' meni- rivel crise de energia elétri.ca.

·

no cigano da cerim9rh r-eligiosa: I
Não ha função nos ón::mas oe

dos ind�os, na aldeia de CUjJela, nem s'e pode ouvir racHo. As fá ..

em Alagoas, o qual foi: agredidO,.) brkas- estão paradas, O P:O'l/I)
deu orig;em a unia luia 'de lnOl'- tem de ler, il noi.tt', á luz d[ls

·

te entre imdios e oiganos, sendo. velas.

-***.
Goianta está a braços COHl t'êr�

Loção
EIZEl

J
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,
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Prado doRRiO, '!:a Menor I,:e
. apsocua

6nconlra ..se a venda 9a5
IFarmacias e Drogarias.

..

Banco Popular e Agrícola· do Vale de Itajai
Deposito à disposição
Deposito Popular .

C/Cts, com aviso de 30 dias
.!' ,1 r"I 60 dias
Idem ·id.;;o 9t> dias
idem Wem H�O dias

CIOs. PrB.zo Fbi () 6 mêses
Idem .' iaem 12 "

2 O/O
5 0/0
4 Wo
5 Dio

1} 1{2 010
6 O/O

! 512 O/O
(j O/O

o sabão

"""VIRGEJ\t1
da elA.' WETZEl.INDUSTRIAL .JOINViLLE (Marca Registrada)

Cursos espedallzados so.

bre Alimei1tação das Crian
dnhas, Puericultura, Higle�
ne Infantil, Clinica' Médica
Infantil, Tuberculose Infan�
til e Doencas da' Péle das
Crianças.

.

fedei.: 1101 e 1099
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