
,

, ,�, ESTOCOLMO, 8 (I�P.l> -, O "Morgan Tidningenn anuncia �ue miilutres d� refugiados, aUGe se encontravam em
1" Berlim!' perd�ram a

. vida com o ultimo e vioJelBio ataq!u! diurno cOllira a capital do Reiels, por itão terem podi..

Is condições de paz a sereml do encontrarabriglls lOs judeus da Palestina pedem
impostas á Ile anila I contra as bombas. I auxilio para a Polouia

Todas as orzanísacões religio:"
sas judaicas d� Palestina formu
laram um apelo conjunto para

os judeus da. América, pedindo:
um auxilio ímedíato para as po
pulacões ria Fu'onia:

Estamos lígados com o povo

I [�OIDí1es, durante séculos intei�
ros, pelos laços de história, de

r uma esplendída cultura e uma

I liberdade religiosa e nacional ra..

I
ramente 'encontradas, e hoje em!

, dia, .1 tragédia comnnü e ades:"

S. I. H.
,.

- A tripulaçã'Ü de um porta, aviões americano oh serva com interesse um avião II graça ainda mais nós aproxíma,»
[apones abatido pela artilharla anti.aérea,

'

OS,fUSSOS estão amnliaodo, (Distribuído do Serviço. de 'Informações do Hemisfério). I "

suas cabeças de poRite ,

na
'

---------.---,
-._-

IMais 3 condena-
margem ocidental do Oder

. .' I ,

ILondres, 8 (A. P,) - As for- I pões a mor e
cas

. soviéticas que avançam' SO� I Y
bre Berlim já estão lutando na' I n�

,

Glil'ep&a,margem ocidental do Oder, nas lUlU l!i bl
zonas de Frankfurt e Krustín, i Atenas, 8 (A. P.) - Mais três
Foi o que admitiu um porta voz membros das «Elas» foram con ..

militar alemão. "denados á morte pelo Tribunal

Segundo o Importante: comu- Em primeira lugar, a
'

mario MatuUuQ I Ml�it�r, sob a acusação de álta)
nicado os russos estão amplíari, ordem. porque na de- 'D'.. LU'� anual' Cr$ tio,oo I, traição � assasszruo. "

;10 quootroj' cabeçals dB1PoBnte .SO. StrD!ll)em mula se cens-
" ;�,�"

.R.I'l!. semestral Cr$ 35�00 �'. �nuncn�S'e ao mesmo �:mdPo,ore o uer, a este (e erlínr, ,,- avulso Cr$ 0,30 ' ofícialmente, que a execucao 'Os
, Getulio Vargas

como ponto de partida para a __......�__�"""""..__ _' 'outros (,.Elas); condenados .ontem,

� Investida sobre a Capital
'

do O atl'�utc dt.ms �Spill"CiÇ5é�1l do V'�ll.re de n;g::;jj�i e que havia sido marcada para:
J""F:' -, .Heích, �� hoje, foí adiada.

'

; ,

'IB_L_U_ME_l�N_._!_U_.__�S�s=xt_a_.f_e�w_a_�_9_d_e__F_ev_e�r�m_r_�_d_e__19._4_.5__-_D_r_.�ã_c_h_iU•.e_B�B�a_l_sb=n_i=D_i_rp_.t_ol=.R_I_!����31 �__�'_�__

rlim ole a i i e i I
febris preparativos de defesa anunciam as mais negras perspectivas para o povo alemão

Esíooolmo, 8 (A. P.) - O cor�' plomatícas estrangeiras jú dei. Trincheiras e tropas anH-,na-j grandes ónibus de dois andares Irespondente 'em Berlim do ,<Af� xaram Berlim, porque 03 seus r2S zlstas estão sendo cavadas, fc-

j
de Berlim se encontram a cami

tonbladet» dá a seguinte descri> pectívos países não mantem re- brílmente, ':lU tomo de toda, a d., ,n110 ,de Dantz.ig, afim de apa
cão da Cidade, que os nazistas lações W]l1 a URSS. dade, Pratícamente, todos os nhar os refugiados que enchem
'estão convertendo rapídam.rnte

--------------�

numa fortaleza. "DI
- Iii li I

·

t 1133• I"Folidds, com capacetes de aro I
,II emaes! LeVIl1 alaVOS COO ra Ilaer II!

;_:� fuzis, montmu guarda nas es-

O 31'11llIB, do fi'lamitá de IU�m�oc. liullôn.t!' da D';rm�l1'Ollfiquinas dos suburbios de Beriim. I"�D't'J til �Ulíílflllf @j u !lU'!jnlâulíj� ni �iJ Ijj ilVSuillI.J U

Colunas de tropas, doe tanks, rl� .,dE':.rldros inimigos do povo ale� i ,o,� .

alemãi:s a
_

se afasta:i�nt de
carros blindados, passam cons Londres, 8 (A. P.) -- O Co� mEO'. I hItlcr pelas açO'es. (Al�maes. U�-
tantrment:e peja cidade. Desta"; mité de A]'ê111ães Lhn'es de Mos� Alem disso, o Comité exorta j vantai.vos contra Hitler. Chegou Himmler r'eforçou a vigilan-t
·cmnenlos cada vez mais num2ro� (OU fez um apelo ao povo e ao I o momento decisivo !,,; - conclue cia nos campos .em que vivem
sos do Volksturm rumam para e::-çercito do Re.ich para que se! ..'.. : o apelo. ' 'trabalhando os ,estrang'eiros e

posições vitaIs de delesa da ca. lev�:ltem ,contra se�s. s::,n!10l'eS I lavram Inceiu!nls em I'
Ao .mesmo tempo, Ul;l dospa-I baix@uordensnosentidodequo

pital, ao longo d,e amplas ,rodo� nazbtas, com a ad:�errencm do

IliUJ�IíI;ifL�
do dIvulgado pela eUlLssora de l lO([OS os franceses se apresen..

vias" enquan{:{) outras· estradas,

I
que m· Al,e!l1�?l1,a J� �e�de� a lWi�lIllíil�IIU ., .! lVIo�cou te,,:ei.u qu� os l1azista.s I

tem imediatamente para identi.._
qUe levam a Ber)im, 'estão s�n-

, guerra'•. O maJoI Helnncn HOh�.! n1amlha, 8 (A. P.) - Os ]apo� I fUZI!aram vanos mIlhares de pr:.., fícaç[;'o - indicando que cente!"':
d'Ü fortificadas 'e guarnecidas. I man,_ ao, ler esse man.ifesto na nes'es (ont.in_nam no sel� sistel!�a 1 sioneiros em Berlim, ·espeoi;(ll� nas ele milhares de e�trailgeiroS
O COIT2sponc!ent·e do

'Tidl1in-l estaça? (In Alemanha �lvr�, 'exo� I d,? des.tr�Iç�� ,�Ia, :al�ltal_, :111-1, mente catúli�os, sociai:>-democra-I se encontram na Alemanha selnt

gely;j diz que a Legação poriu... tou o:; soldados alemaes <l v()f"1 I,pma, dltlalllltan·",o a" 'estaçoes de
I tas e comunlstas. I qualquêr (controle oficiaL

gUeSa e duas 'Outras missões di_ tarem suas armas ::contra os ver-l·abastedmento de água. Com isso I
-- -

Ena,",me pedra'· des'abol so'b'.e '�� ::�������sI�r��l�'���ló�if���lt��1 "Camelas e Terremotos"
!ii atacam 'em toda a part'e. Em Bhmumau famoso astronon1o chileno

duas·' casas ;;,:t;1u�os s�ldados amertcanos.�s I Esteve ontem t.'In visita. a 110S� vendo retornar a nossa cidade
, t�o a",or� lsola�c1o al.guns edl.fl.·1 sa redação o sr. Munhúz Ferra- em fins da proxima semaúa.

Nova avalanche na rua 5 de Julho, Rio de Janeiro. CIOS d.a cidade Incel1[�adosi afun i da, astrônomo chlleno, célebre Desse l11or;o, o 1=0\0 de BJume ...

removendo o entulho de pedras.
de ',;vltar a propagaçao das cha-I em inda a América pelas suas l:OtI terá ensejo d-e conh'ecer as

,
' lHas'·· . -

t f·· I.Rio, 8 (C. B.) - Durante a Quando ao enorme bloico, terá ".
_'-----i

. StmSaCJOll�!:=; pre\'l:ce� as ro.."lS�- , marin'ilhas e segredos do Uni�

madrugada do dia 3, desabou que ser retalhado n'O local, por
. .' I cas 'ê fel1omeros SISITIiCOS Ocorl'1-

i \"f:'r�o atraVeZ elos mines e ex..

wbre uma ,vila da rua 5 de .Tu,"! meio de apal"{�lhos mecankos de-
,

�lal1llba, 8 (A: ,\.) - ,Chegou 'dos 'em nossu globo. plicaçõ{'s ó:'ss.e famow' sabi'Ü'I,
fho, oem Copacabana, uma tre- vido n.o s�u tfimanh!o e peso.

ho]>e a esta Cap!tal o Gal. �Vl.a� lVIunhoz F�lTi1d[i, que per(orr� I que t-?l1l pre\'is!i.) de um modo ex

menda avalanche d2 pedras. A fim de evitar futuros adden ...
,Arthul', q�e p'er�orr:�u os dlstn

fi América realizando' conf::r2l1" I tni'Orclinario dezenas (le _p'ertur�
Enorme rocha, pesando 20 .t{)n�- t�s, engenhdros da Prefeitura

t{)S destrmdos ou ndack. ôas ch�niHicas "oh o tema . .co-l bat:õd cosmicas, abalos sismi ..

ladas, alcançou duas casas rchcn vão proceder a pesquisas no altO' l
metas

.

i� TL�rL;nl�(O�., i1ustJ:a:las I c�.}j e outros fenómenos; adqui-
tando paredes e ��snugalhap.dQ da pedreira, onde numerosas blo Promoções ne exercito por filmes expltcailY:)S, VlaJou I nndQ, ainda, conhedmentos pro,
um barracão existente nos fun- :,oos soltos ameaçam cair a um 'Ontem ,para a Capital do Esta- i Ánndos e de magno interêsse so.,

dos de uma delas.
" temporal mais forte. argentino do, onde fará uma exibição; d�-Ilwe a vida dos mundos que po.

Tambem a casa' nO 108 darua I Buenos Aires, 8 (A. P.) - Um I
voam o finnam�l1to. '

5 dé Júlhó sofreu danos, causa:. IlUIOMOVEIS ?
'

I d:ect'eti) do ministro da Guerra ftS�ft V I C I Trata_se, sem duvida, de uma

dos pelo 'desabanlento. promoveu.a gei1era�.'; de div.isão u�ilu '-

rara vpwtunidade {le �e adqui.
Há cerca de oito anos, no lll,es

..DI8QUE FONE .,
os genel'ms de brigada Dli'1g0 rIr conhecimentos sobre,uIll as·

mo IO�fll, oc,órtêua tlueda de

Vá-I Mm:otl, �x-minisiro da Agrkul-, Egua] ou m'?lhur que o SlllJlo. àssas cativante oe de grau-
rios b_tocos· da pedre�ra ali exis. 11, � O, O I

tura; Domingo lVlarlinez, eX- che II similar extrangeíto de' importancia cientifica, razãO'

tenl-ê, causando Rval'las em duas .i. J fc de Policia nO governo CasU-! pela qual� acreditamos, 11 confe ....

casas que foram em seguida de/' Ji;(re EdlIardo Lopez. Ao mesmo fab�;, t. RNTWEILER I rencia do sr. Mun!Joz Ferrada
mólidas_

,

'

6 limousines de aluguei I tempo, nove coroneis' for'1111 pro Rua 7 de SetambJ'o, 100 � Gx. 56 I alcance ,em !1{)Ssa cidade sigl1li�.
O'perários da Prefeit:ura éstão· movidos a gerrerais de brigada. ·L_

B L _�.!::..:. � A U
__ I ficati"Q êxjto.. : , • ..:..j..;., ,'�.'l_u'_,"'

Washingt'Ün, 8 (A. P.) - O
Departamento de Estado está
preparando para a Alemanha as
condições de paz que, na sua opi
níão, .são severas, breves 'ii de
aplícação prática.' "

Nesses planos' 'está romprren
dldo

.

que o potencial bélico ale
mão deve ser destruído ou pelo
menos' rigidemente controlado;
que seu nível ele vida não deve
subir rnaís rápldament'e do que
o dos países vizinhos ínvadídos
e esmagados pelos nazistas, 'c

que a Alemanha deverá contri,
buír, na maior escala passivei,
nos esforços destinados á re-

.J. construção da Europa. ,

,·�e . I�ol'am divulgadas multas I
ideias sobre a forma como atin
gir 'tais 'Objetivos, mas parece
existir a respetto um acordo una
"nime de parte dos aliado".

'

Par'a a illveSlida·11contra Berlim I

l'

«Apclamcs para vós em Iavor

d(' um j}1Ü\'O, que no lado dos [u
deus sofreu e continua sofr2ndo
vs maiores sacridrios e padeci ..
l11e11�o,:; em pról da liberdade co..
muni de todos os povos.

Apelamos para vós em favor
do martirizado povo polones. e

prínctpalmente para os sem-teto,
deportados ? agonisantes habí-i
tautes c'� Varsóvia, 1:0 meio dos

quais encontram-se também os
110S:;OS mais próximos.

,
>,

AVIÃO BATIDO

SSOue
as estradas da Prussía Orlental,'
Um diplomata fez, numa sema'

na, uma viagem que geralmente
exige apenas horas.

O correspondente do «Morgon
Tídntngen» diz que, depois de se

registrar um {:aso de hidrofobia,
€m Heri;l11, todos os cões devenJi
trazer mordaça, á exceção dos
que serv,em de guias aos cégos;
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I
}70 ponto de embarque da ônibus da Auto � iaçao I Comera � V<:,tnrl���._ �lf v � \;,<p� .. ��t:.,.�

Catarmense, uma Cartoira de Identidade, pertencente ao;
,�

.

lP!3 1 de Setembm
sr. Alexandre Lara, --- Pede-se a pessoa. que a encon-

H�

ardo u-s

Vende se uma motocicleta
marca "NSU" rO 1/2 P. S· em

plaoade, tipo 1939' com COf

rente a válvulas cobertas íúl
time tipo), em ótimo estado .

Inrormáeões com Heínz Steía
hoU . Oncina de Mt,tocíclos"
Blumensu,

para todos 03 fins

�':�.-. !��·.':'1:::.�;·";'-;::: :";J ,0\:\1S os
s·:;; .���: � f sr.,-,·; ;'��mnSíAçÕf:

':-d�;�;�;�j'i���i�'��:Q�tl�r�rg:l��'

Seções- de atacado e varejo
.

Preces fixos
, �.

Rua Câfft9S Gom�s mo fiO SUL
Cxa. Postal, i 8 ', rdd. 20

"�
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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II a' G li e r r aI o Vigor e ii Pe eição
do Corpo 811 ano

"';.'.
,

53. R. M" - 5a. D. I, - I. D. 53. I

32" Batalhão de Caçadores .

�
II�noxarUado _'.. Ser.vlço de.IP.r�ViSSDoament31li

E D, I T A L
Coucarren!:Ãil' Adminis_tr3i�va .PQlra f'erne.[!imeIlto ri.s. Art.i!10S

de

...
ConS1.m�o 'I. .

Hi!i!Jii!jal Durante c Anu tie 1945.
. .

I ....-'- De ordem do Sr. Ten.·Ce!. JOSE' DE MELLO At·
VAR,ENGA. Comandantee Agente Di.etorrdo 32' Batalhão deI
Caçadores, bço saber aos ínleressaÔGs, que Se acha aberta nes
ta Unidade, a Concnrrencia. Administrativa para fornecimento de
artigos, .de consumo habitual, por todo o anil de 1945

.

e COflS

taníes dos grupos abaixo. O,,; requerhnentns de inscrição deve
Tão ser 'dirigidos ·tn Sr. Comandante e Agt'nie Diretor desta
Unidade até ás 14 horas elo dia 20 do corrente; e acompanha
dos 'dos seguintes documentos, para [ulgamento da idoneidade
dos concorrentes: �

'.

1) - registo do contrato social ou da firmi individual do
Departamento Nacional de Industria e Comercio, com dcclarucão
eXj)res�a do capital;

.

,

2} - estatutos.em or iginal ou oDlarlo Oficial em que se
achem publicados, com aprovação e registo, quando. forem socie
dades anonimas leg"alment� coustiíuidas de acordo com o Dec
Lei o" 2.H27 de 26-9 40;

.

..

3.1 '- qullWão dos impostos sindical, descontado dos res-«
peciívos ernp .egadcs. sobre a renda, municipais, estaduais e fe-!
derais, .sempre os ultimos;' .'

4) - cei tidão de que hat3 o § lo do nrt1go 33 do Regu
lameeto Anexo ao Dec. r!' :: t 291, de J 28·9.31 (2!i). podendo
essa exigenCÍi1 ser preeuchida até 30 dias após O encerramento
da inscrição.

.

Esses documentos serão apresentados em migin:tl Quem certi
dão legal e serão discriminados nGl� requerimeníns .de inscrição. I

'.
'.
Os concorreures deverão fazer ao propr io requerhuen:o de I

Inscrição ou em separado, a declaração dos S9� S Lamas. de in-]
dustria ou comércio, afim de serem i:;scri!ns para cr.nccrrerem I
nós grupos ou ariigos dr, suas especialidades industriais ou co
merciais. Essa declaração fúá dt) ser 'comprovada com il patente.

de registo. .

Os adjudicatórios da wesenie concorrencia se subordinmão
ás s{�gi:ifHe5 condições:

.

.
.

a) - prestação d0 caução dentro do prazo de cinco dh:;;
cantados Ida rj;.t{ em q\!� tiverem sidc notificados para isso, numa I
ímportancia de 1O"io sobre o' I11DnÍê1pie de caria pedido:

b) :........:. as entregas dos artigos serãn feitÂs mediantes pedi
dos contendo as (h:ct:iiaçÕeS de"conferido do Sr. Físc�d Adrn!
nistrativo e <1 autorizaçãó do fornecimento do Sr. Agente Dire- ,

tor, n�o Sê

... re. s.p.·.
onsab

..

iiis_aodo esta. Unidnd.c, p

..o.r pedidOS. não.l'revestidos dessas formalidades;
..

_
'. ' C) - as �on1ast j1!ntamen!� com Os p�dicl()S !eg�js, apre- I .

':
* Nl& ..li • waa:

-sentados pelo fornecedor ��felat!vas a Iorneeímeatos fenos, serão i
<I>_+_�. __ .�'-'-"._"_��._+_+ o ,,-"" .... .: .......��-<i}--e< .. _-�_.""_._�--� Ü �_'I>_�_+_+_��<!>_ •.'"'.:��.Iiquidadas e pagas dentro do prazo de 10 'dez) dias' contados ' .

'. .

da data da apreseritação:
" .'

. s: , �l :€f;, 'I" 'i�' I 1>-
d) - os artigos rejeitados por não satisfazerem os requí �. I �p ,��1'}. �'kl"· M.... I ! ��. " n;/,..·?silosrexigídcs, serão devolvidos, correndo por conta do .Iur ne-] fil"C' ��w �n�A�}'"J � I! ! i;,<Yf.-O!a;: e ,,:;X�CÜU4-e.

cedor tOGa e qu,;lqufJf despesa clt'correnre da devolução; I ;:'''�J' t!.��.4ah<"�"",L",1-·.,,,v
e'i - os artigos prdidos. de:v.::;ri'iO dar entrada no Almnxari-: _. .. �

fado QU. Serviço de Aprcvisioname.ntu, df3hl Uníctade,;) (lrêS} I w� ... ,f .....

"""'.' D
"

""".' �. '"11= �.'"dias a�ós a, data do respec!Í'i'o p(;c.Hdo ... ... , I �;. }\ �_.. ti:.. . t t: f� � e Ifi· - e assegurado BC. cOIH.:orrenle o {Íliuto de Il1mCár a I --'-;----

U· n'J'darl
.

m'; .... ·nl' '>- f;"· H·>C"t" pn"à " ..{" . ":rr'" !."", ., <l1';I'l;-� ti" 1m-. �'�,,".� f!J'!"'Jq [l .. ' ..1e « •• 1 ·,ln , .. f"", .,., a, .• ,.a ..".: ,Lu","" I.I!!!�ª. EíI"���;. '" >t.,..II""'\l;.Y',;}�,e'-ii�::1iv
g) -.- corr�rão por CO!1i(j dos fornecedores as iJqnisíçães I Dr. AC!�mílS Biill�I!2i

fe.it2s ,en-:..,· OUIr...as ront.eiS, quando ventldo \) pcazo de Cn\i'ega sem I! Vil'eV)l'.HespnnsavllJ
satisfaçãO do, pedido; ,., A ,- n 1 " .

",r. ,,,,wmm t>il.Silll.

h) -- ,mesmo na vigencia da concorrenci3, qrmnb fOlstn!· Diret'lr-f'roprietntio
enconüados na praça, artigos çujos preçQ; sejam no. n1U1H110: ';}É�IÍ'�r�-�-lD'n)�;!"iê10% abaixo dos eonstan1es das proposbs dos ;espectiv{)s VU1! ....., "-'- ,_. "- -

.

�
'D �

"1�
.

U',-1 d
.. .

á ,,�
". R_tJ� lt {je r;�\�e.reiro� fcei.Jores, a l11<.k e 0S a·::!qumr'· em oi;ír;mento da concurerH::i;l. '

_

some.. nie Quanto a est�s. ariílI.OS; deste 4"lle os mesmos.• s,'iam ,� e r,:;.; n � '" '! �><� t-:'• �.;.o
.. �., ..� ...}f�.l��"'a.\!::s��

rigorosam�!1te igllaíE; ,. .

,."

iJ �- após 4 (quatro) mesüs da inscrição,. poderão ser
..t;,. ll;::!J ; ,: r:t1 n�lj .

pr.)j)\)slas aI:eraçõns de preços do;; artigos, desde que elas :·�i';n,':.�lr�\i, . ;;;);":'
sdam bem fundamenf-adas; ('n[()�li:; i (' 20.;;;1'

.\" .-.;.. '.... ..- - •

, ._'1

J! - -oao" Sf'ra aeeHO .representô!1fr:: Qf:_-' m:;_!s, ue tuna firm:i
propondo Um mesmo arligô;

.

k)·-'. !J não eumprimcf110 das clausulas constante::.
propostas, implica na p<,rdn de itlorn+Llde r!o PWIF�iH:ntc
efeito de··for-n('cln1énto��. .:!() bli.inistef�O' .da- Ouç-rr'1-.

Eis f) m�io de V!, obter o vigor e a saúde do corpo

.- ..
-

-",,-,_�--
--,'-'-.'.�

.

Não desanime si a super-alimentação, as gorduras e amidos que
você ingere diariamente não estiverem adiantando nada e si você

eontinúa magra, debilitada e nervosa. A causa é outra: falta de
iodo nas glândulas.

VIKELP, o novo concentrado de minerais íodo-vítamínlco ataca
diretamente as causas da magreza e do esgotamento. VIKELP eon

,·tJm iodo natural que nutre e regula. as glândulas internas que con-

trolam o metabolismo. Por êsse processo, os alimentos digeridos se

transformam em carnes rijas, em músculos e novas Iorças e energias.

VIKELP contém, além disso, cobre, fosfato de
cálcio e vitamina B -1, na dose indispensável
ao organismo, diariamente.

semana e

r:;::.'guil'á aumentar o seu

PC;EO de maneiranotável.

VIKE1P é accessível a

'iodos e acha-se à ven

da em tôdas as boas
larmáclas e drogarias.

Sta",�

�,
,

.

Arrancar e destruir gra.
'7atás é contrihuir para ü

des8pareeimüiJto d.a malária
em B!un18lHm.

.�l
,,�

dasl
para I

;.,,"<t ;.H.::� ti-�":-,,::;;'�!:íW.3'·�. taa�.Õ"ifr1lvr:!'»"-:�
r.U?�f;���1h�;1i�.;;:�����

Ap�tíH{�e�hos �dJ� R��d�o
da R CA Vitor
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' A1VTONIO VEIGA dente em Lísbõa, anunciou ter clonál condenou a seis e dois
�""""'i_", filllrn, .... " ...--���� I A eteméruie de hoje ass!" inventado uma bomba voadora anos de cadeia, pcspeCÜ"/Z\)ijiP1J.j

n�h.� dft!p�a,�;d,�H,'t� ltl,:'��;Hm," &1 �,'. i J.Za,' la.,
a

pa"c,;Sa,?el��:
de =: I com capacidade miníma de uma te, os ';1'8. Silvio Petrini Barata

ulBl � U'! �W1)!ílU'ü1i1 �g iWi� �.jd�: uma d.atu .natal'lCw do 81. tonelada de €xplosivo, voando r� Autonio Bdarmino Nascimen-

li
.

"d'
.' ,

"

B •

T "�' 'I.�. IAnto:nw Vel(jCl, contador da
com a velocidade de ,]00 miíhas to, diretores da lndusrria lvI°:'�J

rOil encum
_

a remessa �e Ij�nm:� ma .para sa i!íU fi I Bstrada de ]I'erro S,anta Ca- I I
.

talurgica "
..lacioual, com s"",,':-', ;'-',,1,',1.,1,'

-II I oll II por 10HL e sem o arremessacm!, .;', �., 1', '-'. ,- -�!. ,

'1,3,' l.e um lilthles�o �pe., f,,m@."..' . � tariTlC} .e figura de maTCa,�!le por uma, c,atanulta. Os. Dla',tlO�; I sro Pilll!O, por ter a mesma in-

-"
- a seus gov�l'J1a(hJs. O sentido (L.,� II prestuno em nossos meios desse I' '''''1'1"' It'or"lll '"ll'\C;'i+,''' cidido n'.IS lt,j" oue 1\:\,'. .:-e111 as S:)d

O d R bl' tldã 1
. I "d tri

. ., ,�SIC nvemo -" ".(,.,J" _�,V -.01 .0

Presidente' a epu rca re- gra lUZO avu ta mais quando sa ... ! U� US .,WlS e CúFWTCMns.
para 0- ES1,,(lc' Unidos I cícdades anonimas.

cebeu de Carlos Chagas, Rio, o bemos que V. Excía. arcando Destruuuulo de um. vasto I �.�..."';"-'�':"'�';"'�;::'�'«"';''';�'':�;/':;':::':';'�;�;:-;�-;;�;;;';;\.':; .\ •..•...�;-.;.;;,;.'.:.;-.':;';::::-:.:ç;�

te.leg,ra,ma que abaixo reprodu-i com tamanha responsabilidade, circulo de amizades em

nos-Iii
,Ii

zímos: mormente nos dias atuais, con- sa sociedade) o aniuersarian I
� P' '" "",;""L rL, 'í!pl,-. .J- 1-iI.o: '

P id ú G tult \T JV1 b 1 to' te serü oor c 'JI nest da! I uímCO opmm e {VF! fi�',�J?í tiO ila!e ijf' 'ieim
«( resi en e

,

'e u 10 argas, '1. segue so ra (e emp para cm". f:; t ,I· () '[' '.0, .esu: a,

II
�l "",1';.. '" '" •• \,C

G.: - O gesto v-e�dad'eÍramente dar e velar �f:lo hem'J9st�r .de ! alvo_de ineq.niv(lcqs demons- I _�",e"""".__��=;z-�..."".. ",",�,_�-ru",:=<j·=!,,,,n;;;:·,,">·,,",,,,,,rr,,,

cristão de V. Excía. remetendo seu povo humilde, pfopofoonan I trações de simpntia e apreço, ,I
par� aqui penícílína para salvar do �}oeios para salvar-lhe a exl�- I

ás quais prascirosamente nos! I Deposíto à diBpüeiç,?io 2 O/O

a VIda de um modesto homem tencía. Esse ato de benemerencia I associamos, enpressanao-lhe

I
DeposHo Popular ;) Üh,

do PO",vo, pobre
te 'chefe de fàmi..,. do ilustre

..

mandatário da. ,nossa I nossas felicitações,' com VOt08 c/c«. com EviBC de 30 l11Hi> 4 (f/!)
lia numerosa, atacado de Insl- terra afastou a sequencia de vá- de duradouras neniuras. .' "., 60 rlias ;} 0;0
díosa peneumonía que vinha zom rios to�e!1tos para. o doente e I �.

-'_-

. ,11 Idem ii] lO 9') cliij,§ ;) q2 O/O
bando d�,�Odos os nossos =- de PE€VlSOeS sombrías pa�a o I Fa,:n� ana� hoie:

. I �,Idem . r:Y'i-'W 1:-:/; d.ar,;
� � O,�O

cursos memcos calou profunda- ooraçao doe esposa e nove fllhos -- A dzstmta (irta. Justzna, � CCts, Pwzo lê U/.i fi Ihé'S2S ,iI .. 0;0

m.e.nte
na a,,lIDa do

povo.'
e n,a ci..

m�,nores." R'es"p-eiíO,sa,S sau.dUI;ões. Theiss,' i Idem kt�m 12 ., fi 0.'0 I
dade de Carlos Chagas, nfio des� (a.) Alvaro Vieira; prefeito mU-i

- O Sr. Roberto Oliveira I I
conhecendo ü carinho e zêlo com nicipal, José Lago de Souza, co., Barreto. _'"T�ol'i!u't@��.;);'��M!llmli!!i!h'T'��
qu:e o maiO,f dos e

..

stadistas bra ..
,

let'Or Estadu,al e Vitorio Alves
",

,

***
. r.O EC 1,�.tí\.O·'''''· I,:�,irea',",·".·sileiros vivos vem dis'pensando I da Costa, juiz da paz. V Iâjan tes ·1, . J.�, - t.; @

• I .,i{IJr . ...'1 'It)1l

'0+.1t ' • .foJ _••� :••_ �ed®••• 't1' "•• .,..Q +.•• ·G De passage1'n pOJ' nossa C�'I' S' . gh
.

t
.

d b "I·
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e dade, esteve ern 'lJisita a esta nv ante VI ona \. os raSI 6U"OS

I Instituto Médico Dr. CARVALHO : I'�'edaçâ(:, onde ,sed:rnorou;�l A sekção da C�D� prepar��Ja I H>e�eno 2.,e Ruy, iOdos nO pri�
.� _

'

'" -- � I'
znteressant� palestla, O no"so I peio c{)lnpetente teCll!CO do FWn melrO penodo.

; Diagnósticos CHlíicos ,�; ll,rezado c� .. e�a Sr. Alexant;ir:e! mengo, Flavio Costa, colheu na 4>-$-"-�-()-'Í'-�-�-'<)-0

� . " .
"

", .'
: o. LaTa, tec::w�f B17!- publwz-! noite de quarta.feira um brilhan- O c€ml!UHmato locai s�§'ã

I;, Metabt?l�,smdo" bAas,�,�,' -, ,(Elatro,ca,r��OgrafW O',
- L�Dora. �.: I d'-!Idel' �,oldn �a"�rl.•01'W, .na

Ca-

te,
triunfo, vencendo

os. 1,1l'.U..I. i.n. icia�o í!l3 lll.rF..d���e�f�OrlO ti nall.8eS s8Dgue- teZeS-Duna, ele·,) ,�piLa /..' e �! L.. • f guaios pela contagel.flI Ue 3 x O.
•. li � o' .. �m

'

�'
.

, • •• h ' , � I Ao Sr . .dlexand1 e ...ara, que Os t,ent'Os foram assmaJados por ijü.U:�f�a oe ��2�.!Ç",
lOi, Cbmca espectahZ&í.Ht de Senhoras �,

.

I ontem mesrno segu.iu com cles- '
" Ao o"ue tud, o 1l1'.!lca o cam.1h?o"'i

lbI • • . .' <t>-+-..

-+-+-+-+-+-+-*,
'" 'I l L'" J'

I
I�' � tinO a Flonanopolzs, os nas Di h li I�' .. ·G \lato de luteoo ca 'lgU )�lmK�

(Pertul'usções menstruais, esterilidade, alterações se- ., sos votos de boa u�,'agem e maCn� O V(h�a.ra. ii aPhiU', nanense de ,De.sporlos� a ,cula t,�s.
'Xuais, incômodlls da adolpcência e da idade erHíca,: proveito!:;a estadia em nosso �on::;ta�nos que o Sargenlo

I
ta acha"se a fIgura clmam:1ca (lo:

� inflamações gemtais, etc.) : Estado. L�lZ Augusto Mad:u.do, r�tOl�n.a, Snl'. S-ebastiê,{) Cruz, será inicia...

lo! mamada Rio Branco. 3 _ �iumemm _ 1'aleicne, 1202 :ej � ;i;**
Ta ao quadro de JUizes ela Li";. do na primeira quinzena do!!;.
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t ga Blumenall'ens-e de Desportos. o

Março.
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fi1 /lF � .Com o advento. de urt� me- Sera (DIsputadO eS�I:l.. ,!HO, () O !ilJlm� §��€6 �ff�ii�in!�rfi �h]

S ri' m·', e·�ftlO
nmo ontem, na m0tern�dade ceriame da 2a. dnnsao I �"""'. r "r.: m",il� oíi'� hl�

i
, iir ��= local, acha se ennquecldo () '(1' ,." I'" "II<o@�MhL!bJi(ij�1lJ1

!til,.: ";r0

·1 . I!íi lU - lar do .'31'. Ricardo Padel'alz 1� LI",a �IUmenau.ens� L,:, D�� l�onf,i.rmando o ctU;' ,s::m�n�s
_ d '., D C ....[.. portos, entlclad� cOll,ro ...Jola atras 0l"uloamo3 '�o lemos [lO'':-)

Navegaçao _ de c,abata,g.. em ,

. I!,�a:e,:�.,�
e:s]Josa a..

e,...lzal dos -e.SP?ytOB
em

G,R,spm." B�U,m'�-! inform"ar, .o� no,ss�� i2i:or�S",,(.,;),t,n;,'
.

� report�gel11 con��guiu .sab�rque�
, n��� ,RIO" �O.. , �t:sto, ·;�dala�s •.: I l::Hla certeza, qu:e� o conh'eci:lo

Rio( (A. N.) .� A nave�ação a receIta do LOlde fOI no ano I ' I
TUlloo, d�\�Ia .t1fOmO\ A ,�de I tllne gasparense LluiJ"� AtIetlr.o

para os p-ortos brasileiros vaI passado de poucü mais de cento j DR" IFfONSO BILSaRI ,ano, p�la p.rlllre�·a v�z�,U�l can:� I :rupi n[;o participará do camlwo�

restabelecend<l-se. O movimentb' 'e vinte mil cruzeir'{)s� Já ating�u I ',', , J
� 1 I p:ot:a�o ellLre 0" clu �" (a no�#

I naíO de 1\115 da Liga BJlUll'Jl1aLl�

de passageiros e de cargas para! nest.:; ano mais ,de s2tecentos e I Dzpl.,nn, pela F�c,,!,lcade J su ��IZea. T
_ •

, ,. J
elW� de Despmos, tendo jú f2i�

os p'vrtos do norte e sul do pais dnq.uen, t,a 1l1í,l, conespondend,o Nacl�mal. de LVedlcl;w �a I
t'

�l::; �lgul1� �,O" c!�lhes�,(�u�Pia:,: i to ii. respecth a COl1lUl�ira(üo a,

t'em..se torrlllclü, cada vez mais, tal importancia apena::; ao mes I Unwersldade do B'i'aszl I ,lcl��rc,o cLsv"'. cdtam�. vl�L I Ei(J;,Sa entidade maxima.
,

t t lt" d '.' '. I�j, ;: c ".' Co

d"1
. . .

Atletlco Operano! S. D. Flol'lcla,. --------- ------
ln -enso, ,D!eSeS u unos meses. e }arlelw. ".0 laz uet qu.:. e�.. �'tIl6.hCO Especmhsla em E c. B d-! -, "

.

\, t.., fi,
Embota continll'e O regime d3 tro de breve prazo, a navegacao '

'

• "

an elftL1Ls,_,.t-\.\ [ln.c: A,'
comboio para ,()S navios que d-ei catotagem tornará St'U ritmo 1;01' I Doenças das .çnanças �. e Progresso E, �. ,t \]·em T�:�S:l

. >

xam a Gu'anabara" a"s·l'tu.ara-.ncia 1 E' ,,' o ['c' t I
a tl� !líi!ó'!�� ,.el que, tamhem, o vasl,'o \-dlk., .';...."j" ,< '{'�H �" .,�.,lJ./.

" ou lnl1., prvClE sa leH ar que apc u Ihll • 6h.
C'
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'1 S.' � Fl '"

. (. .i..uC ,{f .,vlYlff.' ,1.�rhJ'(:'-G4Z,(J{
navegação d!e cabotagem vem zar da campanha submarina ini. I 1 ,I :IZ,€UO :., 0_, ul

,,� ..c8.,m�t1go par '1'

I
Curso,'s €specializa'd·os SOq tlClpem l'OS'e c 11111 onato

apresentando perspectivas aniima miga" 'Os nossoS navios nã;) dei- I - c � ''''''
.

(1,'" •

br'e AHmentação das Crian

\
*** Idaras. Segundo apurou a r-epÜirta xal'am de cruzar os mares com. dnhas, Puericultura, Hjgie. IUI' h ! � •• �. .'

gem, a saida dos navios para os boiados peJos navios doe fwerra.·
tifl31S uma t;�H3 �mCI�dia fri0l

I
�

I
ne Infantil" Ciinica Médica tU IM Iportos do pais conduzindo passa enfrentando os mais �.()'r.aves p.::.. T f I T I \nluiliUCO

CJ ln anti I uberculose Infao.
g:eiros já s'e elevam por mês, a

I
rigos..Quanto a na"úgaçiio. trans O Gremi'Ll Esportivo O!impi'-!

til e Dçenças da Péle das I

uma média doe quinZe, isto no aUantica esta só será remiCIa... cO, fidalgo e tradicional gremio ICrianç;<!s.
'tráfego mantido poelo Lóicle Bra.. i da após a terminação da guer.. .

' ,desta ddad�, e qU'8 ju pOSSUe o
I

sileirú. �omo pl'ova do aumento I' ra ,.e deS,de qm� seja,ll1 conside-i 1"el�,i.: 11.0, '1 e 1099
,n?m,�e

de "clube !las. grm�d�s ,il1Í IIdo mOVImento de passageiros, á rados livre de peligm; os mares.�.tWt "o_�_ cJatlvas:i, ao que nos fOI mfor...:

..- •.-.-.....,.. ..-.=+-+-...-+0 ll>-<P-QE<!S$-<f,-.-�-.--.-", O �- ... -�-.-.1)-."';_�IiJEi+-S>..,.... mado, irá -em muito breve ('ons
I. truir em sua eXüelente praça de I

esportes, uma cancha coberta J�, I
'I • • I

I
COla0. j'

I Não resta duvida', que se tal i
, idéia vler a ser concr3!i·.mda, es

. I tará (�'e parat:'2ns a grande iami;'
I lia grellÚ.
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I

ar d��·""·}l-·,,j�.Ü 1
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BELOS i DEMaiS'

IHECCOES 00

.?,:1

. ,�"-'

Pra':io do Rio, La i'vÍenor'
e Rapsodia

�mâ![mti��"S� a vrrnu!l[t1 ��s
fámn��iiiS e Dil'og�ti'ia�.

WETllEl INDUSTRIAL JOINVILlt: (Marca

torna a roupa branquissima

H.og!strada)
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