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LONDRES, 26 (A.P.),� Informem. de Zurique ao "Daüly
TelegJ'aph'J que três lideres 'tú:rl>iStas na provincia alemã de Baden

foram exeçutados por terem 'aconselhado qzte a .Alemenliã âepuzesse

as armas. Alem, disso quatrocentos chefes de divisões de assalto
Baltico teriam sido presos. Noticias sem confirmação (fizem que
rempeu um mooimenio anti-nazista naquela prooincia alemã,
[az [ronteira com a Silesia.
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Novas I tropas ericanas desce. margem- _"
'"-

Reina o desânimo' no sei� do AUo C9masdo, fUmnio """ Poderosos ta�lqües alfiadfBs apoiam 8 U1iensiitl ih� fA�ntg9mery

Londres, 2G (A. P,) - Noticia\i
da D, N, ]3. ouvidas esta ma

n115, dizem que novas tropas de
ínfantaréa aérea americana che-,
garam entre \V,ese1 e Bachalt,

Na "Bicha" das I

Oom o 2;'-Grupo de Exer-

d
. ..

.. oi.o, 2G (A, P.) - Destruidores e

. emOCra.CI3S •• ri

I p.{jId'el'05j�S'inH)S. t:.mQU2S.' a.liadOS·.I1·".....I"es Da·IShtl· P!ltraram em acêo na frente ocí,
",II li! D �u dental, em ap<Q;'�D á ofeneíva de

A sítuação mundial de 1.10S80.·,S. I 'f\,\ni'lf:Y:Ol1'"I'''
dias é o ponto de partida (Ata ! �-_'1L'l_,L_'_",,_.-_:'--'-)_'--------
de Chapultepec), donde s'20rig�" '

. I O total das p�rdasnam tod:os ·ds movimentos dt�fi.. A virtmie e a lealda.-

D·"
medo Miltl.1tm.c I: J-ft�1S!r.� ...�m�llI'ill'���h� naniti'vos de fOrtalecimento dos go- de UI retiram qUaiIílo L,��:; allU:ll Gr;!: 00.00 I

EiI!�t1 fill.ii aUi!iil .... !1 ellJ>�Ií!llM� liii,
vemos democrancos. () crlaíe e a traição

�
smm'lstrn.1 erg. 35.00 I frente ocidentalHh um lustro atraz, lJJ mundo sãu prsmiadus. avulso Cr$ 0,30 I:

'
.

� !lo

oíereda esse ínteressante espe- ,., ,,"",. �.! \\lashing 0.;1, 26 (A. P.) - AS'
O alF:tnli�O das �spil'açaes do V'tU1,;lJl do it�;jaí I per-das das forças norte-ameríca-tacuío: governos fortes autoera-

nas (I? terra na Irente ocidentaltiros c ditos democratícos, lu-. �-���,-�-p =,���-=�.��� ,,- - - - ,

������ron��a�.�����m-���Wi�����DUW��.

talizam a quota de 425.007 ho-

�!:i�st�eeI c�.����nã�Tq:ap��a\:I�: "Tenta impor a nação a manlltei1ção do aiual ���:�:,on, s�:��l��i�,� (f�·iCia���;,�.

m-ente com aqueles primeiros l'::�
'. .' , ., (:08 Estadas Unddos. Acrescentouzímes fOTteS.

.

nOVAr'Uft mais que as baixas da marinha
�

E sob a ameaça de .um proxí..] :JU � e�."""
I' '. � .! 6 I ame-icana são atualmente demos fim destes, akíado a tantos Mlmoluas dus a�®i1tfjS da lntadur� hUlHilmies a burlar a soh��ãg ng}rn�ª miO nt���E€}�m (i 1 1» I

I
� .. il".1 . �1"" quanuo IEl s8UHnC-l. pus-nutres problemas de especte {�co", �� �n,ull4!'i!'�iiii , 9iilill i)lllllJlU';;>"'UIIS sada '2rmu de 83.�15v d2sde Pearll!iOlT'.oÍca, surg!l:o

.. ,in;e\'i:;�v8t ,3. Rio, 26 (s. E,) - O ,'DIi!:'!riiG lentar implO.:r a naç[io a manU1 tado]' para rr presidt'lwia da Rz.. HarttQ1r, o que r��pr2s'el1ta um
g�erra. que ,aSSistimos ("La a dId

I de NOlioUEl,,:Ói pUhlicou hoje o SC� i;ençzJo (\'1) atual gow:rrw. publica: {) aniversário do sr, G:.::.. aumento de 7.174 113ssas ultimasate hOJe.
. auüüe: Em d,eclarações recenti2s f:�itas tu11;:, Vargas a 19 de abril:'. semanas.Teve est� .gUif.)'rra altos e ba�",

<:>

cSegumlo informações diitgtüs á Agencia Nucl:omil, órgão do go c;r--���:r•..".:1!tt""�"'=���xoo qu� deL'(_�ram ,em 'êsP:êctatl:'.; de tiOi.dO o crédito, os agf!llt'2s da, VB.rno, ü mii1iLstro dD Trabalha, I �
.....;,.

� � '"'S �....va varl0s .pal:z1es ps-eud::J_ ([·emo-l ditadura no órgãü mais Hpka", fazendo anãs ref2renoi::is á c�m., H poslçao i�O liraSb na I erlPIcr,a;as, pOlS q�e la havlimn s�" mentê. fasci3t.a (lu admüi!lÍstraçílOi didatura doO gen�ral Dutra, fi".... y
frlUO a evoluçao que OS� levana I _ Ú, Mi:nli!stéri') do Tl'llballw - 'coll1el1dou aos sindd:c3't:JS que se S�ndíts as r�daçii!s com os
a\'flacisittaadr�oliId:;nclnl?Sleas'sDni�i1S o 110-11 já sfe emp"lb1hé'.lIU nas m:'l�.obels abstivess""EJlJ; d'e at:hid,ldes Pt��'" i:���,;p!ftS �i!��d�.S:v 'V ' � V '

•

I t2J1(.eat;:;s a 'ur ar a fDluCEO n!)r tidárias. ntretant:o, PTêpps�l�s. LiiI!l��'W U�ll!!.,�U

PIO��, c:O'lll,� .,ten: acont;:h�J mal 00 problema da suc;:�f;'o. daquele titular têm procurado dili "",_. _a,
.

.. .
.

.

..rem iodps 'Os r-...glSt.ros da h�:;L." I O lancul11e!1i0 da cmdiLiatura rig·ellk:'s de s:indicaws para os Londres, 26 (A. P.) - O «F��I v'elou mais sol-iJo do que nuncaria, ,a Lib,erdade levo� mel�l'Ü'l' 1 DEdal, éo'nforme foi, aliás, d2- aliciar em t�mo. da candida1.U'j'u nandal News),
. 'êl1� :eàoi'�or.i::d s��i com (} seu \'Ízj;nho do i1orte, forparhcllO como melhor Band'êlral nunóaóo d,e ;1U1;;di:lêü, lÜO pa2� (�O sr. Getuho varg<1s. Adianta", I bre a conf-êl'211CEl 00 !;IexiCo, dlZI talecülo pelos crédHos e pdoS'Al:iaz� ��5'�m _ teJ'i� que S8: por� sou de um truqu2 d,� despisia- s,� m:3smo l'á estar 'escoHüda a I qu� o ,Cast,z:o de CnapuH;:.p�c, "q'11"1am",M',,'" "O-h :>n1,Ol';''''''DOS "" "l'·"Ç'l()ll�oporlo.:l" ql :; V.....,\.}'1 .....J.l.V...JU1L...:.t._ ..... -"l:,;.t ......qu'", a Clv-l .�':..._;'" ", ú ,g:..i' ':.t v.... me-nl!Q.. O certo é qu::: os Eler\'içn�,s: data em qu;; pré!t''::i1d'� ° Mi.nüsté>1

I
local 08 uma d?s nnis V';J] �!1""1 .
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dta at['az ;;;"n�i() In :raSlup'-t·, "

, '. I' I . * esnmu :1(10 pelo con emmenío 0r ., .��l"
" '::,,, �",'v •• '

,

da ditadura, lançando á com� no' do rraballl() orgamzar uma tas ..Jata has na gu'?rra aTI1=f1';, . ,

Va-' 'llt'-.;' "·nnIO· �'" a da 'rot" da' _. _
.

�

t{;, t40 I QU.e a uu-,msa Plqu'�za lê r::'CUl's,osl,�� ,JJI.u:,ú ,', ,_,,,>,- '�1" CL .. ,' petição ,o fome do ministro da aclamaçeo \esj}onla'i2a\ cIos S111- Cmvo-mC:Xlr;:!;l:J. dE) 18',l:U-18". 0,&
-

'," ,,', .Alemanha e (1()Im ela a rapid:a: à,;:). Guer'l'a, :í:n:::ilistem '",o propósiLo ck� (iicai;()s ,operúr:os ao u'mue do di� i deu ao mundo, uma \lota\'2! d.>' n�iunu;:, (10 lillteLl:or dos s'eus h.
mocratização düs patz'2s qw:� s;;!�.. '.,.. • , __'_!Pm!4hd ..RIS I n:ol1str-a;;ho poihca de boa \'i�lnl1<es

[.od,em, com a assi,s�el1ciél

cnco'.ntravam na encruzilhnda"'l p '41 t'" di"" I tinh�flça j}J.l1-'lmerjfan;r, técnica e 'Nluipam2ilÜJS do norte"A ilUPortantet· qUleSt'téÍl:O, P:Jir3,i 1
I

ara corlar ii rellra��a a�ema Mai.s adia:1:=, o

'. �i!12I1dal Jevá�:o Ú liil:erança se�n rival ([,os
q:,_I'e s� .ap�1esena 7, 'Ü'cas as na ... j

..

News. declara: O 5n:151J S'� r';" Estados la!LlO amef!1canos)'.
ço'es U!o glOho e, la, agmü, Ch':�"'1 D:t'\I"' ��

.. ,I!. ",�, �"'''"'''''''''�'''===--�_� � �,_,"""'�""""-=..".."..'"""""

��r���:�ro na «biohc!)) das de,,! Dili O�u1teS ing�ea:i�:mlr�!��ln e�1 aguas

I E 1IIIem valaria?o Brasil, p-�lo sacrífido qu� U' nu. Ul!}�1W 'I você
fez do sauO'ue dos seus filhos �.. " """":"............,. .

..'. .

_.,.= 3W"""

.1'
ses populares. O Brigmk�i�'o

ll_ell(}s eleme�t:os basicos e llinC;)n�:
'" �on��2s,., �� (]\. ;,t.. ,,;(

A 2ll1JE:1 �1i{);"; ."e r€;b:O�o:d,�,\para u� ,��r;!:J I Rio, 2G (Press parga) - Pr'os' Eduat'do Gomes, diz aquek�' jo,l'o<
ues

.. tav.eiS. qu-�
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�ml,,,�,),,a! seguindo na �ua -:-nqu('�t'� intit'l.:-. nal, já Obt'2v3 tdntu votos, Oi
seP'Urar a vÍ'�{}'r�a das d�'m()cra',,: uTIIldacles da -:(Hom2: F,l;":�F :"-stao nazls1):l qU2 o clvt:� da 1U1I":nha lada Em au:�;m VODi? votado!,! Gen(�ral Dutra ,nove, Luiz Car--'
dEis apezar d;:� t-�r sido, um da�' OF."erandO ?n�. aguas 00_ Sh:ag'::!··... sueca o'cdien::m a l-�)d:)s os baJ'coSI'! O Gloto r�'..'ela QU2 Edmudo G;) I los Plestt's cl-ois e GetuUo Varo;, .. 'l''''k pI"'" r"lU"·'> O" al"ill"'''s '·'SIDO· • .' 1 •
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queIes paizes em esp'Bctat.i,va, es.. ""'. ,u. �L

..
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,. ....
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I tropas na Noruerra. ssa. no' -l ..
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.' .... � .,. l;l 'mi ,.,. l\'[ , " ... • -

�'nl_o'. g-�vemD que .<pDssm-. hid:o pela Tram;üeean de Est:J'" alcanoe d-eSS'2 p:en1113triO'. 1üda-
d! U"....,.'.:m· ,,\til, pele. EflewD te
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'1.'" , .. ,
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'. . ,. l�,lGaS es atO re!!l!ranGO as ao:uas " '. ;'-'. l� ,"-,-, ,_", "_ '" � ç "''ª-- .de ilQdn esb'! mOVllUiento de ur- ';
,

.

"';.. . .
.

. . . .. '. I ',,",,<>l..... � outros mEH;�to8,

gent.e. den:ioG.;rat.iz.ação. brasileira! qo Skag�rral� bafrcos peSQU31i'üj'.S ql'ualqu.'er fal;l:,�dade �.!{lntllna. aha .

.

D' .'.

'l ,lo ;,., ,-, (lOS ,qums Sel'5 'Oram apre-em 1... 'U1 na [re {�rlda regI,GO. I C"!i n�i"h�. r" r III

d'PIiO;riI.a.n.o��.r:nt1�me�o;��:it�o.��� ..

--_.

'-�:'����:no--;: �--·��-.;a"-·-;llfl-r1l'!��'��
�-

EII--";:::;:- iii �n�ilmu II. uINtOUar � O
apóz gUerra, pocleremps ch2gar ..

.
.. n ijlUlIli'iIIUI I,;. DUII Uu em· ��i�"J'

atra�adl().S... na «bi.CIU.Ú d.as demo-.l K N O T
Doriot ú, U",�n�

cramas.,. não deve ,faltar

1 mo, 26 (S, E.) - O 'êx--ieputa,:-- grande Comissão Provj,sória dar . *'. "'..... 'w=z

w.�"'!� Paris, 2f} (A. P,) - Notddas do Prado KelIy receheu do sr. UnEo D2.mocrát:jca Nadonal, des
nãp confirmadas; mas corrente Domingos Velasco e de autros tinada á defesa e propaganda

�

A
:rr

D E
nesta C�p.ital, dii,z,em <I,:e Eduar... 21€:l11ent08 (h�sta(ad,Qs da opas;i.. da callCHdaülra do maior.iJr!ilza,·"·.�..... .'. �,',. ..., ... ",'lt'. !... i. do· DO"lOt an"I"'·') prOlltd:"'at., ri.;) j -

.....:1 .;. a J_ 1 <,
. c 'ó' '-' '-," ou cê:o d2 GOiaz, o s'eCilllLnte t2i·eo-ra.., cIeiro Eduardo Gomes.

Conselho de IvHni,stros 'e, Chefe , �F"
�. . =>

Grande liquidação de Saldos d? Par!ülü Radj:erll Socia�is,ta, es� ª
' :Ê' obséqu�o (l!i:vulgar que Of-

�__Miiiiiiii!;;..!iii,A&t__"',,,, ;;;;;",,,"",_iiii,__iiiiDee__iiii._..�,iii.i!ii.iiiiii_.�>� �=t2 na $uecm. ! ganizamos nesta CaIl!itaJ uma

aéreo S8.·.11.·re a' 1:0.51a .·d·a 80l0"10VEI8? II tJlo o
.. , DISQUE FONE I�l., Roma,2l) (A. P,) - O gOlVeill'O

U.··�I4.·u.e--.g···�.··· �.'. �. n .n:.. I Igual üH welLlor que o HaUano avisou aos italhnos àoRUI ii
!. J U II ii' símilm' extra.IJO'eÍro nlOl'le da Italia qU0 tod_::> ElqtK':l'�

, Ldmlres> 26. (A. P,) - Pilotos de suasbases na Escncia. Quatro r
I '.__ b I

qu:,- obeü,=oer aos alemaes, des'1
da Raf .tr,waràrn: Ointem ferolZ caças germaniOO:i> foram abatido,i> I 6 Ihi�GGS.ine$

d® a!uuuel I.. fabio C. R.f�.I\flfil.al.E�. I tl'�in.dl..
o o,u dal�ficanJo. ,i!1d�,S-.od:nibat'e OOlltra aparelhos aL,�. -e i()l�ti'os a'\'ariadüs. U1l1 dos apa� i Rua 7 !:Í!l Seelml1ro. 100 . Gx. 56 I trHlS, s�ra pass.[\,�L de Jul�a.md1,

����i�l�n�;���:p;l&�r�i�;:�� �:Ir���l���,��nülc:os, p'erd'�u�,s� )les� !Lu�R?���:���.!�� .=-=����M.�! ��rt���;JO ��;i_����\a��lall(b da li.

.

Paris, 26 (A. P.) - Despachos

I
rumo as montanhas situadas ao

'da ff,e.n. te ..

da . Rel'

.•.ani.E\ dizei.n 1.1.á.... suleste daQÜ,".!a região.
ver indicips de que oomerou a -'--.-

..

-

grande retirada d/os. ,o.fticb:ÍS. na- ! Com o S'egulldo Exercito BF;�
zistas '2 do a-mamento pesado, ! taníoo, 26 (A. P.) - Uma obser- I

vação curiosa na batalha alem
do Reno

é

de que !1':�SS::l opera
ç�'{)o mais y,Ltal o al Lo Comando
Alernâo não parece ter dado as

o-deus hatHu'3\k'l 'para que as tr':-.

pas resistam até o ulamo h�1-
mem.

Ess-e falo Está sendo bÍ':"rpn>
tado C:;)1110 il1Qido ele que o d cS-

20 proprio alto comando naziste,

agora

Í!.wfemd vo para
proü�ção eontl'a
'M:OSQUITOS f1

.Duelo
lildyeriencia
Ualianos

aos

t-"
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"--".-.---.�:.:--.�.�.-."-.
No bar e no lar

i,;" 'KNOT
não deve faltar

••r-r-...._._.-.,;;•..-...�....i.:.-:._...".."..

CABELER'EIRA
Procura-se 'urna, com boa prá

tica, no Salão do sr.' Carlos
Kínzlbauer, sito á rua 15 de
Novembro, 1536.

.

•-.-.�..-.+-.:=::+-.-.-.

CALCEHINA

. Oficina RADIO FUt�KE
Atende todos os serviços de

Radlos
. receptores

Serviços Rapidos B Garantidos
TELEFONE 13SS

.' �.. Rm'i 7 de Setembro •. ,
13

Precisa-se de moças
Tecelagem Walter Germer :•.

Rua Am'azonas
O;-�-.-"�'4\_;_�""';'''-�.-.-•• - .-.-.-4':�""_.----'':.'''-.-�.

Procura-se'

I Vend�.s.e ,

Ve���!"a� .'. P9}; ·'m�!ty.p'.'· d�
mudançà um qUl'irt.o -para crI
auça até 15 anos, 'um arma
ria para cozinha e - um jogo
de .víme com mesinha de
centro, sofá e duas cadeiras
de braço.

. .

Trat.ar com B. Barreto ou
senhora das 15 as 18 horas,
no Beco Aimoré.

�----_,,;..-�-�----_;.,-

Alto*f�r���'I":CI fabrica de Tinjas
Vetlde-se um,' de. slto po- Blumenau Lida.tendal,

.

em perfeito �es�àd'Q� -
Tratar com o diretor .dêste Tintas e Vernizes· ·Material·para
Jornal.

.

.;,

Pinturas em Geral INOTA: - Respondendo a'
diversas consultas, temos fi Tiritas em bisnagas para artistas
informar que o alto-falante em

. Blu�nBllau - lia. Catarina. _ ,1.apreço é fio tipo 2109 - N0 I__� • ..;.....,o;;_

30.2"Z6 e que ser ve para qual-
quer rádio ou amplificador de
qualquer saída.febrtcação es

peclal da Phíllps,

As telas "PAGE" - isentas de farpas - são fabri•

cadas com arame super-galvanizado e proporcío..
rrarn a rnúximn compensação e satisfação aos .sr••.
C R I A D O R E S e FA ZEN D E I R OS. além de'

Segurança. - Economia - D<trabilidade
.• A Saúde das ereaneas Fornecemos POl�TÕES' e PORTEIRAS "PAGE" e

O (onico por exceIenciá outros tipos de. telas para: MANGUEIRÕES ; LEI-

Porque nascem creanças fracas TÕES_GADOEMGERAL-CAVALOS-AVIARIOS Agência l\1ul1icipal de Estatíst
..

icae nascem creanças fortes? e GÁLINHEIROS - PARQUES - JARDINS.�

O i t t II I d t·
..RESIDÊNCIAS - MUROS e outros .Ih,lI. e /II oresse n�ra I!l os fi� n IIS FI'lIISHa creanças que nascem fortes 1111 l1f

.
� pQ U lU Ui» III & li

e se tornam fracas e outras nas-
--**-- A Agênciá de E tatlstlca de Blum�nau e8t� efet�vmdo.

cem .Iracas e se tornam .íortes. Solicitem informe.. a08 r"brícon�e,., durante .« mês em curso, para cumprimento ao disposto
.

no Decreto-Ieí federal n' 4081, de 3/Hj42, o leva.mementoUm dos motivos dessa divezsi

E.... .

Praca da. Sé, 371-2.°.5.203. .

Y .

•
-

.",,,

de todos os estabelecimentos industriais existentes nestedade é a falta de certo saes que LI!"\. Ia.. Caixa 241 � Fono: 2-3080
101M Tel. "Cerca-page"-S. Paulo municipio. '.'. somente se .encontra na

Incluem se DO referido levantamento, alem das queC A L C E li f N A
U.J.B,

funcionam no distrito da sede municipal, as lndustiaa es-ii----------...................-_".--............-·-......--a tabelecídas nos distritos de Itoupava e Rio do Testo.A CALCEHlNA contem todos Dr.. A. SAN T A,E L L A Todos os propríetarlos ou respousaveís por estabele-os elementos de que necessitam cimentos." industriais abrangidos pelo registo em apreçoos diversos orgãos em forma-, OblJoMado pela Faculdade t�aclona! de Medicina da (padartas, Iunílarias, alraíatarlas, oüctnas, de consertos,'ção das creanças. Universidade do Brasil.
etc. etc.), devem, segundo edital publicado, dirigir se DOE' o medicamento de confiança Médico por COnCU1'60 do Serviço Nacional Ie Doenças Mentais, decurso deste mez, aquela repartição estatlstlca, sita a ruade todo os medicas pediatras Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psiquíátnco do Rio. 15 de Novembro (Edifício da Prefeitura}, no horarto com-de Janeiro, Ex-médico assistente do Bunatório Rio de

, ddo BRASIL Janeiro da Capital Federal. . preendído entre 9 a 12 horas e 14 a 17 horas, allm e.EM TODAS AS FARMAGIAS CLlNtCA MÉDICA _ ESPECIALISTA EM DOENCAS NHRVOSAS.
. ali, receber, gratuitamente, Iormularios necessartos 80 re-.� •.-�-:.-,�-.-.o=,.,..._.-. glsto, bem corno esclarecimentos a respeito do respectivoc' � li> CONSULTÓRIO - R fi A F E L I P E S C H M I D T preenchimento, .(Edifício Amalia Neto)

d
.

t é brl torl t ã iaíta-_}..VH.e a._ .;euas? O menctona o regis o o nga orro e es ar o sUJeI osi/WI,.,..w � vwu r Das 15 ás 18 horas
a multas, varíaveta entre Cr$ 200,00 e Cr$ 20.000,00, quan-F L O R I li N Ó P O L f S tos a ele se esquivaI em ou, prestarem inYDfwsções falsas•

com viagens regulares entre Itajaí - Santos
O seu RADIO está falhando? ICaixa postal 36 - End� Telegr. "Guido" Leve-o imediatamente na ofi(�"a

1 ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira n08, 68/72 RADIO .. 8LOIIM�------"';"_---'

,1
..

--------""IIlIl_-_--:.::::::::I!II!!f'fj!!ll.ElJfIlI5-iIlIJI.!!::-.-.-.-'11,-.'.1"1 Equipam.entoe 1����1:;�;�il�:nt�l�t�n�;��ecisãO, técnicoS ,W'5". ....... yzy-

f'orinado e diplomado em São Palda'Aparelhos de. Radio .

R- 1, ..

da R C A Vítor ._AMI·IiIIlall"'m_eill:ld_Q_2IiI§...O_lSaf"l!!iOa_r.;...ç...0I!!ll�_III!I0 .1l

____ IMII!!I!l!!I!!IIiE!!W4IlB!:r:RiD-.. �l!t!'JP; '4111fi&t!'Sf1W4

....."' ... Sociedade Beneficiadora dn Madeira Ltda. Sem p re foi e contin ú a a ser

MlallBirn8 para t�d08D! fins I .

elhor
.. Inlelooe 124{� ._, "i ,,* bi5#! ! lI'iUN'

Mestre e alguns operados competentes para' nossa fabri
cação de Cabos;

FABRICA DE PAS 5TAEDEl.E Ô!
Itoupava Norte. Blumenau' ;'�:

CERCAS "PAGE"
TIPO 9x33 - 9 FIOS N." 10 - MANGUEIRÔES

._-**-_ .. ,

I
....

G. MIRA.NDA
Expedições ... Despachos

.

Agentes dos látés: ..

"BRASILMAR"

,de lodos os tipos e tamanhos na

Casa do American'o S. A.
Mercado de Aufomó�ei8

Rua 15 D' 487

"'ii t .AI! &MP "64 jl1lIIlIiR)#!kaM 4

Compra e Venda

�ua 7 �e Setembro

Correntes para Bicicletas
"DIAMOND CHAIN" V.S.A.

Cr$ 45,00 cada

DISTRIBUIDORES:

João Prosdocimo & Filhos
filial em Blumenau: Rua 15 de Novembro, 681

[nd. Ielegrafico fiBICICLETA"

411
Dr. C A M A R A

IESPECIALISTA
TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS

. Molestias das meninas e mocas. Disturbios da idade critica. Per
lurbações nauro-glandulares.. OPERAÇÕES do utern, ovarias.

trompas. tumôres. i!pendice. hernias. etc.

I
Diatermocoagulação - -Ondas Curtas.

I
CLINICA EM GERAL

Coração. pulmões. rins, ap. digestivo.

'.

.

Varices - Ulceras - Doenças Tropicaes .

C01'.fS.: Rua 15 de Novembro. 1186 (ao 'lado do Hotel EUle)
I iii'.'_RE.S�lDiiI-!ÍI!:mR.uaâ::A.m_iidêe�u..Llmuz_••2.311l11-aÊ'f'rã0H;n;9..: ã1iJ22_6_.a-'-,__B_L_U;;p;IáMim.Eã-.N.A.U....

CAfr co tTA

=..

I

eM

. ''Y
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·ESPORTIVA
VIE,lRA'Direçao de IVELASIO

Tombou honrosamente 'o

Guarani perante CarlosRenaux
Não foi em vão que aquela grande m,'1ssa de fans do balípodo

compareceu em á tarde de ante' ontem ao Icngfqúo campo do
Guarani. E' que Guarani e, fiarias Renauz proporCionaram, um

bom espetáculo, caracterlzaudo-se pelo grande enqúílíbrlo e pe
lo entuziasmo com .que se'emptegàram os' degladiantes.

Vimos, pois, um jogo com bastante; la'rices, interessantes,
que por vezes chegavam a empolgar c': publico Que um, só
momentó.deíxoir de se desinleresar peld,prf:lío tal à agressivi
dade das duas vanguardas. Nesse particular' merece Um registro
a parte o tno atacante constituido por Sarârá, Diíceu e Helio,
que brindaram-nos com excelente jogadas de autenticos mestres
da esfera de COUro e revelaram ainda serem os "tais". Fui
noíavet li exibiçãO do trio atacante dos visitantes.

O Carlos Renaux venceu, como também poderia ter venci
do o Guarani, porquanto não houve supremacia por r parte de
qualquer dos contendores nos 90 minutos, Fortim dois conjun
tos combativos e atiraram-se a luta com grande vontade.

os TENTOS
O Carlos Renaux abriu a. contagem aos 25 minutos do

primeiro tempo por interrnedío do seu ponteiro esquerdo Mario,
apóz ter recebido de Helio e escapado pela extrema. Foi um
tiro. indefensavel do ponteiro visilante.

. Eram decorrido apenas 3 minutos do goal dos visitantes,
quando Lazita, murna jogada fada pessoal, empatou 3 Juta, Foi
sem duvida uma jogada notavel do endiabrado dianteiro Lazita,
aliãz•.0. mais bonito tento da tarde.

Aos 15 minuto da fase derradeira o Garlos Renor v con
seguiü o seu segundo ponto. o que 'Ihe valeu a vitoria, loi seu
autor Dirceu,

''lA PRODUçAo DA EQUIPi::S
O Carlos Renaux 'cumpriu uma. perfnmance boa, embora

apresentasse algumas falhas. entre elas á .da. sua intermediaria,
onde apenas' Piléca apareceu. O seu ponto alto residiu no trio
de frente, conforme já fizemos reíerenolas e na parelha de za

gueiros. O goleiro nas vezes que interviu fez com segurança.
Os extremas são regulares, sendo que o pouteiro-esquerrío é
superior ao ponta direita ·Yidal, que se mostrou Com um "corpo

.' gordo". Com aquela sua pequena estatura, nos parece' Um "O.
I(. Von (E' apenas um veneno).. ,

,

,O Guarani-nos apresentou também uma boa equipe. não
deixando lambem de apresentar algumas falhas, que aliâz são
corrigíveis: O seu onze é um bom conjunto e deu mostras de não deve faltar
que este ano serê um dos "papões" ao titulo de campeão. Que ü ·'.' i1 <E
se acautelem Palméiras e. Olimpico, Teve em Rudi, Lucio Amo • A Ca p ·1- t·a I t;
rim; Rb.s3Ivo. Saguim e Lazita seus melhores elementos. De todos .,-

..

. ...:3"reci
..
amos mais o "centro·av.aritel' Lazila, qU..

8 na tarde de' do· III

�iogo bizou aquelas suas exibições dé 1913. Foi' o melhor do A casa que tem todos:Ouarani, sendo sempre Um elemento incansavel. O arqueiro es "
teve regular. Os esfreantes Edgar e Britó estiveram bons. Dos ,. artigos do ma�8 baixo:
dois, Edgar foi o melhor, notadamente no primeiro half-time. ... preço ao maIS alto. �
Os ponteiros fracos, prinnipalmente o "colored" Antonico. um ..

.

I
jogador muito convencido e que por valias vezes, querendo I Gr.ande

sortimento para

I."bancar" o malabârista;. chegava a irritar os adeptos de seu c1u-
. t, I t f 4 I ft T E Sbe, O meia�canhoto Zizinho apareceU belt no primeiro tempo :

pata decair sensivelmente na ja�e final.
;, Rua 15 de Novem.bro,5051'os QUADROS. ..,

Carlos Renaux; Mosstnann; lrineu e Luiz; Pileca, Egon . e • fone 1011 •
Abrão, Vida!, Sarará, Dirceu, Helio e Mario. .

.'lt1lIo •.•_ H••-

Oiiaraúi: Curt; Edgar e Rudi; Brito, Rosalvo e Lucio Amo
rim; Antonico; Saguio, LazHa; Zezinllo e Klitzke�

FORMIDAVEL ARBITRAGEM DE JOSE'PERA
Atuou esr;;a contenda o apitado r José Pera, que teve urna

atuação brilhante, o que muito concorreu para o maior blilho da
tarde dé ante,ontem.

.

,A PRELIMINAR
Na partida preliminar entre o qu-aJro

Guarani e o da Gloria, pertencente a segunda
prrmeiro por 6 x L

Encerarando sua excurção
em Porto Alegre; o Vasco da --- lhas, wrri':2:i\[aJ11�nas este. ,aup.
Gama, do Riu de Jancn o, O campeonato de futaból de Is.o quer dizer que alinharão me

venceu u Iuternacícnal por 1945 da Líga Blumenauensa ck lhores e!',:,me:út,Qs, o que vem au-

� x Q.
.

Desportos, está S� aproxlman; mentar cem por cento 0 Interesse
---- do. E' mais uma temporada ar- pOr mais esse certame, que pro.

O SãO .Paulo. F. G. vene.eu I é.o�osa_ dos �l,ubes que d:>IU, par- move anualmente a benemeríta

de maneira hrllhante domtn-] uctpareu. Alíáz, esse campznoa- Lica Blumeuauense de Despor
go ullimo o 'I'omeío Inicio dai 1.0 que está prestes a ser inlcín- (O;, onde sempre impera a [us
Federação Paulista de Fute- do, será bem mais arduo, bem tini. a lealdade e :O trabalho
bI' .

d
'

.

'lo '1' (l"�;"I:ll·l,PI'·"',.SS"l'�O, Isento de pai..o' m� �pw�o, q�o ( fuO _y _ ou

--- passado. Os quadros embora em xões clubistas.

Deverá chegar hoje à está menor numero que no ano trans E temos certeza absoluta, que

cidade. procedente de Lages, ato, encontram-se mais prepara o campeonato deste ano, COl11Q
o medlo 'I'Iurrà, que este ano dos. Estão todos bem equipados os dos anos anteriores, alcança-
defenderá o Palmeiras. e anriosos por melar mais essa ra exílIO absoluto ê fará aumen..

---- Ionga. e dUidI campanha, que tal' muito e l1mH,Q mais o já PO-t

jogando sabado em São será das unis árduas. deio Pfcsti.::5;]!O que o nesse des-

Paulo, contra. o Palmeiras. o Os clubes que no ano passado porto desfruta 'em todo o terrí-

Plamedgo empatou por 3 x 3, se apresentaram com certas fa- tOJ'tO catartnense.

��;::�::::·e:·��:::Oco::�: ti:ine-·iSUSCh
O .vIarciUo Dias, desfalcado
de vertes elementos titulares,
oOiimpico perdeu pelo escore
de 4 x 3,
Sempre as mesmas cama

radagens..
�-*-�'_.-.-.-J1-�-".-.

No bar e no lar
KNOT

de aspirante do
divisão, veuêeu o

A RENDA
A renda desse intermunicipal foi excelente,

C,$ t.026,VO.
sendo de

Aviso
I

a Praça
O Expresso Sul Americano com filial nésta cidade, á

Rua 't5 de Novembro, 1404. pede indistintamente a todos'
os seus freguezes qne tenham recehido cargas por seu
intermédio, entre Junho de 1944 e Fevereiro do corrente

.

anD, para qu� .!l.presentem ()s conhecimentos rias referidas
cargas, para que, Caso. B,ejam

.

verificadas diferencas nos
,freies dos �í�artos conheCimentos, P?ssa o referido Expres
80, reemboIsa�los .confQrme for de dIreito.

As reclamações serão atendidas, tbdos os dias, no seu
escrit{)rio; das 14 8.8 17 horas, pelo espaço de 10 dias,
contad�8 á partir de 26 dt) corrente.

Blumenau, 24 de MarçO' de 1945.

pp. E. FigueiredQ & Ci�. Lida.
SÉRAFIM DuARTE:

i .

.. , '
.

.

'CelebrePensamento.
Num juiz não se

.

bate nem
com uma Ufir.

�11ARGABl])A JUNIOR
.-+-+-.-.-.=.-.-.-+

Nolinhas•••
Em virtude dó mau &tempo

reinante, não excuretonou
ante-ontem ãIndaíe], o Aimo
ré Esporte Olube.

Emprfgd:J :0:-;-, real �,,'('.;.�s�o nas

TPt\()UEOBf!Cliç'.lITrS G1 l�ncSps
Sf.tiS IiRAU5 E !;IJP.S MlnUrõlr.çcES
COMO SEJ,t,M: 'roSSfS,CA.To1,RROS,
8R'�9UITE5 E CO�UELUQjE.

,-

.�tONlClA
-

6'W'!
IlfS'DtAOOS
DÔDESnCA6ft4
ItEVQ4!i\.GIA$ •
DÓDU·,.6EIlA;

-_•.. ---....,_ ........

Espiando Maré • • •a
Mano Jangs

Domingo passado, apóz a partida G_!larany x Carlos

Ranaux, estava urna roda, nas Imediações do gramado,
conversando sobre futebol.

.

A roda era composta de torcedores de clubes lOc�!us
e membros da Liga. Derrepente, avlstouse o JUIZ Per�
procurando qualquer cofsa. Alguem perguntou:� .0 que fOI
Pêra? E fi resposta veio logo:- Perdí o men aplto. Pron
tamente todos os presentes o foram ajudar na procura. E 0;
Pêra ia dizendo: _ O meu apito de estimaçãO. E o pess.oal.
procurava. procurava ... E o Pêru:- O meu apit? de vinte

cruzeiros! _ E o pessoal:- Procurava, procurava ..• � (»

Pêra:- Si não o achar, nunca mais 3l?itul'ei UJ�la partIda!
- E O pessoal: - . foi saindo, foi S81Odo, 101 saindo de
mansinho .. ' De dentro de uma caminhonete azul ovíuse
urna vuz.-« E quem achar, apanha.•.

erMo! CRUZ!
.-.-+.......-.-.-.-.'-.-. o ..-.-j!-.-,.-.-._.�'_qJf

Aproxima-se o certame de 45
da L BD

HOJE • 3a.-feira ás 8,15 horas
Stuart Erwin e Evelyn venable - em

4"4rEle Empregou o Patrão"
Uma comedia maravilhosamente suave, rendilhada de

agradaveis surprezas! -- O filme feito para entreter com-

pletamente! .

•

Nu Programa: - Inicio da movimen!ad:?-, modern,� e m8tr?�
Uva se'rie: "AVENTURAS DOS CADETES DO AR A serIS

qUE' prende a atenção e 8[Jaix0D;a a todos!

Acomp. 1 complemento naCIOnal.
_

Preços: - Platéa 2,00 _ 1/2 e mil. 1,00 - Bslcao 1,00

fabrica de Ladrilhos e Ofici,na de Escultura

Irneldo Puelter
BLUMENIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

Telefone,1081 . Caixa Postal, 48
Especialidade em. imitação de Executa�se com presteza e per-

feição Colunas de Cimento. Ar;'Granito, Escadarias, Pavimentos,
mado, Balausfres. Caixas para

Soleiras, Pedras para Pias. Bal� Agua, Tanques, Capiteis, Tubos

cões para Armazens CarÍtonei.. para Esgotos, Bancos �al'a Ja:-,
dins Mesas. de Oentro, Florel-

ras para Filtros e Radios, FIO"I ras� '.vaso, Fingiment'Ü de Ma ..

rões, Golas de Gesso, etc. delra e Pedra, etc. ,

PUBLICIDADE
Revista de propaganda e negóciOS

1 . Pesquisas tIe opiniãO pública; I Faça. HOJE mesmo. seu pedido
2 ' Inquéritos de lllercado;, de ASSINA.TUBA. pagando pelD
3 . Informações e comentanos Reembolso Posta.I ao receber

sobre indústrias, banco.6 e

I
O Primeiro Exemplar.

agências de publicidade; �
4 _ Secões de: Imprensa, RadlO, Preço - Cr$ 50,80 Ilouais

Negócio e mercado de livros.

SUCURSAL DE SÃO PAULO - Rua Lihero Badaró. 400 - 7° andar

MATRIZ: - Presidente Wilson. 298, - Apt. 701i - Cx:Postal 3748

.........,.A...,,�._.....,•..JI!.•• "_.(!1 o ®•••Si••a•.••••,...._....._.,.._ue

i . Exportadora de MadB�as S. 1. ;
I i Stock permanente de: S.
, Madeiras de construção em ge· _ S
i ral, Forros, Soalhos, Molduras ª
: etc. ��

.: Telefone 1337 ;
! 8 L U M E NAU • Santa Catariné!

.

0

0*.......t..._u_._...u....u.t._._•..ü_:...(i}Q i)t_._�.�U:O.D:Lt.ün.0
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Itenção! Parque Teatral "VITORII"
.81Ifilê,�e:aa>u: Marçc�e �9�.5 HOJE E TODOS OS DIAS:

"

<o';
_�----=,â... \S Diver't�ões - Balanços Venezianos .. S'chows .. Comédias

, 'S'"
.

IT

.
.

.d' ;' ,
.

.....
til! 'l>j"6

;... .

.

.

E ainda o famoso BnJUel com sua brílhánle boupe
. ,.'. 'O almUar�a OS O lI�a da IIIorl3 I RUA ,DA GLORIA _. GARCIA - BLUMENAU

•... que está be préximo"
. : .

.

faça uma vlsUa á Casa P A 11 A I S O

Carla .. de"um elp�dic§�nafi91iIumenauensea �_...."" ---, _waz .........--.- ..__,- ..._. M'

.

suà famiUa - (8 epúl«lgo de IUll bílsto' .::'.:.r'!.C·�:·�·�r: �S�
..

x;;rl�:•.:::� r
.

Lobos •• II 10_binllos e II • • derivados
'E', spn.plesmente admíravel . o "Caro irmão! Eu' aqui, me eu:' iD�UL Uq, 01 $ üztas Guimarães'

o'ilimmsmb dos soldados brasileí- -. rontro , bom· saúde oe com. sau- ;:�::;;��. ::..;:;C:�� I Dízem os zoólogos (não (011- ° Ieítor, lo@icamcllte, ha de

ros q1,le lutam atualmente nos dade dos que ai H.cármll. G011"
• •

I
fundir com tílologos) e entre ficar surprezo, procurando ,d2S

dlStaüi:es campos de batalha da tudo, síntc-me orgulhoso de po- Aniversários eles Candídc (n[;� Se trata de cobrir esja história de Iobos

Ira'lía.',' contra a tirania nazista. der {J(}\i1tribui,r corri uma parcela A eíe
,.

1 1 hoíe a''''''1Q i« Candir'o _'" R,' zue l'P!'O·� sim ,"'..... derivados. Precisamos, IJ;()l'·
_ ;r_ remenue ce

.- 'Vi"" ��'�i ="',
'

t, �'u �l� L
'" ';'L_:'" .: .

�

Nein; o perigo QU3 afrontam:,!1G do meu esforço para a liberda,

a., �assagen.l .tk� 111'31s

..

um

an.alv:,.x-:<j' (10.n�l(.to Cl0 M.�. L�e.ittf.'O) q�l.':� o ia

..
.., tanto, €sclariêoer: BlU11'J1�lmll de ..

luia contra �m ininlig.o, ardiloso (te dos POVo.s oprímldos,» sano nataltcio do .sr. Dr. Nelson bo e Um anímaí que S3 torna

I
ve ter nniíto cuídado com os lo�

e desesperado, nem a hostiliclá- ]\;Iais adíanle diz o missivista: Guimarães. muito p;:�rigoso quando tem VON bínhos, lobões, lOlhas e ... d,:;..

de dJ� um Clima: dii!f!êt,e:nü� e nem _ Comemora hoje o. transcur TADE DE COMER OU DE BE� rívados, príncipalmente quando
.tampouco as duras ,vicj,ssHud,�s «Bpm irmão, aqui tudo. corre 50 de mais uma data natalícia o BER. ESta observação. zoologíca 'eles estiverem com VONTADE

impostes pela vilida nas trinchei- normalmente e só aguardamos sr, Arno' Probst, faz-me pensar, naturalmente, DE COMER OU DE BEBER. E
ras .consezuem abater o animo o dia da Vji�ori'], que está bem. qUGD mesmo rleve SiC passar com para o caso, sigam: o meu con ...

d'8SS>eS biatrás. Uma amostra dís- próx;imo.» Viajantes os lobinhos.,. lobões ... lobos selho , só existe um. remédio.: ...

so t;eIi1.0S nas. cartas que ende- assinalar j e .. , derívadoa, . água,Cumpre ".w, aqui que O
1 Regressou ontem para S, Pau...

reçam á ·peSEiOi3.LS. de .suas f.ami-í ' ®:t'*+" ...� ...�/A+��.�.�.l'*t!I e �;���;l;'If'i'�W�.'''ij.'i'��'!l>'$.�4'./}\1f(01
- SgliO. Vitor dos Santos é o mes- lo, onde reside, a sra. D. Emih... !f!f.,

.

elms,: que aqui ficaram, 113.S mo que, temp
..

os-atrás,
.:

no dizer IHa..

Mayer, esposa do sr. Carlos � ! titut itlli 'd'" D CARV ALDO !loquais' exte.rktoirhl.mn a sa.tisftição 1 1 'l; ifHi � Uf,.O n'le!l. iCO r.. f'l A!. ....

(e elemeníOs ll1h�r'essaCirOs em SD.., , ']\,1�?lyer. };; _. _ �
qUe sei1t,z,m .poir p.oderem eontri .

t
,.

t' d .:f ...._. � e \IJ
. total' () '.;mtuslâsmo pa no 'lCO

.

·2· - Viaj'ou j:}lltem com üestd.no a

I"
. ,

;lllür' com .•··uma parcela de sacrifi- .

I d
.

. n·.agno'Slf'.COS C!fOniCOS �
nossa gente, havm pen i. .o an� Curitiba, IOncle pret,endoe demo--i

- U!"'!o" (.
-

...

çós 'para a causa da Liberdad'e. f t
. �
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do esse fat',o no enve opc e uma PicmlH, proprietario do Café Au !li. tório de AnáHses (sangue-fézes-urillu. etc,)pehi ard,e:ntic fé patriótica qu:} carta' remetidá á sua fami1ül'! rora, desta p'raç"l. I !tide!·cs ')emal1iam. Aimpr:ensa 1óc'll -
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o oble to " N· d .� CHnica especializad� de Senboras

'Item publicado .aJ2"umas dessas JUs amen.�. no espa:Ç
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- . JI(} selo, aum! de escâ'par a cen. -g

cartas, enviadas do teátw da lu.., Com a dist1uta St'ta. In,zebnrg ft iPerturbações menstruais, esterilidade, alterações se.
sura. � fi! \

'tita P!Oi' soldados que daqui par- '.'. .'. K,ardankc, filha do casal Fritz· :$' xuais, incômodlls Ih adúlflcêncía e da idad�� Cfl C8, jJ
iirarrC E' de uma dessas l11'issÍ-, O simples fato da,. conespon. OtiHa Rardan,ke,. (�ntratO;u nllp�' .� inÍlllmeçõ{'s geoit�üs, etc.) �
vas,-

.. r;edig:ijda peIo Sgí�J. Vital' I denda ctns oexpedidonarios ser da.s danté'_�ol�tên!!,. eNa 25, {)

ESt'. � lHameda Rio Branco. 3 _ 'llum�nilu - Teli}!one, 1202!
dos Santos ce ;enviada ao s2u,,53"- isenta d{! selos s,e encap:egpu Alne ti(} hJ�ftt fllhn do sr, r� ®
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mãJÜ' Gentil ClamNno dos San- de d:esminiu.l' ;Q boato Ila�uela wka Kraft e d� sua e�posa D. e•••�••••,Ij�'.".$i.�•.••��+f10��':a>'.;f.'Ifi.401'••'.·.�JH.Jj:�'.+Jí"J.'$
losi resid,ente á rua M:inas.Ge- ocasião. A carta agora recehWa Arina Kraft, resid'ellte 'em T,es,. Programa da Semana Santa na tliatriz de
T<:l>is, úesta praça, que �xtrai.., pior. seu irm'ijo, cheia d'e otimis� to Central. fi.'Ill�!�l�lIlI'(!t\\!llmos:.;os tópicos que al:làixo pu� mo, pp']' certo cOl1Íu.hdlrá ainda ""''írn'F.�J�=.�;:'@,F.iji�. !fi DftL�llilª
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Diplom. pela Fac1.IJdade
Nacional de Medicina da
Unive'l'sidadl do Brasil
tr.�MnCO E$in���aUsta em

D@ençã§s das Crianças
e da Pêlo

.

ProgenHoiEs, irmãos e avó de
. .'

..

Helga Kraus
h!ecida dia 22 do corrente. agradecem por este meio aos

\risinhos e todas as demais pessoas que assistiram a ex'

tinta durante sua enfermidade, aqueles que os conforta
ram :no doloroso transe por que passaram, enviando CO�

roas e flores e expre%ando seus scndmentbs e" de um

mOdo êspecia!, aos operadus da firma Rodolfo Kander,
:pelas homenagens prestadadas d1.lrante os funerais,

.

A tOGOS, pois, aqui ficam os nossos agradecimento ="'5 ZllL

Cursos especializados so.

bre Alimentação das Cria0
cinhasj Puericultura, Higie.
ne Infantil, GUnlca Médica
I.t1!aotilr Tuberculose Infan..
til e Doenças da Péle das
Crianças.
T�S�f.: 1101 e 1099

.\.mbrosio Kratis
Maria Kraus
Alfredo Kraus
Tereza Kiaus
Amalia Kraus

cenRA CASPA.

SEGUNDA E TERCA..,FEIRA I E. F. S. C., 2-3 Mpl'ad{}res da

.A.
's 7 !101'as santa·m�.sa; ás

19/ n�a QUin.ze
e

Vj'Zll�h.anç.a
da Ma",

hOras vm sacra, sermao e ben� trlZ, 3-4 OperarIado do Bom;
c.ão. RetÍIo, 4-5 Drs. MediDos (l. Ad",

QUARTA�FEIRA I vogados, 5-6 Moradores elo

A's 7 horas santa missa;. ás I Bairro Velha, 6-7 Moradores elo

18,45 Oficio das Trevas, Via Sa. Bairro Uoupava, 7-8 Moradores

era, Benção. NU. Os fieis qU3i... Ide toda a paroquia.
ram oonf'essar.,se na guarta-f'l:ü- A's 8 horas oomeço a missa

ra pelas 15 horas. dos PressantifilCadDs:' com canto

QUINTA.iFEIRA SANTA <la Paixwo, AdoraçãO da Cruz
'A's 5,30 Santa Mis'sa na Ca� ;e Sermão.

pela do Conv.ent.o com distr:i;bui� 1 A' s 19,30 Ofioi1() das Tl�evils e

cão da santa comunhão. A's 8! PROCISSAO DE NOSSO SE..

hOras missa solene com COn1U., NHOR :MORTO qtljl� per(i}n\:�rá
nhão geral dos Heis da paroquIa. as SieguhÜoes nms,: 15 de Nov'em
Em seguIdá I'eposiçã;ü do San.., blO, Traviessa 4. de Fe\N:l'r'8Íl'or
tissjmo ,e AdOração.. Rua 7 'die Se1eIÍlhrü, Rua B\O-m R!e
A Adoração obedecerá á fOr., tiriO, Rua 15 de Novembro.

doem s�guint'e: N:B. P,ed!e-s"3 'o fav'Ol' de trai,er
:' 9-10 Os fieis da paroquia, velas para a procissão de No,
10-11 Os ReligdiQ!sos do Con� S. Mio'rtlO.
vento, 101-12 O Colégio Santo SABADO DE ALELUIA
Antonio, 12:-13 O Coleg,i'Ó Sagro A's 6,30 Benção dio fogo e

Familia, 13-14 As crianças dI{) Círio Pascal; Exsultet, Pro,,!
das Escolas, 14.-15 Marianos e fessias, Missa solene.

moços, 15-16 Ordem �ercdra{' DOM1NGO DA RESSURREIÇAO
16-17 Filhas ele Mariia, 17-18 DO SENHOR
Apos[,olado da Oração, 18-19 A's 5 horas procissíão do San,.
Os h!Olnens, IH .0ficiO das Trevas tiss.imo,
e Lavapés, 21-22 Operariadio A's 7, 8, 9, 10 horas santas
do Garcia, 22-23 Professorado missas.
da Cidade, 23-24 BanCaIi;QS e A's 19 horas B.enção.
FuncilO'narios, 24-1 Militares do O Yigar�1{) P. Pr. JoaquimOrfh,
32 B. C., 1-2 Emprega(�os da I O. F. M;
;:;�·-:::{";<I.·��;,"..:·:;r:·.�:�"';�C�•. _.-n.·.-:�'-;.":'--;''";.-::_;:.''.=;o;:--�-..,,;:.:r;,���:-;�:;o.;-:"�; �",:-;-:'.:�-4>����:�
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