
"Jlmeaçado ... de.··· ··lsoIJlmento o Exército IItemão nasllalia.� l\{�.scou, 4 (A.:.. P.) - Enquanto Iam' incessantemente as posí, MaHnovsky' pretendem ataCiitr: piorta'nles baluartes na.���íl::: Ue sÓviético acreditando"!ge: ql:iK. "bsi""as colunas de. MfaHnov�ky avan- ções fortificadas alemãs e impio,,", jun:hs' <O corredor entre o. 'riJO, Odgenburg- ti Szornbatl'
'

qlÍ'� russos 'cons-eguirão inva:di:{;,àre-t�lll .peraleíamente ·nüvalc do tantes junções rod.o�f�rroviárias e � lagO, ou se preferérão avan-, protegem' às linhas ,de UnÍo.! VJenlenlle essa Ileo'tã-o mont�ih,.osal.)n�,:!J!i!O, através' dia corredor da em W,eiden. Nt::u�iedl, ,P�rnC:o,rf çar .atravês de caminh!o.;; sepa,J" cações al-emãs na Italiia. Pela fOI'":
, •... '. :

.:t
..

'

'
.

.o

;. cipafs linhásL;.�slava, a caminho de Vi20a" e Bruck. Todavia,até agora não rados até alcançar o ternltorío ma. oomo se desenrolam, as opc,
e o.m�'I;� .ar, �s pnn '. .: ..•'

-. ,StOLnlOVSk.YS russ-os
'. martr�. s,e

PlD.
ce diz'er $e T,olbUkhin. e aush�i'llOO;, PPdewsa.s. C?,.lun.a.s.1 ra.çõ.es nessa área. �ud<o fr:_z. crer

(!;e wlllu.ll'rcaçC1es no .norte ltaliar

'I
..

" '. '

, '

"bHnç1adas
de TlOlbukhm la' p;e.:. que tOS nazistas nao estão em:

Firntepara a desfóra? mtraram 110S suburbros �Q'� 00"",,0eE &, sustar o avance

:::--......_----._
.. _._ Acllilles 8alsin; '.' '.

'..

,c ru zOe í ro I :Prefiram: a Farin.h� ,Fabricada .

.

.• ,. ", pelo MOINHO,JBIN,VULE '

'.
"

.

------------------------�--------�------�-

.J u s·t i f ic a·····

Um: Iej;:or que, alem de eleitor,

I
Não sabemos, pois, onde se

já é�m íervoroso .part'i:dario para' possa aninhar qualquer .l'esist�n�que as proxímas eleições t·enham;. cj;El contra" o ajuste de contas que
no Vale do Itajai o cunho assoberbá o pensamento de cada
de ":uma man1f.estaçã:0 unanime elej,tor do Va}e do Itajaí.
,e coerente contra aqueles que Será que na falta de ditgn.idade
nã,q,:d;e'�xaram uma umca FAMI� de alguns de seus membros?
LIA nossa adormecer sem o p,:. O oo'modjiismo de qualquer uni
zadelo de vlóIentias, veio íníor- deles responderá a esta palp�..

mar�no:s, baseado em presunções tante unteh1Ogação.
que desconheceincs, de que o

slltuádúnismo (governo) espera
htfJoter uma certa resístentía aqui Mais de um mil ão

"'-tontra o ajustar de contas que de prisioneiroslhe preparamos. ,E o nosso in�
íermante oítou-nos nomes que Wash:ng:;o;n, 4 (A. P.) - O
preferimos sllenrjar para não secretario da Guerra, sr. Stirn,'
criar excepções de dignidade ên S011, declarou que a s1tuação na
t

tÓ:ÓÓ,

t frente ooídental torna claro que.re nossa gen 'e. ,;

o exercíto alemão do REno «foiAntes üe iniCiarnliQs aqui 'esta b
. i, Dl' I ··'1a111(lQ.'.\ ec arDU e 'e,' amt a, aosnossa palestra díaria com (Is 1'2i� jornalistas, ser possível que o

tores não estivemos dormindo. sl exercito alemão sncontre Uma II.bem que nenhum medalhão p,og(., nha temporanía de defesa.titiO íosse objeto de nossa oon- Más <.0 h1imigo eleve estar, absulta. Om�ntr..JOs -o POV{) e nOssa siOlutamente, sem ,esp'eranças,pergunta «Ftrme pa.,·{t a des;pi"-, acresoentou. Nào quer a rendi.Nll)J tomou carater de senha pc... ção :illcD:ndicional; entã� será opUlar oom a l'esp-osta que sempre colapso;);úbl1ivemos: «Firmeh) St,ilns,on afirmou que, «si Os
N�oi acrédJitamo,s, por,

�

isso, ex'er'Citos aliados forem forçadOS
que dentro do Vale ao Itajai se a (lombat'er d-e aldeia em ald'eja,
crie um amNente favoraveI pa� para destruição de toda a A�ema'
ra 'el'eni,en�os contrar:lOs á sua li- nha,.o povo alemã::> terá de cut
vre oe obst:;n:ada lnanif.estaçã;o'pa par os seus chefes).
ra as pro-xi,m:as :eleições! .Um . fa�1O:r imp;ortante é qU'�,

. desde 10. dia da invasão, até 23: Não sofrelIlos todos aquj, eles .
.

. de marÇ!.o." data {la .Jrrancle ar."de a Família mais humilde até �

as marj:s prestigjosas, como as Fa rancada através do R·eno, os alia
,111'ilias Hedng, Schmalz, Her-

dos fueram' 1.1,20.503 pii�i::mei ...
lOS nazistas.�-:aní1 Wee@e ti Dutras ta,ntas ·ex...

-'-__

PlO!Cntes de nossas ind4strias VZ"
xrrmes e \'"kolencias inconcebi:.

,

!veis? i

No. bar e no l.:u:
KNOT

não deve faltat

Embora lacrados estão suu_eiras ao pagamento.

Oo'IÍfilllix:a-ise
....
'aos interessados"

qu-e, Os aparelhos de radjns em'.;
tOra 'lacrad;D's .ou a:preôn(�kl:)s,
estáO' suge:i�os a:) pagatnento do
PBspecH:vo registr'J' nas l;epartj�
ções (:IOS Correios e Telegrafos.
Os ,que adnda não efectuaram,

'O l;eglistro, deverão' faze.lo o.

mU'ES breve possive], já COm' a' neS'
p:ectlijni multa de Cr$ 25,00.
Terá hoje inicio a apreensão

(ios aparelhos nã:)
,

xegilstrados
que serE,!() recolhlIdos a Reparti.,
ç[.o Gompet.::nte.

Mosquitol absoluta��nfe inofen.�ivo. para,
.' pele� EflClente proteçao contra

'We4zel PICAqAS DE. MOSQUITOS e
.I outros Insetos. '

Nêío se
R(íO, 4 ($, E.) ,_ O domaI ma<irS ainda, que está !lO finn:2

(110. B.r�sib publica, 'o segun�� c:;� prp'poSiirl,Q de cumprir e.ssa de�.íi\tenlár:t;): '

.

,

t'erm1inação, maneira uúica, aliás,
. '<;A essrenüia de um regiD1'� dB� I

.

de 1ermolS
.

Ulm pküto realmenté
mpiorático pur-o é;) compl;;to' HVric 'e. que, de falO, expl'ésse'a
alheamen:o 'das aut;)ridad3s g�)� vontade dp pOvo.
v'ernamenta,js nas qU3stÕ:2S poli�
tocas que digam resp'çit<o' áorgu ..

niza;çã!O ide partidos, composição
de chapas e 'escolha d,os cli'rig.?n..
tes suprenlos da União, dos Es
t;ados <e dos MUDidpbs. E isso.

PP'rque ,- mesmo que não eX'Ísta
,;_, pairará sempre no ar, em caS,
so GontrarirJ, um laivo de coação
(lU de suborno .

.

Pm ;isso ::rfiesmo I o President:;
da "Republica fez questão de fri
sar I'ei'�eradas vezes que o Go-,
v"erno lflÉi'o t�m éánd�.dato. E,

A virtude e ii lealda
de se retiram quando
o crime e a traIção
são premiados. DE BLUMENAIJ

BLUMENAU,

Em 7 de abril ii primeira reunião das oposições,

.' .... coligadas .

.'.
. "

Tratar·se-a,' na ocàsião,' do lançamento olicial da candidatura Eduardo Gomes
R'i(l', 4 (S. E.) - Os matutinos . lançará oficialmente a candida; abril, será então realizada ar'

de hoje confll.r111aul a notícía por iuta dó' brigadeiro. Eduardo Go- grande convenção, oom a parHJnós já transmífída sobre a l"2il}i.., mes a presi:à,�ncia da Republi., .oípação do pOVD, que .ouvirá .tal..
zação, no' proximo dia 7 :éL� ca. Para essa reunião, virão a vez do proprio candidato. �daSlabril, dá primeira reunião das. �sta capital r{)pres,mtantes das. op,o.S',içõ\es· o, progra:tna�platafor..;

o.p.. p.s'Í,ções GJ1igac.,las, COD.lO �.�."'.1 CO.'.�r,ent�s
...
politicas .. que

... ap;:;iam._.o m.a (�n.··. q�e oonc.'?rrer.á ao

F.I.é-ide ser ,estudada a �struturaçao. bngad;euo iel11 �odos IQS Estados. 110. ,Na.o fúli :esc{)lhld·o o local P!1--1
da organizaçf�o partjdarh,' que.. Adi,anta-:se que, no dià 21 de: pa fi realização.· {lEI. conVoençãlb; -:

n:wmtq:is; as ;repart1ções publicas
e lOS órgãos aumrqu.icos iguaí...
mente, ,sem disfaroes neni oeri ...

Diz a ,(Folha da 1'lt.nhã': d.e S. paganda e para a ação. Ora,l
Paulo: o' rád,to está ainda sob censur3j
"Falando na Bahla, o sr.' FIZ:' e nele' sÓ se fai JQ jogo do ofi�

lin:o Sampai'o dec1arou..,se a�(lo,. cialismo� qu'e nesse terreno não
J'lzado pe}o .general Gaspar Pu� pode ser ,enfrentadQ pelas opo�
tra a afirmar que o Exerciva s1cões. Lid�res de div'ersas' ÓCl'J":.
faz q\llestf.o de que twham-os 'el-e,� rentes politicas continuam Pl'%
çÕ!es livres, sejam qnrus 'lOTem SiOS ,ou eXiladDs, sem;que a anis.
as pref.er.ellchls dD povo. tia lhes permiia bater.se ao lado
Nuo duv:idamos da palavra r,lQ (l!),S ,seu�. c.o:mpanheiTos; Não há,

Sr. Felinlo Sampaio,' l1,em das p.ois, liberdade para os atos p-re�
int:ençi}es do Sr� Gaspar Dutra, liminar1es das eleicões. Como fa�
nem' da at'itude do -Exercito. Apr3 lar...se, pois, ele :ileiçô,es livres?
sentamos, ,entretanto, alguns ta- Ainda. A coação não predsa A, vista diss!O; tudo, püde��ie:
tO's para ;a necessário exànlie. manlfestai'..;se piOr atos conerei falar em; eleIções IhTJ1es, alnda
Que sâJO eh�içõ·es livr'es'? São, 1JÜi6 d'e violencL:i contra os el;:;i� que noo intervenham no 'pleito.

em primeiro ·lugar, aquelas em. 1lOras. Pode .existir por mdos in- viúl-encias e fraudes? :Nã'Ü'; :E�ei, ,

que I!) elei:lor pode comparecer, ,diJ1eto:S não menos eficazes.' ções Hvres' só as teriam.os se os'. '

sem constrangimentos e votar P01' le;'emp)o: �p(�la, presenp da> ocllpantes ."90S 'càrgDs �e gov>ir�'·
s·em waçÕ8s. Além disso, requ2- máqu'Íl1a' oficial 11'ÜS C\1mp'Ds de DO, na Umél,o, nos Estados e nos'
rem';se garantias <l'e qü,� a apu.· batalha, romo .ináqu:ina de gller- 'M;p.n;idpios; 'tD5S3lrl capazes de,
mção se faça com lisu-ra, e o ir�� !.ra.:E el,:t.está pr,gsl�n��: oS.jo.t''''; ,l1lantJér";5'eematljl�ud�de'aQ.S91ula'conhecimento de pOclele-§l nã{)d'8� lm1s e �s' �el:l�SSOraS p'�rtel1C'?'11:i�s úe,utr<l:�Í!dade, sem utilizar '.r:a ;turp'e ,a manifestação real das

I
aiO �atr:lmo1ll:o da,UnJ�9 esta,? a eaml?anh� !l;en: o po<1er. P.u�Uco,

.

".urnas. . .., �rvlçiC!' 'das ;correntes . governaw nem lOS 'd�f.l}helrpS PUbJICOSc , : ,/ "

montas; ie, ruais expressivp do
que tudO; :15S9" há o gi:t;U1d<e fato -

de tais correntes estarem SifSndo
'articuladas te

;alimentadas pelo�
ministrl().$· ,d:o sr. Getulio Vargas,
pi310s interventor'e;' felLerais; que
são delégado��Sieus, B pif!loS.:pl1e�� ..

fci100 [municipais, qU:8 sã;o 'cli:�}e:"
gados dos intervent:or�s�

.. .

'Mas tisso. não bàsta: 'E' predl"
. so ú:Ín1benl' que' os partidOs' te".
nham ü pleno uso do direito de
Ileunj{íü <e.de palavra,.para apTO

Se essa é a I;Bsolu,ção do mrüs
alto dirigenl!e da Naçãp, clar:J pa
11eqe que todos. os üelllrus dil'iw
gelüeS', alguns se:us p!):'ep'ostos
u11'edia1os, comD inÍ'ervàntof{�s
oos EsNld:os, sigam á rj�ca a �:2S

ma resolução, alheando-se, por es{olherCm;Os s'eus ca:ndiDdatQs� I

CJOI)l).plet<o, ás competi'iões pa�ti�, Não:'�
.

jusbj,fica', 'assim, PQI'da�'ias, e tendo, como pr�poslto uma conclusã�o eviden�ê ele logi.o;unwo,
. ass:egu.rar o CUmp!lmento > cal que interventores ;Bstcjam se ...

das 1-2'l<8 e � ludependenca::ta to�" manifestando Isobre ca.'1dídatu��dos lOS ci:dadãos,'puI;a livrem'ente, ras: ressal!Hndo'o ·seu,.pr,oP2§i�o;11-------.-----..- 1111 • de trabalhar por esta oU iaquef_
, la <e, maIs ainda, {omandOosíen,..
s,ivam,entie parte em.·· (x>ncilhbu-I
lóS e reuniões

•

.cOlli' fins .éxclusiÍ"'!
vamenbe partroarilOs. ,

.,

A palavra. do' 'Pr.esid'ente' dai
Republka, a sua afirma1dva, e d"
proposi'ln. refrerados,

'

par-eoP.AlOS,
dev<etÍl'''l : CI{)llstituir norma a . sen

observadà, mas qUe, lÍiIlfelizjn:en.."
ti, .muitiÓ pelo- o::mtrari8, apare""

" cem oomo se não existissem· na;;;
ra e1'e8)). ,. . ' •. "

Radios Jefferso..

'.

A maravilha
E'·' um radio

da' industria
ao alcance

naciónàl
de todO"s

Bela apresentação.;. Dllma séleti.vidade Som inegualavel
Façam-nos uma Visitá sem, 'Compromisso

Dist'ribuido'res para 08 Estados' do, 'feirand' e Santa· Catarina:IUToMorEIS ,.
DISQUE FONE

t·300
6 Umousines de .

aluguel
RodQllo'Kraemer

João Prosdocim'o
JOINVllE CURITIBa

&.
FiLIAL

Rua 9 de Março. 126
MATRIZ

Praça Tiradentes. 200 .

BlUMENIU
.

.

'. FILIAL
."

.

Rua 15 de Novembro. 68'1
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Elixir 914 Dr. Aclillles Balsinl
Díretor-Responsavel
Dr.. ãffonso Balshd
Diretür-?:roprietarlo

.

Oficina Propria s

Rua 4- de fevereiro! 7

Assinaturas ..

Anual .o-s 6Ü,OO'
Bemestl'al 01'$ 35,00
{'1 1·

.

1 f'1 11 '>000\.10 ODIU,.. \..J1'$ ""' ., }

Numeros
Avulso o-s 0,30

I
Atrazado Cr$ Q,50:

'.

:._ Colaborações recebidas não
serão devolvidas e fica sua. pu'
blicação a criterio da direção.

__:. "Cidade de Blumenau" não
se responsabiliza por coneeltos
.emitídos em artigos assinados.

EXPEDIEN.TE.

A sfil is ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o Coração•.
o Estômago, os Pulmões. e a
Pele Produz Dôt es nos OSS08,
Reumatismo, Oeguetrà, Que..,
da do Oabelo Anemia, e Abof'
tso. Consulte o médico e tome.
o ,P o P \l 1 a r depurativo

'Elixir 914

Preço· Cr$SO,oo Anuais'
inofensivo' ao organismo A�.
grudavel como um Iícôr, Apro
vado como auxiliar no tra-
tamento . da SffiJis e Reuma
maüsmó d'l. mesma origem,
pelo D. N. S. P., sob o nr.26,
de 1916 .

SUCURSAL .DB sAo PAULO -:--' Rua Lihero Bailará, 438 - 1" indu
MATRIZ: - Presidente Wilson; 298, - Apl. '70[f -' Cx.�p()slál 3148

.

"i'M'Mi$kA4

Combate a SifUis'
constitue no- momento a maior preocupação dós p�

.

vos civilizados. Ve-se por toda parte a intervenção
...... d?s governos. nessa benernerita �alIlpach1!l. E' que já

·

n-nguem duvida dos. males crueis deste horrfvet íla
.gelo da humanidade.

ANUNCIEM NESTB DIARIO

Dr.

· valíoso aúxiliar no traíamento da Sifi�.is, �oi o unico
Depurador que. mereceu dó Maior Juri Naoioual; Me·

.
dalha de Ouro e Qiplqma de honra e 'a Classificação
ne c:preparado Cientifíci;p, ctístínção esta que; nenhum
.outro Depurativo obteve. Usai o Depuráth'o por

·

excelencia.
.

.

(N;, 26 E'C).

- ," "_
.

Médico por concurso do Serviço Nacional .ie Doenças :Mentll.i�,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital. Psiquíáerico elo Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de
.

. Janeiro da Capital Federal.' .'

GLINlCA �ÉDlCA - BSPECIALISTA EM DOBNCAS NBIWOSAS.··
.

CONSULTÓRIO - R U A. F E L I P E S C H M I D T
iEdificio Amelia;Netu). '.

'

..

.
Das 15 ás 18 horas'

.

.

FLOIUANÓPOLIS'

�. "'""__ ,d"

P

T··1····t .11.····

Sempre -foi e' continúa 'a; ser

para tndas os fins
. elbor

· .. TeI8fone.;r2t� --�-�I'IiIIIIiIia_�_lIi.UIl_1IG
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a realiz ç
-�"'--"--'1 Do ultimo Boletim Ofida} da Liga Biumenauense de Des

portos, extraímos o seguinte;
"Comunicar. que o TORNEIO INICIO DO CAMPEO·

NATO DA primeira Divisão do con ente ano, será realizado no
dia 15 de abril do corrente"

Assim, será, dia 15 de abril, o Tornelo Inicio e não do-

. . .'
. !

mingo próximo, conforme vinha se prevendo.
'

I. V 13.' L A4 S I 'O V:I f I R i\ I .,-�-'�""'.-,,-�-jli.-§.....,.,.�. O.-•.,-.....--;l>.-�-+-*--.-�

=----"->crm _NO __ t Espiando a maré. II' II
'O futebõí dr· Jolnvue ameaçado de'fmilio I .. lopes '

.

Mas9langoso rar grave Crise' o dia do ontem foi dos Definição. Dizem que definir é uma arte muito diHct'I.
o futebol de Ioínvile está ameaçado de-scírer urna crise mais festivos nata 8. graúde Deve ser.. , Até hoje nínguern definiu o amôr ... que os ama.

incaleulavel. E as razões ia são do pleno conhecimento de todos IamHia palmeirense. E' que o dores têm aos cíubes...
***'0_5 nOS,,05 leitores .. f\.lnda agora, segundo. a imprensa daque!:: seu conhecido e aprecíarjo "i"\

cidade, tods os milltares que ocupam cargos na LJ D, hão re- eeutromedto Emííío; viu trans- Mas isto não quer dizer naua, Vou bancar o "arteiro",
nuncrar aos seus cargos, correr mais uma Ieliz data e tentar algumas definições .

.

Pelo qUe 'vem' s�_ve:i�icando em Joinvlle, tudo indica que nutal;cia, razão pelo qual lei ***
° futebol daquelaregl30 Ira sofrer um colapso d03 maiores. muito cumprimentado por to Amador: - Jogador que ama o dinheiro, ..

d'
. *** :,1os 06 .suus amigos, colegas

e admlradnres, Emilio alem Liga: - Objeto usado para prender os [ogadcres aos

de ser valoroso defentWf das clubes. .. não serve para "meias ... medídae"...
eOI'€S verde e branco, é ativo ***
íuueíouarío publico. Plau: - Jogador que quando o juiz o 'fê, apita ...
.Por esse auspicioso motive, ***

enviamos ao "colored' Emíllo, Regrs: -- Colsa que não ha sem exceção e que 8.

embóra tardiamente, os 008- maioria dos nossos juizes nunca leram ...

sos sinceros parabens, com ***
votos de felicidades. Caíêzlnhn: - Jogador que se vende por vinte centa-
_..,.. vos.:. mas é ..

•-.""-:-"-.i3i..._�_._._,,,,,,,,,.
_ ***

.

No bar e no lar Camisa: _ Uniforme superior dos onze [ogadcrea.a ha,
_

K N OT i tsmbem, 8. de onze varas ...
nao deve faltar I *_**�

.

,'c· .rÓ: �.'., •

... "-��-.,__-<)--.-•._$-� ·""-40 i Calçãu: -- Calça que cresceu de nome mais dtmlnutu

foi rece�ida e�ln gerar de tamenno.,
. ***

.'

Simpatia Bob: - Coisa da qu�! muita gente sofre ...

Repercutiu com aeraí simpa ; ***
tia, em todas as lrod�s e;porU: Pimenta: - Técnico que no clnue doe outros não arde ...

vas de Blumenau o oo-so "fu- ..• .
***

.

ro" de ante br !�(i .,
-' I. M.'Jré: - COIsa que vem do mal' e a gente espia para

em. m"uito b��v�; d�! r"'jo;�ç�� ver si está vazando ou enchendo ... Nem tudo que vem do

futeb�I,. entre .duas seleções m.:::} m�::_é�'.� �
... '_ '_' '_":_+'_.�._+,_._��_.",",,""

Com tituidas de iogad; res Pretos ., .... � � -.. .., +�,. :+. :!lO"
• •.

..

e Brancos.'

!
Homero no Oltmplco

Aliaz, justifica-se tal conicl'lta·., Encontra-se desde .3 dias em nossa cidade, o íutebe-
menta dos nossos desportistas, lista gsucho Homéro, que em 1944 integrou a equipe do
de vez que se esse jogo vier as.er I Pt:.. ísandú, de Bru.sque.8 ultímarnente preliliVIit. DO Amarica,
concretizado, dará ensejo. de de ]oinvíle, sendo que qua.ndo .o rubro joinvílen8e aqui es·
vermos em duelo de verdadei- teve recentem6.nte, Hom.éro atuou no período nnal, na meia
ros gigante:;, os mais perfeitos direita tendo IFarcado dois aoaIs.
craqut:íi do nosso peból. O elemento em questã� vem treinando com agrado
.-.-".�-,,-,"�•._.'..<6+�_'-. �o O�!n:Pico e t�do nos leva fi crer que· venha assinar

.

lilscIlçao pelo VICe campeao. .

CALCEHINA �'-'-�-�êeis�fic�rá��j;in·vji:��_"��·
A Saúde das creauÇas Vindo de Iodaial, com destino 8 Jüinvile, onde reside,

Il lanito por exceIentia esteve segunda-feIra em Blumenau, {) agi} pontejro�esquer.
P

.

. _ f' I do Celso, antigo integrs:'lte do Ir.teru8c,iúual e cujo clube
'.
arque nascem creanç8B racas estava planejando 8 vol'a do referido craque as suas
e nascem creanças fortes? I hOBte�_

\.

Ha creanças que n3SCém fortes I falando conosco, Celso teve ensejo de adiantar que
e. �e tornam fracas e outr�s nas- oão maIs voltará parll o Internacional, ficando definitiva·
Cem fracas e se tornam tortes. monte no Caxias, clube onde ja assinou inscrição.
Um dos motivos dessa divel'si-

dades�.'�e�.���ed!n���frasa::
que

II D�O�A�w�s21�SAJJ�D�KA1� e!ll� E IC A L C E II [ N A Pãrasito!Dgia intestinal

I
Provas funcionais do estomago e do ligada

I A CALCEHINA contem todos

I
Exames de urin� - Coprnculturas

"��i����a�'��::ç:�':��� _, ._�:l!C:�"B�:s,;�re:i� d�Wf�: U;;:�'::. _

..

,E' o medicamenio de confiança
,

de todo os medicos pediatras
do.BRASIL

EM TODAS AS FARMACiAS

r li
�
Ir
c R o �.J I c/a

E

1 Inicio!

P'O'".. i'
,

... I-
Direção de

"- .•--j(-�-§.-.'ii--:-.t:"",,:+,-�.-,,, () •._"'.c--.-t.-:+.-�-_+:=�+-._.�_.

Confirma.ção . de uma' noticia ontem
veiculada. por. este matutino

.

Em nosso numero de ontem, tivemos oportunidade de
drvul�llr que, segundo noticias procedentes de Joínvíle, o
Ameríca Futebol Clube. não pal'Heip6rá do próximo cam
peonato daquela cidade. Hoje podemos cor.firmar essa 00-

!!cia, diante ge �m; comentaria. inserido pOI' nosso colegaJornal de JOluv!le' I que fala a esse respeito. E para me
lhor conheoímento, passamos a transcrever certo trexo do
aludido eomentarto:

.

"O AmericaF. C,uma das tglorias do esporte Jnio·
.vtlense e do Estado, que tantas vitorias tem denos.ttado

.. nas mãos dos Oatartnenses, tazerido. valer seu -poderio
dentro � fora �o Estado, acaba de tornar UIDa resotução
que muito eutrtstecerâ aos desporttstss desta terra.O II !b{'
ao sr, Rubem Lobo, em reunião realizada em ti noite de
ontem, peran-te todos 0,9 membros da. Diretoria do Clube
resolveu não mais disputar o Tcrneto Cidade de Jo nvítr
e ainda não é. so isso, tombem não tomará parte no cam
peonato no corrente ano". .

.

HÔJE -. 5a.-feira, ás
Gloria JeaIl __,.... Bíng Crusby - EI Breudel.

ameno, glorioso e ull'gre filme

"Se Fosse
Ela ... GiorIa Jean, a voz de cristal. irrat.Hal1do sÍmpa-tia

e alegrando coraçÕes ...
Bing CN1Sby. à voz de veludo, agora Il.oij dehdtan·
do com musica aIlHm'a e suave! ...
El BreildeJ o comico que atinge o seu 8pDg�U
nê&ta. IDtll"tivHhosa peliculü !
Voce deseja ver uma COus.;z bua de f&to, não dei·
XQ, .d-e ver "Se Fosse Eu ... '"

No PfogramJJ: Paramount Jornal e Compl. Niwlollal
Platéa 2,00 • 1 í2 e l\Ht 1,OQ - Balcão i ,00

Aguardem: ,,rRei dos Reis" - "Palheta da
Vida" e SlifugUivlS do Inferno"

Ele .. ;

E ...

Se ...

A Tosse"e a S OCGtõO da
Asma ou Bronquite Alivia ...

das em Poucos iuuios
Sofre v. de acessos de asma' 0\' orou

quite tão fortes 'Jue perdo li respiração
l}or momentos e que não pode dormir?
':rem que tossir. tanto que lhe parece
abalar OS músculos do estõmago? Sen
te-se débil, Íll(\apaz de. trabalhar? Tem
qne evitar 8S correntes de .ar e certos
alImentos? Ml>Smo que esteja. solrendo
por muito tempo deve ter contiauea
nesta nova·. receita médica cllamada
M$l\claco. Tudo.p quo tem a fazer é
tomar 2 pastilhas ás. refeições e os ata. A prinieira dose de' Mandato' come
ques dc:sapar-ecerào� c-l-"'-enúeco c-ome�a _.t;a.:a_trabalhJu' através do sa:ngüei a,ju
a circular_ no sangue'> em poucos minu.. dando -a. cu.tureza .fl acabu.1" com' os efei
tos, ajudando '" prOIDover uma respí- tos da asmà e brouquite. llm pouco
ração

..

tãcH e livre, sono reparador e tempo •.Mel'lda<o farã com que se SUlfa
trallqlDlo. �te. maneIra que,desde a pr;- anos mais jovem. e mais lar!e; Adqu;ra
meira llOítê, se' senürlhmais jOle!ll'1) Mendoco, hoje mesmo, em qualouet
maislol'te, lal'll1áe�a: expsrimllnte.o e veja cômo
A

.

A dormira bem esta noite e como se senonos sem .....faques de. Asma tirá melhor amanhã. Nossa garantia é
Me"daca não produz . a.]1enas alívio a aUil maior proteÇr'6 •

.

..?l!Si imediato. e !�Pi.r!!CãO. livre. mM.. !.'AAJ.8._.di <& m..AÁcnoo con
..

�
,

"judo. talllbem I> organIsmo' a deCen•.�.�RãM� .... 'i>!l' .. ".m«•

der-se contra os futuros atliqueó. Por
exemplo. mtútas pessuas que haviam
perdido' péGo, que passaram as noites
sem �ol'ú1ir c que se sent�aDl sufocadas
CGm os sucessÍ\'os ataques - de .asma ou
bronquite. descobriram que M""do<o
acabava com us acessos desde a pri·
meirs noite e muÍ({)s. já. há snos; não
voltaram mais fi sufrer de asma.

Sinta. Alívio Imediato

.-�������--._�--�--�--�'$�----�-=--�-----

ricá, ·,de- rTintas
Blumenftu 'Lida.

e Verniz�s:,.. Mâterial par�.

� Pintur�s em Geral
Ti!1tàs em bisnagas para artistas

'BiumeftWlU ., ·Sta. (�tarin;;a
!���.=�-w_·�_·"--'�__�W-�� '

riHê;'prt�Ti I
� _-

- ....��-�

'i, i � A casa que tem todos ,;

II � artigos do mais baixo �.'tf4. .. �
I � preço ao maIS alto.1f-
'. .

! Grande sortimento para �
� IlLf!llftlES � .'4 • .",.:

f . g; II
--, _. -.-.---->., _. -- .

! Rua 15 de Noyembro. ",05 � I' ._._._.""""�_.,_"--+,_."",,,�
� �

:'8$"7�f,!!2!�«o!�.!�.r,j[\1I�5.>$illSi: I ANUNCIEM NESTE DIARIO

Oficin3 RADIO
I\íende todos 05 serviços de

Radios receptores
Servicos Hapidas e 6anntido8

TELEFONE 1395
fllla 7 de SetembrG� 13

Aparelhos de Radio
da RCA Vitor

empregoào �t:; recl S�ssn;!ll:'
tRAQUE.oenOf+QUm.s Cf":: lDr'Q!i _OS
sws- GR"US f. Stt{\S t·"f..'«Ft!mI.ÇIY-S
;;.tIMO SEJ:J1: 1l!S,5f$, \'JlTARR05,
e�n9U"íS [<lI9U<W!:.�
,

de IOdos os tipos e tamanhos na

Casa dG Am®lr'3eanO $. A.
I\'\emado de Automóveis

Rua. 15 O' 487
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,

Berna, 4 (.N. P.) .--, Patrj!Ot�s sam, na quintE>:,J,eir'a, do Q. G.,

austrsaoas, de dentro dum auto de Gal!izerilherg. As vi ímas dos: I
ll1Jo'vel 'em disparada, metralhai, ataques flOiram 'O [chefe davol��� I ;;;;__�i!ãiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Piii� '.',

'

r'am, mas sem alcançar 'O alvo, t'Urm Herbert Mueller e .0 alu" \ I "'d 'd'
. .'

t
"

d'
.

'. '"

i""I{) gmÜeTte
..r. Bal.

dur von .s�hira.chl' dan.
te de

""i().
n

S.th.
�

..

,ra?h, w._e.r.nerl'
- 15 8r,l' os num

.'
.

esas re ,r" 0.V18r o
Ude: da [uventude nazista, ma� "1 Z�ngel, e ��tmU.thWms.

O gaJ..�,"
O' ..gAn·lb ••s d'a'

-

nu'tn V,"a"a-o· Cata'
..
rl·-nen·se ...·capofo·II' nas ,"m"edr'a'''o-e'' s'., "de' Ilhota.·' _ <:.>

'

lfuq\ud:aram lOS que estavam a Ieíter de Víena oonseguiu esce- u N II!' 'li! ai., ,

sua volta, quando o gauíetter par, escondendn.se muna vala.
..

. ., faltam pormenores sObre o acidenle··
.

.

'.''f Segundo �nfo.rln'tlções aqui re� destdno a Flpl1anopolis, capotou acham ,recPlhicl.os ao hospitaL i:Iei
oobilldlà:s o é ntbus da -Auto Viação nas' imediaçõ1es de Ilhota, ferinO! ltíajaJi. Entre estes um perdetl),
,\@1taninenste que partiu ant�"ôn;"'\ do ,c11vei's9S passag:eiros. uma vJlSta e dois outros sofre..,
rem á tarde: desta' cidade, oOJl1! C.i!en�es di() ac.ontectdQ procu- ràm fratura no; braço e perna'tl
,. ."; ;_

f:Ç1mQ.S :cYUv,ijr' o di��.t·ór - -da refe,. res·p�ct�v,�ente.: �
..

::�
..

� L :.�'! �t...:�l·...

'S.,.
..
·
..\. ..

··,·:;;;,;··,ê1j rida '!emprêsa;, o qual;C_<lQfirmon,
....

..
oCla .�1 a notíria, S€o1; contudo, adiantar

. plOrIDEuofíes; PQdS nada sabia' rlp
!).......::-.T....T..�.:�.�.:.�.�.�.�...® e ® •.•�._,.:..n:u:.::.<t._�;u�.�...§6

��

. :�li'%···���..... pio:s::iJtivp. até .

o momento.
... ..

'

• Aniversar�ios Em informações esparsas, co'-

Instituto M.édico D.r.. CARVALHO� �I� .

_ Aniversaria.,se,- hoje o Ihídas aqui '8 a1i, conseguimos
\j, sr. :Manuel·Santos. .

apurar que�o desastre verificou�

_. Diasnõstleos Clinicos -

.

-, � .:__ Decorre tnesta data o se as 19. h!Oras daquele di-tt; des"é Tão Jogo possamos consegItir
,

�
"'" aniversario natalio'io do sr, oo'llhebend,ó�8'e Q mO,tiNo que,D detalhes rnaís posiUvps sobre ;O'

.

Metabolismo basal
-. Bletrocardíograíla Labora-m Darciy Alberto .Leobi. iOl1jgino'l.l.. Sabe-se tarnbem que desastre voltaremos ao assun:o{

tório de Análises (sangue-fézes-urina, ete.) ii _ Comemora hoie a pasa- os' fuIÜId:os'd�ni lllunle!{l ele 15, �:ei r;Qrm'en:Ol"iz�tidÍ()�O .

.

Clínic� especializada de Senhoras I!s!
gem do seu nataücto o sr. iQ.....·.iI'..._...�..

·
••
·...... :::-.'à....�.�.�..-:.r.;-.....�; ... _.._...�.·..;.�.�.·..-rn:�.:'.7'u�.� ...<O

Franctseo Klüzke,
'

(Per1urbações menstruais, esterilidade, alterações se.
xuaís, íncômodos da adole cêncía e da 'idade critica, � DR.llffONSO BllSINI

.
ínüameções genitais, etc.) ; Diplom.'pela FaC'ltldacte

..
Alameda Rio BrInco. 3 - '3lumenau - Telefone. 1.202 � . Nacional de Medicina 'da'

'0�fDD][.�lolDI'.TO"DD:.�HE'.:t�.De Universidade do. Brasil
, ..' Medico EspeCialista em .

erc'lo' Doenças das. Crianças
I . e da Pé.e

'1
'

Cursos" espectaaza:dos 1l0.

. 1 600 Alnm'e.ntação das Cria0;
I c.i:nhas, Puericultura. Hlgie.
I ne. Infantil, Clinlca Médica
I, Infantil, TUberculose Infana
l: til e D�!lças da. Pél!'l das .

RiiO, 28 (C. P.) "'""" D:and[o es'.. 1idade de ooniprar o equÍpamen.. r Crianç$. ,;

Ir"'dal'eailnien!!Ps s:obre a questão tiO novo, ,j,sto é assu:nto de poli, Tele'.: 1101 e 1099
'da {)(}ll'tpl:'a de ieqÚipam;ento ame. 1ilca comercial, que deve ser re"1--..........-............----

I1.1cauo para p parque industrial solvido pelO proprio comprador
'do. B]:iasH, Q embaixador dos Es-" br'aStUeh1O. tlce;le�,kn. 4n.r..clk
fados' Unifdi(l�i, sr. Adolf Be.rle

.

As auloTll1iacles d.os Estados .

JUl1I'Jor, fiez' h!Oje estas declara� 'Ul1I�díois deixam a I11ateria em
!.

.

�........
��c
i

ções á dllup;rens'a: (iA embaixada exame, 'sem exp'pessar qualqlltel:
/'/

'tl!.�.��!. :. '!; .•l1em' !estad'Q atenta 'aO falo de qU3 ç.1ollto de vãsta proprio. 2a., Sem� L ���." <�
."..

pUl1�eriOsa-s empliesà.s brasileiras pre qud-e o comp�ador ?rasHeiro. (I '. �. .

. ,.,
'estã'Oc >el1carUndp a compra da: ma preten er adquinr eqUlpament(O � .' ,�

\-,J .,
lt·

qUinaria, fabril de ,equipalllenti::> usado ou de segunda mão! enca...
eml s'egunda m�!O nos Estados ]1eOe",S{l que ele Ehtre e11l' contato Li �

•. � ...�?I �\.rl
Unidl{)s'. Em alguns casos; "os atj� co�n 'O consUlado amerJcano. de r.J �": ��y

'.

'

..,-: ."
vidades desehvolvidas neste sen S'BU d'istritiO. O consulado se es... �-! '

tidiQ\ susCitaram a questãp d'e su. forçará ·em p'restar-Ihe tO,da a as'" :�� -u.:Je
.

J\ A C UTI S· �:,her se coustrtu.i .

a p:olitiça dos s'istencia f.lOndp ..ü em contato fi' P f'"
Estados .UnircIns v.ender o seu ctOm' oono2JjJuados vendedores d'Út , .

." pp. CR EME
equ.i:palllenl!{), de segunda niâlo equipamenfo desejado. Mas, un..,

lliQ Bras'il, resiervandü";se a l1l'a� tes 'de ultimar a aquisição,'o pro.;' I��'�.... .1--.'/ .. r: ;
quinarIa m:ais mQ'dernft. A ,poU- puio comprador brasileiro dev�

.

�j,:.: ��./flS_._... .

'
' '. 'mu· .·tO h..a··b.I·.t .. pa.ra' fa'ze'r.. C.·a.,·x.a·..s•..'bica diQis' Estados Unmos é lógo dar os passos necessaniOs para{ J • I/��.� ..

- '
.

que haja suprünentlOS abrir se';1
.'

af�segura�..s'fl que o equdÍpamcnt9i I
'. RODOLPHO ,KA.NDE'Q '.

m�l'cadiQ
.

de maqUlinas ao Bra.. 01 exammado e aI'esta o por ----o.,-.---..:._-�--'�----__-'-
.

_'_-,'_
..

.

��_._
..

..:._�---'
' -..:._�._._

sil, oo'mo tambem a .outros pai:'
.

uma competente firma de ius..;
s:es·. Enquantl{) isto não aGont�... peção- nos Estados Un�d{ls, afim:
ce! os Estados Un'idos estão na.. de que fiquem: JOTa de

.
duvida

tuI'a11l1:eMe em mudiçõ,es d'e a condi1ção e utilidade material.
vender 'eql�i�pamenro saido das do: �nsplecionado. Seria, tambem)
,industrias que

.

o quiserem ad� utH 'esclal"eC8f..se que no. ,moi-.
qUimr. Nest1e particular, -entr:o::-: m'ênto a não ser para oHcin3s

tanro, a embaixada tem duas ob pr!oldutoras de materiais essell"{
siervações a fazer: la., se é m:aifs riais á guerra, nem mesmo nos'

a'Vitsado ela parte dD industrial

I
Estados Ul1idos se 'encontram:'

hl'aSlLl'eiro .

oompra.r.
o equi.pam:ol'�- ,�qU!ipamentos industriais. no"

.
tl()i us�do ou aguardar a POSS1Õl- V{)!S;i. '.; '"

.

, _""_-""'_""_""

.

..io
.

""_""_.... o'"_:_,,,-"-�._'�_'''-'.i\e'�:.'_''' o '·A·"'""'.......:...._....·_Aé_·..
' ..•._ ...-'-....�. o ""_;...•._:.o.:_'•._._..,.::.;......_;,,,.;; .A:_....;_... o ��'&O�'"'..;..;;.,;,;,"':"O"" .

""'_.. 'A"_�.;....:Ai
:. � .,.....-::v. "" ,..-",,-,.. "" '" .... ."., .",.-. • >.. , .. , "1'. "", .• ,v, y, .Y; •. _. _ .,'" :Y. . ..,_ •• ::v. " ;y.. .•

T
•• >",:e::.: .�." '9', ..... :.. ".,. ""'. .""';""" "

,_",_ . ""'. .:v;

tiO
de

....D

Vitimas de 'um alentado

NA

CASA IDEAL·"
Grande liquidação' de Saldos'

Indústria & o
A Questão da Compra de' Equipa....

.

mentos Americanos para as··

Industrias do' Brasil

.

Pessoas. que -estíve.ram no l'.)�
cal ,aftÍlrmâill. que O.S passageirasi
mi anaila d'e .esoapar 'do interior,
do ênibus, após p

.

desastre, che..;
garam a queprar toda uma das'
partes lateraís do veículo, i.

.

.

#

Oepofilito à d�sposição
Deposito' Popular
C/Cts.· com aviso de- 30 dias

.' !' .1 ., 60 dias
Idem id�H gfl dias
Idem ldem 180 dias

.. C/Cts� Prezo Fbo 6 mêses
,

Idem i toem 12 ii

2 0/0
5 6/0:
4 O/f)

.
5 O/o·'

.fi-" 112: Oro
6 %

5}2 O/o .'

6.0;0 .••
··

Prado, do Rio, La Menor'
e Rapsodia"

..

enC'ontra·se ii venda na$
.

farmacias' e Drogarias.
t"-'+.-:+-:+:-+:-•.. "._;_.-.� .. o •.-.-:-.•=•.;;_;_",-:+'-"�".-.•.�'

.

. Tomada por Telefone
.

NiO\.-:a Yprk, 4 (A.' P.) .,.- Ai heim'. P�'r fílvOf, cesse o fogo;
BBC anunc:io,ú que Mannheii'n a.. N[tO ha .ml:liis soldados aleril'ães
p�1:'UIlOu para as tropas am,\iri-i f:IU J.\.1annheiro>}. .'

.

'i

canas, por telefüne. ED!l·. seguida, fr prefei:to de'
Um oficial ameriéano escutou. Mannhai1n véip,uo·telefone e'coo

.

ü telefone tocar, num e(Hfioio Hmro:u a· mensagrem'.
." .

·.i
tomado pelas suas tropas. Ao .-"�+;;;;;;;.-�"-"'_;+:-':-:f:
tlo.mm� {l fQne, OUV'hU uma voz No ba.r é .nO lar', .i

que· ..d�-1zia�lhe: «Fal�- ffqru .unil, ! .� K:.N O<V.. ·.·fI1.l�>;·
funolonario 'da Pref.eitura -'Mj<úm '. :' não deVe faltar

"

!.I
.-.-�"Ei._.- ..-.-�_�_.� o�-.�-"""'�;_!L-!L"__Ji.-f';-,tF.

Preciso com urgencia ..
' ..... : .

C a R' P ·1 .I,I>:E I-R" o.;

Igua de Colonia
.

WElZEl

.

'-. .

Aproveitem as DOIDEIRAS da� ..Casas Pernam DOanaS;
30 Dias de Preços Malucos - Fazendas.quasi deGràçaI

Lavandolllse com o spbáo
: � .. .'.

"VIRGEJ\tl ESPECIALIDADE}"
da elA. WETZEL INDUSTRIA� J"UI�VILLE (Marca Re�iJtrad!l)

poupa-se tempo, dinheírn e .. abnrranimentos
......................-- -- �..�..-- _ -- :
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