
Diaria MatutinO'

Assinatura!:' « ::::�ifâl = ��� �g:8g
coloniaL. - Cr$ 20.00
avulso ... - CrS 0.30
atrazado - Cr$ 0,50

Em pri,t:;;i�O h,�all". a. ordem, porque
�-.'" ,

H

nf.;, � _J���n nada se construi!
. .T! .

.

.
GETULIO VARGAS

Numera:

DE
O ARAUTO ,DAS

BLUME
ASPIRACõES DO VALE

...
DO ETA"'AI!

mu���� • .. .....=- .. DB BB__��ms�m&&B.mE�������__�mm__ea�__mm__

,·;'�·S;1.ltl1MENAU Quinta-feira 23 de Dezembro de 1943 III Dr. Achitles Balslnt - Diretor Responsável 111 ANO XX NUMERO ; 69
____--�----s-----�� �.... ,.. .... .. ..---- ----__-=__�__�ma__mm�=-__aG�eg�'��mu�=-B ........�ae...

o Corpo [xpedicionario 8rasiI8irol�?�i!��� ed�:��!��at��i��!�:ovo
.. .'.

.

, . ..
. I'

la Paz, 22 (S. E,) - Por Luiz cido pelo Major Vaíllaroel, Ií-:i Londres, 22 (Associated Press) +-+-+-+---+-+-+;-+-+-'''0 +-+--+-+-+,-+-+"""'+-+-+ Zunch, 22 (Assoc.Iated pr.Bs,s) Zavala __ V'}'11Lt'e e quatro hora"r
D d .

M . .> � gura O reconhecímento do seu- es e domingo, a íssão Mi-
CGd b t Ih --'o Falando em Be.. rlim, o muus- decoís de assumir o pod ...er, o 1'..0-

'

.

B I embates corpo ran e ata a "'I:' � ,,,, , governo pelos paízes estrangeí-litar rasi eira encontra-se na '.' tro da propaganda da
..

Alemanha, rvo governo borívíano trabalhaIL li
.

d tá 'do ti d de" G 1 I D
v v ".

ros. Em vista ti'e .tal fato, ola Ia, on ie es a ISCU 111 o os
a corpo 'e assino oCOJe s, afiI1110U: evemos esp,.e- firmemente' para restabelecer a.

la' ,i h gada 1 C t d t chanceler José Tamayo, díríaíup ll�S para a c e c o orpo rar nov?s a aques e 'errar can-
t ompleta 'tiormalidade em iodo o

-

Expedicionario Brasileíco. Estes
Argel, 22 (Associate.j .t?l'ess) Q. G. Aliado, Argel, 22 (Asso- tra Berlím no futuro. paiz, afim de liquidar rapida- uma comunicação a todos' os re-

planos cOl1stitueIR'!lm grande se-
'- Despachos oilciaís informam, 'li:ltc.l "presis� - �nunaa-$C .9.1:.6 mente todos los sinais do golpe presentantes díplcmatícos es-

gredo militar de maior importan- tã d t d começou a .•zrande batalha' d-e I E j I' 1 t tranzeirns acreditados em Laque es ao sen o rava os encar- ":::: --

CM'
{O staco que cepos 10n em, o �

v

cía, ono.. e ",e uara o uesemnarque b 'c '

A t d 5 E O gregaça-O ariana Paz excondo lhes' os proposí. níçados com ates corp'O a corpo, aSSIno. s rapas o o xer- n general Penaranda e seu govf:r- ., .". l-'V
-,

.

::; -

si na ttalía, 'na êuwpa, ou na -

d d d
'

nas ruas da cidade de Ortono. (cito estão ameaçan o a cí a e, no, Entre as preocupações mais tos .das autoridades bolivianas'Africa, e quando chegará esta t
.

1 't'
.

d
'
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I' com a aque no en o por uas São Paulo, 22 (A. N.) - Reali- urgentes do regime que é exer- na po íttca mternactona ,

força expedicionana, direções, zou-se hontem as 20,30 horas no

A «Internacional» salão da União dos ex-alunos
,

b tituid 5 "Ih" d
Salesianos a solenidade de pDS"sera su 5 I UI a rru oes e rus- se da nova diretoria da Congre-

por um novo hino sos para atacar gação Mariana,

Moscou, 22 (Assoclated Press)
'.-- Foi anunciado nesta capital
que o hino nacional. (A Interna
cíonal», será substituído por uma

Imarcha de espirito nacionalista
dê autoria do COllllposhor Ale-Ix.androv, natural de Stalingra-
do.

.

Presos
de alta

por crime

traição
Estocolmo, 22 (Assoeíated

Press) .- Informações aqui che
gadas adiantam que 5 milhões
de soldados sovíeticos, se acham
preparados para a gigantesca
o:l1ensiva çle inVel'liO, a ser des
fech.:'lda em breve por ordem de
Stalin. \

o Eixo

Oficiais uruguaios �iü��res;��(:s��:t:de�:�
adidos ao Exercito -- Foi oficialmente divulgado

tale que o ataque aereo do dia
Rio, 22 (A. N.) � Segundo aca 13 do corrente, efetuado por for-

espera a I b,a, de .llnu�1Cirrr em Uruguai:1J1.a I mações de bon'1bardeacores nor-

0. �nr. B'all�(a L�iz_ard.?, 20 on-
I te americanos, teve como obje

pelo Canal crais uruguaios VIrUü Laser esta- üvo a cidade de Kiel, na Alema
gio LOS corpos de tropas do nha. Foram Iam adas 900 jonela
Bmsil. das de tombas ::obre essa area

, Argel, 22 (Associated Press)
',-- Como' acusados de alta trai
ção o Comité Nacional de Líher
tacão mandou prender os Snrs.
Marcel Peyrouton, Pierre Pois.J.
'son, Pierre Flandin, Tixier De
! sijnancudt e André Albert,

invasão

Operações contra a

gaçao tenta no mar

na\re- Milhares de nazis,.

Egeu MO��U� 22S:!:':I�:spW")
- Anu'ncia-se nesta capital que
em: divel'SiOS setor.es da Il'ente
l:orte, foram sitiados numerosos

contigoentes nazistas que esg.p
sendo dizimad'Üs pelas tropas so-

'Vieticas.
'

germaniea,

Uniformes aos Jomaleiros
Sf;:o Paula, 22 (A. N.) -� O ISindicato das empresas pIOpáe-

. .' fatias de �mnais e revistas do

PJ!.OU a receIta B a despesa I Sãü Paulo, ofereceu 200 unH,?�'-
, '

mes aos pequêLos vendedures üe

Belém, 22 (A. N.) --, Em receu- I jürnais, como dadiva para aS
te decreto o Sn1'. Int'erventor Fc- restas de Nutal e Ano Bom.
dera! fixou a receita to a des-

\}esa do Estado para D exercicio
de 1944 em; 57,938.970 cruzei�

Londres, 22 (Associated Press)
- Numerosos indicios proceden
tes de todas as partes. demons
trauI que a invasão aliada atra

véz c.o Canal da Mancha está
sendo esp-erada pelo eixO'.

Cairo, 22 (Associat:ed Press) lIaS bomtmrddros (Ja RAF e pc
� O .alto comando da RAF co- tas forças aercas norte-america
municou: "Durante a seman.a, Dil". Na noite bO dh H), bom"jJul'

, 'reaiizaram-se'dí\iel'sas .operações adros pesados da RAF, araCll
diurnas e :noturnas contra a na- raIll ü pO!iü de Solonica', 110 sul

.

vegação .tnüniga 'no Mar Egeu. da Grecia. Foram ohservadas
Mau tê:mp,o dificultou as Dbser- grandes explosc'es lUlS pl'Oximi
vações, iesultan{!q porem, que dades das defesas anti-aereas e

numerosos barcos de pesados noutros obJetivos, Durante esse

portês. que tentavam abastecer periüdo foram destruidos 2
as ilhas ocupadas pêio inimigo, aviões inimigos, não havendo ue

./ 'JL.;.. �oram. atacados COlll, exitos pc- 1:08sa parte nenhuma baixa.

r�

O Gal. Tito,
meado comt.

chefe

LHoll.'inas Diari&s
Rio, 22 (A. N,) :_ Atendendo a

afluencia de passag.eiros, a admi
nistraçÊ.o da Central do Brasil
determinou que a partir de hofe
até o dia 2 d2 JaneirO' proximp
as Li'.orinas trasf,ega;rão diaria
mente ,entre Rio-SLo Paula e

virse-versa:

1'.os. A Visita do PI'esidente
Var as a S. Paulo

'"._"_'<":,-:-:
---�.... '''"��------

,

!ROmPidas
as liuha,s alp-

ENCERRADA A "SE� Inüs na Russüt Brallca

MA.NA DA RAÇA" Moscou, 22 (Associated Press) I Sã.) Faulo, 22 (Á. N.) - Com: neste momento de guerra, ao la-
- Anuncia-se que as tropas rus- mro brilhantismo l'i:aJisou-se ás do das nações unidas, se sent�

Rio, 22 (A. N.) -- Em, sessão sas wmp'cr:'cffil as linhas alemãs

j19,30
horas no salê:o nobrê do perf.eitwnente a vontad:e na de-

sDlene íoran1t!'no dia20 ar,üit.een na frente da Russia Brnnca. D. 'E. f. p, 11 Eoli::nidade de inau, fesa da causa pela qual combah',
Neves cerrados os trabalhos da 3u. se- guru(;fo do serviço ele assis. [-arque o Brasil, pelas suas tra-

Lisbôa, 22 (Associated Press) mana da «Saude da Raça>>, pro- _ I tencia aos trntalhadores inte-. cJições, pd1 SUl organisação, [.C
-- A 1Academia de Ciel1cias de mo\'ida pela Sociedade Brasilei- Subvençoes hoctUélis. Grande numero de !}es- la sua vida, é um p:aiz demoera-

Lisbôa, receheu em sessão o S11r. ra de Or:dog�a: e sob os ausp�i-
a Museus ::,oas S2 comprimiu no recinto pa- tieo.

,fo_ão Néves era Fontoura, Embai- ci{)s e alto patrocínio' do Presi- ra {)uvir a palavra dos orwlJr·:::s Nós 11&0 temos reedo da pala,
xadol: do Brasil nesta C<-J.pital. dente da Republica. mormente a co Chefe d�'l Nação, Vl'a democracia. Apenas ·ent:en

Rio, 22 (A, N.) -- For aberto
Sua Exc21encia Dr. GetuliíJ Var- demos que d.emocrada não é d'e

um .credito de cinco milhões d!3 . .'. !, l'b"l'u'ad'e t5m
gas que presidiu ai robl'l! solem- magogIa, oemo 1 ,'-' ,

cmzeiros para importantes rc-
dade. O Presidcnt:� Vargas llldea- bêm não é licença ou ilnarquk

f.ormas no Museu Nacional de . '..l. "t"'nto.. 'doo 1)'''[0 Inkrvüntcir Federal tenho seupre onvlUO iA �
.

Belas Artes, Museu Jm[Jerial de 'd
.

d'-

d,,� São Pau lo Dr. Fernill1do GJS- tD;.!OS iOS brn os que vem a cor
PetrD(loIt!s, Museu de Ouro Pri·-

eta,'� 'do. pro;Esf.'l)i' Can6i.lJ Mo� riencia da �lacionalidade, Nesf
tu e no 'Museu de Sal:ará. .

D F I P f<>cl'n1() ouvi a palavra de pr<ta FiU:o, Diretor .,':'. ,'. :.; -

Capitão Amilcae Dutl'd dJ Me- fessol'c\>, -estudantes, io rn:aHsti

A
. .

d L S C I' nezes, Dir,;(or H2ral do D. I. P. e de todas as clas�'Cs intelectua
Uni acontecimento que ficará Esta folha quer pois apr€sen- RlVefSano a . • ato Icas 'e rOl' outras altas

aut{jridad�91
merecedoras dr: r.osso apreço.

indelevel na vida da veneranda tal' ao sr, Oswaldo' Odebrecht' 'é f
...
Oi vÍ\'am<:'ílte

.

apldudid�
.

iog� cantic0
..
da mou.d,l.u!e tem. scmp.ifigura do sr. Oswaldo Odebrecht exnla. Senhora as homenagens São Paulo, 22 (A. N.) ...:.- ,A apoz s.a :ontrada no scdaü \10br0 em mnn um ec:) de slmpat.

Porto' Alegre, 22 (A.' N.) -- e sua Exma: Senhoril é a forll1a� que merece e EliOS cdoís l:OVOS dou! Liga das Senhoras Ca{olícas, COll-:' onde se !lroCCSH)U ,a illstolaçào I E até seus bmdos de revolta e

O Cúl'pO c:onsulilr desta capital tum neste fim de ano na Capital torandos \".otos prosperos e fe- pIeta toje 21 anos di.! valios.os do import3nt<� s"rviço d2stina- contraIU em mim, a compre-E
prestou significativa homenagem Federal ele dois filhos dD casal, Jjzes para a'vida profissionai que � serviços prestado"s á São Paul'Ü do a amparar o trabalhador in-' sf.o e toleranci�. ,

ao Interventor Federal, 8n1'. Er- d,] sr. Dr. Arno Odebrecht pe� iniciarã-o,
'

j
no camljo da assistenda sociaL telectual robre. Dando inicin ao Sinto me por lSEiJ, perfcltam,

nesta DDr,nelle� d qual consfs- la Faculdade Nacional de Direi- ato o professor Candido de Mo- te a yontade .apesnr da comO(

!iu Dum almoGo oferecida fi Sua to da Universidade do Brasil, ta Filho, pronunc:on um vibran- qUê m� domma, para Ias�r.,
Ex-elencia 110 palado dD Comer- B do sr. Dr. Ralf Odebmcht,. p'e- �.:,:".�:7:':':-:::::-; ••••�.�.�

.•••••!Y.';�.;i(,��.i����! te discurso que foi saUc!ilC.l.U C-Jl1l.1 cs.tas de.ela.. rações. E, pa.rtIcu�cio. O chefe do governo gaucho la Escola Nacional de Agrono- \� . !l'2p longas salvas de painEls pelos mente, �o 10Yel�1 t35tudant; e J
'aH compmeotiU aéompnnhado do mia, t� C'asa ,Ias Louç(lS

. :j I presentes, Em �eguida fellaram r imlista, devo dIzer .que S.dO P

M.a.jor V:�.ldO.....B......•.
a

... rc.e.l,.tes., .S2uasSiS- . Ma.s ?st� acontecimento !Ião tli .� U
.

ii � lilj os S.ms, José .JUli<l.ni,. D,retD)' do i fundamó?nU� �impatlca� :.
tente mIlltur',4chando-se

pre�en-l
aLegrara t[.o SDmente aquelu ve- h . :1 Ser\'iço de Assistencn dos tra-!lembm!lça de qUê! .,')s tra;baJ

tes. aQ ag,rt.v.,;e·•·.. ·05. ·.consu.
ks dos neranda figuril p.tol1dro. 11.0.

con- 1 t: ;} j balhac!Ores. intelectuaÍs, SFenl.:ef dore.
s da impreIl�a devem

Estados Unidos, uu Espanha, da qUiStil do progre�E'o para este ri- f�; Kleine &: Mefzker' -- i� I Vampré, li:'nte catedraticu da Fu- mt'lJ-,or rCl1Umêl'açao.

lngl.aterra, d� .Mexíco, d? Para- CD VaI:; d:C? Itajai, 'mas tamb,em! f� :l í culdade ue � ircito c Ed\.Eil'(:(� Pé_!8 Ai�ti,gamên.te .o,)�ü:�Hlva-s,e
gU8.1, do Peru,

..
d
..
a Polo.ma e de '�" .tOdOS.' 1

..l0S.
qUe C.o•.

nhe
..
�el11os [to 11!

Rua 15 de Novembro, 667 ---.- Fone, 1.076 :lI grini, PreSidente d.,a ASS.o.cw,;a_o l:D:mnJl' a.o.s _

.. lePI.esc.I.l:ant��vanos outms patz�S, ium tempera da Fanllha Ode- I ; __ CAIXA POSfAL, 3f;l :ll da Imprensa PaulIsta, p81'. Ul:l- pmz. no parlol�l�l�t:, �," pai,
br'echt e poderemos contar com : "":)! n:o levantou-se () Snr. Pn'SH!cn- patnu e repetld-::..... d� que
maís dO,is 10vens e inteligentes fÉ -- B L U M E NAU- g t� da R'epublicEt .que 'de i�llIHO' pais da patria eram re�lm
conterra11e?� capacitad-os para co F. B viso. pronunciou um rapldo e p�dra�t,os .di1S le,tras. HOle:laborar .cfIclentemente el.? nossa

}� Presentes 'para Natal' :1'
foelíz

di'.�curs.o.. ,'.
ha

Pl1lS. �a Pd!�H, e. ncla�
esfera ecullomka ou sOClal. ! : Seo Paulo, 32 lA. N.) - A bn- t�Qd.;m deIXar Ck toeI' I�perCl

! L' P I l lhante oração do Prefidente Ge- profunclamanie s�mputlcil a.
. •

. '. • t: .. ouças e
.

orce anos :� tulio varg.as finalisando a ceri- daç[o deste ssrvlço d.?
mm

Ult lno
.

. I: t H Aparelhos para café, chá. cafézinho e jantar. nacionais e estrangeiros g mDui:'lde inauguração do serv�ço da ao tratalh<1ClOl' 1l1�e!e'
...... 1m3 . ra.· tsnor Iva t� ,-Venda avulsa de pratos. travessas etc, de todos os tipos. �l de. assisten.cia ao. tral:;alhado�' m� Os �enLor�s. puueJ1: �onl�l c

• 1 .-'. -' �,.: ARTIGOS de: Alumínio. Esmaltados, Feno. Vidro ETC. ;{ telectual I;abre e o segumte: apmo n:OJülú mateIwl ao f!
LeOIHURS IlHO. Jogara:! : :' ('Devo confessar que quando eu'" i}o"para a fundação que aca

Rio, 22 _- Hu. pouca possibi- l� fAQUflROS COMPLETOS· ;5 trei J1{�sta saLi neo sabiu hem o .se instalar, não só yorqui
�id!lde de b;onídas integrar ° h :1 que aqui se I2alisaria; devo ago-' duz o,espirito da lel� comc

se.lecIona.dO pm.:liSi�.a na.' 4a... part�- g e venda avulsa dos artigos da Wo1ffmetal H Ira. dise.[.'-vos (.la. m.ÍI.lha s.urpreza, q

..
ue enc?ntr:"pro�ui1Qa �es,da com os can.ocas, a Sé'r reall· ?: :5 da agradav"l slHpreza pelO cra ,no cora(,�1.o (k tOGOS o

zada hole á noite.

t� g I que· H.(.ato dp pn�senC.inr, n

.

.este

SilelI.o.s.'), '.'
.

I �

.

_.--- : 'U"dr· b �� pequêllO recinto" mndenSilrlo da As llhulla pala. ra:; �t:
O arhiti'o 4Ia p�jleja: lYJlJU. ezas para ,-,osHl a n intelectualidade, que transpar2ce do Governo foram receblUi

O? Á b 1 T
'

d ,�:
._ .

. _ '. I:. IH! fl'"lonnomia de lodos como se prolongadas s.alvas de. 1
Rio, �-:--_ ni a

. eJa. as sem r 6i. t U
-

o arbitro da partida (le hOi(� i;n- r: Entrega q dom.cniO . ;. lOdos a irmdíassehl. Bem dÍSSê- ..e termi,l1uda a c",rimouia o
. J

H'.. .. )
. .. . ��� 1

<' ., .••·1." ., 8 ."\. ',;'sitantê l'etll'ml-se do D
tre C,Ul·l.'·OC,<>s e., ·PU.llIisÜI·\5, , , < "" a.••••••••••••••.� ••�'.!..�. !dlll o" ül(l<lOte,., qlll. () W:;l 1•.. " .'

- ti- t

��...,.....,,�'.....,...��-"""'�JtL-_��'q��
" ....... "'" '--- ,

no...,

em

aliado

O. Snr. João

aHad') na ama em que opera com

os seus gllerrilheiros,

Cair!), 22: (AssoClated Press) .....,..

'Ãnuncia�se nesta capital que o

,Marechal 'Tito, foI feito pelos
aliados Wmandal1ü: em chef.e

�ignificatiua
Homenagem

Em Direito e Agronomia
dais distintos jovens

graduam-se
blumenauensBs

Amparo ás fami
lias .dos operarios

, La Paz; 22 (S. R) .- O· gover
no em reunião ministerfal, reso[-

: vcu que sejam indenizad:Js
de acordo c.om'as leis trabalhis
tas· os membros das famílIas
dQ� operar[os mortos eu; Vatavi,
devéndD o!=ürtunamente ser dúc
terminada a abertura do in

quer�to 'pal�a. apurar as rêsponsa
bili.dadcs n'O$. acontecimentos. Na
referida 'rettn1ão, ficou remIvida

.v i manter enl. vigor a COl1stituiÇ[D;
,_,...,........ ;;�de 1937, conservarido éill seus

!.� 1>!J3tOS todos üS -tuncionElrios l)U-
hUcos.

'

J
I
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Rasil Radford B
'. em

Barry K, BarUS8

-

Dr. ""t\:rm�.nio Tavares
A5s�stent� do Pr,of. Da ..... id Sanson

cialists em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta.
nsultorío modernanienre instalado em caracter permanente

nesta cidade á
'ua 15 i!c NO'Jembro. 1393 • (defronte ao.Hotel Cruzeiro:

Operações nos Hcspitces .

��J4;�·""""iWW·#�jdiif$i.Wi#�SWilIa MSiiMs
I

id.

Rua 15 de Novembro, �96

:,iTE

te' Valvulas
"aCTOR

1&.kfJelll&f}$(ulJ,4�

UdtU·���
FERMENTO EM PÓ JlBACKIN"
AÇUCAR DE BAUNILHA
JI. • .,C411 <4'�;,tBEÇÁ BRANCA"

par_ •• bolo•• tortas d. NQtul.

..... pOSDEPUDIM "CABEÇABRANC,Au
parei a sobrtÍlII.sc:I das FestQ5.

os melliorei! pelos precos meneres.

,.1 CASA DO AMERICANO, ,Sfi('�,.. .;

I t,

..

ti6r((W�o de AUTOMCVil.",'
.

l!Ifa�" .
'.

I.�----=====-------���

t Consumidur
'

'! Exija Mant�iDa fRi8ôB
i

Exista Onaii�p,dg qUB Ur
i

Mas não é fRIGÕJ J

'.' .,- ....... _,;', .-_;. -

-:

A�tençClQ: '

i.E N<.H A'
tenha s�ca eSPIl�ial, taça sua
encowenda,Dêi �JNA KSM.\.'·.Ó

"

Telefone; lO�8 ..

.'
.

,BlumellQU
�. _ .• __ .�_.�••. '-r, •... _ ...�-............,.,��.

fAR.INHA aABY (Amido damilho extrll

NEinado) po,o:gu!o:z:�il'llOs do ps_tizada

Durante o mês ciG DEZE1v1BRO de\'erã()"'ser pagos os
. seguintes [rnpostos; .

;

'.

•
,

. .. ,�:
.

COLETORIA FEDgUAL. � Não há impostoj,f 'a" pag3f.: '.

COLElrORIA ESTADUr\L - Não na impostos.á. Illigar. ",C.
"

.

iP R E f E í T 'U R AS:
.'

..

'

....
,

..'.
. . .

BLUMENAU :_ Na:) hs impostos á pagar. .'. .' .' .'

GvSPAR • jmpostos UP- Licença s/Gndu Abatido, 4' trime$t�e;
SRUSQUE -:. Não na. impostós á -�agaI';'

."

INDAIAl. .�. Não ha irnimstDS á pagar.
TlMBO' �" Não ha impostos .,�. pagar.
RODEIO -- Não ha iraposws li pagar. ..

. . ..

HAMONI.t\ � Imp. de Licença l'l!(h'ido aháWIg '" 4- trimestre. '

RIO qo SUL - Imp, de,Licenda sJ(}f}do ADl:1li(a c f ttilll��t!";e.

Di5tribuidores:�JOHN s: (IAi., LTDA.'
..

Biumenau. CaiXa Ptlrtal 109
.

I' BlumenaR - Sta. (alarina

ITintas
e vernizes - Materiaes

-

para. pinturas em geral

I 'Tio . em bisnagas, para artistas
�!IJ ·,p_l�··eJ.I!!t!6 3ItJ!tt!jW"".:_��:·._.�J'_; ,,'$ ,.lu","! .\·.lSi�� j .

li r �ui
.:� �"':-_.,-'"'
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Diplomado f1.a 20 anos" e com p.rátiCil nos. principais hospitais do País.

HEMORRÓiDAS, VARIZES <ytIAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS

nN "';;; O Rio, 22.",.
'PEn AS; SUA CUBA SEM OPERACaO E SEM D B. _Inter··n·-�u.4....��.",i""" Hospital daCura da Gonotréa em poucos dias v r-'!IIlB..... '" a. "'-

Tratamento ospecíalisádo, por \tlOdernos métodos e eficientes, das
- BeneHcência Portuguesa, a·

doenças ele eenhoras, críaneas.; coração, pulmões, estômago, J'íga- fim de sofrer uma operação
do, rins, bexiga, Iutestínos (di�enterías, amebíana, colites, prisão cirúrgica. a princesa Eliza�

B· ·1·
..

r'b I d 's '1
deventre, etc.), diabetes, obesi�lade, reumatismos, sífilis, malária, beth de Orleans e Brag�nça.

:ras I' e I'f'"a's' ,rI una e" eguran- . opllação (mal da terrat, erisipela, eczema; etc. Seu estado e' satlsfatórío. E'
:

. .

.'
. ".

..' '.
.

.

ça Nacional
: '

Diatermia - Ozouotekia-Electl'C Coagulação genítora dos prínci��S O. Pe-

incJu.·.,i.dàs."e ·.�x.cluid.·.;�..·.s da lista. n.é..gra
Rio-OTri�n�'de ��- ����IT�OO�P�A�U�"��!�!���'�!-�'-��B�L�U�M�E�N�A�U����od�r���i:�1�����J�����0��.�����te�1_il��m_.o

W h
rança, em suá sessão plenáJ a. .: 'I

Ifi�,,!\!it '!!l",iIi! eM �:;;;;;;;;;g;; 8'

as ingtpn, 18-(A P)-- FO-/ todas as suas sucursais; ..', Her- preciará em ultima instancia, a T b I d Sram inclUidas!la nova lista �e' bert Brand, Rio; Casá Wagner, apelação interposta pelos espio C r-.. o n Ia C· a· " S o" C 1111 a I r·l' una e ....

gra �orte americana. as segum- I'S, Paulo; Moyse:::l Cohen, Rio; õesNielsen Chrístiansen e ou
... v

tes Iírmas do Brasil: Bernard .Construtora Orafica Ltda, São tros. () Tribunal." julgará o ruo SO.·mbra .A., rniga
.

Boehnke, do Rio de Janeiro: Paulo: Cooperativa Agrfcola Ni-
-

Albrecht· Iser, de Juiz de Fôra; 'po-Bàndeirante, S. Paulo" C3r'
moroso feito quê' se compõe N

-

I' de mais de 30 volumes. Rela· Feminilidade aCIon "lErnest. �Vo!ffang [es, do' Rio los Dobderkau, S,. Paulo; W, tará o processo, o [uiz Miran.
. V,

de JaneIro; -Iohanne and Ile Dúbois e Cia .• Rio; Alberto Ex' R
Shupp. Ltda., do Rio de Ja ner Kruscer. Sr Uia, São Paulo'

da
.

odrigues.
.

.

I Por aquela rua agitada-que é meu, caminho de cada

nelroj. Kurt Struben, de São Híseto JUjh.vara Sr Takeuchi d� ·-·-+ll·-��·�·'_+-+-:+'!dia-a�l.daiam ante ontem. uns homens da ,Prefeitura "fa_. R[Q - o' Tribunal de Segu:

Paulo e George .Alvin Reisseig, Cafelandia, São Paulo' OUílher- Ânte rOJs'to do' no' sendo tnuerno ". Fazendo moemo ... na nrunuoera+ 1esoi rança Nacional absolveu Auge

do Rio de Janeiro,' me Leutzgen, S. Pa�lo;' José
..

-1 '.
.

.

lJ. "l_1'as frias cortaram galhos e ,'Ialho to rtamente neetidos dr: lo Candiori, .
de naoionalidadr

,
Por .outro lado, foram retira- Machado.' Paranaguá; Farmacia verde torte, das Ú1'V01'e.r:; iquais e resistentes. fi) aquela nua, italiana, .acusadc de. quando SI

das da _list� as firmas que s.e Alemã, RiO; Francis Cogiunta, dI'go Pena'lll'IIII'tar
.

quasi se'f.n fol�asj é auqra, cm�lada 1.Ul cidade palpitanl�, encontrava junto a sua bane

seguem. Cía. de Produtos QUI- S, Paulo; J. Sanches· & Cia., -1'1 uma perspectiva ptndaeenia, {ma, longa, penetrante e tria de jornais na praça da Sé, er

�icos� f\nilinas. e M<:Iterial Téc- Rio; e Serralheria Artistica, do
. como um punhal. . . S. Paulo, haver injuriado

rneo, RIO, S, Paulo, . Cubafão e Rio de Janeiro. .

RI()-Sob a presidencia do Lá na ponta, o céu sangra um poente comovido... Brasil, empregando sxpressã

·+-'-+_;_+""'7+;_,;.-+.;",;.+_;_+-+-.0 .-+-.-+-.-+_:__.--.-'+--t ministre Barros Barreto, e com Ontem, diante da tarde emotioa daquela Tua} um se· grosseira. '$,'

a presença dos demais mern- nhor VUlgUT, que esteve uma vez no "catê de la Pais", Na sua decisão o juiz ce

bros, esteve reunida a comissão conseguiu "sentir" isto: Teodoro Pacheco declara �e
nomeada pelo chefe da nação ---,-Europeu p'ra burro ! expressão grosseira atribuid'á a

para elaborar o ante-projeto do 'Disse essa coisa apontando me aquelas árvores acusado era muito vaga e in

Codigo Penal Militar, tendo os semi-despidas. I precisa e não chega a cóníigi
trabalhos se iniciado ás

.
9 ho . Eu, a üuica coisa que sei "sentir' naquela rua assim rar o crime de injuria, não ati]

ras de ontem e terminado ás tao "elaborada" pela esteção artificial, é a suii linda fe gindo nem de longe a hon

7 horas dê hoje. minütdade. Ela é lodo um destile de manequins da moda. e o decoro da nação ..

A comissão presidida pelo Aquelas árvores estandardizadas (a estandardização pm'e- Além disso, frisa o juiz,
ministro Barros Barrete, que se ce que é uma condição essencial do "chie") enr.olhera'llz,·se acusado apresentDu atestado

vinha reunindo três vezes por um pOUC'l, com a gesto de uma rnulhà que enrola os seus de quasí todos os jornais' q

semana, á tarde, no Tribunal de "visons" moles sobre as suas [(is neutras, mesmo que não· se publicam na capital band

Segurança, prolongando-se uI' faça frio. . .
ranfe, abonadores de sua cc

íimamente os respectivos estu' Essa atitude de inverno vale pfll' um gesto lindo de duta. Acresce ainda que An�

I
doq até altas horas da m:ldru· fé: é cl)1'11.o persigna?' sé a gente, 11WSl1W que nelO acredite lo Candiori, é

casa.
do com b

F.el.'ID€mto _. A cucar de B.·êu;milha e P6s l)aru,
gada acaba de concluir a sua em nada. . . G. de A. sifeira. tendo 8 filhos brasi

_ incumbencía. devendo o ante-.. . .

ro'5. Veiu ao Brasil com apel

Püdins }I€ddros, OSbons amigai:! de todas pmjeto do referído Codigo ser Anlversanas 1m Wezlel',. c,Jm ,0 nacnnento de 1 ano de idade.

as Senlloras, entregue na proxima semana .

uma 1'obusm mellll1a. O magistrado couclue diz(

.
.

ao presidente da Republica. Fazem a.no� llO,Je: Falecirnentos .

do que a frase atribuida ao

Fa'
. b,';;c'a de 'Ga+ta 1·'='A:.o.�.�.-.-:r-.A:'C

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

t::i _. - - • - _., ,_..
.

a
cusado poderia ser tradm

'.1· ..

I 5
.

� - - - _ _••••••0 x.:.• .: _�.'"••�••�•••� - .ti S1'a. D. Elia B, llemmer, D de modo diferente mas nu

"Alfredo Me
- ,,0, r.- d' 'd ç' r:r 1

ia 21 do wI'i'enle faleceuo.. .

.

..... .

rlng +.' Já fez a sua compra para as Festas de � l!Jll{t espos{!- o �nJ'. ,,.'((ter Sn.J'. Paulo Jlolkert) que c:untmXt c?m O .se�tt.jo qu� lhe emp

.. Como nos anos passados a +
.

�

• f!emmer. 41) a/lOs de idade. t0U O mdlvlduo qlte com

Fabrica de Gaitas "Alfredo He' :: Natal e Ano Bom? : Nascimentos Com 77 anos de idade lalecet� discutiu, provocand? a ira

ring" :festejou cond!gna�ente'� N" ? ; ontem em sua rcsidew:ilt na ma pular naq�el.e amblente�_ .e;:

entre. t?dos seus funclOnarlos a .� ao . .: Desde o dia 20 do cOlTcnte! SilO Paulo, () Snr. Dr, F. BCi'f}el', gad_9 patnotl.camf:'nte de�ml
cespedlda do ano e' encerra. l ,,-

.

_ ,:. e�cont1'a ,�e, e�l. t'e"tas o l{ll' do I residente 71{!. 'wi'iolS (filaS .lw8ta cio naçao, em vlrtu.de do t?rFlel

.Lll,eritod?� �eu_s trahal�os q.�_e,'1;:;� Então va a Cas �
. 'Pelter ; Sm'. Anc/te H!etla e de D. Ama-, flade. menta dos navIos brasileIro

so se relntClarao no dia 3 tlo' '_... C".., ;'" r..
·

": ..... A
-

-Ã -.·...
·:...:"'·".·...

,

• .
!- :4"

�.
'+ ®••• :t:••.••••••••• If••,••_.G!? 0��-4>.�� ..:++.+.,.�._••••+++0 """' .,. --: ,.. "" v,.. .... "" ...

proxlmo ano. I ,11, --,.
.....

;.

. Contando. �om a presença de':" .. � SOCIEDADE CARLOS GOMES Infrat()l'e� lIa Üll.H:};l

mUI�eros, VIsItantes dentre �3 :: .:,
quais destacamos. <2.. Exmo . .J�IZ � que oferece'seus 'grandes : I

Ficam convidados os srs. sócios e exmas. ramilias pu-
Doutor Osc�r Leltao, Capltaes 0 • ra o baile de gala a realizar·se dia 25 de dezeobro, com

Jorge, MariO e Magno, do
e

. ;\.
G) inicio ás 21 horas.

n?ss? 32 B·C �
do Sr. Z�droz- .�. e UQnOul5Simo5 sortimentos �. A apl'esE'ntação do convite que está sendo distribui·

OI! d��etor'��e31der;tte� da ll1�us· � , .:. do é indispensavel. As mesas estão a veo1ia no ca!'tório

frIa Artex, JUI.�· Substituto .� _.- de ::, Nóbrega.
.

Dr. Eduardo da Silva, esta festa ..
• Traje de baile.

��I;��:;�a��N��n�(j ea��t�es��: .'i, Tecidos, Armarinhos, Chapeus, Pe�fumarias, :; •__•., __ +_+_+ __+'_.'__ ._+_+ o+_.�_+�;D��e:�ri:_._�,_+
tenOsa. camaradagem de todos. i ETC. ETC.. ETC,,_ :?liL MiM' ii""l'" "!13§i§íiif-� 811

e nossa parte. somos mui'
. .ij ..

a_

tisfimo� Wàtos á Exn;a. S�a. _D. �

I' . I
;

· AlIce Hermg e demaiS dlshn' : Casa Peitar ;.
tos �lementos. da diretoria da" , ::
�ab�c.a, de ?alfas ."Alfredo He- • :
rmg'

.

pela fIdalga atenção dada � ..

ao representante desta folha ® �ua 15 de Novembro, 553 BLUMENAU m'
que ali compareceu.

.

� + .- x®.-•••••••-.'
·

••••
-

•••
-

••0

AFabric.a de Produtus n
..

uimicns Auxiliar.68 Preceito do Dia
Y Tanto DOS fumantes invete�

"BRASITEX S. A." jtBrados impenitentes, quando
nos tomadores de rapé, os

.,'-_ clássicos sintomas da intoxl·

São. Paulo,
'.

Rua. A\�rconi n. 124 - 5? andar cação lentn pelo iumo (taba
gismo crônico) nunca deixam
de se manifestar. Podellt t&r·
dar,. mas não faltam. SNES·com escritórlo eill BLU�IENAU á Rua 15 de Nó;em

Dro, 462, Caixa Postal, 146, Fone 1309� deseja entrar
'.

1"- • •

de' A • �ilmI!
.áJ'Clunciem neste DIi

em·· re ..ê:l,çoes ci::)l)]eTClalS com to as as labncas de pro. nUnCl€m n-este diaiio. .P'!i5�II!!!§i'ii'R�g�íi2&&ti4!liIiifllG
_1

dutos quimicos do Estado, fabricação 'de produtos

ma·I.e------
..---IIIIIliII...IIIII!I!!IIiIIIIi-II-!ili!lE--�_iI!!fll I BA'R L�_ l\/fOR'TE,nufatul'ados, .oleos, fornecedores de matarias primas e Dr.. C A M A R A

� .L.�l.f_l_
•.• '.

d"
.

'.'

t .
ESPECIALISTA

IDmer10S, seJa como compra or, seja COril0 represenan· TRATAMENTO E OPERAÇÕES DAS DOEN()AS Dl!: SENHORAS ffiAT.Af\OD f\E f2Af7ATA'_
te ou agente para os outros Estados. Molesttas das meninas e mo�as. 'DisturbiQs da idiule crinca. Per· U Y\ U U r\

I!:\�
-,.... � 1:\

.

I
turbaçoes neurn�glandulares. OPERAÇOES do utero. ovarills.

� .., ._..�._."�._.._.+_._..t._.".__._ �o.:,.•••�••_'l.
-

_.- (3 trompas. tumõres. apendice. narlHas. etc.
. BA.RA·· l\. J("OXl

Ab t DASP
Diatermecaagulação - Ondas Curtas. . ll'J.. TI

. er. as
.

Inscri
..

çoes H.'o
_ ,para rpes- 'I

CLIi\"lCA EliI GERM.

d I- b
. Coração, pulmões, rins. ap. digestivo.'

.'
;' .... tres e

.

10 as
.

..' Varices.- IDearas - Dcenças Troplcaes.
'. Do De

..

lega
..
do. 'da Divisão

I ções
serão en.cerrada.·.s.. em. 30

CONS.: Rua 15 de Novembro, 1186 (ao lado do Mofei Elile)

de Seleção do DASP recebe" d.e janeiro de _1944.- Condi· RESID.: Rua Amadeu Luz. 23 - Fone: 1226. - B LU M.E NAU

mos

..
0

....
'oficio .�bai�u para r ções__S? PQtlerão insere

..

ver- .., ..__._ ......... �__

ser â�do a. pubhca�ao: i se candldat9S do sexo

mas.,. �'�r... :
.. Redator-.•.l. '.::- TenhO

..

eulino. Lim. ites de idade: 211[ f.AR1\1.ACtA' E P�R�U 1\1;'.4 �.I ..A
o prazer de levar ao vosso e 38.

. L I. lh}\j{\

conhécimento, para a divul- Provas de seleção- a} 8a-1 ELLINGER ®. elA.
., gação, que julgardes mere;' niqade e .capacidade )ísica.; RUl:II. 15 d�_ NOllllem....ro..• 5.08..

car o assunto, estarem abef- b)-escnta de pllrtuguez �e:
u .., Y

�
g

tas as Ins'crIções para o con; aritmetica. ...
.curso �,e Mestre 4e' Linhas ..

'

c)-pratiCa de servfço.
;. �lo Ministério .

da ....Viaçãa e.' Prova de HabHitação- es·

'Obras Publicas, proID{)vido crita de geografia do BrasiL

.'
pelo [)epartàmenfo Adminis- 2- No posto de inBcrição

·

tr.ativo •.do Serviço Publico mencionado. os eandidatos
(D'ASP),

.

.

.

'. ".

poderão obter os esclareci-
Local de Inscrição: -'-o Rua' mentos que desejarem.

. Eelipe. Sahmidt ri" 5, I' an.dal',
.

3�Reitero·vos os meus prow
em Ii'lorlanopolis,' diariàman�. :testo$ de apreço.

,

' 1e da 8, 1/2 �s 10:J/2 ,horas;. ;
'.

.• O. CAMPOS
·

.

exceto, ,aos sabal1Qs� . .•.. JJelegado da Divisão _de Se,
lf'

. .Qno do .DA$P:

Maior deposito de:

P,erfum'arias
{Artigos papa' ppesentes)

'. Especialidades fannaceutie}\,fo; Drogas e
.'

Pl'odnto:s Chimkói:;
','

'110 lVfRO P A T I A

,-_ : ;.
.- .

Firmas··

.
.

·

.:·lndús.rias Gerais
, '. . .

.

E,�sSio/Medei���S;;t� I

'\ Aos nOt;_S� freguezes e
.

cp..tWJfiÍidores agradece
•..... ",l'tÍos a

- preferencia que
��� no�. foi dispensada, e

. desejamos muito

Boas festas' e feliz Ano Novo.'

.' I:·'

.

F O N E,
Elitl'ega l'apida a

Príneêsa ,Elizabetb
de OrleansDr. A. TABORDA

Rio, -Os agentes da I

gacia ue Ordem Polítif
Social do E!i�ad.o ,d? Rio li
deram nO'�:ljmClplO de
peruna .

tres negoci antes
vendiaúl querozene � r

de Cr,$ 5,50 e Cr.$ 6,00
trp, quando a tabela.}I
Cr, $1,90 <3 Cr.$2,40·

Os tres contraven
foram processl1dos por t

incidido nas sanções {

de enconomia po_?ular
-I

®.+ ..�.+ +...... *' -++_.: ...�.

t
Rio--' Acabam de se

pensas, na Central do
por abs()tut� cOilveniên
serviço, até a. conclui
relatório anual as Yérü

�mpregados daquela fe

3ffi�ffi�:Effi��

AGRADECI ENTO
OOlJlUnlCWn08 (t todas a8 pes80as de minhas·

relações o t'alecim.ento de meu querido esposo.
LEOPOLDO LAUX (lo Un·

com a idade de 6'2 ano:;, ocorrido IW dia j/J do

corrente.

Agradeço a todas que me all.Tili(l}'wn nestes

pesa,dos dias, e que envül1'mn IZ01'es, coroas, tono·
gramas e :Clcompanhanl'1n o extinto a sua ultima

morada, bem como aqueles que compm'ecemm a

missa do sétimo dia.
Vva, Uatilde Luux

1201

r�otíciario InternacionI
c-Os guerrilheiros iugosla- - Lideres do Exel

vos empenham-se em duas garI) enviaram ao

lutas contra tropas regulares uma nota soHcitandc
nazistas. Numa recente or- BuIgaria retirada di

Idem do dia, o ma.rechal THo desligando.se assim

concitou suas tropas a luta' ta de 8erlim,
rem pela libertação da patria A BBC

. I-

.. , oe '_0

e imporem com fodo o vigo!' nUl1cia com flegUrt
a propagação do racismo no em Lioo, na Franç

'I
mundo.· lhadores de di'nHS(

O C A � t leeirrienLOs iabris
.•

-,- OIhl!'\ SLOI'Z�! fi neou
, " (f' o

! vIUlentamente a açao do so ram se �.m erev""

I bccano italiano n08 negocios .- A Fabrica N'.
da Halta n»stes ultimos anos. I Motores, �.revernerl
A edUca foi bastante impie em pleno Iuncionar

dosa e o lider italiano pede duzindo o hastan-!e

que Vitor Emaauel seja des- tarmOS bem apah:
tituido. ! futuro.
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