
·ili
, ií',,",

dos quê {)outribuiram para a

quantia total de C1'. * 750,00 que
nós foi fmIl!etida:' pelo 'prestigIo:-
80 estabeeleímento industrial
",ARTEX):

.
.

.

José H,a'nk 2
. cr., Helnrich

Arndt 2 cr., Alex Hínz 2 cr., UdD
Ganche 1,50 cr., Gérmano Pühler
1 ',á., Carlos', Kroennke 2 G1';ij
WUli Haag '2 cr., João Agostillh.o
Vieira' 1 �r., P-edro Vetter t cr.;
José pnff:er 1 cr., Ma'n'Ü;-;1 H . dos
Santos 1 cr., Leopoldo VeUel'
1 (r., Antonio Scheurích 5 à.,
Egon Bugmann 2 cr., N: N. 5

C1".,
. Luiz, Rosín 4 cr., Robert Ro

senbrock ,1 cr.; 1:::0001d.o Halu
nícke 1 C1'" Carlos Brehmer 2:Ú•.f

Roland fünfstU,ck 2 Cf., Ingo
Metzg'::r 3 cr., -Jcão Scheurich �2
c1'" José dos Santos 1 cr., ,Il�acio
dos Santos 1 cr., Luiz dos 'Santos
3 C1'., Hilário Schrnidt 1 cr., Car
los Aligru'io '2 Arnaldo Im-

2 cr., Pedro Cardoso 2 cr., Hen ..

'

Tique Hosin 1 cr., Rolando Ríe

dteger 2 cr., Milria BatístaS :cr." '

cspera:l1ça Labes 2 cr.,
, Adolfo

Neves' 1 cr., Rodolfo Mansur 2,
cr., José Sestrem II 2 er., �Mari<l!
Marques 3 cr., Hary G. da Luz

2 cr., José Ttllrcann 3 cr., ';Inge...

borg Brehmer 2 cr., Rodolí()i
Símm 1 cr., Alice Krueger 1 cr.,

Terezína' Ferrar! :3, cr., Antonio
F. de OIiv2Ü� 2 cr", André
Schaadtã cr., Erandína dos San;"

tos :3 (1'.,' Benta Si.In:,a� 1 'ler., N.
A. 30 cr., Fabia Martihs 2' cr.,
Em Milbratz' 1 cr., Nelsa Maria
Müller 2 cr., Irma Goll 2 cr., Jus
tina Müller 1 cr., :MatHd.e BanIr:
1 cr., Maria Kístner 1. cr., Adalíe;
Vírht 1 cr., Ma'ri::t Silva; 1. 'cr., ,

Edgard Gr,\u.ch0 2 cr., T.' B. Z.
lc'(i cr., C. S. 50 cr.,.' A, Z'; 30í
cr, e F. A. T. M. 375 cruzeíros.

Toia1 Cr. S 750,00,
'

n�th 1 cr., Luiz o. Schmitt 1 á.,
. Ricardo' Sandner 2

.

cr., Antoní»
Kl{lbernd.2 cr" Ma!iQél Serafim
dos Santos 2 cr., Gilbei'to corsa
ni 3 cr., Erancisco Klitzke 2 'cr.,
Eúg.enio Kístner 1 cr., Bértolrlo
Hank 1 cr., Hermann Hass 1. cr.,

Olegarío R.os'lu 1 cr., \Vend'elino
Nechss 0,50 cr., Domingos Simão
de Oliveira 2 cr., Velalsío B. M.
Batista 1 cr., José Sílvano da Cu
nha' 2 cr., Sebastíão deL. 'Penteá
da 2 cr., Vitor Knuth 1 cr., Paulo
Habítzreuter 2 C1'., Conrado \V.os..,
níak 2 cr. Artur Schulenburg 2

cr., Vidal Olívelra 2 C1'., Roland
Alíarth 2 cr., OUo Stíehler 5 cr.,

Augusto Sandner 2 cr., Garmano
Roeder 1 cr., Vérouíca Laos 1
C1'., Nicolau Míchels 2 cr., .TD3:i1na
'r.�ll

Y ,. T T 11
' '

,.lU mann ;J ee., r.tJ,l:!.1 lO. a rmann

5 cr., Alvíno Dorm\t 2 cr., :wmy
<Scheurich 2 cr., Apoloni« Tre
bíanca 1 cr., Marta L. de Souza-

anual
.semeatral
.avulso

'

Cr$ llo.oo
Cr$ :>5;01)
01'$ 0,30

Diario Matutino

, ,

Berlim lulga exagerado o'
optimismo "apoDeI '

,

Londres, 28 (A. P.) �.,., A radio, 'Washingt.on, 28 (A P.) navais norte-amerkanas tiverani'

de Berlil'n reprOduzindo trêchos Anuncia-se oficialmente que as as seguint'es perdas: um' porta...

do iornat japonez «Tokyo' Ass�) perdas .n.orte�americanas na gra'n aviões, d.ois porta aviões d<e es

a(�Yerte.() povo jap.onez o0!1tra de batalha travada nas aguas c.olta:, dnis destroyers e úm des

o eX<I}ssó optimista em relação a tlâs Filipinas foram de sêis, na- troye1's d'e est<ülta., As farriilias

vitória jap.onezà ná batalha dilS vios de gU2na: Neste sentido:o dda's vitima� que p'ereceram s·e ...

i�his, Forrn{)s� .e �ilipi:ilas, acres- com�micado do. departamente da I r�o nnticiadas tão log'Ü seja p.os ...

" cel�tando; ,'o. mptugo perdreu ape. mannha anuncIOU qu:: as forças srvel.

'�.
" '.

_

u___

I DS E. U.nidos íam!.;el11 sofreu nas 34, d.os 60 ou' 70 porta�aviõ{)s I'

.\��shingt�,n, _�8., (A. :.)._,- ,IJ{irdas qav�is. Falando
" 9i�S:.� 1. qu.e J�ossu:�'-:naj,ue��áre.a_,.__ 1 Dia do Ernp.nree.ado do Comércio,,'

- MUl1strcf rlâ'<'�nllhtl, lrG.:Hmau 1 ',UDS pelo m';_;OJS t,emporaTUuuBü- !
-

,

" , p �
,

II;

que as forças "itoriosas' n{)ft,c�- te reduzimos a esquadra japtone" I fOfça� YlI!ilu,,'avas captura- , . _,

\lão· se :caj'acterlz-c· p;or gral1d'ês

am'ericanas continuam a infli,a-I ui, qUe �stá a::50ra ;em situação() : rana 'ruma f.esteJ<:-se amanha -em :.odo o festa's, populares, como S� veri..

,

gir danos na esquadra jU[-'o)llêza muito mais critica (;0 q:.:.:: '1 ,que
l L.o;1dres, 28 (A. P.) _ O (omu- pms? DIa d'ú Empregado no ,CQ- fica elll quasi fodâs as cidades

. aíimete limitar tanto quànto pos� enfréntaIl10s em Fearl Harbo.r.·l nicádo do Q. G. yugoshw.o anun... :ner��o�. �at�_que possue relevan� brasileiras, particulannente nas,

'

.. siveI b r:oderi3 l1a.va� do' iniaü.. �luitos cruzuG.qi·es ''C üestroyers: dou que as ,fo;rças. de Tito qlie
le slgn�fIcaçao para tO,d?s os es.. capitais permun:ecerão fechadas' '.'

.

"

go� FalandO: atravez a radio, pü� taponeZ'3s, assim (0(}1110.' outras'l copp-eraIl1 .com as forças russas,
tabelecunent,os {ome�'CIalS. Repl:e as casas c.omerciais. que atcnde�

i Ja o,' püVD norte-an131'icanÓ . iO. unidades navais', ficarmn i)'erdi- capturaram ,Prüma, a 27 quilo-
sentando uma grmwe e �espel' rain prazei:oS?r:-l�11t'e ao, apelo

.· .. ·nlinisho m.o:;;troU-:se contra o oü- I das para o in.imig,Q temp.oraria- metros ao sul d� Novisad. l�v.el pal'Ü'�la da €CO,i101Um na-< q.u'G_lhes fm d:lrlgldo pela: _Asso-
; misniú exagerado, diz'êni:lo {lUe" mente' ou pHmaneútc)j.

.

,

'

c�onal, ,'Os empl1eg'ados 110

üOm2'!'-1
cmça.o Comercml e Industnal de

,
.

'. '.' .

.'. I Numerosas onera"
-

es li I no sempre comemoraram sua da,; B1umenau.
.

''''-�7'''7'''�,.........--,-'-,-�,----=�-,-,_,_."._;_;''�--'--'---

..a �
tJ Y� e

1
ta com ,esnecial carinh.o e em um, «Cidade de BluU1'enaw> tem a'

f �. d lüesemuarQII9 no litoral '. bíente de ·franca simpatia, c.om a satisfaçã.o de apresentar aos que

aunca a norue�IBez.. "

.

solidariedad·e das restantes elas- I dedica�l' suas atividades \1(5" CO"l

�sJo(ofmo,. 28 (A� P.) -:. Infpr- ses sO?iais., , ,'.. I mercia, p.e�a passagem' da d�tEl:
maço'es sobre ·as 'Üp'eraçoes de Aqm euI' BlumBl1au, embora o [ d·e amanha, suas melhores te-

desembarque aliCj.do, ao longo dG Dia do' Emppegado no C.omercio, licitações. ;

lt'toral da' N,ort'<>ga.' sa-.o ta-.o 'nu

f
....- ...,.,_...,_..-----. �.."...,..........__.....:..--.-.,�......,.,,_-..-. ...._....,..,�.

, '_,
. .'r.�.�:,_?. �'."; ,! .• oI �''''.�)." ÍI.ao< •••• a- , !'· " II.l.I •••.QI ".r

·ll1:�rOWS que torna lmp'ÜSSlvel dlS : ., ...'
,

b l' , '.
. +" ;l

mentir todos .os, I" '. . t: ': OQq!illll'IiDttn)a .

so utaroente mo ...enS1VO para:�
.. �. esc arecunen.os

1°
O U.IlIl.U I Ef'·· t

- ·i
do burau tel,egrafko escandina�o j '.' . pe,�' 1C18D e pro�esao contra i

.
,.

. . controlado pe10s nazistas. Se�: -c"zel Ph....ADAS DE MUSQUITOS

e!l
'

5içõe� ,na:zista� de .Tibu!:g oe Br:e- gnndo acrescenta o bureau, nada H ..1 outros insetos.
.

E
'.

j
_

da, Nestas, ultml(�s 48 h.oras vem: menos de duzentas mil pessoas�;,·' ;

.

1,1os ataque�,::e tornan(�o mais Vio.'l estão afetadas ,'nos planos p,ara
G�:�����.:.:��!!����t.!-·:.·:..··�;::.·':i!.:.:;. \

I,e�!;!os -e esmo centralizados nes�· .a �vacuação da p·opulação civil Bombardeio de tr�msporles II Recua!p .08 Nazis em todo setor

ia area ce ào s'UIeste d'e Maas. ! da! área nOlie de Nóru6.aa
"

f !J. central. dtt Holanda
. ....

.

.' '-b, '. IDlmlgo.s �a fOihtHfa .

.

L.ondres" 28 (A. P.) - Os ale-

.���������.������. franco-Italiana. mães r·ecuaram ao IOi1go de, tod;a,.
'. Româ, 28 (A. P.) _._ No comu.- ú setor central da Holanda. Em;
nicado de hOJ'e, de 25 do ,c.on�n- 'seu cOlTIimicado" suplementar
te; o destroy<er norte�americano anunciaram que a cidade de Hesto'

Wools-ey levou ef'eito· yiol,ento genberch, já encontra-se quasi
bombardeiD contra transporte r.o .. I inteirament� 'em pod!er dos alia�
doviario do inimigo que se, mo- dos. Os mizistas estão retirando ...

vimentavmn nas proxtmidad,�s se pará o noroeste ao long() de
dai fronteira franco�itaHana; toda a linha desd3 Roosen:diei

O governo argentino doou iria!)
até Halberg,.

.

á Srlfcia .
., .. ,. " �. '.' .

. Bayre,s, 28 (A. P.) - Corri 'Eles'" Falou em Filadelfia o Presidente

.

tin.o a' Gre�ia partirá'�m navio
I RlJO:��J�lfia; .. 28 (A. P.) -:- Oi

.

tr�nspo�tanélQ 6;l{)O to,r:�l��as d:e Presidente Roosevelt chegou nes�
trIgo d.oadas l}elo gov'eIbol m., .

I
. J' d 1'"

, '.

. : '\'. ta ClC a ,e ao me,l\) (lIa 'e'; .lo1e pn!
gentmo ao gov.erno,· grego. O .

fi
_

"
'.

• _. .,'
••

:
"'; <> -,".' f""

. ; .

d' .,
ra lI1sp,eçao do '.<DIa da MdJinhíH

carr�g��ll":.l1to l.d OL l:)�C�a O �:� I nas proximidades do estabeleci;.

aI i PIresente data COlIl; 2.bO .tem.... menta j::'Ürtuurio, .onde realizará
RC as. .

..

.

1" ,

--......--�-'""""-,-...
,

...�...,_...... seu matO!' Llscurso soore a cam�

panha eldtoral na l1:\)ite de hoje.

Perdas.··· americanas·, anunciadas

tO?
Afiliversaris·
'li'

. :

, '

,��

DISQUE tONE

1.500

ihf chuvas esfão luejudican·
do ·9 avanço sobre Bolonha

Roma', 28 (A, P.) GrandeS'
d�

O se...

a3sj;1l�
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�="""'-�-c'-'--==-��--IOramje Hotel Blumenau S.A.
Convocação

Pelo presente ficam cí)nvidl�d(}s os senhores subscrito
res de açõeB, para se reunirem em a_ssem�!�ia gE:rr,1. a rea

llsar-se 110 dia I � de novembro proximo vmucuro. em uma

881a do 'I'eatro C. Gomes nesta cidade, afim de deliberarem

I
sobre a constituição definitiva ou devolução do eapítal já
Integrelízauo e consequente indenização das despesas e

trabalhos -eaíízados até fi uresente datEI. indenização este,
que 'recairá ôOOI'e tod(;§ 09 subscritores, na base do capí
tal subscrita.

P·R·O C U R A MOS

Risqos parti toalhas, cozi
nhas etc.
Grande e bom sortimento'
Atelier Paulista, Rua' 15, 770

Um encaixotador que sabe bem ler e escreve!'

e

dois torneiros GHciaes ou pdncipií.mtes
INCARMA LTDA ..

Blnmenau, 23 de outubro de :944
antigumente Leonardo SDhlossmach2f

Alameda Rio Branco, 2 (ao ladO·do correio) WALTFR STfU\UCH Incorporador

Co!here� A�t{lmátlGlIs .. Essências de frutílS

Taças e Copos., Pazinhas e Palitos
";:�: ;

íllimómetros • Coca e frutas

Copinhos dg massa f> ut�r.sí!illS e Accesstírlos

TRILHOS "VIGNOLE" tipa
15 com TáIf1.s/,Prej\�o.s e Para.
Inzos.

.

VENDE SE

IMPORTACAO: SOl chíleno, Bcrrílhc, Soda cam:iiccr. Cu-
_

seinc e Cola frIa. .
.

EXPORTAÇãO � En.-:., grcrnde escale. Fios d�' lUgodão e

tecidos,
DISTRIBUIDORES: De ampliadores ",BSPRO" para 0;;0:20'

çsnlos. Ace:;if;011os P{WU autcvris e cami
nhões de todas as mcsrccts e thJOS de car

ros americanos. Peçcül nadonai:; e ge
nuincrs.

VOL. DA PArR�A. 2'7S-Ed. GClr::e::: - Te!�g!' .. :'Sta::'!.gropp"
CUR�rmA "'0- PAEANA .

,/
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"Supr lmento dos]
" �

mercaoos por
produtos na-

.

,

li'
\

•
'

eronais
. Ria, 17 (A. N.) - Segundo in

.

formes do Ministério da Agri>< IIcultura", varíadisshnos são os pro
dutos g�eri,uiQ?lnJç.llíl,:! nacionais

entre . n.is nrodúziccs em substi

tuiç;;o a �jmjJ",T"s ôSb'.""('U"'I""I�!
'. U _ _L.......... ._ ...�:.A- J:;::-,'...' r!: '_'''''

que a guerra não nos permitiu I
mais ·írs··.t. criar., Muitos dess.is f

pro�utos não deixamos up ?é.�L1S Ide lllinortar, mas passaram a

ser por nós exportados jj.:lL1 o I',suprim21nto "d.�
. ,,�r:os mercados

de ultramar. Esta'), uessa caso, I
os óleos. industriais como I] rl � I
'Üitidca� que substitui G d:� tun- !
gue, outrora'. vindo do orienre, I
usado corno óleo secatívo na in- !
dustría bélica. Outros óleos l1'1- I
danais passaram a ser exnorta- ;dos como D de ourícurí, o :.�l:� ba- .

baçu, o de mamona :3tc. Atual
mente, estamos exportando pe
la primeira V'2Z, essencias de hur
telã pimenta, tanto 'em forma
de

.

óleo como de cristais. A.\:)

plantas' téxteís, como o oaraá,
guaxlma, sizal, ramíe etc.', tive
ram notável cres'en\'olYim':õ�1to
com o seu emprego em lugar elo

linho e da juta. Na industría aH
mentar passamos a produzir 2
expo'rtar peixes em conserva, es

pecíalmente sardinhas, das

quais' nem sequer foi notada

qualquer falta do produto estran

geíro 'em '11'ÜSSOS mercados .

. � Entre os óleos comestiveis,. o I
óleo de amendoim puro tem tO-Iqa's as característlcas do seu si
milai: feito de azeitoná, sendo,
pDréni', mais rico em teor víta
míníco..

29.1l}-1 H·14
W;;=Wj��1!!&5.�-����mUdiifrmsz;:t!!!)!l$'..!"�

.>

>'.i'·
:.�

o a·s
De pessoas têm usado com

bo� resultado o popular
depurativo

914
A 'sífilis ataca todo o

org�nisino
O Fígado, o Baço, O Coração,
o Estômago, os Pulmões, e a

Pele Produz Dôres nos Ossos
Reumatismo, CEgueira, Que2
da .do Cabelo Anemia, e Abor
tso. Consulte I) médico e tome
o p opu 1 a r -depuratívo

DEDICA,'DO o mãxímo ce

esfôrço à IJrodução t1." gue-rra,
a G�nelal, i'-:letric c.GlJ1.inU3,
entretanto, a tudo fazer para dar
uma. assistência eficiente an
seu �efrigei:'?-i!Q:r G. Et

Inoteneívo ao organismo A$
gradavel como Uni lir:ôr. Apro
vado como -auxiliar ]10 tra-
tamento da Sifilis e Reuma
matiemo da mesma origem,
pelo D. N. 8. P .• sob o llr.2G.
de lH16.

.

14. saúde de seu filho é certamente uma de suas

;...\ -

t t '{T0'
-

Ihs. .}. preocupaçces COTIS antes ... 11 igianuo- ne os menores

gestos emovimentos, ,r.s. o protege tanto quanto possível.;

Essa proteção, entretanto. se limita ao seu campo de

visão - e íóra dele existem outros perigos, como o

dos àllmentos que se deterioram facilmente... Para

auxiliá-lo na defesa de seus entes queridos, ampliando
a obra do seu desvêlo e do seu carinlio, está sempre

vigilante o Reírigeradcr G. E. !

Fru to àe c ti idadosos estudos e experiências, oReírígeradOI'

(}� ]�I. orerece a melhor das garantias na conservação
dos e.H.lll€JJÍOS. Atraente 110 conjunto, perfeito em seus

mínimos detalhes, mantém uma temperatura apropriada
a cada espécie de alímento, eh; maneira a conservar

'lresco e saudável tudo que se lhe confia. Assim, o

Refrigerador G. E. zela pela saúde dos seus ...

GE �
�

�H"••,,}<t'��t\9.>!I ...��4'o). ��4>€ ee'$'.�*$ ,H.... +·.....��+.·.40+·.++0
�
.,
•

�iMtiH"M Si Çjj'$X!'tf!IFW a A'ftiIi:'�·T'i1'!?ff"!WHfÇ!JiGJi&li!iL�� ..
+,
:
4'

:
�
.
",J
+:
..

(Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se. c�
xuaís, íueômo dos da. adole cêncla e da idade critica,::

ínílamações geuítaís, etc.) :
Ailnneda Rio Branco. 3 - q!umeií,m UW2 �

CARVALHO

Diagnósticos Clinicos -

...

Metabolismo basal - Eletrnear.Diograüa Labora-
tório de Análises (sangue-h,;zes-urina, etc.)

Clínica especializada de Senhoras

de todos os tipos e tamanhos Da

CClisa do Amf6li"h:::craJ'!;O Se A.
Merpaâo de Automôvei3

MGdeil1l'Qs eftlí,j' ·To��as

como SEja BAGUASSÜ, CACHEIA, SICmVA, UJCU
RA.NA, CEDRO, Cl1NELA, PEROB.l\ e 'outra qualidades".
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Os sofrimentos começam aos 40!
Geralmente a mulher aos quarente anos é assediado

uor soirirnentos uue são verdadeiras torturas:
ookes DE C4,DEU::AS E NO VEj\ITRif EN(;HA.

I; QUí:C:\S, TORTURAS. Pi�oLPIT!\CÕES, DORES DE
CAB'-Ç" '-'TC" , r, -,-o •

"

-

d-
-

"j:' :l� r; 1 ", r:..1 'J. t����s!ps stntornas sac UI. IrlOS
de circulação imperfeita,

Depurador Tónico, auxiliar no tratamento da Sinlis
é o mais indicado porque desconaestioria 35 artérias,
afina o s:m�[up'. normaiisa a IxeS:';'10 arterial. trazen-

,

do rãpido alivio a esses males 23, EC '

5 srríçes r.ie primeira
íil"í!cm

Aveulda mo, Bran
co, DO. 2 (entre Ki
eekbuseh e o Cor
reio).

A tratar. c-om

�\. l�,b©'tft1

Prefeitura Mllitli�inl) 1 d� H1PIDrnqu�""htt",.J tU! u .iJJi, t .,J L,

1lí'"

'I
...

� � :i'i;1,. Id li).J -'" . ia
De ordem do sr. Prefeito, forno publico, que Se arrecada,

durante trinta dias á contar desta data, nas tesourarias da séde
e intendencias distrríaís o imposta PREDIAL URBANO, rete-
rente ao exercieio corrente.

,

Os contribuintes, que não satiafizerem S(�!.lS pagamentos

iii dentro do prazo acima, aind ..l poderão) Iaze-Ios at€ o fim do
� exercido, acrescidos da multa '-'e 2üoio. 'I'errninadcs 0$ prazos

acima citados, serão extraídas certidões para a devida cobrança
execu tiva.

Diretoria da Fazenda de Blurnenau, 20 de outubro de 1944.
Alfredo Kaestner - 'DiretorI

de I ,®.t .�':.(p�=�••:����.�i>�i"-$.�.�•.q t!i ü®�H';'4'��.�,H-�._4't ..�+��.®

! '

II,nlpostos, ,a pagar no mez
.d� �''''�ll�i'JJ�ii'j5n_I_�,,__......,..... · ...., ·&__�_"<l�_..

-. l!l(; Ut�:t�1�!�$i�\IVJ:it�

,Atende todos os serviços
RarHos receptores

Serviços HapÍúos�' GaranUdos
TELEPOlU-: 1395

fiua 7 de Setembro, 13

B'�r�i:f/tas

8ARAl\IlORT

effiCf\r1f.? (G r» I

I)I J h r,UUf\ '- • vCnOll
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de
. Nevemhro, 569'

J!� �

ltlSSlOTlado
[lIlEN,CAS N&R�!lSASB MENTAllS I Clluica ger.l. Especiàlista

em molestias d" garganta
nariz, cnvldos e olhos.

Medko do Hosi)ital S.

,CL!�mA MEDICA:

tnn;ção )iJllioroan1i Ir Pulmões

...."

" ,.;ii
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Richàrt ,Quine - Anm: Gwyene __ o N03h Berry Jr. e Martha O'Driscoll
na Inspirador! Rornantica 1 e Audaciosa Película:

t!f&J:' O'j�;i.Itr.. If"t � l[� 'ol\ •

" .
• '\1. :V· t9d "

"a1id�JiÜIS 'I( (}�'OS .�en(!!uO§;
Ccmicidade! JUVê!1tadel Alegria! Drama! Heruismo! Mistedo!

.

n'urna com

�in[\çiio méH'flvílh"sa; fazem desta enCâl11adOra peíicula um dos melhores filmes
c18 sua classe! "Jamais Fomos Vencidns' ... Jamais sahirá de seu Pensamento!
E mais a continuacãe da empolgante, '�I'S.' .. �.

.

01 Il'l'". U· IUI .ec' U

'contagiante e movimentada sede: '

�vmhg8Ya!S ue �à]�CO \õfra"�Un�@)
.

Aco npanham: Comp!. Nacional e o desenho "SONAMBÚlO'�

HOJE • Domingo ás, 4,30 horas � tlOjE
o Filme Brasileiro Que Todos Agualdam Com Simpatia:

T ii ã 'o
com Grande O:hélo,� Sarah Nobre .:.:_ Custodio Mesquita --- Teixeira Pinto
'-'- Loürdinha Bittencourt _'.' Nelson Gonçalves e uma plelade de astros do

.

,
. .

, .

'teatro e radio nacional. ,

" ACOmpanha: Intéressaúte short colorido, intitulado "SOLDADOS DE HOJE'

Platéa 3,00 1/2 e fvliL 2,úo - Balcão �!,oo -'1[2 e lViil.l ,50

as 8,15' horas .. HOJE
TYRONE POWEH - AN��E BAXTER - DANA ANDREWS

na Inspiradora! Romantica ,[ e Audaciosa Película.

ulho no Inferno
em magisíí'�I,; m�ravilhoso e misterioso TECHNICOLOR!

o filme' epico pelá' sUa, àUdacis, beleza, .drarnácidade e humanidade, jamais
. sahirá de sua memoria I

No Progr.: C.•mp!em-ento NaciCHlal - FOX JORNAL· SOLDADOS DE
,

..

HOJE, short colorído.'
Il é\\ c, 'a: J;<.'1ó'� .,!- . . <to,;'. iii
�l'O\!l ':' §J� e t��h� ttj §u'eeiimr�$ une�fas l.tlO

. '.'

.

BaiCfin 2,00 .. 'R/2 e. f\m. 1550' .

.'. < f" ...

mesmo o Cruzeiro as lides futeOl!!
bélistícas ?

Indaial 28 - NIuita gente não esperava pelo retorno da
SD, Cruzeiro as lides futebõlisficas. E todos lamentavam O claro

que se abrirá no futebol índaialense, quando esse famoso ea

quadrão, uma das glorias do nosso íuteból, desaparéce�á da' cir

culação. L a m e fi t a v a fi porque éra de tato um

grande clube, um clube que muito honrou o bom nome do fu

tebol citadino-
.Mas. contando com um p.·ó·sajo cheio de triunfos. ele não

poderia continuar "dormindo". ,: agora, gracas aos esforços de

alguns antigos deíensores é ",,,smo de outros espor!�ist(ls �_ssa
velha agremiação que, tem s::u estadia proxtrno a LgreJa Catolics,
voltai'á as

'

atividades, E' o mruito desses desportistas, de fazer

com que o Cruzeiro volte B brilhar como nos seus áureos tempos.

._,,- '--�-:,-.f,-�-��.1li!e>$>-,<flO-'-", f) ç;>.-,,-�;'-"'-.-.o$>.-,*,-'.-.-'"
>til'

• II

U-O L·.··�t ,. '! ....��

.'. '1'
tIO........ ii!>:
t �
I

- Df:-

I i ROMEU VIEIRA j

l� ,j'
t PECAS E ACCESSORiOS �
." ,
� PARA J,:\UTOMOVEIS r
� �

i Rua Sâ® Pa�Bo� 1 r
$- t

�
.

- E�ª§fi�n��aM - 4-
"'-.--�-*-"'_'_.�_',(>_&--.�-�� o ...�•.- •.-�-.�-.4'-�=->"._.-:O>'-�

Voltará
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ADVOGADO
...... ;ARNO' ODEBREC'HT
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Nascimentos
Encontram-se em festas' os S'8-

guíntes .lares: ,

. Do Snr, Paul Gernhard 'e de
sua esposa D. Anna Gernhard,
com o nascimento de um fortt}
rapaz, ocorrido ontem dia 28
do corrente,

.

Do Snr, José Duarte e de sua

esposa b. Anna Duarte, com o

nasoímento tambem 'tloe um ro

ocorri dto, dia: 28

guerra
.' ..

o cantador geral da Bepublica, em circular .detel'mI�
nou as contaderias seetcnais que eseríturem, a víata ?o.a
elementos fOrnecidos pelo S. O' G. sob o titulo. d3. �eposI�
tos especlficados "Fundos de Guerra", as C�llltrl?mç!leS em

dinheiro e aS cotas nãQ integralizadas de "ObI'Jgaçoes de
GU8l'l'a". i'

�------------�

Comissão do Imposto, Sindical
A Comissão do' Imposto Sindical. proferiu a seguinte

resolução na consulte que lhe fez '8 fed�l'�çãO d<i.3 lnd�s
trías do Estado de São Paulo, sobre salárlos e descontos
de empregados convocados:

"O imposto sindical ,1108 empregados ,c(!nvQca�os para
o serviço militar e que percebem 500/0 do respectívo ven

cimento, ordenado ou salarío de acordo com o dtsposto no
decreto-Ief n. 4902 de 31 de outubro de 1942, eorresponde
r(i. a um trlgessímc dessa porcentagem do vencime,�to, ordenado ou salário, reallpente pago. pelo empregadví .

Camara de . Justiça do Trabalho
Em sua ultíma sessão a Gamam de Justiça do 'I'raba

lho deixou firmado que o deereto-Iel 6.905 que dispõe so

bre o auxülo-doenca ao 'trabalho não se aplicava aos cu

SO@ anteríeres a. sua vigeneia ou, em outras" palavras, até
fi expedição desse diploma legai o ônus do pagamento pe
los 30 dias incumbia totalmente ao empregador:

Assim em ultima snàlíse, ficou assentado que o auxí
Iio antes d� vtgencía de decreto Iéí 0.0 6.905, é {lnvidp
exclusivamente pelo empregador, de acordo com a [urís-
prudencta então dominante.

.

������: .... �........,.�':;'���'-:;-..����l�

I
.

I Banco Popular ê Agricola do V�!&b,��.�!i
Extlosição de
Orq(dde�'� em

_.

Plori�u]opoJ is . ! ��+.-.�+._q.-,.._.�-�•.-.�
.. .

'días 18, 19lTaxadeEstatisticana capital O Departamento Estadual de
Estatística, em nota fornecida éÍ

imprensa florianopolítana,
.

clarecen que ainda não está sen. t
do cobrada no nosso Estado a

Itaxa de estatística, criada 'P'eki •

decreto-lei nr, 4:181, de 16- de
Março' d€ Hl42.

aiMdZçg.a.a-=•••aa�Zt�4�1mQW%��=.agm'�.������� a�

Companhia' de Revistas Music ..HaU
Star Schow

--- , J' let flló'ilünino, as irmãs Doríãns.
Roramlole ;,0 homem deffiO!n.io'�,
que por si só preenche um, 'csfif!*
taculo completo: Mr, Brani musí
co excentríco e C 0111ko hU\:l1()lris�
tíco. Muja' Kassal, cantora inter"
nacional. Mr. Oliver transíormís
ta americano '\': anímaes amestra
dos cachorro e Macaco. A com ..

panhía pretende estrear na pro
xima semana nesta cidade.

Deposito ii dlsooaição
Deposito Popular .

C/Cts. com ilVÍ80 de 30 dias
.

rI " "" 60 'dlJ!s
[dom íd {l . 9" dias
Idem íOic'ill 1��) I.t as

C/Os. Prazo Fbw 6 mêses
Idem iuern 12 :l}

2 ü/o
5 O/O
4 O/o
fi O/O

5 tí20jO
{) O/O

512 0/0
fi 0/

. Esteve hontem em nossa' reda
cão eJ1)! visita o Sr. Samuel La
rangeíra; representante da Com
panhia de revistas e Music-Hall
Stal' Schow, que atuou com: gra:J.
de sucesso ,:1r:t capital. gaúcha, eSJ

tando atualmente em Floriano
polis. A Companhia que traz um

. conjunto (te artistas de fama

mll�ldii\i traz um excelente Bal ...
·

com o'$abão

"VIRGEl\tl ESPECIÁLIDADÊ"o," ,
• •

." • '

•

cu. Ih. WfTZEL INDUSTRIAL' JOINyllLE (Marca Registrada) ;
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