
�itlriosil a reYOI�ição lIa Grecia
· ".':Nova .York, 14 (A. P.)· - .

A radio emissora de

Paris noticiou que a emissora, de Atenas acha-se já em

mãos dos. "Elas" dirigindo ,apelos a todos' 08 gregos
para que defendam sua patría, acrescentando que 3.000.'

gregos já depuseram b.uas armas em favor dos Elas.

--�

NOYOS inten'dimeültos IUaeatlos unidades e couraçados japonezes
.

russoapolonezes Londre«, Lõ (AP) _. Despachos 'recebidos da .Iruiia,
oia. 'radio, inrormasn que as super-fortaleeae voadoras

Londres, 15 {A. P.) - O guver atacaram Tluirllandi (.SiL.1o) tendo como obietioos unida-
110 polonez exilado aJ:!unCÍlOu qU2"

"

os chefes do movimento subter- des e couraçados japonezes que se achavam ao .la1'{!o.
raneo estão redígindó suas su-.

gestões destinadas a. servir de Ivan�o rehnu�ano
base aos 110\'ÚS entendinientos 'W

I
li! ;

!!ii �
. I

tir-e as soluç�es de diver�eúcii1s Com, o _70 E;�,erc��o 3me�lcano
'Cnt1�0 a Russia e a Polonia,

no fro�lt. a.le!llua, .

- J (A. �.) ,

A 78° dtvlsão atrancou a orla Ida fronteira alemã áo sudoeste

d-e. Lauterbourg depois de um
Iavanço relampago "u;� 24 quilo

metros durante tres dias ao lon

go
.

de margem franceza do Re
no.

Nova York, 15 (A. P.) _. Se ...

gundo a informação divulgada.
pelo radio de Bruxelas, citando

o escrítorío de Informações de

gll'e�raJ diz que o general Pi'3fl':�

Koeníng, governador militar- de
Paris chegou em Bruxelas.

��--�----�����--------�----

Paris, 15 (A. P,) - O Mi,-i3trO
da Justiça está pro'. klenr lmdo
a constítuíção do TríiJtual Espe-
cialafírmde ju'gar os Iunctonaríos

. do governo de Vichy, que ve

nham a ser acusados por colabo
rar com o ldmil0. O Tribunal ia
clue tres dos maiores notórios

jllizo� de paz ;) um juiz especíal

'escolhido. O primeiro a enfren
tal' o tríebunal é ;) colaboraclc
nísta Ráymund Pátenorríe mem

bro do Gabinete da Justiçaiacu
sado como tendo siJ.ó indi::adn·

corno ootaboracíontsta do iními-

go, oferecendo seu jornal para
colaborar durante a ocupação na

zísta .. ' ;;: i j ; I,

poço
vos por 081no e alguns vízlahos.

- D. Alzira recebeu sérias. queí

casal, a custo de sàcrifícíos
. maduras no rosto 'c braços, nada

e de um trabalho diarío e COl1S-
sofrendo as crianças.
Foi <ela internada no Hospital

economias 2 ach,luirie uma chaca- I Centenário,
'cm São. Leopoldb,

.
'. I 0'111,,, .. Q ,aDeoutra e1-1 tra tamento

ra, onde morava. Quando iam • '"� �'-' <C .; �. 1 ja� _'
'<:.., .H.

para a roça trabalhar.: levavam I A:0 ser OUVl{t� pela poücía, 0':-
COI-"·;",,,,o as críancas deixaP(:O->lS

I
ciarou que nao consegue expli-

"'''b v .1...-. � ''"'�;:'' \...-.'\..-" _.._ '-
.

nas PIOXil11idad.e�.·· cal' sua atitude.. pois agiu num'

A .J do (Ol,·,,'-;1-·0 'la D"""L" 'da momento de desespero, O :lf"g:o..... l ..... _ l�! 1
_

�l� v
, • 1.

'
_ , ,

· tarde, estavam trabalhando nos I'
destruiu a habitação do casa ··U?

fundos da chácara, quando sur- colonos, bem como tudo que a

gíu um vizinho a' avisa-los que j
.mesma continha, Inclusive ..r:!ínhel

a sua resídencía tinha sldo torna- ! r1'o e document'Ü�G��_�!o!::. ..-

da por um inrendío. I t Iii Ih V � K" i'A.garrando a� crianças, .os dois I mO II �. � _.

agríeultores san-am a correr, na f
· diréçãD da.,moradia. ,E�tIetant?, I Egual que o
a casa, Ieita de mROt'I.l'Q, ardía ,,' "'1 .

.

.
.. s'lll' "r extran'eeíro

completamente, Apesar dISSO, n i �
.

...,} ,�"" .'\ aouo

casal, e�l cle,s'espeio. de causa, a;i II falir C �HTWEllfR
rou-se as emanas, p�ra salva� I Rua 7 de Se�';mbro: ioo � ex. 56
pelo menos, a quantia de Cr, 1ii

i B L U 14: E N ii U .'

1.700,00, em {linheiro, que esta- -�= -- _... .��.

depositada num móvel, S'Ó >Jls S,;per-forialezas e!p�ma
conseguíram, porém, retirar da lhm� s�u ramo de �çio
fogueira duas panelas. Tudo o San Francisco, 15 (A.' P. �.

milis foi &estrúido; Em sua irradhcão a emissora de

'Completamente' desuUm'H.b, d. Tokip (ltl\"erle \üdüs os japon'ô'
Alzira, que tinha as I"estes i.1cen '

z,es que as super-forta];�z3.s estão

diadas, num gesto, de d�lsesp::,ro, �xpan(linda 5'.o'u raio. de ação em

agarrou' s';�us dois filhas ao colo I s'eus nrids atuc.al.1.do·' com mais

jôgal1do�se no interior d·::! um pc
.

fr-er!112nda em torno das iasta

ço, 'situado -a .p:éqll'ena disfilYKb.

A muLo cm;{o, f,Hall! tO�iQ3 sa!�
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010 de Saúde" Pública
. . ,

, FLORIANOPOLIS ,

,Instruções sobre o tratamento das Portaria n.. 27, de 19 de'Outubro

doenças do gado e da�'âves
'

. , de 1944.
, ...'. ,

..
,... '......

..
" .: .. o,: o dtretor do Departamento 'de 1 §.10 � E ·p.rol�ldo transpq):'t�

Encont:�;se �. venda na LIvrarIa 43 e na" Redação des- Saü({e Publíca do Estado, no ou deixar em: caixas, cestos, ou

t.e., JOr.D.aJ,' ,

cm e ínteressante

..
irS.baihO s�bre o t�a�a.mento US'O das

suas. atribuições legais

I
em: qualquer veiCUlO,

de eDndU�.das doenças do gado e das aves de autona. do médíeo ve- determina: " ção para venda, ássínr como de..
teriná1'lo Dr. OSIAS GUIMARÃES. As pàdaríaâ, confeitarias, mer- pósttos de gêneros alim,enti�io�,

p'" .' d
.'

d' ,',
. " • C'$ 3 00 oe.arías, entregadores fi domící- obl.·et.os eztranhos ao co.merGlo

. reço e ca a exemplar. r. lia vendedores ambulantes de do produto, , , .

ge{reros alímentícíos, ,quaisquer .§ 20 -. Os infra�o:r:s dest� ,tll'n

,estabelecimentos que distribuam tígo e paragra,fo, serao punidos
ou manlpulem pães, bíscoutos; com ar multa de Cr, $. 10�/OO. a
boíachas, c�onfuitos, etc., fi'ca:n:r Cr. $ 500,00 e Ido dobro na f�H1�
obrigadas:

.

cidiencia' sendo ps p.l':9dutps,�Irll".
tiliza:dos.,

,

Art. 272 - Os indivíduos em

'pregados na. venda ambulante.
ou no transporte de géneros ali:
mentícíos deverão apresentar-se
com tnij'es rigorosamente'. Umf:
poso ' : i i

t I ,1 i ; ...j
Art. 273 - Os empregados

em estabelecímentoa de gêneros
aUmenticios serão obr.ig.ad2�'.
sob pena de multa de Cr. '$.
10,,00 a Cr, $ 100,00 e :ldo, d'obl'O
mi relncídencía,
a) a apresentar anualmente e

toda vez que a autoridade saní...
táriá ,julgar conveníente, ates
tado médico certificando não 80"

frerem de d;o�nça's . transmíesí
veis;

.

b) a: !exibir. atestado 'de vactna
cão antivariólica;.

c) i usar vestuáeío oe gorro
brancos durante o trabalho;
ri) a' manter-se no mais l'jg�

roso asseio.
Parágrafo único - A autorí

Pdade sanítária !ndicaI\á em: ca
da caso, quais os empregados
sUititos á exigencía' formulada
,·lla' letra C do presente Artli:g9?i.

Fiai estabelecido o prazo de
trínte' dias para o cumprimento
dos itens ln e 30 e do Art, 269.
.As . transgressões serão'puni

'dais' de acõrdo com; o que esta':'
belece a Lei; (Ass.) Dr. Benoní
Lauríndo Ribas - Díreror, 1

1 o - A manter em recípíentes
,ad,equados, de faei! limpeza e

vedoda áa-mescás, pães, biscou
tos, bolechas, coníeítos e outros

generos alimentícíos sem en

vólucro de proteção e que não
possam ser lavados antes do seu

I consumo;
i 20 - A conservar rlgorosa
mente 'asseíados ditos recípíeu..
tes, 'os quais deverão ter apro
vação prévia da autoridade saní
tária!;

3: - A usar tenaz metálica;
de tamanho e' forma. apropria...

das, para preensão' de pães e

biscoutes de maíor volume, PON
d:endo·á concha ser utilizada pa
ra' céníeítos, bolachas, etc.:
4° - Impedir qlle sejam toca

dos com as mãos os alimentos
de que tratam os itens anterio
res, tícando o vendedor respon
savel pela transgressão;
5° - CuiniPrtr e fazer cumprir

os Artigos 269, 272 e 2l73e seus

parágrafos, do Regulamento de
Hígíene em vigôr no Estado 1 os

qúais estabelecem:

---;

como seja BA.60ASSÚ, CACHEIA, BICUIVA, UJCU
RANA, CEDRQ, CANELA, PEROBA e outra qualidades.

Rua 1 de Setembro'

«Art. 269 - Os veículos de
transporte ou de venda ambulan
te de generos alímentlcíos deve
rão ser construidos de modo a

preservar os generos de qual-
, quer oontamíaação e mantidos

',na mais rigor.osa limpeza.

fabrica de Tintas
Blu.enau Lfdft.

TIntas e Verni3�es. - Material para
Pinturas em -Geral

. Tintas em bisnagas, para. ertístas
,

Blumenau • lia. Catarioa

'-'II"

I

�xpediçóes .. Despachos
Age.,tes dos iáles': .. "

'

.

"SUMARE'::

Hão De�(uide
Uma Tosse ou

Um Resfriado
lI'itrl.coma lÍDfermido4eJ1 quo põem
_ penl:O .. saúda • a vida; eome
tlim pOr ama eimples tõ.... ou res

Iriado. &ta mal.si embora pareçam
_ importanda; devem ser tratado.
_, 'todo .. cuidado par", que nlio

.. '8illl1lv_ de maneira fi cauaar

�ós Ilbouecimento. T�das a. Ilf·

llNlÇÕM elo apparelho feaplratorio.
ám. oimj)Jes griPJlel bronchito o..

f!lli!friado; p�ecisam de mo remedia

l!apido ....fficaz. O Xarope S!i.o João
.1 • ....diGlld�. pará estes

,.&UOlf.' :E� ...... remedia

,4....llÍlor agradave!, pára j
' .•o� v61hÓ3" "rean�a&.

'

:Xa�rope
SãoJoão,
Lilb. Alvim & Fi'elÍas - SiC) Paulo

X'$J">"-

frigor é Sabor
Das Manteigas a FiRa fiAr

Trabalbar com o BaRCO ,..I.

POPULaR E IGR.COla DO
'ILE Df IiAJAIJ é ENGRIN
DECER o' palrimonio de 8hl"

meuu.

Ofjcina RADIO fUIIE
Atende todos os serviços de

Radios receptores
Serviços RiPidos e Garantidos

'l'ELBPONE 1395
fiua 1 de Se!embro. 13

Aceitam novo� pedi�log na. 6Biofaria

e reformam moveis estofados

Serviço rapido e perfeij,o
Rua Amadeu Luz, I)
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Papelaria
"MELtM"

o
.. ocÍedade Beno.f.iciado.r.a. do.. Madeira Ltda. 'Seções de atacado e varejo B A R A M O R J E
G

.

P f' 't-.1atador de Baratas
reços IXOS' tA

R O R T !J;i"
Compra e Venda de Madeiras para todos os f�nB Rua Carlos Gomes RIO OnSUl B A .' AM· . L

�B���e�m�fa:���_. o�_��§_::�e�:�:t�o.CX:�:O=I,�18.�.Te�f..20.. R fêEUGRATIS 'I

. '

..
:

'.'

v.
'

;�.�

g ."
'I4.CO$ •
ÂNIMICO$

TOMEM

UIDJlI fr@osolaia
IISIL"�IRAll

. Grande Tên!eo
ITA

Sempre foi e' continua a ser

I Melhor
...............a IRBM '&L"

ROMANCES de amor

radiofonb:ados no

Teatro Letizia
I' ,

. �

Uma apresentação do'OlEO LETIZIA
Fabricado por um processoespecial de
.refínação, o Óleo Letízia satisfaz to
das. as exigências das rioas donas de

. casa, porque é puro, fino e desodo
rízado. O 01eo Letizia não queima,
nem faz fumaça. Frita ràpidamente,

dando um agradável sabor aos ali
mentos. Especialmente indicado para
saladas e maioneses, a sua transpa
rência cristalina é um atestado de sua

alta qualidade. Prefira sempre o
Óleo Letízia de semente de algodão.

Ouça o "TEATRO LETIZIA"r nas seguintes emissoras:
-.

Rjdio Club 'aranaense
Todas as2as.e5as. feiras, às11:30hs.

Rádio Difusora Portoalegrense
Todas as 405. e Sábados, às 21 hs.

Standard

Construa sua casa usando as malhors8 tintas

Tintas,_<Esmaltes e Vernizes para todos os fins
Distribuidores:

- .João Prosdocimo & Filhos
.BLUMItUIU

·

_

Rua 15 de Novembro, 681 SIlt CaTARINA
.- _'I

; -

'IR' r ii [ i 1'"" fJ MR 7tF7NC_"

INGO � DIA 17
Garcia

,

IDlAU ,.. DO
No Estadio do

.

Será realizado um grandioso festival
esportivo sob o patroelnio dolimoréEJ:..

Domingo, portanto, todos ao

Campo. do' Aimoré

(I CRUZEIRO, ft CIGARRa, o DETECTiVE ou (I GURI
Se desta data até 31 de dezembro do eerrente ano, .

V. s.

I
fizer ou reformar, por um ano. ii sua assinatura de O JOR.

MAL, receberá como nrinde, á sua escolha. uma assinatura
.

pór três' meses -da revista "O C1'UZei1'I:I", ou por seis meses
de uma lias' seguintes: "li Cigarra", "Detective" Oi!"OGuri"
ASSiNE HOJE MESll'IO

O . .J·ORNAL
Assi!!ii'ilftra anua! Cr$ 9�,OO

FliCA OS SEUS PEmiJOS AO AGENTE LOCAL

J O i.O li m E g R � (Hotel Sao .José)
����,a__·__±_!&!l!i

I AI\.- ;a........... -

.

-"'
·

�.,...-.S.- -âs: ·".,

i \:#,,",-Y ""-,.._ "._-w_....._<e'_jo_v_ :�..... ,..-"'-""'''-��

II "Antena Galli" J
1-· . �

: E';a antena preferida para:: o seu radio. cem esta ano � ,

.. lena o seu radio terá uma � I.. -;.' �

I .

:.; .recepçao perfeita. oi>

:. Peça hoje mesmo uma df.' : I.. rnonstração e'11 sua casa: !
:. Informações com o sr. José

:!� Ga!liimi oe: Rua 15 de Novemhro 366 �
� Blumenau ..! I@ -

@••-··+·<$<$t�+.·'ê>.�.�."�.�"0

-.�

--;-,,,,,,- ,
, -'

4!!.1l I IRd!
_.;j-;; .J A"€; j ...." � .�··U..

� ... � .............",�

I ®?.,,4-;lJ;*0·.·••�tPot+��-*-�9�<$'&e

'1 li Canital t
� � �
�..,...."......=,.......;

..

*'i'Ot&l���
•... d •
;Ir A casa que tem to os �

I '� artigos do mais baixo'
. . �
� preço ao mais alto. �
• •

i Grande sortimento para i
.� rU.fillftTf.S· i
� Rua 15 de t!ovembroy 505 �

I
� fozDe 1611 :
®�:�.� *�.�:i'*'!J># <i;>�_<&�li?�!!iHH��3!

IfAb EXIGi: PURMlIfTe.5fM Olhl\
[ .!•.;g:N�"" fim

Cólicas do fígado . '::_-l)ilis - D ôres no estomagd"
Tonteiras -r;a

,""" -- --.

Enxaquecas J:

.

Mâo bahro ij Flatulencias :�
Indigestões
Pesadelos

Língua suja

faia AmADOR (G. Seholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço I

.

I Rua 15 de Novembro� 596 I
-�-�-----�+ ....................�._.�._-�.

.__-...,.._.,,"""-.__--..�---"-.....__",
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tr�ini1�;�é::';��;:.::���:�:iTlI f�bf�[;&tÇ�8 �!e a�it�nnj,eis e maq�hu�s I1IBrasil',·
(1 blUMbL :iuG�al �{ Segundo >informa um vespertí- tomõveís e maqulnas pa!3 a l�-
f:':�"":'�j��� . :.:,:;,�.:��,;�:, no carioca, está em Qrganização voura, tratores, cammlloes,. utí-

o ,'". .'
'.,

uma sociedade anonima com o lízando matéria nacional. Essa 8<0

Aniversarios capital de cem milhões de cruzei riedade terá sede nesta capital,
ros, em 500 mil ações de Cr, *" sendo a fabrica instalada no Es-

200,00, para a fabricação de au- tado do Rio. " ,Dia 14 passou a data na

talícia da distinta Snrta, Li
gia Leitüo, dileta filha do
Dr. Oscar Leitão, di.gno Juiz
de Direuo desta Comarca .

o O. que dize de. Ilás. I! r4

.. Não '.' resta a menor duvida 1 =: Basta! respondeu o. diretor

.

que, nós brasileiros,
.
possuímos do jo�nall amanhã. lhes . gara�lto

Ümau vezo de esperdíçar o tem�

I
cumprir todas as exigencias,

po !e.m di.sc.unf.:_idéias e .fÓI'1.1�as.· Agua.l'd.em o segundo numera,
de tudo sem maos a obra, e. am- Ordenou aos gráfícos repetír a

da ;einpregamos a sobra de tem-
I
matería já criticada, .mudando

po no indagar do que dizem: de apenas a data do jornal. Preven
nlós\ •. ;

.

do nova afluencía de reclamado-
Costume máu, oriundo do res colOGOU em lugar saliente de

+-.<$-.-*-�-.:-.,=,.-.-,.-+

meío acanhado, só é possível seu gabinete, o seguinte cartaz I

.c
..

OlTI
..

·

·gI.·.·;.I.o .!wr educa.çã.o· própria em letras garra.faes : «Livrai-nos I r: .. I-. / "l'
uceac ÁÍ';(J61'n a:n·",�F�ío<

e Iíberta de veleidades pessoaís. Deus dos amigos que dos Inimi-l
c w. I V 'J.�_1"

Outra círeumstancía desíavo- . gos já nos livramos.» ij

.'
' ra\'!el á nossa índole pacifica em O nosso jornalismo indigena I

" todos os termos; condições e 10- sempre contou com. tais cavacos, i
gares a que nos conduzem 9 tra- de oficio.

.' to e as relações socíaes - /é a O jornalista moderno tem que
• de se emprestarexagerado apre- ser por força: de circumstancías:

. ', ço. as criticas desencontradas da eequílíbrisra. ele fins cartél para
opinião popularou domestica, pc que o fl'f:�guês dê o troco do que

10, simples receio de não nos tor não. recebeu e fique devendo ()

'l1�1l'l11'OS
.

desagradaveís a este ou favôr que não pediu; tem que
aquele, ser «malabarista» de ideias e fá

"

São males comuns que 110S tos para que o povo e as auto-
cumpre combat'el'. porque são nuacles o aplaudam, mesmo Que
males de superfícíe, sem raizes diga ou que faça multa asneira;
profundas, ao alcance de meios tem que ser afinal «habíl ilusío
eficientes para impedi-los de nísta, prestidigitador e algebrís-

-. que se alastrem e produzam r-e- ta a Romannf» para que possa
.

sultados destruidores de ener- transformar de momento, ga-
.

gms vítaes.
'.

tos em lebres cosidas. I .--*;_�,-+-�-.�*ir.ôi1i�"--:"-"
,<O que hão de dizer» .. '

- O publico da platéa mio é o I I
,escreve. Samuel Smíles, no seu li n:ais exigente: O p�blico de tor- Concerto Musical, !'
vro«A ECONOMIA), «o que hão rínhas, esse SIm: grita e sapateia .

'de dizer», é o fantasma que tem .� embora pague menos, exig:e
.

Realizar-se ha, hoje á noite
" feito mais vitimas sociaís do que muito.

.

com -íníclu ás 20,30 horas, (81;2)
a Cólera e a febre maláríca em -Cídade de Blumenau sendo, no palCD do Teatro ,'.Carlos Go-
,todo n mundo. como· é, roepresentante ligitimo mes)), o concerto promovido p::-

Para nós, brasileiros, o titu- da população do Vale do Ita- la Sociedade Dramático Musb'll
lo dessa pagina dev,eria sér: 'éO jaÍ, teria .graça que vi2sse a 'de- Carlos Gom;8.
que dizem de nós os amigos)... vorar a si prbpria. E' o quO! mui Dado o ultimo sucesso alcança
SinJ', porque os 111imigJs mais tos não compreendem. do em sua ultima exibição, é ;de
exigentes sempre farem justi1;a. JARBAS se esp·erar para a noitada d'e 110-

. Geria vez, «(aIgnem» fundou . je, uma colossal 'enchente de
um jornal oe chov.eram reclama- n�

_ Zbnm�l!Im,�plít
amant·es do helo, que s{�m duvi-

ções no s'egundo ·dia, ao·.par de U!!I � [iJ�lInl!fj>li!i l!1ii!i!�Unl da alguma não regatearão ap12u
opiniões: -. (que ü titulo fô'ra sos· aos componentes da ü)'ques-
mal escolhido;' que a primeira Cirurgião· Dentista tra rígida pela batuta do incan-

pagina nã.o dev<úia trazer anun savel maestro Heinz Geyer.
,

. cios, nlêm reclames; que um jm
nal. sem mlanc!zelg:.) é" di'o lama
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1 Agual'lJem, pme) o trabalho

eis os brilhantes lemas dos heroicus Chetniks! g.-4>�"••,,_.�.��:��(I>O::.�.$$'� ••<)® o ltf)�H �'+'�.,.":+.w<�.It:t:.�_�·u,",,,® de amanhã de Mano Jango.
Um Filme fnescrui3CiveI Pelo Seu Heroico

Glorioso E Humano Argumento! - As Armas
Não Podem Matai-os! -- O Inimigo

..

Não Pode
VenceI·ps! - Um Verdadeiro Hino de Glorias
Para Os Lutadores Da Lioi;;rdade Humana!

$�CHÊrNICKS)' é a historia movimentada, humana rOID&ntie8.
dos guerrilheiros Yugosla,vos, sob o comando do invencívd
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Ge<Deral Mi:hailovHch!
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No Programa: Complemento Naciona! - Fox Jornal e o

maravilhoso desenho "MEUS SOBRINHOS MUSICAIS"

Platéa 3ioo ·1/2 e Mil .. 2900 21 Balcão 2,01 e 1�50 I
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Faz anos Boje:
. O snr..Anisio Dortas, run
oionario dos Correios e Tele
.qriifos desta cidade.
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, Presentes ?

regressou da Viagem
8UJf\'E�IU

. fRIPÊ DE COCO
e rODDY GELaDO
Oferece para: o

Verão

Sociedade DramalicomMusical'
"Carlos Co' es'

Convida os seus socios para o

Prado do Rio, La Mecot
e Rapsodia

eaumnlra"se a venda nas
farmacias e DrGlari�s.

I
a realizar-eeno sabtuio, dia 16' de Dezembro.tis 20)30 horru: .

Os sacias poderão convidar amiqos, podendo conse

gl.âr os respectioos cotuiites dos membros da orquestra,
e da Diretoria.
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Hoje e arnanhã a realização do festi�
vai esportiv.o do Aimoré Es C.
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