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DO VALE 'DO ITA�AII

aband tra
Nova York, 2 (A.�p.f- A Rus- Entrementes o governo esro-

sia dirigiu uma nova adverten- niano convocou vinte e tres elas ..'

d A I' d Ih M' h IIda á Flnlandia antes de lançar' ses afim 'de resístlr ao avanço Arma,\'branca e,m Ora0 e···. ,nva -O', a·5'1' as· '.ar.s.·· a .D seu poderoso contra ataque, russo dos exercitas do general· !J. .

....
"Si a Finlandla não abandonar Govorov. escala'�a guerra 'dentro de 6 horas -I Até agora ao que se informa, v .' .'

'

.. Washh1gton, 2 (S.'E.)-· Anun- da ilha Guilbert. Funcícnarlosl
reza o ulrirnatum ----: deverá arcar havia,. sómente 15 mil voluntarios _Q. G. Aliado',' Argel, 2 (A. P.) Ll,úeua de Roma, anandonou seu da a United Press, os observa- I militaras, embora expressem sua'
com as concequencias desse ato. I eston íanos nos exercites ale-

_ Noticias da rt'3nt� da Italía, Quartel Generat rio interior i:!J '. dores militares conjuntamente '5;'1

I
sconflcnça completa. nos homens

.

A informação partiu de Esto- I mães. ! dizem que as forças 'anglo-nQr� mesma e partiu para à zona tL' lientam que a invasão das ilhas
I esc�lhidos para dtrígtr as ope-

colmo. Noticias p0st�rior{\3, aCTeSC�l1- I te-americanas, .chegaram aos batalha afim cL� diri.;ir psssoal- Marshall' p'elaJ:l forças i:Drt�-anH> I raçoes c�nt.r.a as l11�as Marshap�
Da capital sueca também lnfor- tarn que também o porto estonía- aCBSSOS <ias suburbíos meridio- mente as suas Iorças, ,ACl'eSCC1l4 rícanas abrem o raminho

para..jllQ pnmeiro ataque em .terrttorio

mam que os alemães 'estão BVd- no de Narva está sendo evacua naís de Roma. -o Mal'�chal K!8si- tarn as referidas noticlas, que os ataques contra o ane] interior, que estava em poder dos jap<:":
cuando Talin, capital da Esta- do devldo a possibilidade 'de selring, tendo realísado um uj- as forças aliadas invadiram as das {orças [aponezas, porém ad- j nezes antes desta guerra, assr

nia. cair dentro em pouco tempo. timo esforço para im�edir a lrihas defensivas alemãs de Bo;- I
vertem que a 'atual campanha Sô- nalam que os combatentes norte-

ma, valendo-se da arma branca. ,I rá provavelmente mais díítcll do 'amer!ca,1{)S devem atuar contra
.-:'.-�.""';.-.-.-.-,,-.�. o+-+-+_.-t-+-+-+-+:_+-+ o .-�-.",...-.�+""'":.-:..::--.:-. em grande escala. que a sangrenta luta, travada du- as fortificações muito poderosas,

____

.

rante 76 horas, para a conquista Para construlr-Ia os níponicos
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empregaram vinte anos desde.

IV rs rIo esas F �. Am;nci,,�:�{)' qU�g�" :;0 '��el� .-�.,-+-�-.-<@>- ..:.,..,.-+-. que a Eociedade das NaçÕES lhes'

S
dto norte-americano iniciou {J PRJ;"�O O CHJ::fl:: concedeu o arChiPe.l_ago 'sob in?tn�

t }IIJJ g
.

.
Lu

'.
L 1, dato. Adverte-se nao obstaüre

e a ln
.

ra o é�3salto contra as principais d2�'

I
.

. I�sas 'alemães qUE' defendem Wl- D 1l Q'll{ ilDRI LHA que. nesta. Invasão foram usadas
•

'.
. 1\ U,é:.�.. .. muito mais forças do que usadas

v Moscou: 2 (8. E.) - Anuncia! menos intenso desses ultimos 40 j.amOCiicanos através das tropicais .�a. ,

'. '

l São Paulo, 2 C�';,. N ,) -"'- A Po,o. nas Ilhas Gilhert, pelo que ·exis�;
a United que a data de hoje as- I anos; em v�z de congelar-se o selvas

_

da Nova Guiné DU da.s I :+'-!f-+'-"<ê>-+-+-.-.-+-+ llcia de São Paulch{IUe :ufüÜo te �speranç� de q�l:e o numer:>:sinala para os alemães uma du- sob, em muitas partes transfor- Salomão, apesar das opostas SI- ;. vem trabalhando no s�ptdo de ('e hu as seJa:Jelatl\arnen.�e)n;31s,
pIa significação historica: o ani- muram-se em pantanos e lagoas, tuações geogra:'iras entre um '2 Atacada Littoria esclarecer e dar cabo as"'''9stilr- ! escasso do que .naqu�la ocasião,
versario do desastre de Stalih,- �reju�ica�lc:o ;en?rmeme:�t,:�.,,:· outro teatro da gu.:rra. f' dades l�:adas a ,e�:�it? p�l�rl! I �m� qu; cheg?jU ii 3.173. Sa,li�,-(gorado. .

a\ anço d)s exerntos SOVletLO:s.: Voltand,Q as marchas das ope-
I Q. G. Aliadio, Arg�l, 2 (A. P.) grupo Ue: desoruc:'!J os fiel ,':",,! ta-�e, Igualmente, que as Ilhas.

Das formidavf.:is fortificações Segundo os I1l'Jis rec;;nt'es �Ies- rações, disse a lemissora de Ber- Dispachos \'bdos da frente ,senda.Mambú, acaba. de yrenJ-ar 1,,�larshall foram suhmetida� a �jl:ltnazistas nesse setor restam sÓ'- 'Pachos, a marcha dos ex,erClt8s lim que os russos reIniciaram fi

tali.ana anuD.ciam qU'B as

hate-,,'! juntamente
com \ an03 de seus I 111..B,Z de h'Úlnbardeios mmto li?...;,

mente escombro, -carcassas de tau russos não podp.ri3. ter s1-:10 maís luta '�ntre os dos Pripoet e B!er�! las navais aliadas começaram comparsas o ch::-fe, da q�adl'i1hJ, ! t8;ns� I ant�s (�á im;,�são, erH
fInes e nos panúmos elameac1os, p:enosa. SêUS wldados pOf.vez:s zina, continuando o seu avanço tacar a cidade de Llttoria na t�111 como grande qllantldad� de I quaflt\:i',9�e aasdlhas GIlbert. co
as emblemas da Swastica. i lIv�ram a� carr�gdr DS ,:<SklS" as ao o,este de No\,ogorad, Miask na ia lia" provocando varIos danos I r:oderoso armamento por. eLoS

I meçou lhas antes do �egmbar�,A propa�Ho d�,'1ta
"

fulminante I costas, � cllmp!Iam as mdens d� Ucrainé1_ ,aquela ddade_" ,
utilisado.. que. ,� I : ':'_:i_,,_,;,

campanha do Gen�ral Govorov

I
marchar com as botas ,encharca-

' ,

cumpre assinalar que lá ,foí le� das de lama e transportando so- +-+-+---+-+-+._.-+-+-+ O -.-.-+�.-+-+-,,-.-,(; O ::-.-,.�.-.-+:-.-.�'.'-� oof---:4t-��.-:-.-:�-.-':-"-.

�. ��d?G:,�,��!�it�w��·:��.)� q��n�u;:�� ��:a�I�:e\��p�:��et�:'I��\'�t.�.��,: "Uma" 'Ca'.m' 'an'� '11'a D'a I,'m"P'
.

r;;.ens' dn R'a"d' '·0dição histOlia em armas dos rus- I'.sta\'am eqUIpados. SaCl"8Íloos ',' .' ,�U
sos. E' qu� este inverno f')j iJ que recordam os dos ex-ereitos·

' ,

.

'__'-*::"+--H-._�-:-.O'_'-;-H-'-'-H-.-. do Extran eiro" Para L:�a�u:..r�panhaSe rao' Pu n I dos E Expulsos Madrid, 2 (A. P.) _ O minis-'

d Te
·

to' r"1 N .....c
·

I tro do Ext'erior da Espanha, Jor-O rt I O a 10 n a dana, reafirmou a neutralidade

[i.' ;::..: **'*!Ji; derem, Ltjar m;�smo pa.ra o int':'� do país, a despeito do qUe disse' Jordana diss,e que a Espanha
Rio, 2 (A. N.) ._- O Ch2f0 Ü� dor "Jll C�Xéfcer jJ]'oIi:s�o rel111lTI'e- s'ei" uma gu.erra d0 nervos del:; stá determinada a :,ddxar ela-

PoJicia baixou uma portaria,. r:�- nda iicam ubrigados a insçrip-· beligerantes para fDrr;ár a na": a a sua Lotlduta inconfundiv;:ol e
'({,)llv�mland{) novamente que são çi:io llO S!:'rdço c!<>, R'�gj5trO d� ção a escolher entre; os doi's la� çorret,l>/, a d2speito ,'das prCl,-
ütrigados a registros de .Gcor(!ü, Extl'ang<:ir0s Mulher?s extrangci- dos.

I
agandas ddiberadas que colo

cam a legislação (�m vi,;or todos réis casadas cam brasiHws tem O ministro do Exterior fezi um as suas tribunas 'a disp-osY.
os pstrangeüos s'em destincão d:� direito ao registro C;:J1l�'Ü perm?s� estas declarações ao orgão do ão de éspanhois expatriad::Js);.
:o:exo

.

dê is á GO anos (h� idatie. tA' '! t' t't' nmirdo falangista «Arriba>', po' I isse Jordana: "Contra a fI.u�r". e.
'

re!,�n� a par ana {'s a eL�- 1-' u

Os que completaram (lO a;-JOS (�m ce qu':� os estrangeir:J3 qll� S2 dendo tais d�clarações ser Te- a dt! n�rvos que vemos ser ]10'

iH d<� Janeiro de 1'944, e s'e en- mantiverdl1 indefej'Z'nt2s a 'essas lacionadas ao que 'O l��ferido jor- e nÍovida não só f;ontra o inimi!�
contravam no p,Jiz ant�s dê vi- obJi63ljÔe8, incorrerá') (ii' etamen� nal di�S2 Sl�r "lImn campanha da f), mas tamboem COlltrn 'os nell-

gorar o deüreto-12i nr. 10 de

201
te nas penas (1:.1 lei e serão PU\- �-.-."""'.-.-+-+-_+-+-+ o _+_ ..�._+_,_._._._+_..

d: �g��t�, d� 1�38',.�stã� .i3:n�?S 11,�d�; �:1clush:� com' expulsão do
d., !egl:sttos, toJa\l.J. s_, pLt,,,,.1� LrrLOlJ.) nanonal. 'Terremoto em I erda Alemã EID l�to, 2 (A. :N,) :._ o Comandan- ma resolução, requisitando 'o .ga..i
+-+-:+-+-."-+-.�.- .•.-.o t-+-�-.•.--".-.-�.:-.-. I

te Amaral Pdxoto, Chefie do Ser- do de Curvelo, no ,Estado de Mi-

Ankara Tonelagem Viço de Abastt�cim2'nto da Co?r- nas Gerais afim de satisfazer es-
Ataque de terror contra o Castel I (k�tKlÇâo Economicfl, acaba d2 SJS necessídàdes. Si porventura'

Gandolfo Ancara 2 (A. P.) :::_ O numero Londres, 2 (A. P.) ::_ Sequn- tornar uma resolução eXti'2ma I não
lar possiv,�l 'entáll' ém enten�

'de vitimas nas aldeias e povoa.- �o um' �om?d:::ado �o Alntiran-I em �-::laç80 ,1:)5 ,!�lV2rnal1t88 ,do dimento com os denülis i.!lv'emis�
cões nu distrito de Ancara, em I ado bma1l1co, o elXO 'l1cnb.l I Br:t.sll ({-intraL Nao ti:,ndo 81'cl0' tas daqu:Qla z(l11a, oChefe do Ser
I!:onsequencia do terremoto "en- 'm 52 meZ(�S de gu::rra at(� De;-I possÍ\ d chegar a um acordo p?t \'iço (l� Aoaswcimento se verá

i.k�d(� ,elev,:-se a 103 l;nortos .e: e�nbto ult�imo cerca d�3 �l<!z, n�i-l
ra o foTn<�dJ11le.nt�.

de

'CaTJ.18 ,ás na (On�igenci.a...
dê

extepd2.t' .e�sa,DO feu :os. Foram d'estru;�as mms' hoes e Clnooenta "e s'eiS n1'1l poplllaçoes do RIO d3 JaD::!lrD .Ilfesoluçuo a todos .05 outros ln,.;
de 800 casas.

.

I iOneladas brutas, de navios. . t� de Sã-o Paulo, baixou :extl'e� verníst1s do Brasil Central i

mprensa e do radio dI) estrÉm
eíro;) para levar a Espanha a

VOS, prtcisamos de calma f'}�� e' o Japão. Jordapa qualifiCou
hema € 'não abandoc(at· a noss'a 'a açã!) dos jornais estrangeiros.
I,o�lç�o fria e obj:'êth'a:). de satotagem, dizendo que os ,re-

As declarações de 'Jodana Io- feridos jornais prejudicam: o co

ram publicadas mi primeira pa- .
merrio com a Espa11ha ê as suas

gina do ;';Aniba.;, ao lado d':; ! relaçõ�s amistosas com: outros

grande numero. de f�.espach.üs de l paises, pod�ndo os autorês. da
Buenos Aires, anunciando· a rup� canlpanha para lev�r. a Espanha
tura das relaçêi>::s diplomb.�icas I á guerra, ser cO:lsiderados Í11Jr.
da Arg'entina com a Allema�nha migo:;' da EspanHa. .. .

"-""_.""",+-+-+-+-.,-+-+ o+-'.:-,,"""'.-.�.-._';.-.�_.
"

Critico o fornecimenta de car

ne no Rio e em São Paulo

LO,ndres, 2 (A. P.) ,- A emis� 1 prOXil11D das granjas não t�ndo
sara de Roma djvulgou o s-egUi ...l- hm ido :12nhuma vitima. Su�
te comunicado: (,Efetuou-se! um

I
Santidade ülÍ inlormad,,:) jm�,iia

ataque de terro!' CO'(ltra Crrsh.'ll tameate C!U ataque e danos cau�

Gandolfo, OUdê i:l bombas eairam sados.

I
I
I
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Rio,2 (A. N.)·-- Entr.1rá.f:'lli I I

Illt
militar em be'nifício do ü1Lmigp

'\ igo!'. dentro c!2 :;0 dhs !) novo � ......,.. })ima � rechts:ã_o d� 10, á 20
Cor�igo P8rr::t1 Militar. A nO\T,1 lei I

O'V ',O. ' I '0na, I·' �a::_.'.':·.�···'I",
.

,8,·. r
a'nOs s� {) fato nãO. conStitue cri!'"

consta d.:� 325 anigüs distribu.--l_ ! g me nla:!S grave. CrilTI<:;s previstos
dos em div02f:óD3 Gl!litulos. As, nos ref�rido's' artigos são!: Cb�l!..
peilas principais do novÇl c8Ji;.'o seguir para fins de espionagem:
,S&o: Morte, reclusão, ;.l:;tenção, militar, d'Ocuml:!'t1t'OS; noticias ou

prisão; SUSPf:HSão «::: 'exerciGiD, maxÍll1{)! .rerlusão, de 20 a:�os, I-o (omalldant� a il�? ,empr'2:3nder a:lOs,� �rau ?1inimo. Libertar P!:ic I espb:13gem o novo codigo diz juformações 'que, noiht-eresse'da:
do P,)sto ou cargo e reforma. A grau mmmlO. Fa\.or:�o2r {l lllt'" ou cessar açao mllItar, a r�cl�ar �;[QnelfOS 'soo guarda ou custo,jm I 'O seguiat2: praticar 'qua'lquí�l" segurança ext:erna d9 Estado, d!e
pena de J11{l1rt� é eX'i:'cutada pJ!' migo; r,rejudk:n ou tentar pr:- ou l'ender�se �- p'2f1a-mortê, grau de forças nacional ou a1hda - dos crimes pr:.:!\Í:5tos nos, aro] \'€ permaneC!i.'L �<:cre�a's; .revela.rfUEHam�.nto. A s;:,ntZ'llça definiU-, judicar o bom exito d3 opera.- maximo, reclusão 20 anos, gl'au pe.na ...."" morte, grau mmdma, re" tigos 124 á .tt:17, em' fa',"or do ihh i d�ctmlentO:3, notIc!�� ou mfofl1:-a
va de cond�nação é comUúicada ções miliLH'é:s, compromét'er ou minimo. PTest2r ao inimigo in- clusão 20 anos, grau mifliml:>, Pro ntigo ou c

.. omprometel.l{.Io... ploepa- 'I' çoe:,.··
de natureza.m

.. lhta.r.<qu.'e.' 11:0. ln,
'

logo qu� passê em julgado ao tentar comprom�tE'r ,eILienc�à formação ou auxilio que lhe }::os vocal' erp pfo��ença do inLrniJo e ração ou uperaçõis m11it:111eS -":- leress'e da [egurança l!1terna do
Pr�s'idente da Republica 3 não' militar, - p':!\1a - morte, grau sa facilitar a ação ntilitar '__..; por qualquer meb delatau':.b iro I pena

- morte, grau mmdmo, re�
I
Esla{io deve çermalH;(er 8eO€'03;

p()d� S';;[' leX':�cllta;la, scnã:.J dd� maximzr; l'-8cluslio üe 20 anos, I pena
- morte, grau maximo, re':\ pas, impedir r'�unii",o tropas' ou I ·clusão 20 anos, grau mInimo. En- suprimir, destruLr" ':;lllbtrair, detur

.

;POi5 (h� 5 dbs. S,�. a Iefedtl:ll�'eü�r grau mínimo. Usar Vi!Jlr�t1cia ou cll�S�D 2�. anos., grau_ minimo.! cau�ar ala.rm� com {) iím de pro� 1 trar <.:xtrang�jros em terüto&o I par, ..alterar; dc$�dal', ainda· que
é limposh em ZQ;1aS de opera- ameaça, pIO"lKar tumultos ou AlICIar mlhtares a passar-s!� pa- cli121r warusao, d�sacato ou d-es- nanomil (Drll {) fim dB colher 1;.Q-1 temperaria •. Dbjeto� i()u,docurné:!�
ÇÕ€S de gt:'8rra pade s�r im3dia:: desordei1s com o lim üe obrigEil" ra O inilUigo OLi. prestar-lhe au.. ordens no sdo de tr!opas - pena

I
tidas Ou ínlormaCb(;S de caratê! : tós C'üm;ern.�nt:eír ii $;égul'ança,' B::':-

tamente �x,ecutada quando o ,exi· +_+_+-+-+_+_+..-+_.+_+ xilio para ess'z fim - pe;ila - - mortf', grau ma:;:imo, 1',,;c1usào .-+-.--.-.-.- .... , +,-+-'-:tf I ,terna do Estad6;:'pe)Jetl'al' ·s'en�
gir o interess� da ord,eml e dioi- Notiehl8 ,1(:' Peru·! morte, grau maximo, reclusão 2ü: 20 anos grau mll1uno. Sobre a!, Territorio itnlia�n'i) já I lic-eI:l.Çli DU }ntr()d�lZi1.""se da.uties-.
pEna militar. Sobre os· GTíJUiis. HarbolU' .-+-+.:.:.-,-.-..,-.-.--+-� o.-"-.-.-+-.�"-.-+-. ....

fi" "li '1,. ,j"
.

II· tiJ:íatn<:;llte seb falso,: Pl"�téxt.!J.em"
militares em tem'po de guerr� D t d I

- " l: t.
\'t. .. I·.. . •.Uh, Á •.L, ().

.

.. .... lugar. suí<;?itoaAi4UL,qístraçã0�i
diz o novo codigo; {<Da Traiçãú Pearl HarboUi', 2 (A. P.) '_ �e Ira a a ema IJara a· LS onla .1 Q;G. Aliado, Arg.:!l, 2.(k, p.)!litaroUCkmtíOlfú:lllstJ'iaJel OOl�
- 'tomar a nacional annas con- Anuncia-se oficio.1ment8 que for- rota de Hitler, �;eiide que bidou! � Despachos da freüt'e italiana vi�Q Ui;; construçãO .9u jabrj,cação�
tm o Brasil' ou Estado aliado ou I ças de fusileiros nav:üs l1Ort2\" Londres, 2. (A: P.) :.- A retira� a. im'as�o �a pnift? Soviétim, i cilzet? que a::l forças .�l�adas)á I oolJ a '!i�cali;m.(�b rr�Hi�al", Pãrrr
prest3r s.2r\'Ü;<:I na.s forças arm

..

<1

..

-! americanos. desemta.rcal�am nas

I
da do 'exerCIto. alemao '1'10' norte O �>eu pnméuo e�erClto qU2 'qU?i- l dOnlmarmn c�rca d;'!�' 000 ,gmlG-j colhtn; lü!8rmaÇ.O'�s;.;çJ.,estll1adas a

das' de, :naçõ?s 'em' guerra contra 'I' ilhas Marshall no Pacifico Gen- .da Russia paJ.1a � Esta�ia, con- I si oonquistou Léningrad�, �.:still tnet(03 110 terl"ltorío it.clliano, Sk j' p1:1.izes 'extra,ugeh'os DlI a 8'El.us'
o Brmnl �- p:;na � !'110ft>., gnu trai.

. .... "' '; _' .. ;'. '_'
vcrl'?uNse I!a ,malS traglca der;� • 1:9!l1ple:_tamet].te desbilratauo. .

l tuad� a Sll. .'to��te d� {(orna,., '. ilge.ri,t2S.·
.

:.,Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



i"r Bd 4&

Assirrátu ras
Anual· Or$ 60;00
Seniestrül Cr$ 35,00

.

Ooloniál 01'$ 20,00
Numeros

Avulso Cr$ 0,30
o-s ·0,50

.Ó-'-'-'-�'-"--

FaÇO: saber que pretendem ca
sal' se Rudolfo Waldemar
Holzwarth e Ines Heídrích.
Ele, natural deste Estado,
nascido aos 10 de dezem
bro de 1918, bancar io, soltei.
ro, domiciliado e residente
nesta cidade, filho legitimo
de Gottlob Holzwarth e de
sua mulher Otííte Holswerth.
Ela, natural deste Estado,
nascida aos 12 de novembro
de 1918, domestica, .solteira,
domiciliada e residente nesta
cidade, filha legitima de

Cyríaco Jnlío Heidrtch e de
sua mulher Lulza Heldrich
Apresentaram Oi documentos exf..
Q"idos pelo artig_o 1130 'do . Codfg�
Civil, sob n. 1, 2, e 4. Si alguem
tiver conhecimento de existir aI4

gum ímpedímento legal, acuse o'

para os fins de direito. E, 'para;
constar e chegar ao oonhecímen
to de todos, lavro o 'presente pa
ra ser afixado no' logar 'do cos

tume e publicado pela imprensa.
Blurnenau, rdeIeveretro 1944

Victorino Braga
Oficial do Registro Civil.' '\

***

Oficina RAUIO futilE E
Diplomado pêra Academia de Comercio do Rio de Janeiro.

Com longa pratica proficíonal,
A C E I TA - Escrit.as Avulsas, Bi.'danços e Orgi!.nisacües .Cümel.'ciilis.

Rua IS de Novemhro N° 1464 - Fil."1e. a50 -- Iiesta Ciiiade

Malharia Blumenau S. A.
Blumenau

L,. .

Assenlbleia Geral Extraordinaria
Pelo presente ficam convidados os Senhores Aeíonts

tas desta Sociedade li comparecerem H Assembteie: Geral
Extraordinar!a, a realizar-se no dia 5 de fevereiro de 1944,
na sede social! pelas dez horas, pai'a deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia:
-

l' - Preenchimento de .Ctugo vago na Diretoria.
2' - Assuntos de interesse socíat.

,

Gaspar, 28 de janeiro de 1944
RODOLFO. VIEIRA PAMPLONA

.Diretor Gerente

A Expressá..o .m8..xirna do
.. Charnpagne Brasileiro
�.iZ1?�iim1$eh�;;;;BVWJPi!'i?�·5·M13,����;;;'" :t.\1t!;;:?m��#1 ..?f�tit&&!í:;§�

D�"e A1."r.1i:ltinÍo '1"':aVa.1í."'fEH�. IAsst",\len�<� doP�;nf. �\l!tfid $áj3nson

Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Consultório

lllOderlH\illcn. tp.:in.S�.111.a{.JO ?ll.! caa101."..
r

.p...el'ma.ne.llte I.. nesta Cidade a

nüí'l 15 lia f-illvemhro. 13mr· .deíronte ao Het;Jl Ol'llzei1"o\

Operaçõês nos !iospÜaé'S
.�- .'''. "'�-

.

�1$��,;;1�·���"':.."!�.:�_'W��;}=>,��::r��

®�.!lf*��":*+.t�.;)'i(1).<)i)-....�ax®••-�·+.·(t"".·+�+�•• '�.�.0

Industria Beneficiadora GasparBllsB S. A.

B.riRAlvIORTE
mATADOR· OE. Bf)r��fj 5

BAI�ÂlVIORTEDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



i;
,.'

Franck Buck "O Caçador Destemido" na sua maior Historia:

Caçada nas Selvas ele Bornéo, repletas de selvagens e animais

ferozes! Uma emoção por segunde! Cobras, Tigres, Panteras, Orallgotangos e Rinocerontes 'em lutas -títaníéasl
.

No Programa: - PARAMOU.NT JORNAL._

Entradas: Plateia 2500 1,100 Balcão' 1500

Em' busca da
�w;

..

m"""""':' _""'''''._.���_

rl-
-Cronica

.;

I
II! ;

J

ssgnnua colocaçãO no

•

10 a

10,13Ia'·
campeonato de. 1943, .·.Liga

la
. ."

.

®t>)'t.�.'••�''�''+�.t!iH,i''$:+000�•• t:t�:�'u,:••:.:.-,._...:..!t:.j®

Recusados varies coa- 'Marc�da a data do, -:

tratos de profissionais húçio <do " C�ml)eoua'to. ,

0_ T
' ...• O" '.

'.
.... . pau lista,. ,'

..

' <.: .'

_wa� Pa_ul0, 2 �.f:_ fe� ... ra nSãQ Paulo, 2 '- A Federa
çao L auhsta. de :.'utebol .�e· çã�} Paulista à,e Futebólmar
c_usou o l'e.gIst�() aos profls: coua data de 1� de marco '.

s}�,?ars. F��rar1, Pa��o. Magr!, paran inicio do, Câ!lJpeonato
Dítão, Pla�ldo, L:1Xr::�il. e. Am- pauíísts de futeból.;. ficando

'. bal, por aao terem s.ldo .apre-, assentada.a data de 12. do
Iile?��das as respecrlvas car- mesmo ffiês' para a J."ealiza�
terras de atletas .

. , ".

c _, li
. ,>I s: .,,,"'. ção' do tomeío 'HUC1Q�" .

.

....

e *,.��·H�*,,(l,.��·t��-t>��� +@jogo do dia 6

.'
. .

I

"

Prsdencíá
.

,

I·.
.

,
.

. .... .'. .... .

.. ,' Atnor�ização de 31 de' Janeiro. de:'1944 ..

'

.. No SOl·teio do iktllolti.z.o:<;aO rsédigado nu sede da Compcmhla com
o'

I a a'5t'i�tcnda do Fiacal FsdawI, 116: pf'â89nça de pe1'tttdtJfEUL •.....
do tih.ilo,. e do publico, foram ua 8:;;rgui12fes

Comblnccões Sorteadas:
.: '. : ,

.

.

:

P LA: N O nAu

r f D·8 V A N" D
J� '[lj I) M Y ri T' Y

Sempre foi e continúa a ser

O Melll0r

.\, i···,,··········
...······· ..olil,·· ..··,,·.. •·..··,·····..

···i
. Quereis bôas fotografias e serviço rapine �

. �
Procure o

�
�

f o t o AMA D O R (O. Scholz) m
R' 15 d' N b' ffi

.'
ua e I ovem ro, 596.

I
. �.�•••••••••.•

-

•••.•
-

•••�® O �.�•.:I••:�-40\H;••• +_ ®

A V I S O
i"UUOS General Eletric � eetrames toda

c qmliquer outra marca para ceucecre

.�-.

". r'

GARANTIMOS O SER\IIÇO
EWALDO H. .. MUF_IJI...,ER .

I
Rua 15 de Nuvemhro; 1307 - BLTIh1EIUTI . �ta. CATARINA

I .'
Telefone 1.249

"

'1
J

Cah:as
..

Blusas
Macacões
Guarda Pós

Camisas
Ternos pi
Mecaniéos"

Esmerada
Fazenda. de Sôa; Qu�iidadç

Padr;ões Escolhidos
Para·•.•• · Passeio e. Scrvic�

""
�.
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r:::a-felra I Novo .Concurso·Tri�unal �� Seguranç�� Nacional.
I ���_d_ ·

I
do DASP Palavras do JUlZ Raul Julgado, por 'abandono

A U I'
FevereirO

para Inspetor XV- Divi- �Iaehado sobre. a "Justi- de�8erviç? '

.'

, de 1944 -

1 E '1 - F�·' -ça Especial RIO-FoI supmetIdo a [ul-
sao (. f: '. l ucaçao 11S1ca gamento no Tribunal de Se.

'�����������������������i_' :.. .......-, � do JYlinistêrio de Edu: . RIO':-::- No Tribuna] de Se gurança NaciQnal �o acusado
-

S
' , 1 gurança. na sua Eles,são ple- Felix de Mel,o Fonsec,a,. porcaça0 e � auc e d

.
'

nl1vel �'a' f'o,rtu'D,a Il!In�llvll�ua,1 n"o "'P"8" ,,'IS Do sr. Deleglldo. da Divi- f:'l�u���t��od:ai���ia:::r�� ���:�l��a 1�:�gC8�8,Sri�V��:
,

'. .

são de Seleção da DASP, em trabalhos judiciários, o rela- Siderurgica Nacional,
...

em

Florianopülis,. r�cebemos a torto relatívo ao ano de 1943. Volta Redonda.
circular seguinte, informando Ao terminar, o Juiz Raul Ma- O Procurador Eduardo Jara
a abertura de concurso para chado usou da palavra, pro- desenvolveu suas razões em. '.

Iunctonarío do Ministeriú de ferindo expressiva oração. torno do delito, .

para termi"':<"('
Educação e

.

Saude. Disse S. Exa., em síntese, que, nar pedindo a condenação do
'

Sr. Redator. .
na JustiÇ.'l--Especial são con- acusado nas penas pedidas
denados ou absolvidos. em na: denuncía. O Advogado'
estrita obedleneía á força imo Paulo Gomes da sílvs, com

posítlva ãas provas, extre- a palavra, salientou que na
mistas da 'direita e da es espécie não houvera dolo e>

querda, democratas- liberais que, concorrendo neste a
ou não-católicos ou protes- vontade que consiste na de ..

tantes, militares ou civis, ne- liberação conciente de o a

gociantes ou comerciantes. E gente praticar um Ato puni-
I) faz} afirmou ainda, 8.enlPre Id.O. ,em

lei, e o

resulta.d,
o

qUe,,"convicto. da magnitude da é o efeito, depreendia-se a

sua missão, serena,' embora ínexístencla, no caso,' de
enérgica, no cumprimento do crime. .

.

.

.

dever, sem receio da critica O Juiz, findos os debates
maldizente dos que se arvoo orais, lavrou em audíencla
ram em juizes, decidindo por sua sentença, que conclui
uma livre comúníeação mui- absolvendo o réu da impulse
to mais ampla da que é eon- ção q48 ae lhe fez na denun-
cedida em lei ao Tribunal. eía.

LU

Rio - Salienta um vespertino posto de renda. onde se di�cri-I rior a 500 mil cruzeiros; eram
local que talves não haja em to- minam os contribuintes dos e· apenas 71 em 1938 e em 19·1-2
do o país nenhuma fortuna in xercicios alé 1942, verifica-se que somaram 335; quintuplicando.
dividual superior a 600 milhões em 1935 havia no Rio apenas A diferença éntre Q número
de cruzeiros. 77 pessoas com uma renda li- de ricos de Hl38 para 1939 é 1 - Tenho o pra�er de

Assim, pára o padrão comum quída entre 300 a 400 mil cru. pequena; ainda mais diminuiu levar ao �osso c�nl!.eClme?to
da sociedade brasileira já pode zeiros por ano; o número au- nesse último ano, de 71 para 65 para a dívulgação que JU!
ser julgado rico o homem que mentou para. 215 pessoas em o número de pessoas com mais gardes merecer o. ass.uI!_to,
tem, por exemplo' uma renda \942. Os 40 que tinham em 1938 de500 mil cruzeiros de renda por I

estarem abert�s as lDscnço.
es

anual liquida de 300 mil cruzei - entre 400 e 500 mil cruzeiros de ano. Com a guerra, o número de ps.ra o c_o�cu.: 80 de Inspet�r
TOS. Pelos dados colhidos no úl-j renda já eram 152 em 1942. . pessoas de fortuna entr u na I xy .

- DlvlSpa.o d� Educação
timo relatório da Divisão do Irn- Dos que tinham renda supe- assenção já observada.

o
rrsrca, do Mlníaterto de Edu

_')._+_+_+_ +_+._+= +_+._+_+_�+_. _._� ,:-.:-.-..-.-+-.•-.-+-+':_+-+':_+�+-:+t. C8 ção e. Saude, promovido
pelo Departamento Adminis-
trativo do Serviço Publico
(DASP)
LOCAL DE INSCRIÇÃ.O:

Rua Felipe Sehmldt n' 5, l'
andar, em Florianopolis, dia
riamente de 8 1/2 as)O 1/2
horas exceto aos sabados.
ENCERRAMENTO - As

inscrições serão encerradas

I DR. AFFONSO BALSINIem I: de março de 1944. r:

CONDIÇÕES - 50 poderão Médico EspeCialista em Doenças de Crianças

�;_._._�"_�+_+�"_"�.:_.-_+'__._�_.-.�. (�_._+_+:........._._+--=. :+:_'+:_+:_+ +_ ..._+_+:.. inscrever. se candidatos do e da Pél.e
. .

sexo
.
feminino' Limites de Consultoria: Rua 4. de �:�:���Odan�:cid���ladO da

idade: is a 38 anos. I Puericultura - Regimes alímeatares para erlanees de peito· Avita
minoses - Sifilis infantil e do adulto.- Manchas e Feridas em geral.

2 - No posto de inscrição 'III!!!I!II!IIIIII!II!!I!iI!JI!!liIIIiII!_IiIIIIIII!- IlIiII!lI$
mencionados os candidatos

Nova York', 11(A. P.) -� A Tal- poderão obter os esclareci.
Entretanto domingo ultimo, num dio de Toquio anuncia que fas mentes que desejarem.
programa numa 'estaç�o de radio tropas anfíbias aliadas já es-

.

local, o aludido Pauto Poinhehip' tão empreendendo a invasão 110 3 - Beltoro-vos os meus

surgiu cantando. O Comandante Arquipslago de Marshall qU€ 2S� 'I protestos de apreço.
Diretor da Fabríca, por .infellci- tão sendo bombardeado e canho- A. CAMPOS
dade daquele funcionado cantor, neado por vasos de guerra ame-

[estava com o seu radio ligado ricanos, representando t.alvez a Delegado da Divisão de

para a é'stação em apreço e ou]- maior força naval ,em ·a,ã.o.. Seleção do DASP.
vindo o nome de Paulo Plnheirp;

.

tratou de agir, WlViando mn mie\
dica a sua resi�le'1da, onde veril
ficou que Paulo jamais gosara
ta-lta saude

_

como agora, pelaI
que está se�do processado GDll',bí
des'ertor,

Processado um operario
desertor

como Iniciada a invasão
das ilhas Marshall

Cronica. Social
A Amizade
J.1Iuito se tem dito e repetido sobre o inestimavel

.

va·.
lar de uma amizade desinteressada 'é todos somos uniuü•.
mes em afirmar que um amigo sincero vale mais do que
uma ..oranâe fortuna. ,Entretanto, que fazemos nós para
mostrar o nosso reconhecimento por essa dádiva preciosa
que tão espontaneamente nos foi ofertaria. E quantas ve-

zes nao a deixamos esCtJpar pO'r entre ás malhas indife
réntes da nossa ingrat-lrifio? Lembramo-nos já, alguma
ves, de renunciar a algo, que muito desejamos ou espera"-f4
mos em nmne da afeição que. nos liga o. algem? Ou újoisQ��tamente pensamos que a amizade de fulano é tão desin' .....
teressada que não lhe agradariam sacrifios nossos?

Porque a amizade é como uma planta rata que de.
senvolve se apenf}s em nn:- abiente cálido de afeição e qu�,
ao menor de!!cu'tdo, entnstece e murcha, sem remédio.

P

AS obrigações são mútuas e os deveres reciprocas. 'O.
pmzer que sentimos com uma palavra. amavel ou uin a
ceno afetuoso é o mesmo, o,u talve:: maior, pa'ra (j nosso

amigo. E, assim como sentimo;n(is comovidos com alem.
brança de alguem que, de longe, envia-nos um cartão poso
tal, tambem "ele" ficará' tfJ#1.rJ,o pelo interesse que, em
situação' idêntica, lhe demonstrarmos. As bõas palavras a.

dedicação e o carinho são 1'equisiros indispensaveis para
o perfeito desenvolvimento da mais bela e rara das
afeições.

ELLINGER Bt elA.

L. de C.

; Rio� 1 (A.N.) ::_-Ôcorreu nesta
capital um caso euedíto e .cu

; riam. De acordo com as leis rle
. guerra, todo o tunclonarto ou

opera rio que faltar ao serviço am

'estabelecímeuto de 'interesse mi
litar sem causa 'justificada é con

sl'derado desertor e C01110 tal pro
�üessado. Paulo Pinheiro, Iuncio
nario da fabJica de Gaz,es [:' 'Mas

caras. situada nos suburhios d2
Bonsucesso, ilesta capttal, dano,
do parte' de doente não campa.·
rec�u ao servil;o há varias dias.

Rua 15 de Novembro, 588 - FONE; 1201

Maior sOi"timento em;

Perfumarias, Especialidades fal'maceuticas,
Drogas e Produtos Ohimicos.

LABORATORIO DE ANALISES

- O SJll'.

Ministério Do Trabalho
E' com segninte teor impor·

tante elucidação do ministro
do Trabalho.

rei n' 3.708, de 1919 e se cons·
tituem na forma prescrita no

artigos 300 e 302 do Codigo
Comercial. Quanto a transfor
mação da sociedade p1r que
em sociedade por ações, é e·
vidente que as disposições
do decreto·lei n. 5. 95ó, só
serão aplicavE'is quando hou
ver entrada de dinheiro por
parte dos acionistas da nôva

sociedade".

"Mariano J. M. Ferraz, pre
sidente em exercicio da Fe.
deração dás ludustrias do

I
Estado de São Paulo, consul·
ta·se o decreto-lei que tornQU
obrigatorio o depósito das

1\,
-

- importancias recebidas dos
1\1] E D E I R O S

I
subscritores nas

sociedad.e,
S

))
FERMENTO DE ALTA QUALIDADE por ações tambem se aplioa

Para MIns, docês, tortas B toda pastelaria as socied�des por quota�; eis "NOVA E'RA"
� ;;;;;;i!ii Dii;;;_;;;;;-_�-� que o artIgo 13 do decreto.;'

.

lei n. 3.708, de 1919, estende Completou a �9 pp. o seu

O
.

t bIt d'
. a estas a1:l disposições refe· 9' ano de publicação a nossa

ImpOS O 80 rs Unros BX raor Ina'rlOS rentes as sociedades por qu.o· distinta colega "Nova E'ra'·,
tJ tas, de responsabilidade iimÍ. 'que se .acha em Rio do Sul

Rio, 27 � Estão publicados Foi ventilada 11 opinião de tada, de vez que nestas não sub a direção intilizante do

no "Diário Oficial", entrando que aquele estatuto legal f.:..
ha subscrição da capital nem jornalista Pedro Paulo Cunha

assim em vigor os dois de. presente falhas, porisso que
a sua cogStitUiÇão se proces· datf:l. esta que foi festejada

cretos.leis assinados no dia foi elaborado por técnicos
sa segun o as regras d) de� com uma brilhante edição

24 do corrente pelo cheie go- em economia e não em le-
ereto n. 2. 627, de 26 de se- especial.

.

verno, o primeiro, instituindo gislaçãa.
tembro de 1940. Tais SOCieda"r A nossa colega votos

o imposto sobre lucros' extra- des são disciplinadas pela felizes e prosperos" para o

ordinários, e o segund3, os +.-.-.=..._+._.-•._.-•......,. sua lei ei'pecial, o decreto� ano que se inicia.

I"certificados de equipamento D { R· I d 4"'1 b N
...

A
A" -;----

e os "depositos. de garantia". é egada eglona e '" ti e auJlco merlca
Comentário;-e::n--Torno Da Polícia de' Rio do Sul B A I L-E.

Recente Lei

Aniversarios

Dr. A.· T A B O R I) A·;
Diplomado ba 20 anos e com prática nos principais hospitais do páis.
HEMORRÓIDAS, VARIZES (Y,ÊIAS DILATADAS) Ii úLCERAS DAS

.

PERNAS. SUA CURA SEM OPERAÇÃO R SEM DÓR. .

Cura da Gonorréa em poucos dias
T1'2famento cspecialisado, por modernos· métodos e eficientes, das
doenças l!e s_enho_ras, �rianljas, coração, pulmões, estômago, fíga
do, nus, oe:;""1ga, l_ntestmos (disente'd,as. amebiana, colHes, prisão .

de ventre, et.c.l, dIabetes; obesidade, reumatismos, sífilis, malária,
opIlaç:ão (mal da tel"l'a), erisipela, eczema, etc.

"

'.

Diatermia - Ozonotermia-Electro·Coagulação
ITOUPAVA-S�CA

.

. B L UM li N A ti

Rio, 27 - Em reunião on
tem rea1i:�ada na Associação
ComercieI do Rio de Janeiro
teceram-se val'Íos comentário
os em tOtU\)) da recente lei
de imposto sobre lucros ex·
E aordináriOts.

Vem de assumir o cargo
de Delegado Regional de Po
lícia de Rio do Sul o sr. dr.
Heitor de Alencar Guima·
rães Filho, promovido de Ca
Doinhas onde ocupava as

funções de Delegado Auxiliar
de Policia.

Realisar:se'á no dia 5 de 16vereíro proXlnlO, grande baile
e:irnavalesco, f'xc!usivamente para sócios, que será abrilhantado
por magnifico Jazz Band.

.

.

.

'.

As mesas custarao apenas Cr$ 5,00 e os sócios terão agra�
dá.veis surpresas. '. ·e

•

Solicita' se aos -distíGtos' r;ócios não se fazerem acompan
har de pessoas extranhas.

A Comissão

o sabão
"

em'

conBerva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidoz
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