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a 'emissora desta capítal que 'I]

Roma atacada n'o V,··.·.sitad'asMarechal Stalin em 'ordem do. J

'dia emeüda hQjil anunciou a cap- S'·a',ha'do
o calor que 'nos íatingio devetura da cidade de Luga, londr,es,.14 (A. N.) - A radio "*** da àViaçf}D, O comandante em Rio, 14 (A. P�) - O Mínístro ser reflexo da onda ,que também'..-.-.:-.�.:-._;.s;_;;;+:-:�:+ de Roma informa que aviões Londres, 14 (A. P.) ,-- O Ma;.. Chefe íuspeoíonou as unidades do Trabalho acaba de esclarecer, atlngio Buenos Aires, Monteví-

1',
aliados atacaram 'novamente a rechal Sir. S. Douglas visitou polonezas e tchecas da R. A, F. que de modo nenhum podem os deo e Porto Alegre, .Esperarnos

· .?-

t"
....

d capital italiana sábado. A emis- p-ela prlmeíra vez as esquadrilhas assim ccmo esquadrilhas norte- empregados convocados abrir que hoje seja ° .ultímo dia desta
"

OD Inua a 00 a sora não deu contudo.mais de- do comando costeíro desde que amerícárias que operam naquele mão dos ctncoenta por cento que extraordínaría canícula, Se não-talhes. f\1Í recentemente norneado chefe comando. 't:cem direito. fôr a nossa Prefeítura lterà queda mosq'U'lt09
í1

ter paciencía e sujeitar saos Seus
.'

{ 0••�••�*�"'�".�.:+:f:.-.J1...+ex e._+':.+.::'_§.:'�••:.=.-=-+':••-=+.:-".+@Xaf;�:-ç��ê.T.fl-:-�6..-.õ0 x�·••••
·

••-9.··_'••-';"·.�+.q.� carros d'água a um -servlço du-
Em linhas anteriores revelamos

C' E h AI· d
plícado de aguada na 'cidade.

���o ��;:":::a �:rr�lc!'O:� "orno vão '.', spa.n a e la o,'S .�.. e�.,:�,i�e_J.l�!.i�._��;.�,.d.Sa,.�_:::oOl�,FI';'.'�.

Rio Itajaí, desde {} Café Blume-
,_ . .

nauense até 'Ü Ponto Chie. E os
*** ter de respostas as pergUJnlflS:!

.

O' principal problema para � I dentro do seu pais é

C{)í1Sidera:-14'--'f-"=$'-�·-·-�"�-·-4'--�
moradores mais tingidos são '

aqueles que dormen com .janelas . \Vashing{�n, 14 (A. �) > - dos [ornalistas, foram fOl1nu�a- Espa!�a, no momento, é a. SU� da como uma
_
forre razão para Exp'oração lrns-•

para o río. Entretanto, .revelaram- (Flora Lewis] �,Class1hcando das com) se fossem aproposíto pressao das remessas de .petm- a sua neutralidade, uma vez •

a sítuacão 'espanhola de uma' da declaração (J.J zabínete es- leO da area caribeana .para aque que, soe el-e d'3clarasse " aberta- d'
.
'" d ��. :

d
"n:08 Os mesmos CJ.l\eixiJS01S ,qub �

��V<;;l ta saz, as«seria dor de cabeça», .o lm:�si- panhol de que a Espanha man- . le pais, Não há .em \Vashj:n.g·�. mente terem as necessidades :9CO- HJH,� ll;Ji,!l�-=� .
não fui tomada qualquer iproví-

I
.

T
.

tela-I d t d,e,nte R,\uos.e,velt ��fi:lÍu a po!i- te�'á, (-.'.�strita ne.utra.1idade;�. A ,de- ton
.. '.�.enln,lm,a ind.,icação., oft

..c.'i:l,l 'tlOHliC,!l, S fon�,ado, a UJ11<l rem,I icão ! �.. •
"""

C'ê!1C1él para acantera-ios es�
tíca alíada em relação a Espa- claração da Espanha fOI pu- OUl1i:l,·-:'. de que os atuats ob]>',tI� "'O,'" aliados.Jsto f21.)I'esc'ntanilum Imaleral::'.lmal. \, ..

u c

Alega 9l S-erviço de I.Malaria nha como orientada. no sentido blícada aqui ao mesmo tempo vos aliados li respeito da E�- golpE' contra {) seu prestigio. '. 't �-) ':'__ 'O' Ch"f� do'q'llC ,',l'a'ela .t"lll qu'" '.",�.r ·c,o·m ·:mD�.".J de mant-er aquele paIS, qu� of3-
que. as obs,ervacões de Roos<:'!- panha ultrapassem a supl'essao Poucos dhs apóz ier o [l,epai.'ta- �

RIO. 14 (1 • 1'1.
'.

I" c:'" d '

'" ..", ,v'� .,
.

. "
.

",. LiO"'8r'10 aprovou o P anü fiqUI'tos qu'e ',:n,.a-o' tr"OSTI1l'tem ,'ma- ror;e. unla h,oa sitl.laçãQ êstl'até- velt. Enquanto o gabi!1'ete .,;Spíl" das 'Vilntagenq ofereCIdas p�lt1 mento de Estada ter anunciado . \. '

,

d
'

"

I',
-, ''-' ,,'�.

.

. ", E'" 1 ' .', ·"t,· E b'" - , Mnust'eno a Agncli üu'[l e con-'Iaria, cuidado iest.e que \Cabe' ao a.ica, em posição neutra, no ver}.' nhol declarava que a ,Espanha t>pa111,l aos !lílZI", Us. < m ma a suprpssao do f,rJrneclmento ,d.;; -

t' -'·to 1
�

., d .', -"
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F '
. ,� 'E . h F' .' ,'_ cedeu o pesp€c IVO creúl. ceSe�'viço Mu:nidpaf de Hig'Í:en�. '. dad.eiro sientidQ da expressãn, "prepara a paw .1ap se dobrar 'O.' reguue d·e 'ranco .nunca te- P?Í1vle::> a spa.1 a, r?HCO pro� mais de 5 milhões de cruzeirosApelamvs, -pois; para ·est2 :ser- As obs-el'vações do presidente, a qualqu>el' pressão, s�ja �l,� :tual ilha revelado simpatia pel"Js bm 'O trafego de tod{)s os autos

para a exploração _imediata deviço uma provid'ericía radical; \i10 f,eítas 110 decorrer da entrevista fQf». c0ntr� os
.

seus dl.l'21toS, aliados, 'evident",mente a Ingla- particulares €111 territoria 2spa- ,10vas jazidas minerais no paiz
·

f'e:ferido trajeu existem muitas' com .)s jornalistas, pr,=sumivel� permaneüera fmnemente neu- '{'erra e os Estàdos ,mlid-os não nl101. Admit'e-se aqui que ,de11tro considerados ,e3trat�giG()s, Dascalhas 'encUrvadas', ,latas jogadas mente significaram 'que Os alia-- t1:a: presse"ntia-se ,aqui a .p:o.ss� teriam Íllteresse em 'provocar de pouco tempo as cons'equelt� pesquizas quP se vão noalizare um (cheiro» que \:l.furde ao me� dos desejam pôr termo :élOS her- blbdade d'e, atraves da .manu,.. uma exaltação interna na ,f;:s· rias da suspensão da r-em:essa do estão incluidas a3 Jazidas delhor e'nfer:rileim de )lmorgue». neficios com qUle ,a ..Espanha 'es" t'enção de mna linha d.2 conduta panha, a qual poderia d'2g!�ne- petróleo se tornarão tão .sierias chumbo e zinco 11:1 .terrítSrio'Necessita pois do exame 'de aI" ta,','. a,•. t.,u,a, l.mett,�te ajudando a, A.ler ,I fiel, áq,uela décl:araçã,:?, C! gove�- ruI' 'num G10s Je que 0S l1azist�s que o governa espal)hol se verá

pa,ulista
e as d\? outras

nu.
'

Mi�gnus guardas c'o/ajo'sos de 'fíta- manha nazIsta, Estas obs·erva- no espan.hol consegUIr - amem- procurariam tirar vantagens, A forçad-o a tomar qualqu'er atitu� 'nas Gerais bem como as de car:,'azuL L i � çÕ€s, feitas todas ,elas em' tara,- zar suas atuais dificuldades. \ delicMa situação de Franco (h�. vão no'Paraná a Ri-o Grande 'dJi��,:s:�;'"' � l' .. ;t,·!,. :+ .�'>;;·.t�·�t··;·: ;)!: ":�.����-'--�7! .0 .•. :+"",",. * .. ... • ,�... +",'" .. 0 €) .. .. .. .. .. .. :+ .. :+ + .. .' €) SuL ': : '

'Revoluçaonocomércio aéreo fluminense. eJu.. Jeskov começou· a ser �;;�:j;'�-�;a��-�.

'

. " ..
'

ventus no Pa- ev'
,

acua'd�,

U condecorados
a'PO,',Z-'. g,',uerr'a caembú *.* ava'nçO russo em' toda a fllel1te

São Paulo, 14 (A, N.) --' O:Flu- Müscou. 14 (A, P,) ,_o O' conhe- norj'e. Acrescenta ,ainda o referi-
min-ens,e -e o Juv�ntu's farão áma- dclo 'escritor e jOr'l'Jalisla .Hy;:t di) jOI'mJista que f.oi .ordenado

.

I'
. llhã á noite um amistoso no Pfa:.',- Henb-ourg anunciou que as tro- a 150 jor,nalistas germanic03 que;' iNova York, 14 (.A. P.) - Phil ,B"uenos Aires 'e outras ;cidades

'd'·caembÚ diev'eudo �xtr.ear J1Q qua- pas alemãs te_<;tão evacuaml::> . .Tes- edUam jornais em I 1Ol11aS russuClar!<;'e - Edward Rich:l1?<lcker, latino-aU1ericana� q�ase simul�a� dro cariQca o centro-avante Wal kov: oficiais da Gestapo, e ucraniano e russo branco que re-presidente da ,East'el' Alrlll1es,., � u�alllent-3. El� lIgara a .j\menca
f

. ,

d d" t
-

'I
,.-

o dr'Q-'n'suIto! especial ,]'unto a Secre� do NO'rt'e e a (liQ' Sul mais i'do que d-emar. .�ncJOnanos 'e a !UITIlS raça? n gl'essem �s J'eglO€S l cupa a� ,pe--

\'11 .em conseqllencla do .mpld::l los al'ema:es.taria da Gulen'a, ein .e'ntrevista qualquer outro mei') de ,cGlmrni� Mobilizaçâo na Li-a imprensa,·ç.oncedida hoJe, "pr'e- cação:.;·. Declarou que sua Jirma

Inspetrtl"onando a ilba dediz qüe os transportes �éir<eos não planeja, no f'Gtanto, abrilJ1- tania contra o "
(:revolüciouarão -o comêrcÍo das gel' qualquer- s'erviço int�rno ,da

It�p!::àrl"ca:Americas d;ep'óis da g"U'erra, 'com Alüerica Latina. embora vá ligar avanço russo lU €.I!
todas as :capitais do. Hemisfério mais intimamente as capitais �en- Esíocu!mo, 14 (A. 'iN,) - A '''4 � i *** ." de g-eofisica na ilha de Itaparica,Ocidental dista'ncto apenas 24 JlO tre sL Durrmtof..l a recente estada ·emissora de Oslo controlada p2� Baia, 14 (A. N ,) - O Coro111d Hoje o Coronel João Ça�los Ba-
ras umas das 'outras'}, , do pre5iàentf: I\'Iedína, da Vene-- [os' a}mllã<es, anunciou que pl'O- João Carlos Barreto. PresiJ.ent� t1eto regres'sou a Bsta capltal, de�Rickenbacker disse: ,:;0 trans- zuda, em Nova Yo·rk. ,o ÍamosD cegue a mobílisação :na Let:JnÍ.a, do C;)'nselho Nacional de P-etro� wmuo i2egnil' amanhã via aérea
port<e aéreo permitirá que ii: ul- aviador dj�cutiu com Ble algUll,s I

afim de fazer face ai! avaD'ço l-eo terminou hontem sna 'missão para o Riu de Janeiro onde ch�timas modas ·e os R'E'seuvolvm-wn assunto.; lIgados an desenvolvl� russo. AC!'2centou a emlSS'ora que aqui inspecionando os s.f','viços gará as desesseis horas.
105 mais novos das industrias :,:,e· menío da aviação civiJ na Ame):. nos ultimas dias foram convo-- .-.-+�-.-�-..�-.-..-+ x .-.-:.�.-.-+-.2-".--t'-.jam levados de Nova,York: par'l riCd dn Sul. ' ( . çadas novas classies.

.. :
•

'

,�__-.-H-'-.�.�.-H-�'"·-·-H-�·-+-+-·-H�+'"'+-+-H-+-+ Mas a JustIça do' Trabalho Gabara pro·Já desperta celeumél. o Cogumelo Asiático

DUDCi
esq�adrilhas de
do costeiro

coman... INã.o podeRl
.

Abrir
.'

mão dos 500/0 Galol',

LondreG, 14 (A. P.) ._...: A esq!m�
drilha Tcheca üondecorou CDIn
D. f'. R. 03 pilotos e observado
res' tchecos

-

c0mponentes da

equipagem de um avião (,LibBJ'a�
tor» que danificou. um barco ale- '

mão que tentava atmves'sar o

bloqur:io no Golfo da Biscaya em;
27. do D�z'embro. , . ,

+'-._'=?+"-'�-'.-.-,+:--�-;,s;: .

Vão tabelar o

nunciarsSB decisivamente

leite em torenail

!J�' !��r -=.-.-.::-
'

.� " ,

,
São Paulo, 14' (A. 1'1.) - De�

póis _

de pouco' m.ais de a mezes
de funcionami2nto,. havendo as

«bOrbol,etasl} 90 seus portõ'8s' .1'0-
gistrado para mais' 650 mil vi
sitantes. encen:9u-s,;:,: hontem, dia
13, a Feiras Na.ciO'ilal de Indus
trias, uma das mais notavo3is afir
maçõ'es do gratid:e d�senv'.)I\'i:
mento industrial do nosso Esta-

�'do, Como representai1t-e do Mi�
.

l1istro do Trabalho Indm;tria e'

ComietciO e Presidente da Comis
séQ P-ern'�'1<:nf-e das :Exposiçõ'es

.. ,"�.� ""'" ,

I'
Hia .

- A f�ederação das

In-I tra o país, 'estado 'esse, aliás, dírzj(í; Porto Megre, 14 (A, N.) - *** -' lias peesistirf'm 'n'cr caS'� dD Co- dustrias' de São Paulo coa:mltou o ministro, provocado p'elQs ipai-b DiretOr de Departain,=nto de tinca é respon�aveI pel-os exa;.. gttme!o como qÍtalquer chá do-
o ministro do Trabalho siobr'e ses dos qais são ,sudítos os tra-Saude do Est.acto Dr. EI-eiso\"b g·eros qu-e andam p::lr ai. Em 'ab� ffi'esücO. Entretanto si a voisa 1 b 1 d 1

' ,

(1' a resCisão

d.'� cDlltr.'ato � e tra U�," b�llhad,ol'es. a rança· os pe a mB-Cardoso falando sobre o d<!bati- soluto acr·!; Itamos que uma pes- passm' pura ° t'eneno da expIo lho de sudüos do «(eIXO" ,�m\ (bda). E aSSIm cÜnchl'G ele o S?U ,do caso do Cog1lm�Jo Asiatico soa qu'e entenda n:almente de me ração ,comercial ahertament":!, ai virtude de rBmoção (los m�smDS, despacho; '. .•
,.. '_.declarou que não via razão pa- dkina ac-ons'elhe para a Cura de jOmaremos medidas en�l'gjça3 e ' . '

.

1 .\
'

por ato do govel�n.lJ, .para. ug.ar «O interesse da Defesa Nado.ra o seu emprego como remedia. todas 35 mo12stias apregoadas

I capazes de sustar a o11da tlc

I b b '1 c,lh7!erso daquele f.!m qu�, 'o servI,ço naI deve prevale{;el' sob,rE .:Js in�A �,eguír acrescentou; "A ignoL nOs vatos so r� esves ml agre�, cpendices a rcsp�ito de '<curas d'rdl1cia a respeito do assunto cicn Nada faremos Sl algumas falDl- milagrosas"_ e j1l'f!S!.3 O. i

Nwesses particulares d{)s traba·

I ,A 'es\)éde não \Je �l1contn pt'C lhadO\"-es afastados, Assirn, m:or·.•_.+:-'--".=.:.-._.•- .•_.._.•.....:.. x·+�_;_�-.�.- ..-.-+·-:..-+-· .-.�-.-+--:-.-,,-'+�.- •._;_. vhita 16m lei p'ositiv3.»,'diz (} mi� 'rida que 'seja a "hipoN��yo, ju!ga�
Ourso Pl'atico De nistro. ((Todavia, acrescienta, ocar mos qU'ê ao emp1'2gadQl' cab·e

rendo a hipot'ese da '\remoçáo dQ
agir {oml) 'en{€nder conveniente,Laticínios ,empr�gado para lugar div;;ôrslJ
seja conservanúo por vDnt�de aPorto AI-egI'e, 12 (A ,N.) - O daquele em que trabalha, por propria o lugar do 'estraJJgeu';:>�'c{;r,e{ario da Agricultura acaba ato de autoridad'e publica. ié de
removi.do, seja. pleiteando :J �l�de criar um curso ,pratico 'de la- s.(: rescindir o cO\1tra:to, Id�n�ro . peito d� dispensá-lo. O que BaO

tici,']ios, desJinados a formação dos prindpíos g'era.is do tdarel[o
nos p:ll'ec-e j'azoav2l é cons":'l'var

de operários pa,ra fi i-eferidil lu-I de trabalho,.desde que lesse aias-
se {) lugar do {'mpl'egada afas

duslria. O. l'ef,iJl'iáo. Cul;::;':} s·erá! tamentn s'e}a. d'8 t_aI IOrd�m que t do quando não 'existe .presgratuito {i funcionará duas 'Ve� i €I?pif>ça a pr2staçao do servIço C�iCã'O l-�(f�l � y('sp.eito, (' qUB'ndozes pOi' a'ua em 'p'eriodos leU-I aJustado>;, .

, ,,' t l"a"a::�n'<e';ltl') n,"ío Ioi 1:1eü::rmi·
\;OS ele 4 mezes iniciadD em 1" " Tal.�Ônting:-n:laià".:.�orre do .es: 11�adO,

1

�'el:J" :empregador. ,Assim'oe Março 'e 15 '(h:: .Tulha. tado ele gu('na em .qu� se encon
�nle,ldendo, conÍormB parec.:�r do

�
'

••+.'•••••�® O G>.4(•••�••-� ':,O� ® consultor jurid�co, obs:ef\'1(), �11-
Prefira.m '), Farinha :fi'a,l)l'icada. tretdnto, que. somente, a. )usttça"

.

.

<

...' .. T -" do Trabalho, em casús ,co.ncrNoS,
pelo - ffIOINRO JOIN\- IIJI..JE 00

pod:c�'á se prO'uunciar comJorça
�.++++.+++•.••••�t�-•••+�Gi oG)+(o".j.!i+�•.�=••�.:�..._...�.�Gi deC1Slva,

. '.. . .. �

... -
.

São Paulo, 144 (A'. N,) -:- Sob
a presid<encia. do Snr'. OtadJio
Túmalick, Diretor doO Depaxtamen
tO d'e AssÍs(,enCÍa dQ Cooperati
,.'vism'o desta capital, realizou-s�
:>.ontoem na 'cidad'e de Lorena,
uma reunião' d,e todos 05 pf:cua�
ristas do Va'l-e do Paraib[l, comi

O obi�tivo 'de tratar do brneci
mento d,e l€it� as usinas (� do

tabelamento d� pre..-;:) do alu�

dido produto.

Aumentou

e Feiras. O Snr. Guilhet11K� Vt
daI Rib-eiro, f'ez então a Jzitura
do laudo da eomissào instituida
pdo Ministra de Tr3ball1{) desti
nada a 'examin:al' e aprovar os

Íllventus de opei:éuios 'c i"cnic�)s
nacionais 'exposios na 4il, ,Feiro.
Nacional doe Industria de S, Pau
Paulo. A �'ieguir o Slll'. Vida I Lei
te Ribeiro passa a faier a cha
Iúada cl.os {'ecnicos e operarias
cujos os invenj,os foram aprova
dos p:e.la Comissão,

.

:entregado
lhes os premios a que fiser:am
jús. � , \

r!l �

em Janeiro
cifra de mortosEncerramento da Feira N, de Indústltias

-

.. . ,:{ .,.

Londres, 14 (A. P.),� O's afa""
ques aérof..los aI-emã�s durante o

mes de Janeir'O, cau'sara.:rrr a 'mo'!'...
i'e a 44 p-es'soas e ficaram' feridas
cerca de 270, al1undou·se oÍkialJ
men!e hoje, EstES dados m!}str�
o cO:1sid�ra"el aumenfo de lní
xas no mez pas3adCl sobre as

ocorridas no mez d'e Drzemb'rlJ,
Quando sónlienl;c d'ezen')v:� p2S
soas -foram mortas. As cifras çe;�
1e m<ez ,entretanto são inf�ri'Üre:i.
as d'B iNov'embro qU3 causararrc
119 �ortos.

CRUZEIRO
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Estável
,

'Maquinas e UtenBilioe
,Moveis Escritorio

" VéiCltIOS e SemoVeittsN

37.597,So
77.(t89,70

,
'

Realizavel' a Otú'Eo 6 �,tOllg0 Prazo
, CtCnrrente (SaldQ deveflorês) Llhí.912,70
Devedoresém Cobrança"

. 244.311,10'
Debentureà sorteados 81.600,00
Obrigações de guerra lO.384,Qo
Mataria. • Primá, (Fios) 4.06.9.80,60
Produtos EIaborad"os 236.542,30
THitás e Drogas 264.117,00
Diversos Materiaes' 133·610,10
�Iateria' secundaria 4,0.803,30 2.529.2(2)3o,

......N!!f .

Contas de, Compeúsnçâo
Caução da Diretoria

I
'

,

Clm�as de ,Gorupeu5a\':lto
Ações, caucIonados

�-----=-===--

Uficina RADIO fUNKE

]y\ateria Priw&:
Despesas,Oeraes

. Jures,' lã Descontos
Ordenados

'

Balarias'
Fretes
Comissões
Impostos
Seguros
lmpostoG de CO!!8U!l10
Fundo de, Reserva
Fundo de Depreciação
Dividendos a Pagar ..
OratifieaçÕS8 fi Pagar ,',.'

Fundo p. Predlns eíC{Hlatrrf�ãjJ
Fundo pó P.rejuizos eveutuaís

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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fantastico Program�'de Tela e'· Palc,o
.

N TI' Final da .mevimentada sede "FLASH GOROOM)'. com um :d�efeoho Inesperado! . ,I w lã' e a: ".' Inicio da Seria 5�GuM én JUVE nis do Al"u com os "Bàrubas". J.!.1'l'lseadíssimas3ve-ntnrus aéreas. -:- A gczadlsaíma e misteríosa comedts
U'Aq{:@:le Carêe«:t Volt�lb!ll, cem LU P E
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V E L RS ,e LE O N E R R O L Uma ccmedta ptclfCi!a, 1000,'0 'paII.> 1'lf>O ! l,

N, P'" 8-
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Â: Apresentação do incrlvel e àianoUco ilucioDlsfa : "MONSIEUR CVR'ITV', na te vista de Intrigas e místeríos :O " 81CO • ,FOr

"Uma HOPG no Palz Des Misiepios"g
Entrâdc.s: PoltronCls !1!l50 1/2 e MilitarêS 2,00
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A prorrogação.dehorario I·
de trabalho nos Bancos

Di. Adão Bernardes -- Com
destino ri Capitai. }JtI.YSOU Pi};' qlá�

� o 81'. di'. Adão Bernardes inle

ti fIro /ldz .de, Direito da Comarca
d» RlO do s.a.

.•. ii!' i�; -=. - ;�l�i jJ:'III Eugenio Schoeaau -- Para La

!!"s e B. Joaquim N'flirin a Pc(.'!·
seio () ,�i'. Erl.qenio Schoenau. pro
prietario do apreciado ,rBar A t:w

nida",
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PO,upsMse tempo dinlieirog
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