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- A tenaz que

..
eatrangularã as forças do mal: o nazismo, continua no seu aperto mortal e não estará

. longe. o dia, que possivelmente no mesmo célebre e histÓfico vagão, o hitlertsmo encontrará o s�u ponto-final.
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o
dos bombardeiros da RIIF
i

. Londres, 22 (A. P.) - As' ins-j'O golp-e acertado pelos bombar
falações de lançamento di! deíroa pesados da. RAF. Outras

{�' .{',.aviões sem Pil.O:OS» nazista

..

s,

..Si-,. form.
ações

deSfecl.la.mm tam._.hen.ltuada na area Pascalaís, recebeu violentos ataques contra Berlim,
durante a noíte passada, oficial�' e diversos objetivos na zona OCI..

mente. descrita como tendo sido dental do Reich. ' '

Fortalezas voadoras atacaram
o territorio Reich

Londres, 22 (A. P.) - 'Desd� aliados estavam sobrevoando
as primeiras horas de hoj� '.'D Stettin, provando que estes ata
territorlo alemão '�ncontra-se ata ques estavam .sendo efetuados
cado pelas . fortalezas voadoras tambem com bombardeiros da
aliadas. Hà pouco a emissora na- MAUF com base na Italía.
zísta anunciou, que aparelhos,'

Li.vre C nClrrên i O
do C mér i

1
II Número 286Bno XX

de flash Gordon

cootr

il-LÚíTEOW.'''NA '-OE- ED·rl.,.·I,..·.·.•·.··G·[l!E"+tS��II;' !!UniãO de t!dos os guerrilheiros
RI'. I ."

'. iJ'..- . I. Yagastavas
hI"*! �9!UÇt· :::sa:z;:o;::;; >"'fV'"dLt: :rdtQQt;atoiL1l5it��

A prova que vem sendo
imposta pela guerra ao espí
rito humano' vai condusíudc
a

.
humanidade para o mun

do inverosímlí de Flash Gor
don. 't:
Julio Verne, parece que

não predisse um ataque íni
da! de ação belicosa com ':'Ol1�
ze mil aviões, e homens 'ar
mados até aos dentes des
oendo das nuvens como de
estratosferíca plataforma, fo�
guetes alados dirigidos de
milhas e milhas, carregando
no bôjo cargas ele explosi
vos díaborkos, maquinas' aé
reas que devoram distancias
astronomícas e de altitudes
taml.em astronomícas visan
do os objetivos, com a mes

ma simplicidade que fazem;
Rio; 16 (A N.) - No Tribunal desafeto, nnnca o 'pais: Após Os os meninos com simples bo-

de Segurança Nacional, em au- debates orais o juiz concluiu não doques aos alvos que que-
diencia do juiz Pereírà Braga, ter havido, na espécie o «anlmos ] rem.

nhoz, espanhol, residente em Pi- Injuriantes», muito embora fosse Tudo porém para a des-
rajuí, Estado de S. Paulo, e de- passível de censura o ato d'D( I;'H:;;U- trulção. Como se tem revela-
íoí julgado 'O' réu Gabriel . Mu.. sado. Condenar porém em tai,s do poderoso o genío inven-
nuncíado por haver p1O�erido ex-. contíções, salientou I() magistra- tívo do homem quando 'está
pressões desairosas contra o nos

. do, os filhos brasileiros seriam empenhando na destruição.
so país, Em sua defesa, alegou o r as maiores vitimas, pois fica- A imaginação do creador
acusado que, além de. casado 'riam privados da assístencía mo- da fantasia inverosímil de

..
com b.rasüeíra e pai d'! 7 filhos I ral e material do pai. Fundona-

. Flash Gordon, nã,o fica mui-

IbrasileirDs, tinha o Brasil p'o�; ram na audi:encia o procurador to além da dos sábio)3 e tec-
sua pátria adotiva, oe que [só. us:a# ' Clovis Kruel de r.'I'ora·�s, e o' ad- nicos entravados cesta guer�

I'
ra das express�s havidas como 1 vogado José Lujz SalIes, t,e114 ra que, para os pacifistas
injuriosas visando revidar as do o juiz apelado «ex·oficio> pa�, d�v,eria ser a ultima.
of'ensivas que f<!oeb-erá do seu I ra -o Tribunal Pl€l1o. Dev'elia ser a ultima 'para

--�----�--�---- .----�------�----------�--------------

le I Novo 8. Yiolento ataqile
ás instalações dos
aviões fonueies

Londr·es, 22 (A. P,) __, O' to
mando da RAF l1m�nciou a parda

,

'{
. . M' I d

-'
. de 46 bombadê:'os p=sado3, du· IJ.lunlill�dü II: Obvio

e. que,
terminada a g.:t�.er dIárias ou trans.aCWI1?ís..

. as, I re açao iniCIal, encontra-se unia. .� .
' "I� .

.

ra, durante a qual as 'r-elaçoes . antes de se chegar a um acordo, II recomendação favor-ecendo acat- rante o ataqu2 l'�\'ado a ef,eiro, tWlil ""�-

, mercantis estã-o
.

subordinadas á I' será preciso fixar princip';os ela 'dos comerciais. multilaterais. E' em plena luz do dia, contra as i�i1mHmO,.Schamada (/economia de guerra»), ros 'e destituídos de equiv{l'C<Os. uma brma prática, sem duvida, Instalações de lançam�nto dos :!ll!W���litj
• d "" t

. -
.

'N In I t f
. ,.,

I d'
. .

d avioos fOQ"uet�s' dos nazistas ,na P I h 1 2" /. P) ..t I 'l'l:I t k" " .

com LO as as rd nçoes e anOif- a g a erra, que 01 por mm· ,para os grau ,es parres. 1!1 us- � ear 'lfúOür - t; \" - ilVlaO ue e 38€B c y ii lOl
I.., are� de Pascalais. .

� ,1'
.

malidad-es que acarreta liquelas to t>E'l11pO O! canlpeãiO da

JiVl1l'�-l
,triais, cuja exp·,wtação se C{hi1;- f:egulltlo a ueclüraçã<.J <!O ,;;, t, lambem posto 11 piquo, em'

relaçõ'es, t�r-s'2'�á que t�atar da c-<:,�correnêia, a tend�n0ia .11Oji! é põ'e de grande vari�dade. de pro- Reg�if�da
mh'ante Nuntz, um porta HYião quanto que outro da mesma

reconstruçao. do QomerClO mun- mtIdamente no sentIdo da eco·
.
dutos. Mas tem s�us ll1cQnve- §jsl.n � niponicD foraIl1 afundadt'9 co e!aSS8 foi severamente atingi'

dia!.'
.

nomia organizada, e quer-se apli� i nieut'es para os paises qu�, mes- largo d'IS MarisllfiS, sendo 68- do, pl"eaúendo'se em chamas.
Em que bases deverá proces. {;ar esse principio tambeul ás ,tro I mo já tendo ultrap3.ssado o pe� um

.

ultimatluo de to da ciasse ''Zuzake'' t13 17 Um outro í,}orta:'lvlão de

sar-s: 'es�a reconst:u�ão? caso }nternacionai.s., :Nos Estad� r�odo da monocultura, são p!'in� rendiS'�n mil toneladas, que rêcebeu um 10000 loDe!adas da classe
DOiS SIstemas distintos pro- Unwos, ao (i(}ntrano, a teud'é\ucJa Clpalmen�e exportadores de al-',

ly�U impacto jiretf1, por umabom' "Zuiho", id BGVerumente ava-

pcem·se, pres'ê'nteu1·ente, como e;lcaminha�s€, � livre conc?rren� ,guns pr'Ü�lu:os esp'ecifiCüs,
.

'Cm Supremo Q. G. Ali,ado, 22 b,\ de JOOO lit)í'i"S'. Um portu rindu. Pe.·dHmos 4 aviões.

capaz€!s de bem Óri.:ntar a obra 'CIa. Sob a eglde do preslelenW l1l,lll1er'J hmltado; I (A. P.)
- Pelo que se sabe B8ste 1$ "

de reerguimcnto da econo:mJa da Camara de ComerciD dos Es- Para sl1lvaguardar JS intei'es-
I
Q. G., o comandiD das tropas de I,�uu;�m raphlos 9 Stl Ci]ndn�nCiOU com

. universal atravéz das trocas 1n- tados Unidos, sr. Eric Jo!mso!n; ses dessB3. paises, I] repl'esentan� Cherburgo 'í1eg,?Hou o ultimatum e @ If�«;;�·�;§if.! Wií'!A mll.�!l�'1li � � Bt 1U��'!1i
lif'macionaÍs de mercadoria�. Um desen\'olveu·s'�· ali movimento ex I 1e do Brasil. na ultima reunEi.o t:o I enviado pelo general Bm11,qley 01# U,. H..A�il ""'I!'� llí!� !li�aBU I �Ii iJlI l!JI {í�i'!�

preve a ·exist011Gia de uma orga· trema�lente vivaz, cujo fillt é _o I Coilselho Pern:anente .

insistiu concitando a l"e,�diçãl() a�é as set-.: Roma, 22 (A. P.) - As' tropas Vaticano, 22 (A. P.) - iNyroll
uízaçâo int-ern!ldonal atrit�ândo a combaLe aos entraves e r�stfl- , em que a prahca atual _!:!e aeoT- horas da manha de hOJe, t�lll'pO do 50 Exerci�o immntra-S2 agora CylIor representante pesso:ll do

cada pais a sua
.

p�lrt,;::, ,a sua ções ao comercio intemacio:naL I' dos bilaterais não saja lançada de Londres. !. a 15 milhas ao norte (12 Cmsata, PreEÍ,:e:�t� Ruosevelt, jun:o a Sail:

quo�a; que aumentará CO:11 D 'dteS- O sr. 5e:t'ge acaba. de declarar ao descrédito ou mesmo ,int3r- "

.

. enquanto qu:e o 8° ExercitlO -e8- ta Sé, conferenciou em ca'rater

-envohimen�o geral (!08 nwrca'dos que os' Estados Unidos não par- dieta, ponto de vista que f'Üi apro Enfim ii paz (netre a tá s'e aproximando cada 'Vez mais particular com �. Papa, e visit�u
;e ,po[�erá &81' ajustada p-i'riodí�.a- ticipar?o de qualquer p�ano es- \'ado. Os acordo·:; bilaterais -:- f;nl�lHldm'!2 ill � !i'J1l1I��ii� �:" de Garileri.

.

I � Gar�eal Magnone" Secretal'lo'

menté, mas. não poderá ser uI.. traageu.
"O

qu.€
tenha cal'uter r.e.s- dado,

n.atuia!mente, quo:! respa-
iUII n.UilJIIU ü 111 ftWi"""Ollns .;�.�� il� li... fk@"l

ao Vatlcano. ,:, ,

trapassada a vontade doe cada tritivo.
.

<

{em os inter:s,.es dos outros pai- Londres, 22· (A. P.) - Not'i- �di'OS 1JI;�iiuarUe�rO$ P t Im lIA . =-i�Ii'i';'--partiofrante, O outro cO!1cei:o vi
_

Issonão,exclue rima OI:ganiza- ses americanoj -:--. s'�rão CO!1sid�- c1a111: de _?stocoln1{l. ainda. sem a�i"!ldflj� �ara "'.li Pus,sia (��n fuS h.rrOV �d",S
sa a vDIta fi. {Oi1wirfe,nda .ilimita- çao .0.U.' p'e.o menos, u

..

ma co{)pe� rados

.COP.• lO. perfellam�!1te aclmls confIrmaçao do Gabmete F1111an- e@-.;;:;I!!lO"ti"'lS3§)atacadosda 'f: admit'8 convcnçõ2s interna- raçãD COllilitental mais estreít3. siveis., dez qU:3 a paz foi constituída nu- Londr'8s, 22 (A. P.) --"- Acaba Ir"."
cíonajs unicame,l1íe para as"e.gu- O C{)IJselho Permanente de As- Do :::Trabalho, Industrb e Co' tem. de ser ofidalmeni'iÕ anunciCido pe : Ria Ifl a�iça
ral' a livre cuncorrencia. Elt}tl� sociações Americanas de Comer- mercio>).

C
lo Ministerio, qUê: a f;:rrça aérea j Supremo Q. G. aliado', 22

'essas duas concepções extremas, cio e P1'Odução elaborou vasto ---�- hauU, e CoUacuvel americana alcançou ontem 11'D� (A. P.) � Os bombardeiros 'pesa.
há algumas formulas' !nierm'B° pmgrama nesse sentido. Na sua Perdas "�u:is na "",�lih""�ido!l:!� vos nxords, quando escoltavam dos aliados voltaram a atacar

_...;_---��..".____.__........,;���----�-- II II" .I'" fUli�::.s .. i��lhl:!l bomhardeiros pesadm aliados durante a 'noite passia,da oeutros
� .

. . ada Iii 1:1 sdas SUpre.mo Q. G. Aliado, 22 até as suas no\'as bases, em 'ter- fe.noviar:os em' B""""S·\'fl·.bf�p'r""';.uxJ

t
��-...",.,...,...-�- r-V--;....._�*Y� �..".",.......� .-.PY"'"\ ��. 'U.l�.u ,'\ ........U,.I

••"" •••••• 0

,..............
• ." �••••••

". (A. p.) - Os caças e bomemd3ei... ritodo russo. Med�er :e ChauUy.
"

j ft.·�nJj.I4R.labsolutam.?�te jnofen�ivo· p.ara�� Rmua,22 (A, P,) - Segunda I fQS aliados desfecharam novos
'

tE V��u Iv pele. Efe.CIente proteçao contra � UI.n calC.lllJ não OI.icial, as _forças í ataques contra as instalações f{\l' I C� .

u z
" ... ,'g We�zel' PIGA.D.AS DE. MOSQUITOS e�.r

aJemàes na Itulía, tivel'alll o,to-l reas dos nazistas na área ocid::'il1-!. ri. tí
.I �

tal de perdas durante 41 dias de I tal de Paris, tendo .atingido suas i __ .", " c .-=

i�· .'

outros msetos.. �) 27.000 & 30.00 homens, 'en�l'e I bombas, pOlitas f,errr�as d� C�aul� II........ " �•...•.• .....-...-. mortos, ferido's e aprisiona.cteJs. : ly e. Goltacu.vell, ,.. .. ,', . '. ',.� .

-:��.�����������"'!I.:iI!IC.;:1I .·T �
.

Théo Costa
. os pacifistas 'f: para nós .qu-e
.com ela nada ganhamôs, e

pprtanto nada de prnveíto
s() de:a vem para nós. Nossa
�ii�aginação esbarra onde ler
<mina os nossos scirímen
-tos,' porém na amplidão do

. in�inito outras imaginações.
esvoaçam. E a ambição e -a

yaidade, com outros nomes
,itl belas fantasias motivam
Invenções e justificam guer
ras, hoje como ontem. O 'bo
mem quando na paz, pare
ce que tem sido lerdo 'e im
previdente, quando ao mos

mo tempo mau e hipocríta.
Na guerra transmuda-se em

inteligência oe atividades,
deseneolve-se em engenhos
que em dias de romantismo,
seriam absurdos o sómente

imagina-los.
Pudéssemos 'ressucitar os

que obrigaram Galileu d H,e

gar que a Terra se 'Inove, e

tambem os que chamaram
Julio Verne de ,excentrico
futurista. PJr certo" que
deantte do natural para nós',
teriam tão grandes surpre
sas que voltariam. ao r-eino
da Morte.
E deap,te do que se vê,'

não me admírarei si em bre�
ve viajarmos ii. lua, assim
como hôje l'!m onibus se 'faz
um passeio suburbano.

Roma, 22 (A. P.) - O Premler ! tendo "depois mantido conferen
Ivan Subario declarou que o Rei das com Tito, o que resultou enr
Pedro da Yugoslavía coníeren- um acrodo OOb1'8 muitos pontos
dou com o comando dos alia- entre grupos guerrilheiros e o.

dos sobre a unificação das for- Governo Real.
ças combatentes da Yuguslavia

COllquislado II aerodromo
elo Cherbllrgo

Supremo Q.,. G. Aliado, 221 te-amerlcanas tenham conquista",
(A. P.) - E' possível, embora a do um areodromo proxímo de
noticia não tenha nenhuma con- Cherburgo. ,

firmação o licíal , que tropas nor- I
.

Grandes illicialiv8s dos'
guerrilheiros Jugoslavos
'. Londres 22 (AP) Um co- ços para Agulia, e outros
munícado de hoje de Tito set01'6::l, afirmando ainda flue
anuncia que os guerr ilhei- os naaistas não cousoguiram
tos exterminaram 590 ho- progresso contra os guerri
mens das forças nazistas eom- lheiros. Alem disso foram
batentes em combates tra- ínrlíngidas severas baixas
vades em hoini oriental. num contingente Alemão

O mesma comunicado a- que trabalhavam para esta
cresce!!ta ql1e os Alemães

I
belecer a linha férrea entre

estão t-=·rr�spGrt�].i}d.o 1'Of01:'1 Ljublíjana .
e ,'l\·evije.

,��_

Relatos lia batalha contra
�S' fj��8i""i!m"���
!li. Jiii�H1IJfilç�ç�
Püad·hal'boul' - 22 CAP)

Uma esquadra Norte Ame
I'Ícarw, .Hoh o comando do
Vice Almirante }_lal'c Piehy,
enfrenton 08 j,apOnGZCB, n110
sofrendo nenhuma perda;
exeptu3Ddo-se 49 aVJões que
faraD1 l,brigados. descer pa
ra o mar. Varias pilotos fo
ram balvos.

o Almil'ante Chester Nun�
tz 1'8vehll Que enoontro com

as forças .J�.poí1ezas e Ame�
riCalla8, SI) t0rmiuc}U ao ca

hir da noite, quando Oil ia
ponezes fugiram a toda "\1(;1'

iocidade de suás ma,(luinas.
Até este illo�ento nada

se I.?abia, se a batalha tinha
reiniciado.

--------�----_. -----

ro I Prefiram a fari�ha Fabricada
. --

pelo' MOIHHO JOIHViLU

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Semprefoi e continua a ser

I Melhor
'C 2m U$!E.lif:2tpjEi
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Espr,�,p,ma,' chegada do novo e ultimo modelo
'. .' da RCA Vitor

.

Tipo Colo nial M6xical1iO
Radio-Vitrola com todas as perfeições!da industria moderna

, ... .

Procurem desde já OOIVOS catalogüs na

Casa do ,Amaricano S. A.

Sociedade ..BBnHficiado�a de MadeiraLtda

Cidaue do Blumenau

CIDADE
'DE BLUMtNAU. .

reI. 1099 • c, PO$lal 57
Dr. Achi!Ies Balsinl
Díretor-Responsavsj
Dr. Affonso Balslnl
Diretor-Proprieíll.rio

OfiCiU(i Propria
Rua 4 de Fevereiro,

23·6-1944
&�

Ole t ·ttl Pr

:.--.._p_·_ro.....c_"u_r_a_..._s_e_.,_!r...w:.l_c�o_m_p_r_a�_s�e_:_H_
-

:���de-se
Procura-se

I

frigor é Sabur
Das Manteigas ,8 fina flôr

Vende ..se

Informações Rua Mio8S Ge:
rals n. 53

.

9�t�j[... :§�.:t:H'�H:+:'f���·O=.®

ema barbearia com ;] ca
deiras e mais pertencmtes
tudo em ótimo estado.
B{'ill afreguezada.
Informações na Gercncia

deste Díario.
0ó�<lói§-!l>�"••fS.·.-•••·."."'''·.C!

"V.': ....

Uma hôa casa. não muito
longe do centro.
Intormaççes na

desta folha
.,_�_.;;;;;s�_+:_._._�_.'._.

Vende. se uma carroça de
frete (eixo 13/4) com dois

gerencía cavalos.
Assinaturas

Anual Cl';i 60,Oü
ScmeetralOrs 35,00
Colonial 'Cr$ 20:00

Numeros
I C Procura se emprego de

A '\'11 80
.

,1'$ 0,30 ; escrttono na Industrta cu no
Atrazado 01'$ 0,50.; comercio: Favor dirigH.··se a

.

'Oerencia desta Iolha.
- Colaborações recebidas não.'.

Serão· devofvídas e fica sua pu-: .:-.:-.;;3+:-.:-�-",-:+--'.-+
,,-���"'-:t·-:":""':";_�-·.-·. o.:--·�-'+:�.......·:_;�-·-'·:-+-.·

. blicação a críterio da direção.
Procura ...se

- "Cidade de Blurnenau" não
se responsabiliza por conceitos Com urgencia um barbeiro,
emitidos em artigos assinados. Barbearia Ottwin Karstsn

R:Ul S. Paulo, 258

faça seu pedido
.

Telefone 1048 Trabalhar com o BfiNCO

Forneceder : JUlIfiNELU POPULaR E nmUCOLIl DO

. ..'. __ . ..... .' jVRLE DE ITalll, é EtIGRRNm
®·.l�••HHH •.�J+"'t+)óÉ) 'DECER o ualrimonio de 81u-

. mamau.

Deposito à dísnoslcão 2' 0/0
Deposito Popular 5 O/O
C/Cts. com áviso de 30 dias 4 O/o

.' f' "" fiO dias 5 010
Idem id _11 gí' dias 5 112 0(0
Idem idf-ID 1;;:.0 d'as 6010 g _illH88iti!iI&MjM-

i
__""""""'l.C!llj!/f_J:_�IiI!!!!P_ra_Z{)IBIF_i.faO_em_�_2meelllli!�»Bl!!I'ieS�1!!II11111!15111!1111�_g�_(f__!IlII .1 Serviço.. Funerario.. ·-:._c:I:·..-:�.���.·'7": �:..,_.. ,..0llIlI. &SWJil&Iuva 2 a ; d&;;

ucea�.';l',.otmv�,,;..*.,;:e,,;;:' Rua !5 de Ni)"i!cmbro, 588 • fone, 1201
__�IlI.�IIIR!------"'Rl6_�I2M!I!!2!IIiIIlI_--' com.p..

I.e.to .f..
·

...·.· ..-

� TECNICO: Fco. E!mger, Dip!. p. Faculdade de Me-
G. MIRÃNDA Pronto

\ t<

,.;

..�'t;--.' _,;'
\\l dicina do Paraná, 3s�is!el1ie do Prof. D,l\iacedo (La-

O t
.., �� II baratorio da Saude Publica do .E$t. do Paraná) e

Expedições - Despachos ecen e .

.

'. � � assistente do Prof. Dr. Martin Ficker (São Paulü).
Â G E N O IA D E V AP O R B S fONE t168

II
r.�""'·' � .

A jlsdido dos sns. medicas eX6ctí.lam-se ·os seguintes exames:
, ITAJA! -' Rua Dr .. Pedro ferreira Nrs. 6�/72 , '. A QUALQUER HORA 1 �\

-

� Urina (coplpleto e p�rcial com dosagem! - Fezes (Auebas
.
CAIXA

.. PO.STAL 36 - End� Tel... GUIDO I, �.. y�rlll�'l', sangue ,?Clltto) --: Escarr9 ,
(pli3qniza do bacilo de

A@. & F KREUZEn . j 'ft.. �"". h_(lch) - Secreçiw'(pesqUlza de dlpll;C'JCOS ete. �eFE'Jmatozoi-&i .

-
.

.

O
.

.

t des) � Sallgue I,Sol'odiagnostico da Lu('«, pesquiza de Hema.

d!i!&.=:.Jls:. ;,'.:." :"tVJe ft'
Il C U.TIS tozoa�lOS, Contagem ue glohulos, tempo de conguJa{;ão e de

D·_ •..A·--1-nio .T.a.va.res I ',.. sallg�'Ia, I]0!l?gem d,� IIemo�Iobll1a ..g'licusp; acLlo m·ico. reação
.. IL ..... II d.e VIdal Tifo) - Lli:rl!�r (Exame cl�ohHctel'jscopico, reação de

Assistente do Prof.David Sumian .

.'

P
A C R E M' E Kahn, erc.) - Muto Nasal (pesqUlza ,1,) Bacilode Han5en'\

Especialista em doenQas dos olhos, ouvidos, nariz e garganta, ..-:.'-1i.-:.-:f-:*-:.�:t-�-. r. Ul(!era (pesquiza de TrE'ponema, palieli.) - Sueco Gasifico (e:
Consultorio modernamente lns�ala:d(}!lm caracter permanente •• )\. t· e' n·.. ç a" 0'..... �'

/ xalHO cC'lllpleto, dosagem da aClClez, "",,;;ue oculto etc.)
. nesta CIdade a

.

o· \
1-\

7'/Í'�"'",.<r"
..

'.�._ I
Fornecemos laminas e recipienteS gl'atuí::.n�.('.:___,"_Rua IS lIe NDvembro. 1393 . (dcfronteJlo Hotel TllZCIrO) 'V

.

__��. ,. _Operações nos Hospitaes .

_ I.
ANUNCIEM NESTE OlARIa .=- ..�A�_'-�__ec.,_

I.

,.,' �. A
.
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In:aicador. Profission 1
. m.�.EEm�..

'
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�
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�i"" iI' ADVOGADO . Dr .. AlfredoHoss .. Dr. Med. H. pape,' Dr. Afonso BalsHll 00 ORTOPl:.DICO m
;"R PAULO MAYERLEt."'1 .,. medico· CUniCll ger�L Especialista ME�ICO.. m CII'l.T.A.S, FUNDAS plherx'Jas, �,l '. � .11· DR. ACHlllES BALSIHi

..dO.HO.O.. �.P:
..
;.la.·.�.�.�.és.l.zab.el. �.".":.'. e.�.a��:e6��.T�.dg: eg...�I��

..�. '.La, j' Doençac.s�';.<:':�ig'ri�:da Pele m SUPOlIT�:�=�:G.:_go•.�.'
'

m MedICO assfstente do 83 R P
, B1-r: Tel 1436 CLINICA CvERAL � .Consultas: 10 -12 h.S. e, H)� 1_J bs. Travessa 4 de fevereiro n°. 7 � Atelier P�f.,di5ta m

I Hospital Sta, Izabef m ll� aran.a, _ .' .. , _.' _. _

& ®+�4E.T.";(ó.."3If:��t���..�.:�'.e ;'BLUMENAU - RUA f-IAUI, ? Diariamenta das 15 ás 111 nDras. m
R!la 15 de Novembro, 770
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.r;..H+ $ �+. t••••.• *' ..-.u •.• (O) �."'''' ""1""''''+ ...... .A.� ", "';""'I>:A A.'A r.� t>nrJI:::'Droml:Yi. 'i:'!"JG.'JOOOOOOOOi;Drnl.Yl!.:.D '., ansas CIVlS, comcrCHUS, Cl'lfilllaIS ....,
� ,.. _.,. ..."", ""'"'v'".""_ _""_....."'."'_v_y.w 51J1.:.'\Q,..v"'!uwoorowWC4:iwwa,x.,ll..'\Ww,

. • . pR. LICIO PORTES e trabalhistas.-CobranOfis e con.�. '. ... _
.

."

. on"rRBD' I!I'T ffi . l"�

�� Chnlca Medica e das - Med1Co - tratos. -:- COl1st!tl�i,"ão dfl Socieda'�, Dr. l�ra.o Rebeho Dr. A ..... VL ii\ECn I ffi Z' Tauemao NOBREGA, DOENÇAS' NEli' aSAS li MBNTAfiS dos .ÁllOlllmas etc. f FB

I�crG�çaS/'Parto� 6.01'&- !!M'IICA MEDICA! Dr. FRANCISCO GO'fTARDI � Advogado Medlco do Hospital S, 33���f�(h� da Pf�feih!ra,
� raç09í3 - Rctdl0dlaq-.

P I
- A D V o G ADO: c t ol EB Escr.piuras. confracha. procu·

I
nostiço.'

I
CorapJ\' �,�om..!g03 8á.B u6moe:; Escritólio: Praça Nel'cu Ramosl 39 .. Escríptorio

a �u ina
ffi rc:ç:ões.' pwlestoii ds >:a.s" .

Telefone, 21 : '

i'
. · c-· tl?Coillpra e venda de immove;s,

SLUMENAU Residencia: Hotel "PONTO CrrIO":.J Ahcmcda Rio Br,lllCo Glturgla. Parlos. hmca em gGm m nfi
-

d d' °d
•

. RIO DO SUL ' 0 >

�
CC� asoes e IVI a. etc,

���B���mm�mffimrn�m�ffiffi�mm�q�ffiffiffirnffiffim���ffiffirní�m�ffi����ffi�4R����m�ffi��S�
nu ciem· a.sla· foi a.. arca ori anu ciad é e oelada
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Compra ,e Vênda ds Madeirás
dua 1 de Setemhru

para todos os fins
- Telefone 1248

·
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U'ARA'MORlf
Matador, de' Baratas

" BARAMORTE
. .

0n.:on:�H'tD:.�f:!4'••"."o0...�:'t�.I..1f.�:.:.§.�OI+lr+��
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fabrica' de Tintas
.,,;' "Blumenau ·Lida .•

�Tlntas e Vernizes ... M.at�rial piu'a
.

. Pinturas em Geral .

Tintas
.

em bisnagas para artistas
.

B'umeneu • Ita.· (atarina
,..-:-:t:-:-.f�."'-'::+:-':+:-:"'-��.-.' X .,_�_.,;",;.-: •._".:-�+:-:t:-.-.
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',8anco'Povular ê Ag1'Ícola do Vale. de
.

Haiaí

;z: :a ww __..... .

Oficina RADIO fUNKE
!\tende todos 08 servlços di

Radies receptores
Serv!cJs .flilPidOS

e

.6.ar'lIltiIlOSII
TEUl:ONE. 1395

.

mre

Rua2. de;Il,::mbro. 3
�,

i

.-.:•.,-;f-,-*-{t-"-.6l+.-.t-:t'
Papelaria!
"M ELI M"

Pr eços Fixos

I Rua Carios Gomes RIU DlrSUL
I

.•

Cxa, Postal, 18 '_'-' Telef 20

Lenha bôa

.

I

.I-,.-,+'-�-:t- .-,t.",,·*·-:t.-·IICaixão funebre
I i ;;ços d:--Pri:; I

'1' I ardem I
.1 Avenida RiOt Bran- I

co, no. 2 (eu re In
e.ckbusch e' o Cor
reio ).

A tratar com'
A. Lubow

Cachorro de Raça
.............. ", .

��_.�

Vende- se um legitimo "PE-

QUENES"

[aponeza.
Ver e tratar no Cine Busch

I
��:;..:;:.:.:.:;

.-._,.+>- •.�'.+.-.+--.""".-.+.-. �d"O�M�u--é---'us-.·.'���d-a-:'
Asma Dissolvido
Rapidamente:
Js ataques desesperadores e violentos de.

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínem a saúde e de,
bilitam o coração, Em 3 minutos, Mendoco,
nova fórmula médíca, _ começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a ríesa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se Iaz ne
eessarío é tomar 2 pastílhas de Mendo,!)
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação e multo
raplda mesmo que se trate de casos rebelo
des e antigos, Menda<o tem tiúo tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao pacíeute respiração livre e !acll 1'8.'

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Nlor1cl,,<:>,
hoje mesmo, em qualquer tarmãeía. .:\ ;-".(lRS:l

garantia é a sua maior proteção .

MendaC" A�o::,;�:"

de procedeneía

-4f'tlri"im .t1 -qUJ
IÇffi.J .dtJ!.f:'�. s

o !l.l:Ü'Dl 1r!UM\FUOÕ
U[ trclfO 5Eü;Jl.a}
t Ulapt.,.�tvQ .t
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���A.ey:�W!i'tMí�"m�����
i

iRa PAUL NETO Congign�g:iseõe�
Conta Pl.'opl'i.a

Madeira - fumo - Queijo - Arros - Manteiga - Banha

Compra e venda: de qualquer produto na prilca de São Paulo
SÁO PAULO - ALAMED....'1 GLE1TE N. 1,031
Tel 5.31!!� Endereço !elegrafico PAULNET

_!: .�..d�._�=��_�. ·E.L ......�,==.u_.==_'=,,===<z="""""',__=��_l
I laboratorio de ftllálises

Registrado no [kpad. Nacional de Saude Püblica
ELUNGER & CA ..

. .J

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Sabado� as 8,15 e Domingo .. ás 2 horas] use II Domingo- as 4,30 e 8,15 horas
��������������������:O�_�'_��#�*�N�*���3Ç�4�.�.�'�-��������������������ri�.�w�����m��a f CF �

ErroI FlyllÍl - Bi'enda· Marehall • Claude Rains - Donald Crisp e Alan Hltle - em

A fensaeional reprise que todos esperavam! Sensacionais aventuras vividas pelo super
homem do cinema; Errol Flynn! "O üAVIÃO DO MAW', na opinião dos que já o viram é.o
melhor e mais movimentado filme de aventuras. até hoje exibido t Não percam [este cotossal
pogramal ....

-,. SABAD(), mais um FOiÇ JORNAL'.
. .

.

. DOMINGO, ás 2 horas; Trailer da Nova Sede;
"OOVi WILSON NA PATRULHA GUARDA DA CQSrrA"

PREÇOS:- Sabado-Píatéa Cr$ 3,00-1(2 Entrada e Mil. 2,00 =Batoão 2,01)-1/2 e mil. 1,50
[)omit1go:- Platéa Cr$ 2,50-1/2 e mil. 1,00- Balcão 1,50_'_1/2e militares 1,00

"Gavião
Roddy Medowall (O pequeno e inesquecivel astro de "Minha Amiga Flick")

Anue Baxter e Moty Wocley em

do _ar" bandonado
Emoção! --Ol'iginaIldade ! Siillf)atial Eis os traCns fartes desta harmoniosa e agl'("l8,

vel película ! ABANDONAD03 é mais um supor !'Um') tnesque cí veis! ABANDONADOS ...

Um drama que tocará a sua aen aíbilíuade ! - No programa: M�is FOX JORNAL

Pletéa 3,00-1(2 eMir. 2,OO-Ba.1cão 2,00 -1/2 e �iJitar 1,5Q- A Noite :-Platéa num. 4,íiO

NOTA: As poltronas numeradas já estão á venda: Ag reservadas, serão vendidas
sõmente, atê a abertuara da Caixa.

____��----------��--------------------------------------------��I�------------------------------------ __

:g IConcurso para Coletor federal

Tupi X Palmeiras, a se s
de domingo· rOli

Grande especlaliva em loro,o do resultado des ..

'5a porfia.. Qual dos dois desce ?
Jogarão completos .. Nolas

o jogo a ser reslizado do- respeetívamente, fazem des. procurará, com Ingente s es

mingo proxlmo, entre as e- SII partida uma grande sensa- Iorços, cônsoltdar sua posl .

quípes representativas. do Tu CãO cujo resultado níuguem, CãO. Com elementos valorosos
pi e do Palmeiras, em proso por mais otimista ou pessl- como possue (l "alvt-verde"
seguimento ao campeonato da mista que seja poderá prog- como Teíxeírlnhs, EmHio,' O Aimoré E. O., no aran de
Liga Blumenauense de Des aosücar. Bergo, Schramm e outros, se- proporcionar fi seus assecla >-"'-.�.-.-�-.-'�.-.-. x 0�t'�H�_t.:U.••_+_"'+��':_H"_._++�
portos, vem despertando tãü H". .

n
rã possível qualquer resulta, dos algumas horas de alegria � mr" _ ...... _

desusado interesse DOS meios N.o. onze. mllítam �.aIort:g do' compensador, mas -

sem-I e
sã �amarlidRg€'mt fará rea·

esp.o.rHvos 10caIg "que tornou pOSltIVOS, taís como B; �to. II, pra o roas - O Tupi não l? tizar como acontece todos
.

..

..
.

. um dos melhores artllheíros rJ d M' 1.ã '

se 8.. par.t.lJ.a
mais sensacio-

l' d t Pílé é
o mesmo no ano passa o. e- os 8UO!?, amann 1 em sua

t
. ? eer ame, 1 eC8\ um m lhorou cem por cento. Dei' praça desportiva, um grandio'lnal do turno, �!O �e recursos, Naldo, um xou de Bel' o mediocre Tupi 80 festival caípíra,

Efeh.·T.vam
.•

e

.. ·.n.t.e. .0..
c .

valO.
r

..

dOS II.ote.l...ig•.

e.,n...t.e
li

..

t&c.a....Dt.e.•...
U

....
do
..•

,

ve·l. par.a I.ormar
entre os

gran.
des No programa jestaca-se a 1,__dois esquadrões, os resulta-I

foz como .�le _só além de ou- clubes. apresentação do filho de Nhô
-..".,..-=-_......._-= �--"""""""""'''''''''-'''''''''''''''''".,.,.,.._.--_.---

dos promissores colhidos em tros que ja sa� Jde no� por Por isso, o resultado {essa fu}gencio; uma peça caípíra J
C ftodos (lB eJ;Jbales realizados d;mm� conheCldos s. qu� t!l'llu!a não poderá ser calcula- de fazer rir a valer; Além Calças

.

on ação Esmerada
os valores que os integram e'ldO

farao para que 6 V1tOflU

IdO cóm 8utecedencis, pois disso, muitas e muitas BUf- Blusas
ainda mais, a colocação lnva": lhes sorna, tanto pode golardear,se um presas estão f8lServadas a08 fazenda de Bôa Qualidade
javel de

.

vice lideI" e lidar, Por outro lado o Palmeiras como o outro! .. . que lá acorrerem. Macacões
9+•••• t}.:f_...:._...._._.,...-� x 9+U..U,+�._.� ....+.�.of_u_t_......,_+.Gx 0 ..�.+.t:if•.t..•.•_+_.:UJ,..t_.�._§I.e 4'-..-�-..--'-�--.•-.EiiS+�.._..+- Guarda Pós

. Padrões Escolhidos

Qual será o "c1rack" mais perfeito?IEnl homenagem ao sr. tenelde D�nimgos CDS"
... . I .. .. . ., ta Hernandez e a, Leleco
O resultad� da 158a apuraçao o 6. E. Olímpico oterecerá hoie á noite uma clmrr3scada
De ácordo cbm o contido nas bases deste co fi

curso, foi efetuada 48. feira . ultima ás 15 horas a 153.' I:)

puração tendo sido o se'guinte o resultado.

BERGO (Palmeirae)
.

1828 Votos
ARE/CIO (Olimpico) 1548
ARTUR (OUmpíco) 793
Schramm (Palmeiras) 790
TeixeiriDha (Palmeiral.<) 276
Rudi '(Guarani) 229
Bóia (Aimoré) 207
Waldir (Olímpico) 186
PjE;C!l (OJimpico) 185
Pie (Olimpieo) 273
Bódinho (Olímpico) 157
Oscar (8. Lourenço) 83
íco (OHmpico) 64
Emílio (Palmeiras) 61
Passold (5. Lourenço) 55
KtHzke (Ouarunj) 40

.� Aldinho (Palmeiras) 36
Augusto (PalmeIras) 36
Heine (Olimpico) 26

.

Janga (Palmeiras) 30
Miojo (Aimoré) 25
nau (Palmeiras) 21
otavio (Tupí 20
Menezes (Olímpico) 20
Waldomirô (Interuacional) 19
Batista (Paltneiras) 19
Jandre (8. IJoutenço) l!í

,�_'i Doquinha (Palmeiras) 14
Meil éles {Pnlmeirns) 14
Baumer (Aimoré) ]3
De Maria (Palmeiras)

.

J 1
Herbert (Palmeiras) 11
Nélio (Air:lOré) 10

E outros menos "Votados.

Çoncurso [spOttivo '.Cidade de �lum8n8u
Qual ó jogªdol' mais perfeitp dos Clubes filiados

.

á L.. B. D. ?

Fc ao 6 n .c�_
I '

..... ""doE!,' 1'! UI?: i
ti ±±+'?'"F

!
.

� ..
'

Do sr- :)elegado da Divisão de Seleção do DASP, recebe-

mos a comunicação abaixo:

, Sr. Redator

l,"l· 1 - Tenho o prazer de levar ao vosso conheclmeuto, pa-

lira
a divulgação que merecer o asssunto, estarem abertas as ins-

- crições para o concurso para provimento em cargos da classe
inicial da carreira de Coletor do Ministério da fazenda, premo-

I vído pelo Departamento Administrativo do Serviço Público (DASPl.
Local de i nscrição: Rua Felipe Schmidt, 5, I' andar,

Desusado interesse está em Florianopclis, diâriamente das 8 e meia a 10 e

tamhern despertando a prelr meia horas, exceto aos sábados.
minar, pois o Tupi, n'jer ab: Enceramento. As inscrições serão encerradas em I'
soluto, enfrentará o vice h' de agostode 1914.
der, que é o Palmeiras. Condições: Poderão inscrever' sr, apenas, canditados

O "onze" de aspirantes de do sexo masculino, de 21 anos completos, a data do
Gaspar, dado os resultados encerramento das inscrições, a 38 anos incompletos,
colhidos até agora, é o favo' á data da abertura das lncríçõrs.
rito da luta" mas o Palmeiras Prova de seleções:
não é sõpa

í

•• • a) Prova de sanidade e capacidade fislca;
Quer dizer que esta parti b) Prova escrita de Legislação Tributaria e de fazenda

da reune varias caracterrstí e de Prática do Serviço;
cas de sensactonal e digna c) Prova escrita de. Ccntabílídade e Matemática
de ser presenciada. Prova de habilitação: Prova escrita de conhecimentos
e.t:.ft• .t+_+u...._.��.t.t'.H.••��e Gerais, compreendendo:

a) Noções de Direito;
b) Noções de Eslarística.

2 - No posto de inscrição mencionado os candítados po
derão obter os esclarecimentos que desejarem.

Redator: LOPES DE OUVEH�A

festa Joanina
no esiadio do limové

it

..

Camisas Para Passeio e Sel viço
Ternos pI Á Preços ConvidaUvos
Mecanicos

Com o intuito de homena jogadores. NA
gear e sr. tenente Domingos Não resta duvida que é boa Aventaes pI
�i�s�a p�:�r:enn�:z, d.�ig�::!:.i� i�mg�r��r:s:. hp��r::áge�oflg� Serviço Com. e Inda \vALT(R SCHMIDJ S/A.
Esportivo Olímpico e que por namÍco nica presidente do ETC. RI!U! 15 d� Novembro, 1495
muito tempo arcou com a sé clube da Alameda Rio Bran·

4--··-.-+-·�--.-9- -+-

I
l'ia responsabilidade de pre· co, pois quem acompanha a

-�GM "''W+ aa �....!::.• :-:-�-:'P-.�-::.!:::!..�-!::!.
parador da equipe "grená" e evolução do n(.'880 eEporte e _,

ao 81'. Carlos de Campos (Le- conhecedor de que o grtmio A V I" S n
Iéco), novo treinado., a dire- pres�dldo pelO sr. I dr. ,José jl � U
ção do valoro.so cí:.mpe�o de, RibeIro d.e Car��&lhi) deve a!J iilem dos radio!!l (;]ener:d Eletric .,ticUaJ!Uo� toda II19�3 fará reallzar na nOite de I ten. DomIngos .Losta .Hernan- e qualquer Qutra marca 118F3 concerto IhOJe, no "Restaurant Sclwe- dez, que tUdO l f fi feIto pelo
nau", uma festinha intima, da

I
progresso sempre crescente I . GJ.\RANTHV10S O SFR\IIÇO ·1qual constará uma chnrras· do clube a qUe pertence. -

cada que serà servida aos seus ,'" ***

II
EWP!..LDO R. �l1.JELLER

�-+-+:.a.-*-•.-+.-�:-.-1' X O>-+�.+_-.+-.-.•-.+�.+.-.•_-. Rua 15 ue Novembro, 1301 . BLITMElUU . Sta, GATARHlê,
Treina hoje o Palmeiras para o seu com.. TeÍefone 1.249

prom!sso de domingo proximo .

�,çc •. <

ti.. " ".. ....�,,; ,

"

"

"

"

II

"

"

"

"

IJ

"

" o Palmeiras E. 0.. ponteiro BO inte!'medio o compareci,
Invicto do fjnsente certame mento de todos os titulares e

de futebol tem para d.omiugo reservas, devendo os quadros
prüxÍllv um sério compro- "aprontar" com a seguinle
missso, enfrentando �a aguer- I constituição:
rida equiy8 do T.upi,. €J,.ue. em TitLlares: Bergo; p!au e

c?mp��hla do Ohmplco, é O
Schramm; Herbert, Emilio e

Vlce- hr.er. Dóquinha; Meireles, Batista,Por isso levando em conta ,
....

b A t AP'
o valor do adversurío, a di- TelXelI'Hl tl, ugus o e um·

recão técnica do campeãode ho.

41 e 42, resolveu realizar ho- AspiranteF: Udo; Caubl e

je á t�rde, em sua praça Ne�ton;,.Ad�lberto, Edg�r e

desportJVB, Uill rigoroso trei· LedlO, CI.cídIO, far�CQ, Pica,

no, para o qual pMe por DOS· pau, Lazmho e LUlz.
��� ,. Hh{>io·_� ...·$++*���·10�._:._.'�I.:+I.�.����a
O mimpico treinará hoje O baile alo Olimpico i1.adic Oficina Universal

@e feUpé Bar�g$owih:
RUA 15 DE NOVEMBRO, 913-A

Oferece os seus S�rviços em Concertos e Reformas de
Qualquer Marca de Radias. Inclusive Refrig'eração em geral .

Maxima Presteza -:-. Serviços Garantidos.
Técnico Respotlsavel: FELIPE BARTOSOWlTZ

"

I,

Il

I'

Aceitam novos pedidos na estofaria

" e reformam lnoveiB ostofados
"

Serviço rapido te perfeiio"

"

" Rua Amadeu Luz,. J)
'S

Embora não tenha nenhum

compromisso para domingo,
fi direção téCDi<l& do OUmpi
co resolveu efetullT na tarde
de hoje, em sua praça de
esportes; um rigoroso treino

y entre seus. titularês e aspi-

I· ra..

ntes, sob a. di.r.eçã.o...
dO

0.'.0
...

m,

p�tente técnico Leléco.
.-.+'-'+,-.+-!li-*-:4:"""•.-:+'-:'

II Aiencão···I 'ANUNCIEM NÊSTf riTARIO
-- -

-_
.

Os dirigentes do G. E. OUm
pico, .reconhecendo que Dão
é só assistindo futebol qUE',
seus associados se divertem
fará realizar noa amplos 83·1
Iões do Teatro Carlos GOmes
um sustuOSQ bniif'..
Para •. esse grande "re'fidlon"

os meios Nlportivos fi sociais
da cidade já se movimentam
fazendo 8'3· prever uma noita.
da inesquicivel.

NOME: __��__���__����__� �

CLUBE Pt. QUE PERTENCE: -'-::--C�-�--___';---'

ASSINATURA

�.__ )3$4 ... :S •

••4. ..,-

Folhi.,has para o ano de 1945
Agu&l'de ti visita pessoal em sua Casa, ou fa.ça i sua &Dcomenila

010 WILLB, na Sedação deste Jurnal.·
.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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E?J A.ssembl�fi geral f�tra, lk.Ç.!!�DE· S!.ç�!lj
ordlnnria realizada domingo J--- . .

'-""-
,

ulümo pelos acionistas d8. sQ'1 Amvereanos
cledade Cremer S. A. 101 ' e· F h

.

,

I
/ .

C
'...

t szem 81105 rlJe:
Ri':>, 16 (A. N.) _. A amara trabalho VIsa, prímeiro que u- leito Diretor gerente desseí O S!U'. Alhedo Frashel

U de Justiça do Trabalho firmou, do, assegurar o direito ao empre importante estabelecimento in- o' Snr. Dr. Erdani Senta do
em um de seus ultill1DS julga- go - argumentou o relatoc rln �u�trial O sr. Wa�t?r Strauoh, Oliveira, resl'ente em Rodeio,

,
'"

' I mentes, a exata int-erpretação de Ielto, Se, por motivo de ordem ügura .que conquistou em lJ?�o O soro 'I'erciUo Murara, reG

."�;!;�����!!��������'*',�'*�,�"""�M��li�li�!�:!��!c;���I""""',lS' um dlsposittvo da Conso, - publica, permite converter 'éstê so meio um Iarzo ccuceuo -.3. N.�
1-''''''' �

• '''''0' V <li., ::;V Lt

!8idente em rJFneulto- ovo.
i ',., ',., "�'.I.t.U lídação das Leis do Tl'uba\h';). direito em compensação finan- de m!Cl!hlVa oomerctal e po- 'I'ransco ''?'t'U mais um ano de
Blumenau, 23 de Junalii! ue ii9 ... 't Trata-se do artigo 496, que dá oelra, .deve est.a compensação ser pularldane em nor so meio 80 ! extstencrs �lOntem. o Snr. Luiz

----;_._;_-'-_;_;_-�--------��---�- ,--- aos' tribunais trabalhistas a fa- a m�lO.r P?�slvel pata que, .em daI: Dai 8!'ta .es.c�lha que I Andrade tuncionerlo da Ee
culdade de converte" em índeni- cOlltr�n?, s�Ft o menor possível 'certamente impnnnra fi. Cre i irada de Ferro.
zação paga em dobro a reintegra o prejuizo Imposto ao e�l1pfega- mer S. A á sua tUiUJ'CS3 eX-I

'

[;,' lT,� J I
ção do empregado com mais (i.:: do. Além de tudo, ao decretar pansãe econounca. ! )L'. � n' A

dez MOS de seiviçn, desde que o Tribunal Trabalhista a conver- Esta folha deseja pois' ao í O Sar. Erico Scheerer.

reconheça existir no caso íncorn- são, lá teria, antes, concluído pe- sr. Walter fítri.iucn
I

votos' de I O SUL Atlp!« dos Santos

patíbilídade absoluta entre o em- la irioexis�encià' de motivo para urna felicíssima gerenoía. . I_A S�ra. D, .A:,rg,entin_a, es.

pregado e o <Empregador, que ;�r a deintssão oe, portanto, reconhe-

I
posa no Snr. NOi beeto ,silva

ne desaconselhavel a volta db cido a absoluta inculpabilidade <t--.-'.-+-.-,,-,,;=o.,,-.-� A ,?�ld?: A��i�ll_.. �pe�a Iilha
primeiro ao serviro. Neste caso, do empregado. Por estes e outros ,do Si]!. fi ugusto Vcígt
decidiu fi Camara de Justiça do motivos, !'cngamente �xplanJcl.?s MOn'im r�p=mtãmmumt� em! a�����q..I)��$i".��t>�-$-<i'i'iíI"'<�@

��a��:�:ilh���a��:o 1����t�V�� ��a;�{)Fi�i�, [�l��;���::� de ��:;� um cami�ilã� sa Rua 15 !

Coiad@ f§!n S�O �rgleiM
,lh{), que, além da' índenízcção ca do Trabalho, Iirmando, alí.is, I O t '11 ')0 I t!'J"'" Im, :.,� d"" Dl t' I' " '" denc: -esol ,�

"
n em as ,:.. 10m3 um cu- fllil.... � "íli!l�,.,li'!! < iilI !l lflMl· iIt,

''''11 r101lfO ('te\"" t,"'nll""11 ," "1',1')['" J'UliSprU 'encJa, re",o \.oU que a .

1-
.

1 ! S- F'
� � lhlr!l� i!!i li lI6U 'EU

"'. ,I , '� .... ,�. ,,- l - '_ • _ 1l1l111éW VltHO ce ao rannsco

gado r'''c"l''''f' S"!�ll';l)� pC.'I') ""- co'wenmo da r-emte(fraçao em . .
-

"

, ,�,eu� _, L ,�J ._j. "_ .' �"'. _ c":., e com tres passagi'iTOs parou em I RIO, 15 (A. N.) - Com a fI"
fo]'"do nn1 qu,c> "st·"v" sUS1"ellC{) ate 'ln'lemzaça-o dev," SeI acompanha '" .

' , -

.

v.... to ,. -�, o'·, -
"

, • fWJJle do Cate B'�'1t1ll1 '[ Rua xac"·o P""o C'O\''''''110 '1'O·"'''-''111'·''
. . . .,

, .

11"
lo pao'am"otü (ID� s1lano'-

< -- ,( 'I' ,u '" '" <.., ,- 1 t,"" �

o lulgamento (I{). Jtlquentoo �o.n ,( a, �, 'to c",
,

•

o'"
,(

<.
I>

15. Dois saltaram, ficando n'o ca- I' ricano do preço de ;30 dolan:�
qu'" a '''nl)''''''-'' \'lSfll-a denll'l'!o relativOS ao l)enodo .c111 q!1� o .

I
- ., > '. • •

'" vL .�"'... -. "t.
,

,,'"
'

,

-

mmlao o paS�::l,aplrO ae; '1"111," , ((11"1"" 1,(iO 1'!'lIZ""O'- "O CClll1b'''''
• _ 'o' '. e 'ud'Ü estev" SU-P'''1S0

'"-' "" '-' v •

I
...,.- u . " - ,Lo! ," U ,'•• o lV.

A Ieglslaçao pro:eClOn13t:t no
,

cmpr g. ,

.
- ::. '- o

J'Üsé Rocha, resident:; '�m Curi-. do elia), por quilu de m:::ntol'
.�.-...�.-..._- ...-.-...--+-+ X·,�-.-0•.-�-2-,-*-�i'S4>-.�-v tiba e que pelos' dorum.,en103 qUê. I cristalí:oto, a explorRç[o' da me.ntd

apr'esentava tinha -14 'â:nos de i é dos negócio,3 mais renc]osos. O
idad�. I Sej\'jr'} lle lnJormaçZo Agj'icoia
A's 1:2,20, quando regressaram está ;jj·tl'l;;uhdo iI1�trl\çu)3s pra'"

ao caminhão Seus dois outr!Js tiras ,obr",: E'. c�\llU:'ii cla!.juda la�'
Continuamos 110 inverno. O I (1 "mllquillage" combir�e e se I)cupantes depararam com J0S�' !':inda. Um trabalho mais rom ...

sol, enfraquecid(', dá um tom harmonize com u nova- tona li Rocha morto, s'em t::r-S2 sabidõ- rlPto dC\':'i'iÍ S'l' o"ganiZélf!o oror
mais pálido 20 rosto, a pele co- dade da pele. mais pormenores. A policia to- tunamenk <':01110 !cScdl:ié;O do
meÇa a c!arear e e preciso que Hecnmendam()s os tons daros mau conhecimento do fato) Ia- concurso de monografias, onele

e jmrt:nís que realçarão as I'tai zendo transladar p�u'a o Hospi� '('stú incluido ['53:: temil recente ...

• -�_,-.r-�-.--.-oO-;;;e""--fY -ti t t"
-

d d,e es mais severas e esa as· tal .) corpo de José Rocha. nwn:e aberto.

C V elh� Bras;le;lE� 1U1; f;;' S
' •• Dê um toque rosado às fac�s '. ' , .

roz ,erm
,

II iS (IlUi! n mlnhmen:a�i;!@ �e. 2�nne��ru) os labios admitem um tom bri' .-•.-.-+-.-�--.,..--�-.-+ �-�_...-=+--<t-�-+-.--t---.

,

'

'..

C E iii"'· r -- por brasdeu'3 ....asuda CO�I !hante e claro '1''' I � .. � �cll d "! '" \tl' � "

Enlermluras para o orpo XpledCIOnarUJ súbdito do "eixo" 10Em consequ�ncia dos dias mais

1
erun!a�e prOhJ�uO Bd� apn�1i SO!jos em � .. � a�m�9

Acha�sie aberta na SeCJ.'etarÍa ,d) dois retratos 3x4 cms. frios -é preciso come"!!!' a prole·
da Cruz Vermelha Brasileira Fi- A inscriçãü será feita na �éde Rio, 15 (A_ N. � Reuniu,os8 o I ge!i a cu!is. Ao sair à rua mui Rio, 22 - A

F'E.derl:lçãO! �\e8�< S:'!j di<::o tl ;>nt1'!:t-

fiaI de Bhúnenau a ,inscriçãp das' da Filial da Cruz \Te, rmelha i�es- Sin.licato das Casas Bancarhs· to cedo, quandO o ai está freSCO'!
Paulista de Fui; boI enviou á rk L1H,l.kif>:f!t(� h,v;JV í {1 Cf,::

Enfermeiras Samaritanas e .so- ta cidade e, quan.do forem cha· do mo de Janein:l(. sob a pl','si- ! quase frio, não deixe de prote C. �. }�-', ac{.,mpaD1!adti �e Ílt:\dmeiltu (�a CGD 03 ln.d
corristas que dle�eja111 fazer par madas para segur.rem para Cu- dencia do sr. Arthur Mmtins' I ger a pele cum um bom creme gentil OrWlO, a sumula do JO- / dcntrs

hav:dol.i no rdenHo
te do corpo de saude que acom- rEiba �ereberão,. cada u�a, a S�mp�ia. Durante a rel�ni.ã{)," foi i ba�e que a. defenderá da sua gú �m��t�us.o .;.�t.I'�� .:}fl q�.a.droEl :'r:��h:h" �.Ui����.d,O de, }�.�o: o
.panhará o Exercito Expedido- respectiva. passagem de., �da e dIscutido s'e pod� braSIleIra cu- I açao destrUidora. do l:dIt::.lCÜ r'u!o.;Flr" e �i}lran. "I b1[l.o li, Ii� (,w�(> 'I Il"IJd!,B.

nário :Brasileiro,' vo.ita e a �ln1pürtancía d� mil C1�- sada com SUd"itO, italiano abr, ir" r o cabelo, !ambém;_ deve me- ga. ,r::'llI�Udi.) J�D estádiO do Tel ?��,ll� �i.E�1:'..1: _ .. :J..'

Esta inscrição se fará, pl'�limi- zerr.ps para a sua estadia emeei- tlm estab�lenmento banca rio. recer esmerada ateü\;l1o. A conS' Pac:h. rnbu. -- 1 fln("HW t'81á f'J '",','.10

narmenre, para a matricula n� riHba. uma cDnta col'fente, 'depositn;r tante exposição ao sol MIo for de atual' !:ln:; 8ão PAU!" ".

curso de emerg'<eucta que se 'fa- De aLordo com as autoridades do os necessários fundos �m inoe !lar·se sem brilho, Recomeuda- E)�++-••·�'-•• *"'-�-.-4"���-,,·u·o��$ .-<tO--'{rI ...... -.�_ .. '@'--:-$--� . .., - �

rá oportunaniente em Curitiba, militares, as alunas deste curso da corrent'e do pais, e moVimen- mos, para isso escová lo à noi
no Serviço d-e saude, da '5a. Re- de emei'gencia poderão fim!' hos- tá-los, independ?'Ilt'cmente ela fis te, uma cem vezes; eesa massa

giã9 Militar, com a duração de pedadas no Coiégio Sagrada Fa- calização bancáFÍ:1. Diversos o;ra� gem provoca! à maior circulação
soeis semanas e diligido pelo \sr. milia, no Colégio São José 'ou 11'0 dores usaram da palavra, 1'e501- I e, desse modo, êle tornará ao

OOfOnel Dr. Ernes:o de O1iVf�i.ra: Hotel Magestic - á ,escolha 'de vencIo-ose encaminhar ao Depar:'" seu estado normal.
Chefe do Serviço de' Sauil� da cada tuna - onde lhe está g�ran tamento Juridico do ,SindÍGltO .Tá examinou seus olhos?
dita Região: tido o lugar, bastando: a ajuda: uma consulta nesse s�ntido.

' Durante o verão, usou 80

As candidatas deverão apre- de custo para a cobertura de to-
+_. ..._ .._� _._-:-."_.'-::':_.�

menlC lIma tênue sombra, ago'
S,ental' a inscriçã9 ,os Sieguilltes I das �s d�spesas., ra, porém, .po'd e exp�rim(:lntar I .-4>0_+,__*_- $' --� -- of"""''- -* -.x �- .. _. __�_+o_+_ ..",.....__�_.

• documentos; A lUscnçao acha-se aherta des", retüques mats pronuuclI'ldos;
• a"J' certídã.o de idade orig:inat de já e será �nc.er.r.ada. no. dia. Pinte-os com cuidado, som' \ G·-, !!"�=-"'''''!!l�-O

-,.. """

a E �
... -

.

21 o
-

1 ")(' b I ! ""�li'! "OOI!l"'P.'� 1Ic'-� "',,!§11! � "'���ruwi"��
provando ter IJ,elo menos 20 ,":c. curso l:era l!1lClO llD (la '-'o feanro os levrmf:'nre. snb"em ��!l'��� ,,��� 1i3�� �� ��III !.IJ jjf��V
ofil1:üS e 110 muximo 40 anos. do con'ent�., do ri noite, procu;;lI1do s<jn�p;t:' C � IS '" fi'" !.,

b) dipl'Ü1l1él de enferineÍTa sa- Blumenau, 18 ,de Junho de, 44. q�E J !on�lidade da scmbra [8'
. o�elor�a terlera�

'maritana .ou socorrista. , I Dr. Lmz Navarro Stotz tep de· Rcú,do com a côr du
'" lí1 . "'�

c) carteira de identidade. Secretario-GemI vestido
,Já reparou que levantando (1 Do) Ddügndu (h Div. dto 8eleçã,J do D.:'iSP

eabeio, os olhos adquirem maior reCeb<2U10S "I. COllitUJicaçüu abaixo,
brilho e tamanhe? ExpJ:rimente 81'. Red., tor
p{m:ear {} cabdo de::.sa forma e.
talvez; o séu rosto adquira LImá
nova expressJo. Para retoque

! finaL use um pc-ueo de, rimei (.

I finr,1mente esfe comêlho: Todo

lo flmaquHIage" dt.:ve ser feito

I C)�n_ (,U;,!�d�, :m contraste com
ti tlSPI ': te (jfspreoc\,p;:,ção do

: P.Cflil :;:10 c das "!cHeHes d(! Verão.

1 ,>-�---'�"-�'-'+-�--.'-�-.-.

._.__•.--..�.. .�._._.x ......_.:_......�..._._.�"'-. x '.---;o��,,-c._c.---+-..-.-.IPAgAfE�iOAS;
"

ECt.·E1M'ÃS,
INflAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
EspiNHA'S, ETC,

;,.-

PAde converler e indenização
a reintegração do eUlpregado

ii Rio; 15 (A,. N.) -' o sr. Oscar Justiça do Trabalho, que a ines

Sa:vaiva, presidente da Camara ma dá a lei interpretação fine
'.:Cdé Jtustiça do Trabalho; atual- elés, recorrentes, julgam lndevi

,

Íl1tenü'; o órgão de ultima ínstan- da. e que reputam lesiva é �in
.:

da da Justiça do Trahalho; to- justa. Ora, é sabido qU-2' ii má

'mando conhecímeto' de um re� aplicação da lei, mesmo que ocor

curso extráordínarío interposto ra, o que não nos parece suce

de d·ecisão daquela Camara pam der, não justifica, por si só, {)

.o Supremo Tribunal Fed'2ral, aca apelo 'extl't1ordiná,'Io ao Egrégio
ba de exarar o seguinte t:lesp.a- Supremo Tribunal que, não foss�

cho, esclarecendo texto legal qUi! assim, 'estaria re:luzido ás, fun
regula o assunto: ções de l11-;>ra it1standa revisora

(',O, Egrégio Supretl10 Tribunal do acerto dos julgaclos', e óom a

_ Federal declarou cabivel, na for� relevante tarefa que lhe as:,:egura
má do artigo 101, n.' III,' recurso a Constituição virtualmente prJ

Jextraordi:nário das derisõ�s da judícada pela massa de prac-es�

Justiça do 'Trabalho. E� mister, sos a rever, 'e )'lOS qmüs 'não \2stá

porém, qU'e as condições pr�- . em jogo a letra da, lei. federal,
vistas nesse dispositivo S2 veri,-I nem a sua constitucionalidade ou

fiqli'Bui para a admi5sibilliKlade du

I
vig!el1cia, mas, Ul1icamênt�, a

reCurSD. 0,5. :,e59fl'entês al'gU'�m, pretendida má aplicação a caso
','

Dontra a aieCl.Stlo da Camara de concreto,>, '

Prado ao Rio, La
e Rapsollla

MChC!l'

eiie;®i1ltra ..s� a wEmda iU�$
farfiarici�$ e Df3U�lt'ia$.

AVENtD

1 � ']'(:1.111(\ (I pn.lzcr de ]cn:ral' ao V(,S;i] oon

hecímel1to, par;.' ,ó r�i ',T l:_;." ';'80 que merecer o a::;:anto,
estarem �',berh:, n .:'. ; ,-,. ,.�. :r:','-. 's pa l'U o conc.nrso para pro ..

yimonto em c:�'·g".: ,h [lêJ'ise inicial da. carreira de Es
crivão de Culd.ulla, '.t, 1linístério da FazGDua. promo·
vido pelo Oepartnmoi1tu Administrativo elo Serviço Pú
blico (DASP).

I.
.""

I
j'
I

�l\F����_�';:1'f[�"'��J>"<fI-�v.x .-�-1>.;;;a.-.-:,:-.-�--�--. x t<-. -��+�+-- ..-'-.-•.,.-.:�� I
Qllarto 1 I ..

I �".c.�;!��;�<é�_�·�::.:����� IPrOCUT0!onSe 1;]i.ttU ! é.U"'�$.ll.��Hjl'�HH·"G I
Tl'star coro Edio' Moura oo! Atençao o I

BoteIVitoria. das i 7 liS 20 horRA: ANUNCiEM NESTE mARIO i
, I

Local de insci'içELO: Rua Folipe Seh
midt, 5. i. andar, em ji'lorlanópolis,
C1'l"\l';"U1"'j'tú de R II)'" 1(\ 1'2 1'( ra�J. Lo.!.JL.4 l�'j � t_ .. .!c o.:il (:i; 'J, ( J.. I .�,
exceto aos sah ... dos.
Encerramento: As inscrições serão
encerradas em ti de agosto de 1944.
Condições; Só l,oderão inscrever-s8
cRndidatos do <,,·xo n;asculíno, de 18
a 38 anos de i:h:!G,
Provas de selcç�l(J; a) Prova de sani

dade e capacidacie Íisiea.
d) Pl'Ova üsm'ita de Conla.bilída
de e M·atemática.
c) Prova escritã d� Legislação
Tributária e de Fazenda e de
Prática de Serviço.

Prova de habilitação; Pl'ovn escrita
de COlibeciill8UlOS Gerail:l, compre(:m
dendo � a) Nü!,'ões de Direito
b) Noções de Estatistica.
2 - No posto dE' ins0r;ç'c�\.o meneio
nad 1 os canr1idatoR pode:l'ão obter os

esclarecimentos qno ·desojarem.

CI A. \VI: rZEl INDUSTRIAL JOINVILtE (Mnr�<l R egí"tl':.' da)

Coriserva O tecído da roupa porque lava facilmente e cüm r,jfJhlez
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