
t
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MILAo, 10 (C. B,) - A policia informa que o armamento

de fabricação russa descoberto nos arredores de Milão cornpreen
de um canhão antiaéreo um canhão antitanque, quarenta metra

lhadoras pesadas. onze metralhadoras antiaéreas, vinte carabinas

automáticas, deesseis carabinas comuns. duzentas caixas de mu

nições, dois transmissores de rádio e dois receptores,
A policia manifestou a opinião sem contudo confirmá-la

por carencia de provas, de que essas armas pertencem a algum
partido politico local, Não foram realizadas prisões. O armamento

foi encontrado na "via Bodio",

1����';;'-1Ir.SõtiF--:-�-'�-:�_"�_5i.X
�-·J!'t�-1I-Ii"",.!I!-�

CALDEiRA
Vende';S6 uma com 14 in2 sUi)erficie ftquecim�nto.

I '

..
' .. Camimhão G., M. C ..

•. I
..

Vende-se, Int com HANS LOR!�NZ. - Timbó
.

.

,$-�:B.�'�·�·-"'�'ê"'ii ,.'�.....��.�-�+ x· !!.....��-�.t:-�-?!�1i.,j;._�-!ltl-J

·iA

RIO, Ia (C. B.) - Falando á
I positivo legal deverá conter uma

reportagem o sr, Otacilio Ne-,
clausula exigindo para a conces

grão de Lima, ministro do Tra- são do beneficio um numero

halho, esclareceu que, de fato, menor de filhos.

será publicado um decreto alte- Referindo-se a outras ques
rando o atualmente em vigor tões, disse ° titular. na nova ta

sobre o abono-familia. Acresceu- bela, que está sendo organizada
tau o ministro que o novo dis- pela C. C. P. poderão ser redu-

lfistrlições para subsUiuh;ões nos Estados I

Protesto dos
.

ma r; n he ; ros

-,' -

'I �i!O;u:s pr:ço:���:��a��sa��n�:
,;<. ,.. '. (Conclusã� do num�ro anterior}. •.

.. i:) _. I! [ outros, de tal modo que sejam

'

..sn
Q; êitretor da. CaL:a de Amortização baixou as. s:�umt:-s ·�t ! · .

.

Romav P (CB) _ Cs marinheiros íta- f mantidos, mais !)U me,nos o� ?re-
111::.. tt.u.çõ.es....p...

ara

.pro.ce;:>s.
am

..

ento, nos Estados, de
..
substttUlções. ue II a. � Ianos J' .

.

. t f d t: t d I ços atuais
.. 0.,uantc a f'.artlc.'lpa�O'

, i'"
.

d G·· de val
.

I' feri C :ll
.

. lanos PI ('lrne em a un ar a trota e _. '" .I:"

J)n�?çoes c" e uerra, e �a.or nornina 10 error a rl'l' 1.000,00,. , I l'
.

'... id çao aos empregado,> DOS lucros

p,0rtllulos da mesma

espeCle,.dOS
valores de c-, 1.000,00 e (.J.e/gUCnada t: la,. se.a ,mesma tiver de S61 repartí aldas empresas, o ministro decla

Cr$ 5,000,00. . entre as naçoes vencedoras da guerra. rou-se favoravel á medida e

� ...
r. - O portador .de Ob:ig�ções de ,valores inferiores a! O orgão do movimento parafaeísta «L'Uomo QUE" I revelou que a mesma jáse en-

�r., 1.000,00,,,,que . preferl�,�substltU1-Ias porptulos da mesma ,es- 'lunqut\:Jo publica, a propolito, o seguinte protesto dos! contra ,em �studo� na Comissão

pe�le, �os v"lor�s
.

�e os LO?O.?� ou. c.s ,),000,00, requ�rera a marinheíroe italían s: I de Leg islação Social.
Caixa ue Amortização a súbstituicão, Juntando demonstrativo das ,..

O
_
'. Informou ainda o sr, Nezão

obrigações com indicação do valor, quantidade, remuneração em «Habituados a açao, declaramos que a frota Ita-, de Lima que no dia 1. de D��io
ordem. crescente e cupons apensos. Iiana não será deshonrada. Jurumo-lo 60bre 08 00:58081 seriam assinados solenemente

.

II - O requerimento será apresentado à Delegacia Fiscal mortos da gnerra:t>.
1 no palacio do Catete, o decreto

do Tesouro Nacional e por esta encaminhado à Caixa de Amor-
..' ..

'

.

j que institui a "Fundação da Ca-
.' tizaçôes_. devidamente informado.

..

IIlg�t� se dA T S E � miD;sl�ft 1sa Popular" e o refe;cilte à ins-
<:

"

........•.... r<.··
lIl- AO,re.querimentc: acompanharão as, Obrigações de)H U� iii" . .U •

.

• U !i�iil �
.

ii Uitahção do hospital dos manítí-

. �
.. ,.'é <"uer.ra a subetitoir, das quais os pOf.tadores retirarão os cupons .. J é L· h.

I mos.

'AJ;"'" veil��:ldos.As delegacias fiscais, depois de conferirem as Obriga- "

OS ID, ares, . I n-f-!tr-a--p-�-"I��..� da
çõ es de Guerra, darão recibo aos portadores e procederão à. re- .�

RIO, 10 (C. R) -: O p'r�sldente do Tribunal Superior I t'4 � �W' iS5��iu U'"

messa. das mesmas, juntamente com os processos, à Caixa de EI?ILo,:al recebeu 0, s,egurnte onc o:
.

-'

'Im�t�r;AlI dft I�ro
Amo:l.tização, para decisão,

Exrno. sr
..
ministro Valdemar Falcao, preSIdente do Tnbu-

. li ç Itlill! UG ��
1111

V A
.

d 1
.'.

f'
, , nal Superior EleItoral" .'

... - s. e_egaclas IscaIS; antes de remeterem as obrIga-
.

.

. .,

,

'

.
. . ,

_

.' ri� g,;. �11 g d
'{õca de. guerra a serem substitu;das, deverão apor-lhes, em toda, ..

ComUlllCO a v, e�, qu� persrstmd? os motlvos pelos 4ua1s,
�.�gdn�i,1 �!1O

a S�í) extensão (inclusi",� cupon), carimbo com os dizeres: ''Esta' es�ou �afastado da presldencla d�.:"se Tnbur:_al, não� posso �eassu- .!'li

...

ObrIgação de Guerra vai ser remet.ida á Caixa de AnlO'rtização.1 m:r. a::; tmçõdes desse c,argo'br�za� por qu ... IlDe. Ia.f�sto ate que li; ir

para Sel:' substítuida _ Processo n... , ... D. F, em .

seja pe o po er execut1:,,: íJu(aaa, nov:=t e�ls a�ao em que se liIf U. li to

(Estado}".
. .. , .

regule a futura GompoSlçao dos tnbunals .eleltoral�, _Apresent,� a RIO, lO (C: B.) - Comunica-

VI -. AlZtarizada a substituição, a Caixa de Amortização
v' ex, os melhores protestos de elevada estIma e dlstmta conSlue- nos o Departamento Feàeral de

expedirá as autorizações necessarias ás repartições de origem.
ração. José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal" Segurança Publica:

para que estas entreguem aos interessados as obrigações substi- CR·UZE IRO'
. "A Divisão de Policia eSa-

t:,üivas, por conta dos saldos de suprimentos de que dispuserem.
..

. Prefiram a t'annha dai procedeu h0je, na travessa

VII - As delegacias fiscais, que não dispuserem de supri- b J I
dos Barbeiro n·trz, l' andar, e

mentos; farão constar a circunstancia ao encaminharem os pro-
- w. fs riCau8 pS O r

avenida Marechal Floriano n'

cessos á Caixa de Amortização.. .�... M O I N li O JO I N V I t L E 225, I' andar, sedes provisorias

VIU - A entrega dos titulas' far-se-á com as necessarias

I d.O
M:UT' á arrecadação de farto

cautela e segurança, mediante o recibo do qnal uma via, devi- LR SI IId
material de prop:lg;mda, sendo

damente autenticada, será eilviô.da sob registro á Caixa de Amor· ...Em· I. e I I· e r
o auto de apreensão assinado

tÍzação, dentro de S dias da data. I II '

I
pelos srs, Joaquim Barroso e

. ,
..

IX - A via do recibo, referida no item anterior será acorn-
Alcí de Azevedo Pinheiro, aoon-

lj4panh.�d� �a telaçã? �os �itulos que houverem,sidoedtregues em a oseo··.Ia orl�. tad.O�� respectlvament? com�seu
. 'f,

. SUbst:!tulçao, com mdlcaçao de valores, quantidade, numeração e

. preslaente e secretarIO,

.. cU9'0ns correspondentes para as necessarias anotaçÕES, I Essa associação, ou seja o Mo-
.

X -,- ®s recibos serão anexados, na Caixa de Amortização RIO; Ia (C. B.) - A comissão que· manda conceder aposenta- vit11:;l1to Uniiica?or dos T�aba.
aos respectivos processos, que só entao serão considerados findos." designada pelo �inistro do !:� doria ordinaria somente apo3 60 lh�,.JOres:, �eno�m�do a�r0vlada.

....... balho para examlOar a p05S1blh- anos, estendendo-se, porem e::sa
m�nte rv�UT � preClSallnen�e

dàd.e.. da cc:ncessão. pelos los.ti-j n:edida. a instituições que ainda :quele ��gas :o�slderado esp'��to
tutos e Caixas, de aposentaào- nao a mc1uem nos seus planos

"In rep. �sent:"çao do �r. n.!U!s
rias ordinarias aos trabalhadores ::!e benelicio

tro do Iraba:ho. e cUJo registro

0;'11 n· 48 lU· d·· 1mt1A· com idade inferior a 60 anos, jà
.

Alem da' aposentadoriá ardi. com� sociedade civil. f?i nega-
.

�ahe: ida R �e IW'�UO' e �'t6 Item ° seu estudo bem adiantado. naria. o trabalhador tem direito d,o pUI', sentença pro_fenda _pelo
!t... D.iretoria

do Automovel Oub .d.e Bl.umena.u convida seus I
Os �.�.�Fo.yiarios pleteiam a

n.05 iosti.tutos e C:aixa� •.
á apo- �.í.bl:l:

da V�ia de �eg�str�
.assoemrlos e os da S. D, M. Carlos Gómes e exmas, familias, pa- aposentadorIa com 50 anos de 5en,adoI'la por mvalmcz com

u La�, respelt�ve1 �ent��ça.
r:.o:: a.ssistirem o grandioso BAILE SOCIAL. que fará realizar no idade, e r:m minimo �e_i0 'I, !lualquer tempo de. serviço ou ��s�}ue �:c:mh;Iceu_ estar ror�
clla 18 dO corrente, nos salõe.=í do Teatro. Carlos Gomes. O afi- dos salanos. A Comlssao, ao Idade que se torne mcapaz para ,a _�1 o cILa� ovrmento Ur:! •

.

nado "Jazz Rouxinol" abril1nntará as dansas. n"aje de passeio. que apuramos, considera invía- o exercicio da profissão. �r�da� dO�, Habalh�?Or�s, pel�
As mesas. podem ser reservadas a partir de 13 do corrente vel tal medid�, mesmo que fosse

I ICltU te ,!S suas malldades,

ia. feira, com o Sr. Pereira Jr., na Radio Cultura. - NB. Pede-s� instituído um seguro comple- n f!l!rJlnt��!l1D! dl@(!! ilif.1ilRlIilf
aos_ sacias do A. C. B. apresentarem a carteira social ou o ulti- mentar, isto é, uma contribuição Inslolações

UI "'�1I11 5 Ií.\lhi �U"'" IiIi1m���
l2

mo talão de men�alidade•.ao encarregado das mesas, suplementar, facultativa. para os
Irtigos Elétricos taçeeS·

Blumenau, Ia de maio de 1946 que desejassem aposentador:a RIO, Ia (C, B.)- Noticiou-se
• RODOLFO KRAEMER _ presidente,

ordinaria com idade inferior a Instaladora de aqui que o ministro Gastão Vi-

60 anos que é o limite atual- Blumenao digal, estava estud�l]do a ques-
mente em vigor. A contribuição Fone: 1477 tão. do estabelecimento de llicell-
suplementar para uma aposenta- , .... = çaç: prévias pára importação.
daria ordillaria, com 50 anos de AgaTa. sab�-se com oerteza que
idade. teria que ser, de acordo B R E V E os re' e idos estudos estão ultima._
com os calculas atuariais, muito dos; dc\'eodo jàll.:i proxima se-

elevada, e dificilmente poderia Blumenau Terá a Visita do - ma::-,a c titular da Fazenda assi-
ser suportada pelos contribuintes, Pintor ZUMBLICK nar a necessaria portaria, resta_

DeSSa fel' na parece qu: nlo onde fará uma Grande EXPO- belecendo, ° t<ístema de cOlitrole
.

sera -alterada a legislação atuât, srçAo de PINTURAS das ,importações.

.

fi
A \7iii'�udG e �.leilid!l·
âo se fetiram qmmdo
.: 11 trlm.® e ii traicâo

gaO ilreooadml.

o Q"�lLd@ dltllis a;$pi!Fa�6éS
.

.:11
.

.;'3 "filie do naj�i

iLiM���i'u - --i;bad�-li'Te-M;t;"-d;-r9�,; [Ir. Acl1iUfJS BülsÍnl Diretor R!'l8pons!\\le1 • Ano XXIe, - N. 16.2

impor! leias rele- Será modillcado o decreto .�ue
� �

.
regulamenta·o abonolBtfam�IHa

O nga e uerra
Expedidas pelo t,tinislro da Fazenda instruções

sobre as subscrições cDmpulsorias

d

0·-

81umenau

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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In�ustria S a : A

praulo
DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFAMA

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL
.. uROS!lCL�Rn DE FABRICAÇÃO DA ClA. PROGRESSO

NACIONAL �INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS E CONEXQSl> S. PAULO

CONCENTRADO_VEGETAL �R O S I C L E R" d base de
TOMATE - SALSAO • ESPIN'AFRK

Nüsfurc:s par.:'! sopO:3.:.';ROSICtER� á base deAVEIA·LENTILHil
EtlVILHA·soja·FElJAO BRANCO e FElIao MULATINE:O.
KETCHUP ·"ROSICLEaa. em: dois tYDOS: PICANTE E DOCE.

I

C
L

E

E,drato de l'''íalta ·MALTE!>ilA PURO· a Extraio
"MALTEN1A" com ESpinafre iS) To'mate.

FARINHA DE TRIGO MAL'l'ADO '"MALTEMA·

de MaHe

VIC uMi\LTEM1�-:·�·Nuti'nhto e delioiosQ-' com leHa quente
ou ge�a:do.

.

CHOMALT M:1';_LTEMA:-põdê ser usado como sobr�mef!a
no prepare de doces e sorvetes, dissolvido no leite quente
fr10 ou gelado. _

FOSFO MAI,TEMlh-Esfa farihha· é um alimento PSl'feHo e

completo para lactelltes, bêbês, cnauoas, pessoas débeis ()

convuleceates, Rica em fosfato e sais de calcío, esta: farinha
é um. podercse auxiliar da nutrição. .

DISTmBUIDOR AUTORISADO P}\RA AS SEGUINTES PR.t.\m
Cit.$ - J3I.UN[�NAU - IBIRAMA - RIO DO SUL - GASPAR
ITAMJ 1'IlUCA.3 - Brusque Snr, WALiER W. BERNER TE I.E
FONE I.HUi --:- Caixa PiJsial 35-BLUMENAU - EST. SANTA

eAT1UUNA.

R

Dr. c:gon A. Krueger
.

- Medico, Oculista -

(EZ�aS6istente dó Instãtuto Penido Surnier) de
Campinas .-

Consultado: Rua Candido Lopes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)
.

- - 1° andar

CURITVBA PARANA
Consultas: das 10 ás 12 '8 das 14 ás 17 horas.
Atende exctusivarnente dentro da especialidade

r

t
Sempre foi e �

c t'

connnua a ser

-I
·�·I�""":orl-���--�-�,=,,�-,'�-,*-� o �"..-���-·:iii.....��_,g-�

! ''Coni ;'iêc;üc; 'Üli-êctt. !.,!,,�t:;:,� t:; 'C?;;.:!)nlAGô. r"l(:�/_ D·.) E 'll'i'Tf!:STU_;D3 t��Uml.nam·· a :

,������,

TOSSE.

BRONQuitE; ;
.

ECOQÍJHUCI-lE',.
"

t1ist-iDta Ire-gu�zia qU"3 tem a

b em i:} �t81 n ri:)
disposição, um

f\��eH;::�ndo encomendas de. Vestidos, Manteaus. Tayers etc.
17:::Ho seb f!-12rHj&s.-Sr=:r J EleÍ::rni!p � Perfeito.
Iiua i 5 de t�[_�v.� ao Iode: Glo Hc te! S80 José.

�:','.•'.�..•�·,.�f.�'.�••�� �] �t��
�� Uj(MÊ

III l®il��!,�[:;;7,:�"��� o

!Th1iI� �!i� i!li�h!r1l
Fraugcs (:,,2; t fi 4 mêses

É P'-'''rft�n!''iI'['!ll de .4 mêsesr 1l.�'� f-'
'L�u: .... _V-a - '-í ti

, Oferecem as sügulutes gal'an1:igs e vautagens:

I filhos de galo:3 lmportudos do Americano "Hanson",
peuígré p?itStP-O de mais de 300 ú��'(!�

PffJpTiet�rj0 do aWiarff>. -

Oscar PBhí RIm AmUZülJ28 detrunte eo 82 B.C.

São
CDm

....d
i:7'\_."

.

. '

"'

iJ�
"Medicação auxiliar
no tratamento da'J

siriUs" DE SOTO "iJf

� w.m>1i!!I.,,"�1l """ p6.""
.. peri�� fi: Kdáe e SI! vidEl� ecme,

fIIUD JI!Cl! <!IDO .imp!l!. tIlS!I'HtU '''3�
fdll.lb. Rci$I lInlll®!li �'!lIbo:a,pare""m
_ iDP'>�talOOÍlI!l dS'Ie"" ter tratadca
f!I;l!:B tc'..!. G ",.jdllld" plitlll que não

... ltIfiVllT- 1I1ll lIrIt\!leirll a causaz

okios 1fho�.iD(IDtua... TWMI!lS af�

U!MçliGl &. IiIIlPaflllh«l le<)fÍrstorio,
_ de"!",, l!r!P�l bronchite ou

a.nri�do.;. P1"e�=al2 de tml remedíe

�piitl> <II amou. o Xam� Sil.Q Joüo

ê 9 iIl4i!l6l!iJ para .st8!l fil.

........ w. """ ee",00i.. .-

...IIOOr IIpnd"y"l. para
ilI<0COlll velJmu (I ..reIUl"l!l\:

�arope :0

São João
. ú�_Alylm & Frelías � Sáo Paulo

.

�.:-,{!!

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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11-5-1946
�.�.,��.��.. �.�.�... �.�������������������������������������...��&WW&��S@����������

·iI Labor tor-rodeAnálises'· ,. ;1·t.·r�.·."o'l.a�s···g-�s::s�:��:::�:�: P:::;\:D�-�j�
RUEv15. de Novemb. S9S • Fone, 1201 ... Blurnenou V acabamento de luxo

E' L L I N G E R & C I A.
A PEDH;)O DOS SNRS. MEDICOS EXfJ·m·.··ES··.. :EXaUTAM OS" SEGUINTES �

l{RINA (completo e parcial com dosagem}-FEZES (Amebas, vermes, sangue oculto-ES·
eA

..... R.ISO (pesqui2l de baC.ifO d.O Koch)"":'SECREÇÃO (pesquiza. de diplococos. etc, esp.ermafO. fZli)id�)�S.<\NGUE (Sorodiaguostlco da Lues (Reação de Klíne), - pesquiza de Hemstozoarío
)malaria}. Contagem de glõbuios, tempo de coagulaéãc e de sangria. dosagem da Hemoglobina, ,.
liIiIio e, acido uriçp, reação de Vida! (Ti!o).�UQUOR (Exame ciiobacterloscoplco, reação de
Mmn, efc.)-'-!vl,UCD NASAL (nesqulza do Bãcllo de Hansen)-UlCERA (pesquíza de Trepone
m1i palida)-SBCCO GASTRICO (exame completo, dosagem da acidez sangue oculto. etc)

FàRNECEMOS LAMINAS E REOIPIENTES GRATUITAMENTE
Instalação moderna: estufa. autocfave colorlmeíros, etc.

�·""iI""'-.-I!-1i.-__.«�� o �........_..t:-•..-�'-""""."'_.�-,,o·. �� .�........ ;... ........-*

o AlIáulO das ásPiratões do Vale·
do Itõjai

- FUNDADO EM 1924 ......

�.i!retot-Rp.sponsav{ll :
Dr. AchiUes Balsini

Dh·etor.Pr(Jprietal'io:
Dr. Affonso 8a151n1

Reda<;,ão.� A.dminisbl·al,'à.o
RUA 4 DE FEVEREIlW,?

EXPEDIENTE
:Ji-l'BClilO, TeI. 14.56, 10,39 - Gerencia,

1U:99
•.

-

A.ssiiaturas, 10.99Pu�icirJaae, TU.!')9

l"e��a a:)Ulsa-ma� utois, 01'. 1); O,iO
A.tr!lia,dos, flr. $) (l,oO; EdIÇãO Espor,
�.íi; 01'. s (1,50. At.razaJa, o-. s 1,00
A�L!1atm-,18: Ano, Cr, $ 6U,OO Semes
tire: 81'$ 30.00,

----

lUefi(:ão: - A direção não se r8S·

RO,Il,�.áiHliza por oTlÍ'n·iões emitidas em

àrti;os assin.ados, mesmo q1:.e se!a
�(lrn iniciai", Adverte. támbem, Ipie'
OJlojginái<s recebiaos e não aprovei ta
el@s' não serão devolvidos. Outrosim
Q sfli"jço telegraí'ico nada: tem a ha
v",r,�olll a Qi'1€ntur;ão do Jornal e 80-

ID�!Í·· é rgproduzi:Jo a título ínfor
Ni;;),"tlvo para, nossos leitores .

•_��-g,-'Sti-::-!&--Ii�-�-4

-�l�i····
, ,

,

.

i':�,_ !
-:'_J

' ..
�, t

:%-
1'�

f= .. �;
"_.- '-�

�
.

;;;.��.,.._,_._
.

-

.....it''',+.'..}.�-�1�- , :;\!;'�

ITAL1:CA
Sedas, Linhos, Casemlras,
Riscados, Brins, Sapatos,
Camisas, Pijamas, Capas,

Meias, etc.
Ghapáo8 Ramenzoni, Gury B 88188

------�------------.----------�

BtUUENIU - Rua 15 de No,embro, 505 • Fone: nOl
ai 'ia 3'i!Ji<b.

AnUllcÍem neste Diário

•

lI;_�II!��������'.I,.ob.S-.tJ.����tI
_

-.�-••
·

T&.......••............. :e & � ..
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Sociedade Benificiadora de
Madeiras' Lida.

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembbro.

fornecedores de Madeiras em GeralG�,sumtdcr
Ex,ija Manteiga fRIGOR forro Paulista, Enca.nton.eJr�s de QUalquer Espêclét
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Annbame"�i .ete, '�Ja

'IlU;; meu ti OU" Especialidade: Soalbo<Marea Strobel

Escriptol'io
Alameda Rio Br.t\nco

Aparelhos de Radio Suecos de 5 o 6 válvulas

F. Domníng. caixa postal, to 'I'ímbó

fabri<:{i de�-r�[ii�§==-�·�--'IBlumeoau [JrrlLm.
TIntas e Vernizes ... 'i�:fªai��;�'��31� r,,,HmY'� g

Pintur�s em I
Tintas em bisnagas para artist 3\:§ I

SIUrrU!fU1U .. s�g,� �r;, 0' _c.el

Ifoto AmAOOR (G.Schofz)
Compelencia Pro��5§!OIlHd

RDa 15 de Novembro� ;j9{)

TERI\lINADA a sua luta contra as doen
ças, nas regiões da Europa, infestadas de môs-

< ClS e outros insetos, e nas selvas do. Pacf
fico-Sul, assoladas pelos mosquitos, o sol
dado Flit é aclamado defensor da saúde
dos combatentes das Nações Unidas.
Alegrêmo-nos com a volta do soldado
Flir, pois a campanha incessante em que
se empenhou - contra as môscas, rnos

quitos 'e outros insetos nocivos - prosse
guirá, para defesa da saúde do lar.
Isso significa que Flit - com a famosa
figura do soldadinho estampada na lata
amarela com faixa preta - pode ser agora
encontrado, onde e quando V. quiser•

mortal para os insetos, In cf e n s Ive para e s p e s s e e s.
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In·dicador Profissional
C.�US'!lS civis, comcrciais,criminais Dr. Alfredo 'fõssl Dr Med H Pape Dr.. Paulo Mayerle me'"'trabalhist-a.�t!obranças e eontra-· ..... .
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tos. - CõnStitpjç�o (1e Sociedades mediCO .

Clínica geral. Especialis.ta Medi�o assistente do
Anommas etc.

.

.• em molestias da garganta HOSPiTAL SANfA IZABEL
,

Dr. FRANCISCO .GOTTARDI do Hospital Sta. babel nariz, ouvidos e olhos. Clinica Medica e das creSD-

'. .

A D V O G_ A,D O Ope ... aÇa�5 Consultas: 10. J2 !la. 8 IS -11 1Is. ças, partos e operuç0ea - ,

'j"
Esoritórh: .Praça �reu Ramos, .8� , Radiodiagnosticos

T'�2�:R;��::;J:i�IC Z. Tabe::��;EGA 8_�_U_:.-:-A-r:-�_R_�-:-:-:-�-:':-i·-D-i-.-A--�L......m�;L�Ei-.:-;u'"""":8:-:-A':""':l;-:-IH......,-
Medico Especialista (!m Edifício da Prefeitura

Advogado
ADVOGADO

doénças de Crianças .'.

Escripfuras. contrados. procu-
e 'dá Péle rações. protestos 'de iet�a8

Compra'fi ....venda de bnmovels.
Rua ti de fevereiro N' 7 CQQ.ÜsaÕ08 de divida, etc.
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Conflitos entre' judeals
ale· ies

.

Nas ruas de Díesen (Alemanha), a 84, qúllórnetros de
Landsberg, verificaram·se varlos choques entre civis ale
mães e judeus deslocados -Ó,A causa do conflito Joi c b lato
de que dois jovens judeus tlnharm sido presos e, assessíua
dos por cidadãos germanleos. Houve 2 marto's e 4.0 Ierldos,
tendo sido efetuada fi prisão de 30 pessoas. Pnsteríoamente.
1.600 judeus, em Iormaçõea cerradas, tentaram evitar li.

ação das autoridades norte-amerlcanas. C31'l"OS blindados
intervieram na lutas conseguiram finalmente restabelecer i
fi ordem,
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HOJE A'S 8 Hs

Domingo às' 2 hs
Rconev+Freddíe Barthclcmew+Marta Linder emMickey

Do cartola e calças listadas
-Urna comedia agifadissima; repleta de ação! romance! e ... es

cendalosl=-Acomp. Compl, Nác:'.:-JOfriá� americano e uma inte
ressante miniatura da Metro.' .

.

Amanhã, final

Os Perigos
da série:

de"Nyoka

o sabão
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