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�TodOs quantos tlispuzerom em suas moradias, em seus escritorio8, em suas fabricas ou em suas garagos da artigos de
.

�)
uso domestibo ou comorcial feíto8 do borracha, fórâ do uso, davBm entrega-los aos pequonos e8001aros, beneficiando assim

. ..

o grande esforço dsgverra do nosso paiz,
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o.

(Em..
·

..
17.
rimeiro lugar,a

Ol'd.em.
! porque

.• ftCl �eso ..dem nada se constroi!
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300·mil brasileiros prQt\tós s guir
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Brasil acreditado junto ao gover- sídere esta medida como neces-

� U l� t:! U W 1"1 I�
no inglez, declarou que ° seu, saria, Ainda destaca-se o seguín- Ssambul, 6 (A. N.) ,

pa' ""
. . tt·'· , � ítalia r, estão ent ando .: '.·.5... Paulo, fi (A. N.) - Noticla- 1 estão P,artícipando da ofensiva I te de Intensidade dural1_te as .pw ...

.

IZ enviana ropas para v eX7 te trecho do seu díseursn: «si: que os rta ianos esta " Tu v

teri&r case esta providencia seja as nossas bases fossem ocupa-
em entendímento com a Bulga- 00

.•.·;.' .que
[oi in�iada a grande oíen- i alemã desfechada na manhã

de, x�nas horas,. O.
s alel1�<.les ainda

considerada neeessaría pelo ai- ria e a Rumama no sentido :de swa de Verão, dos alernaes na I' honrem.
' 112.0 conseguiram realizar qual-

te anna,ndo aliado. dos pelo «Eixo>, o trafego ma- ser criado um bloco antígermn- :1\l1ssia, • A luta vem-se desenvolvendo quer avanço não obstante o gran

. "5111 seu discurso, perante o
rítímo para os Estados Unidos e nlco. As aparencías indicam que

c

•., Centenas de «Tanks Tigre» e! desde �4 horas S2m desranço, es-I de numero de homens que mo-

«:ft-õyal Empiire Sócíated», hoje, para a Inglaterra estaria centro- os italianos estão interessados na V<:l,rios milhares de tanks mer.o�es
'

perando-se que a l.aralha aumen-I \ Imen.am no-ataque que realízain.

'dedal'01.i, ainda, que o seupaíz; lado pelo inimigo e o Canal do organização dest-e bloco oom {} é+••••••+.+••+••••++•• 0� 00 ... H'�.�.<-+.......�.4'�.+.0e•••••+••••+••••• 'lP�.,,>�0

t
' Cjf\Ii '1 b MussO�.�!eail��.,irtl.·..;�'ea possiE:üHdade de I ,��";�n-r;�i'!l� O 4"'..��.::en�A c-iin '2:2" � ,I('.! n Sr.

con a CQm ilUV mr 1011l€ns per- Panamá estaria destruido ou inu- fito de pross-eguir numa paz .."..•u::: '; .. na E!J.f\lPà 1.Pll>i::i��aa�,-"" 'lLoUllliãWlJUl.'U.U \l..1!!.U J �_..v �� V'k'l.

f!úi�nte· -eq1Jjpados e. prontos,1 tilízado». \ mais favorável com os, aliados.
' "Benm,6 (A. N.) -.t\'1Q díscur;o 11'Jié.COloneiAldemarVUelô dos êaates

,

®···.+if••+ �••••0 0 '
,
•••••••••••$0 Esta paz, segundo se salienta, se- que pronunciou em Roma, Ml1S-1

,{��";rrQpas alemãs ocuparam as fron- rá possível, uma vez que a' Italia s�Iini, Chefe do Governo Italia- v Perante grande numero de pes- e amor ao trabalho que Sempre

t
.

T
.

. fale em Seu nome e no 6€0 ·utro-.j' :;po, admitiu sem reservas as po:; I SÓilS das classes conservadoras demonsrraramt e disse: ter rerte-

.. ,
,eIraS com á urquia paízeuropeu que se encontre fa- s..•

·

...i�mcladeS de um des'embarquel de Blumenau,. �utoridades. Esta- za que todos saberão cumprir os

:, C.airtil, Í'i (AI� N;) r-r- Anuncia-se dades fronteíras rosr a Turquía, tígado da guerra.
. alíado na Europa, duaes, e MUI1lClpaeS, realizou-se seus dev'eres para wm a Patria.

qtie trl9pas alemãs' ocuparam a- A referida zona: era anteríorm:en- e••••+.++•••••••••••••®CE)'t•••••+++ e o! ús 10 toras da manhã de lontrem;, Agradeceu ainda o apo'o que

f�a .oésreira da, Tmtia e as ri- te ámtrolad.a pelOS bu�garos. O .<-ecital de canto de A liceRibeiro I' o ,transpasse do comando do. sempre receb�u dàs classes COil-

8·••:.••••••:•.•••••
·

•••••09 00 Reina omaillr interesse 1I0r esta aUlÜçãlJ da maior cR:ltorã jovem do l1rasRl !Il�no,-ü 32° 18. C;". dO �r. :�k, servadoras e do povo em g·eral

Criada uma força especial alemã. Já_por duas ve.ses anunciado, En: Blu!nenau Atice RibeiIo,i1 �o;vnel Aldem.ar Vlh�la üOS San- para a construçi':o do "Es.failÍ(l",

.

coa a deterrninacão de obter .

te:remüs agora, fmalmente, () opmaderaaa a maior caniom jo-;l ,os.,. ,. .. .

e. em outras Campi3uhas de t;el.le�

..

'. 05 ",CO·m· ""'n"d·os',"
grande prazer de assistir aô re,. ;V$m do Brasil, dará apenas um' Na vrdem (lo dIa', Ilda p·elo merencias.

ca citaI. ce cimto da renomada c.an�
.

'te
.. ':.cital a l·çi"lI··;·ar':''''' ho''-' a' l-or·'" Sr

.. Capitão aju.dante, o Tte
..
Co:..
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. r't' lsse aJní a,. la ter sau ao·.?s �

"

$�1mtJ1 fi (A': N'.).-.._ O cer- dos (l.wmandos», incluindo ho- tora lmca Ahce RIbEiro, fIgura }l� maraVIlhosa sala i'eatrai do ,-onel; Oscar hosa Nepol11uc�n? 1 Blumenau antes de partir.

;r�sp�l1del1te do «AftonOladt;l, em' mens das tres armas. Segundo se proemíne,nte. da Temporad� J.•J- �Ci.trlos Gomes, ás 20,30 horas, na. Silva, fazendo suas d-esped�"1 ' :. ..

:Berhn1l, �nfe:rma, q'ue o A.lmir{ln::' &lbe ati ref.toridas -:torças t<em (�� rica Oficiai do -CO'rl"eríte ano no e�:Pilra o qual foi orrraniza;:Io ó tlas,' ext'crnou os seus agradeCI- Apos as tocantes (:enmo11las,

•...• .'.t.'C.· �oo..•. ';". Inspetor da. Ar1ntl.da.·l.m?
objetivo detei' os Wman{f.os Te�tro Municipu-l do Rio de Ja- setuhi1€ otíJTIú prog;'ama: ,. ::1-entf:,�

á brilha.n:e�O�icialida�2 21 �.�i ��e.re,C�.dÜ
aos

�.r(S�IH:�S UH.'.,a
ta-

·V:dJ' .Rei€h, :cr:eou uma f-orça eSp'e� alIados desde que se verifi1que a . n€11'0. I P A R T E
,lenWb comamlaco:; pela. L�aluade (,a (h.:: ch<lmpagn....

'.

c!�l que tém os earateris'tioo-s: invasão do oontinente.. ..' I Para a platéa blumenauense, ?ERGOLESI . . . Trc aiorni

1
�.<)+•••�.+••••++••�••••@ 0 !++(!o·<>•••€)O

· •••+� +••••••®®•••�+ ++ <f+:•••$<!: .• cu�ta e am�l1te da arte l�rica, a "o�.dle Nina. l\.mZART .. �Al.{" 'ot<?gUlfws.s0.u:-;aclOnaes Novo GUla Tele-

Pereceu em desastre Q Gal. Strkorskl ;ll?l,t; deI1Q}e .fi3present�ra ma;g: lUla. DELIB�S;. .," Chamrn Es· los oowbanlelOs na zona fonico
.
mhcn vportumdade, POIS a para pagnole. PUC�.INr.,. Um bel <1') Hlm"

prisiO"neiro de guerra da Alema- em contacto. com uma das mais di vedremo da opc,ra Mme. Bui- L d"' 6" À. N)
L

D +"
,Dentr0 em breves .dias, seri!(')

nha. Do avieo sinistrado ef;c.a':' not'aveis arti.s1tas pa.'tridas!, que terfly. c �n. les, I·· 1

'"1'-' uralh'C.) distribuidos os nQ\,o� Gu:a .....= Te-

. ...
..

• ,-

.. b ·d·
. .

.. .

.. 1)5 l,OIS ataques rea lzallos con- .

r " ..' ,,� •

pOli com. VIda aj)en:a.s {} pilotll1 aca a· e colher no RIO Grande I I P A R T E t '!' 1 d R 1
le,on!eo_., qUe' I1ô0 ê •.l1 par.e ::a-

.

,

IS' I •
,
J'a a zona me ustna .0 lI.lf' f-

q.ue. se encontra .grav'51l1ente fe- (O ul, mereCIdos e bnlhantes
, S,C!'f, llB�RT .. '

.. Se.lcLâla.j' pela RE.lP., na noi.te d,<' ontem, fo,
nar a cOn U3é.O exi:ó'c,it2 aciUill-

ndo.. I
CJRANADO::":t .. , MUJo (l!.,;cre:o I rum fellas fn:ograflas verdad2i-

mente, em fac..: da�, CO;1s(anü:s

®•• .,.•••••••••••••••••+0 PUCC!NI .

'.' Vissi d'arte (Tos- rBll1Cnte sens,aciona'2.s que Ir.o5·- muda:lças de aprdtos qUe' CO.H-

Dr. Affonso Balsini j ��):, P.UCCINI ... ValEU de Mi;_jl tr<.m�l,
as bombas explodindo e

servam s�mpre o m-esmo l1!lme-.

:,ctra (B'i)heme), .

os l"oeus das defezas antiai'n:3s
ro,

A. data de 9 do corrente I
Nf.o !:m:erú entro mais os ca�

. I I I P A R T E .-arrendo as nuvens a plOcura (o'; c. •

de gmnda Jubilo l1a1'a 08 qu.e Cq_MAR 'O . '" , aviões atacantes.

_

zos em qUi:!, um� pess,ca pr:êCl-

mou1'ejmn nesta folh.a. Egfa da
L li uUARNIERI . • . sanGO c:e um me(1ICO. va ter Ilga-

...+..:+••+ ....�+,...�••••+••® ta C!s8inala a passage;n de mái,i; P�rque? .E�NANI BRAqA: .•. ��::�.:,...':;��.;.�.�."'�t>� I ç�:o ClOl1l uma empre�a fmleraría.

P I
I

f
I !f,m anivel'sm'w natalíCio do dii:!

Prenda mmha. JAIME 0\ ALE .. hOellllb C �vlr1(he UH H1,. -

\'iSl0;) actual nUi11ero da anpra�

A. .OO·SSI.. In· 8nC1Q ti-nfo clinico Dr. Affonso Balsini, Azul.ã�. JOSE' SIQUEIRA: . . . pe\fío IH!; fn-'lltp en 1'0] H:';a za funeraria ter anteS pertenci-

ti ii lU medico chefe do Serviço Nacional I ����sc�ncia, FRANCI��O MIG Ankara, ô (A. N.) _ Fontes do a um esculapi�i.
de 1l1almia nesta cidade. !

A
:. ,; Dv�a Jan.ama. I

.

b€m informadas dizem qUe Go:: E' bem p03si\cel tilmbem que o�

ApezG1' de seus inllmeJ'o8 a/a I .

o pIano sera a

bnlhan.
t-e

ar-I'
ring e Mil.Che inSDeCio.nam

i1 '

se".
vicos .t.,p.,!CfO. :lilOS Ü".. 131Ul1'.,e-

O b·ebês· q ando ·t- Ii Atr,
t1sta aCOm{mnl'l'ld'l pei"" ·.ano 1 'I

.0 .

.. s ." li . -es 80 com zere8, o i'. ,OU80, é o ·mcn· j�
,

"'" . v,r,: n a- frente ocidental acompanhac!o:HJ,3í mm, \Coitem a ser {) qu� já �o·

fome, não �abem ({)mo nós:, pro- ior deste jOI'·/wl, ·1
( R:a�s�,ro Ro�:,:o.�ossatr:. .' outros chef�s da Luft\v(affe. Por 11;alI�, isso é; de utilida�e publLa.

t,estdf IfOi" alimento. E; COmun't P088uidm' de 1'a-I'08 dotes a 1>01; .

ln,l dn 1)0::;&'1 cmade o maIOr I outro lado mforma-se que aran- la ha tempo.:; qu� Vimo:; l'8Ce-

.

• !.,b'. •• l
.

l bo
.

h
Jl1ter�sse por "sla a el'

.. '" ' +.c. . • _ •

'" . =

qUf': a cnança pe,� ...�na se]a' m.; (i e uma pena, .fl í'Zosa e ones, " ' ... "'. lI,IÇcp, .dl-! de parte da aVlaçao nazIsta fo� bendo CUl1stantes reclmn.açces de

sufidentement-e a1imentacl,a;, ou ro la.. todas 08 que aqü,i, t-ratlGlltam I u� sido. la .vendlílo um munero i· (kslocada ela Russia para o oei- inumeros assinantes. com reí;t�-

peito ou em mama'deina e a mãe sentem-se bem em comp1'imenia- i extraordmano de entradas. Será l dente. .
i renda aos serviços t2l�!�l); i os

nã-o Sl'l �peroeba desté mal. Con- lo pOI' maiR um ano de 'Vlda e I a�Ollselh�v�1. por iss;J, que ,?dos \ @.+••••••••+••, ..+•••••�e nesta cidade. SL� até agora nada

vem,
.
pOr isso) que saibam: quais ap1'êsental'-lhe ao mesmo tempo I (JS de.maIS lllteressados adqmram: li .?dais d (� .4U diYi.f'üe� do publicamos, foi tdo sOment" pe-

os sinai-s mais importantes d-e os nossos t'ot08 de "ad 'multosl I
desde logo as suas entraJas. ...."

1'" 1

'

. .:' lo muito que nós merecem. os

fOD'1" .. '·
! ano,�" •

.

.
.

....
! Flirtamo-l�{l3 d(� trm1-scr"\'.er.,.jJ."'.J1XO (. e.leu(toU} os Balkás

... f
� actuaes dirig�nte8 da ag'el1{ Li em

O p:eso, sinal essencial, ou au- 0 ....§.••�••:4:•••• :••.•_._..., ...6' Após o reCital de hoje á noite, H.esta nota� as elogiosas referen-! StambuI, fi (A. N.) - Informa- Blumenau.

mema I}OUOO DU então fica es- Â d 'Ih P fI' C1 Alice Ribeiro seguirá' diretamente (I Cl�� feitas a Alice Ribv.:iro p'ela \ se. q�e a1:em das forças alemãs Temos' C€rteza que das falhas.

tactonado ou diminu,e. Além di3� n arl O r nmsun nagas p'�ra o Rio de J.aneiro, 'd'ê àvião, .?rltica.do paiz rois estamos cer- ! e lt?llanas, ?, ({lma.n�o do ,(Eixo,} apontadas pelos reclamantes, ru::lil

<.-t,so ob�n;a-s: prisãQ de v-eutre; Está de p-.assa�ll1 pôr esta;
afnn de �oma� .parte �aliente na I .os.

do seu SUCeSS;J na noite c.le I· (,ün��, com 22 deVlSQéS bulgaras sempre cabe culpa. ôvs qU�.
.

S�

"'i:com ,evacuaçoes escuras, espace- cidade, com rumo ati Nort'e do T€lTIpmaua Lmca. OfIcial. j hOJe 110 Teatro Carlos Gomes. �, i;.:�, croatas para d�fefza dos achal!l' a testa 'dos ser\'iw5, pois
• da ,·ti d t··

,

rlllLrans. Presentemente está o Es b h_ •.,

]a ··5, v-or3Gl a e BD OInar o paiz, o andarilho patrício Fran-· ',,1M 11m .Wi'glfim.iI!1U......Pilii!%S,'I!?l . ..,

I> d M' AI
_

b
'
em sauel1lOS .serem pessoas es-

seio !OU a mamadeiÍ'a:, chôro d,�- cisco. Chaves, que can�g.a co,,'" ) Dr Arm.in:'o Tavares I
:� o faJor lemao .uscando dar forçadas e ,dedicadas em heID's;:r�

pois das mamadas: YOÍl1i10S re- .si,go. lml. })etlueno 111\1Se'l.1 ,I'\SCO-,' A
::. ,!l�. . i

tma
.

Dnna 1armi1n1osa a este vil' ao publico.
'-[ - SS1stente do Pwof. DavldSanson : é";erclÍo hetervaeneo � ..

, heldes,. sucção t::os dedOs, etc. lar contendo pedras minerais, in·- Especialista em dóenças dos ol11os,. ouvidos, nariz e· gUl'!!:unta. ,; 0<'>*+.�.�•••""<>•••
'

••+••••Q. ';:+!!+Sl��::+i.���n�!···�:.1,�0
.

A criança -está, geralmente in;' t t
,�" c ,

'I:;! fi., W.,. ""."" .rulu ti" nos Elil nan'l!

. ,.

1
.

sec os, e c. COllsultorio modernamente inst!llado �rn caracter permanente· i� I ;minenie pl"tlfessor purtenno em São· �.
" ...

quieta, .. :ma. humorada, apresen- O. Joyem andarilhv partiu do .. . . l1e!sta eldadc a I Paulo Angora, ti (A. N.) ._ Segundd

tarldo ilma pele fl.acida e seca. Sul do Brasil, e111 misseo elogio- Rua 15 de: �ovembro. 1393 ' idefrollte ao Hotel Cruzeil'O)
. i S. Paulo; fi (A. N.) _ Procede!!1 calculos feitos os italÍiU1{)S esi.

• 'Outras veses ha diarreia e as sa de confraternizaçfo, visitando Operações !.:>.:!..HoSPi= "" '"

. II te de Buenvs A�res, cheguu on-I t.üv .

C-OIDl 27 divÍSÕBS �vs.·Bal�

i� �rial1ças se mostram wllo1entas. todas as escolas situadas no 10n- •......
!-

..

I _iU1iliz..m� tem a esta capItal, o professor .hans, sendo lO na GrecJa, 10 na:

De todos' estes sina.is' o mais go perdmo :.que se propõ'e se:" Seu gado leiteiro d!'ll'á melhor rendimento se for JU.U1 Leon, adjuntk:> da: Clínica Albdnia e (as resta.ntes elnCr"Jjta.

importante é ii. fruta de aumento guir.
.

.

Obst{'trica da Faculdade de Cien- ®••••••••+.++.,.+t�•••••0

do [>'em, dai a _imperiosa necessi�

I
Agradecendo a visita que nos alimentado com F A R E L I N H O das Medicas da Universidade da Assassin!,do cf GoyernadOl'

d.ade de as ma:es
c pesarem regu;-: foi feita, allnejaI11oo:..1he \) me-l .

., ('apitaI argentina, Nesta capital FacJsta em RhQdes

larmeníe as suas crianças. lhor suoesso. do M. O I N fi O J O I N V I L E o professor Leon, pronunciará al- Londres, õ (A. ·N.) _. 'TeIC:".
..

. ..
,

"

''''''"'II gu.ma�
conferenCIaS, estandv

.

a gramas. env'Íad:os aos jornaes lo-

D :.� P<i_f'1 !1.1! T�A '
. ··PERIl'

..
··ENTO fLflISGHM'NN ., ��!l��;:an:l;�����ri��: F�c�fJ� I f:�i��d�!mRl!��s °fof����l�:i�:�:

TRATAMENTO E QPERAÇOESDAS DOENÇAS DE SENHORAS lU .ú 11

I, :,:,' ,.(,.. ,.,e
de Medlcma,

.
do . .taltam: detalhes.

MoIesti_as das meninas e moças. Disturbigs da idade critica. Per-
tnrbaçues neura-glandulares. OPEJUÇOES. do uteto. ovarios. 1 tablétte - 30 centavos ·II:"�,..'"M�... D-. Rt'.bens Wal·lbach.

WN;;pa

troInllas. fumílres. hernias. ílpenrlice•. etc.
. �l .....

tnatsrm.acoaguJação w Ondas Curtas. �� . .
M E D r c o

.

� ...
CLINICA E�l GERAL.

.

E Id K M � EgpeClftlista em mol'!süas·do Cora�ão e vasoJ:.

-.."

I
CoriltâD,nWmÕes. rins, ap. digestivo.

wa. O .. ueUe!" 1'1 Arteno-esclerose. hUlertensão. annlna·� peito.

V'adces - Ulceras· Doenças 'l'ropfcaes. .� ELETBOCARD!06RAFIA: VARiSSS E UI.CBRAS DA PERNA
,

CON.S.•: Hua 15 de Navemb"n,118ô (="o lado dn Hot,,!·mita'
. RUA 15 - 130'7..

I �l Doenças do ligado rl'ns e..to-"'''''' intesfÍDIl-

JtESlD.: RtlaAmadeu Luz. 23 :Pone: 1226. - B L ü"r(in{:A U
AGfNTE-AUTORI�ADO �J CONSULTAS' 10 as 11 e 2'as 5 'ho'i-a;'''�' Rua 15 de Nov. 687.

__IiII!I!I" IM!IIII!IIIIII!IIII8Il111i11I11111!!MiI!l!llll! ""L. �n.. ii
i�

•

7

•••• IA••110 da Casa pmsdocimo - Blum1emm•.
. �

."" • ,.. ...
. r. II••'«& _a.

ri) o

.

�l1:Qres, 6 (A. N.) - ()' gat
Sikarslü, chefe do gi)v,erno palo
nez nesta capital,

.

penmeu en1
um d'esâstre de aVlaçãô quando

r��r.e�:sava de; Uni� viagem Í3!o

''W C�)ra. , i. !
• /,,/ p-ereç.,eu no meSffiiJ des:astre
..

.

uma filha' daquele general die
n-om-e Sofia MinskaJ, casada 00111

URl oflcial pblonez, no mom:ento

Dr. Aftl!lsO Balsini
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Tem direito {t, pensão a

unulher casada TIO re11- EMPRESA INDUSTRIAL, :GAHGIA S,!a
'. ...

.

O Agente õe� �statística de Blumenau, intima 08 sen
hor-es propletaríos (le�indústria a baíxo relacionados, fi com
pareceram ne8t��:�OENCIA. no edifício de Preíettura ,Mu.
níeipal, até o dia 12 de julho de corrente mês e ano: a-tím
de receberem 'os<boletins de Regi&tro !Ddustriul, de-acôrdo
com ti �Hspasto no decreto-lei federal n' 4081, de fi de Ie.
vereíro <de 1943.

•

Os que,já rece-beram os boletins, deverão devolvê los,
preenchidos, até o dia 15 déste mês, pois que, a partir des
ta data, e registro será efetuado mediante multa de duzan.
tos cruz�iros aplicada em sêlús redu·raís sobre a prímeíra
via .de ficha de inscrição.

.

Eleutér iu Vargas, ,Frederico Stnepke, Germano Gra-n
.
bow, Gustavo Frank, Hans Jungbluth, Herrnann Steínmann,

.

Hugo Petersen, Illdust:tia. Quimíca Blumenauense, Ltda.,
jungtnutn & Bcehm, OUo Persuhn, ReinIlOld Oster, RíidolIo
Bauer. Henrique Scllrdber. Carlos Duw!?,· Nestor Nunes
Arthur Bohríngcr, Olte Dídjurgelt, Durval Vieira, Helmuth
Hoeltgebaum, Arnoldo Hemer, Otto RuedigeI', Carlos Wrucb,

IAna Lacfnski, ?Um�erma Bracke, Henrique Herkenhot,
Germano Rawpe:ori, DUo Kaestner, Otte Werner, Detlof
Knasesf, Edmund Liesemherger, Gustavo Heülzle, Richard
Kaulieh, Simão Oramlieh, Leepold KaestI, Heibat & Cía.
Lida, Leopoldo WeLoe, Industrla de Estanho Ltda., Hans
'I'oenjes, Carlos Holetz, li Iberto Schneider, Rádio Oficina P. e"�."."�<t......._

..++••:'(o.+@
R. C4,·. Domíngos Franctaco Casas, fl'ilOcieco Becker, Leo- e ®

.poldo Weise, FrauzYou Knubíaueâ, Walter Mey{)I', Brandes : :
& Hane, :Martin Jensen, Antônio Kutney, Alwill .Meyer An- .. 'Il.lc. d ..

.

B I R' .. W �n e ...�'(!!. ..
tOlHO .' Renge ,Augusto· l.cbter, Bruno Rosemann, .Carlos ......11..- <-

Medskas. Fprdinand .. Brauneder, HeJrnu.th Passold, OUo. .. .
•

Bauer, Ouo Bublltz, Aug118tó Danker, fUcardo Dorow. AU'I
... Uma carroça nova com:

.. ! um cavalo de 4 anos e"':
gusto Jauíng, Vicente Sadzinskí, Rodolfo. Aetter, Ernilío '*'

Kobs, ErnesLO Pescke, Carlos Feiler, João GBliuski, Rica!'- :'meio, pElo dordilho negro,'"
.. preparos novos· !

"do FroeHch, Gustavo Rode, Nicolau Loev€n, aLto Ilinsching, !. +:
Carlos Meyor J()!"., Ricardo Búnúw, Otuvio Ciasz, Boieslau ,,"i>

Cisz, Augusto }ahn, UndoUo Müller, Erwino Bento, Henri- I! !nformal)ões nesta r�d,wão. ;:
que MoninghoH, Gustavo JeuseD, Comercio IurluF;trüiG Em! conTlu4F€Rlf)llsf/ec€0T€souRntfG�s·l" ...

lia Mal1ke S. A. li
.'- LiiI.i#�� : . Frkloiíno Trierw{"iier ;!

o e....++•••••••••-._...... +e�,�<$;<t.��� ..�.•_.�-&1l'·<I-·t>•••�.� ®.+� .....*+•••••�.('••••eO é ê

O ihcendi'o casual dá lug",ar ®<Íj'"V�·�·(t.§>�·+:.·+*.1í·'fi'�.�0

_��,
®+++H·+••••�+.�.<t> ..+....® i

à interrupção do cO'ntr to � �
: Aluga---se ide t,rabo,lh .: :

,

c'
.
'; : Um Bungalow no Bairro : FABRiCANTES;

Hih, �9 (N. N.) � A ,amai'a da I Houve dois processos, em vir bem que tenl1d revogado os p�� i'" ...

Justiça de Trabalho, 'do Conselho tude de se teremos empregddos ragrafos l0 �. 2,\ do árt. 50; da� t, da Punta Aguda. ! lud. Com. e Seguros KNOT SIÂ.
Nacional do Trabalho, por deéi� dividido em dois grupos,' oe em lei n. 62, qu� deram uma amlj}ia'� � .. .. l'dcgr.: KNOT _ Caixa 34 - ITAjAÍ Isã� 'definitiva de olftem, resol� ambos teve a 'empresa ganho de ção €xagerada ao conceito da for 1 : Triltar com o +im. DE, ,: ...

veu matéria de dir'eitD social de causa, em S. Paulo, nas primei� ça maio!', não obsta o recoJl�l'eci� 1 : LERI.O RUSSI á Rua Mi. ': _." .....
'

'" _, k .........._� 1>5" 121'

grande interesse e reLevanCia, ao 'ra e segunda instan"cias. mento elos casos evideqtj>' de : nas Çlerai.s, Perto do Posto ..

Ínegard.p�O:'iIn�ntiO aOt!�Cdursod· e::- A1·ddecTtsãob .IuITo cons�lhod Regia- IJrordç'a maior, previstos na �li!lea ! de FIscalização. : MI··a.deI-reira 1OKio"s·utl S· .l\.ra<Br _mano 111 erpos o
....

e· BCI- na o ra a 10 em um
.

.os pro- , ° mesmo art. 5°, e carateriza- .. ... _. - - �.... "';à
são do C9nselho Nacional do Tra cessos tUll1sitou em julgad'o, s�i.1- dos pela impreviábilidade e pela G? @

b�lho da 2a. Regi&o, por el11pre� do, porem, interposto no segun� impD3sibilidade 'de atenuar' ou
®�i..t.+·+ ..·+·+ ....····.+·.•+G Assembléia Geral, Extraordinária'

ga'l1es -da S. A. Moinho Sal1tista GO ib re�u_nü extraordinário on- corrigir os· seus efei:os. 1 ..e.+.... -t.•••••••••9+.+••G> •.
.•

Industrias' Gerais. tem decld,dü. Importa a decisão da ''Camara . 0
.

. e Pelo presente, f!Cam cOüvldados 03 senbores AClonis-

'Fora destruída por um insen- A decisão. d� Camara de Justi- em deixar assentado que a PEna-l • : taa de�ta Soci�d!'lde para. se reuniren;t em Ass�mbleia Oe-

di<@ casual uma das fabrícas des- ça, por malllJna de v�t��, nesse lisaçüo da atividade cio ,empre-j:
<$o rat Extl'aordim:t�la, a re�hzar-Sfl no dIa 14 de Jldh? do cor·

sa empresa, !dünde tere!l\ (JS re� E�g.undü processo, a:lll1ltlU o PÜ,1 I gador por motivo Il{' forçama;or,: Vende-se ; rente ano, na. sede somaI, P�!�5 9 horas, e delIberarem

correntes e ainda outros· empre� OpiO da força ma'lOr e a sua

I
como o inc€ll<lio casual do estil- .. : sobre a seçumte ordem do. dw. .

gados da"mesma fabrica rec1ama- existencia no caso vertente, apli- belecimento. dá laaar a interrup- ':: Um terreno em Po t
.. I l' - AlHuento do c8PlÍ�i soma!;.

··do indenização, alegando a r�s- cand'O a doutrina de conheci(�o I çã'Ü .d� contrato de trabalho

até"
t Aguda, com 1650 m:!' na:: I 2: - Nom,ea�ão. dos." p��(OS 8.,vahadorer,;

cisão dos respectivos contratos parecer do consultor geral da o remIcio da atividade. Foi rola- : : 3 AS8Uü�OS de mtele(:J;Sv �oClaL (;'

de emprego e o deve.r a ,empresa Republica, segundo o qual o art. ! 1101' do proGesso G conselh(.]·,·o" T t S B" RIO do Sul, 20 de Jonho de 1I,H:3.

d
"

h 18 1 F . . -

'
H ,

\.
ra ar com o nr. rUl1o" PEDRO SALECt DOQ c;,�NrTOS

r e lançar mão, para .pagar�l es, 7. letra ,da ConstItmçao, st! Caldeira Netto. .. rI''' dI
... �.

i:) '" �..-� -

daquilo que recebera das com:� 0 �.* ��••.• .,+®oe•••+ + +0 :
len mayer.: Diretor-Gerente

pa:��p�:s�e!��u constituir {) Adqui�ir Bonus d� �uerra, ·e cgntri-r' i Rua �5deNovembro, 717 i Assembléia Geral Extraordinária
incendio casual motivo de força·· bUif para a Vltona do Brasil! 0 0 [ •... ,

•..

maior e nllo 'estar ãssim, obr.i-
•

.'. ..1 @ +!t.+ g� +.e Pelo pl'e�ente, ncam CODVldd,.doB os senhores .��I;QTl�S.
g,ada ao pagamento das indeniza- f:)·++·· .. • ...·.,••.•++."'•••00 0..... ++••+4>•••••+•••�*0

.

.. tas desta Somedade para se reumrem em ABsemblé!l3 Oe.

ções r�clama,das, mas sim' a read'- Delegacia Re.dion8 I .. de pl)l;,..l I
@ ..+++�.·+'*'••••+ .. '*'��••+e ral Extraorjinár�ia, u rê.BHzar.se no dia 17 de jUUH? do eür-

mitif os empregados uma vez que
'.

.Vb .....l!.. u�n.aa � @renteano,nasedesomaI,peIas9hora3,edellbl3l'arem
Teoonstruil's'2 a fabrica, como a I A· .. ; S O .. :: sobre a seguinte ordem do dia:

reCQí1strlliu. gastando importan�. ficam iodos os Estrang�iros obrigados a obter Carteira de t Elopregada : ! ��: - Disc.ussão e aprúvação do !a�do pericial;
.

da muito' superior a indenização

identi.dade, Mo(h�!o 19, até o dja 9 de Ag.oS{O próximo .de ator- :. Domestica: I
�. -

E. fet�v.o� d_o aume�to do" c:PH.�l;_,� eonsequents
rec-ebida das oo�panhjas de se· do com a Portaria n 1 de 9/6143 do Ser"!' 'o dR'" t d

<$> .. .. modllIcaçao dos esta tutvs oOCl<u"
.

• •

<•• "
.

• ç e eg!s ro e... .. � t d
.

t
.

I
gUríi1. Estrangeiros.

.

.. ...... .. 3' - Ll.SSHIl. os e ln erE'sse �oCla. <

..
.

. : Procura-se uma emprega� .: ! RIO do Sul, 20 de Junho 19�3.

---:..'------.�_I ... da para-'trabalhos domes ti- .. j. PEDRO SALES DE SANTOS

Avó! Mãe r -filha! II;! cos em

c�sa
de fainHia. i Diretor·Gerente

TODAS DEVEM USAR :: Rua Sao ruulo N. UHl -: f €t.H++U++·�•.•••••* •. *'...eo 0·HH+,H.�'f.++ •.*H••_••®
.. ..

. -

+ Telefone N. 1313 .." ""'"

+"' • :: n""�nel:Q l'n'no f!lntnn'l1afl'{lS fi !<lBl>;iT1·nÚn nnujafl � .:!
o 0 +. IfUtlJ. i) U"jjl ti ;!!oii! a·, U w r

_

U [flr,UiJ. +
.. n ...

(Ol.! REGlH.J.'\DOR ,VIEUV,I)
0 ..+·+�<i'··+·+··�+ ...·++++0 i

:-rocure O

�A Mulher Evitará Dôrcs I :••+.++......+••.h,H+�.�: f () 'O A �i A D O R (6. Scbolz) :
Alivia As Cólicas' Uterinas I... : : Rua 15 de Novembro, 5�6. ::
Emprega-"e com vant.agBm ii: VENDE..SE : ®

. A .• c; •
.. �!l.ara .-eomba�el' �l,S iIregula-

IF,\.:"'": Um ca�.,'() para Crea!1çct. +.':"', I eH,'
+••4t'+._••

+++_�:.'H®
.. €1+

, ',.-t_�+
•••_••"••

,_
••

#

.•0
rt;iaueg das fUll� ões w,n'ió,Jj. :: '"

cas das EÍ�nhol'as
E: Calraante e iegulqdor B N I d C!}.�,!�:i����'c�� 1'1 i ::r::�x:,;���iDOR) em I anco a;��'���A t? omcrc�o�"
é muito :reeeitadri. i)eve Bel' I: ..

usada com cônfiaçd .. : INfORMAÇÕES NESTA! i Pedimos aos nossos clientes o favO! de apresentarem a

�1!iM%##@�1
fLUXO SEDATlNA II : R

- :!. este Banco as suas �adí::rnetas de contas correntes devedoras,

,

'[ T
- Encontra·se Jm :letia "arte '...

EDAÇAO +: ,credoras e de Deposltos Populares, para serem lançados os

f L' N
l' I 0 €)' juros do semestre findo. na forma do costume. .

:

,

�_:.,:'::.!!�'...de 19tõ !! <i,..•• + ..+.+ e ,.,.FI "",,,,,,",� Oi ...

.

.
- - � ��, DR. LICiO PORTES �

.

Radios 'e "alvulas RCA Médico

VI C T (;) R DOENÇAS NERVOSAS E MENTAES

t)"·:[)<·o�I",).� .;

RIO, 5 � "Para concessão
de pensáf}, pode ser admitida
a valídaue do casamento re

Iígioso, para assegurar á. mu-
. lher, nessas condições, o di
reito ao beneficio" - decidiu
o Conselho Nacional do Tra
balho.

Juros sjDebentures
Comunicamos aos portadores de Debentures da E�.

presa Industrial Garcia (8. A.) que poderão receber os JU
ros correspondentes ao I: semestre de 1943, med:ant� apta
sentação dos respectivos cupões n. 7'

Blumenau, I' de júlno de 194:3
EMPRESA INDUSTRIAL GARCIA S. A.

de Guerra é
Brasil

I :
de balcão.

!
: Ii11orm1l.:r;õ�s neeta redaçiiíl. :
• +

e €I
0·················....e

no

a serem Pagos
ês de Julho

Coletorla Federal. - Não ha cencas em Geral - 2° semestre,'
imposto á pagar neste mes. Indaíal - Imp. Predial c Terrí-
Coletoria Estadual - Imp. rorial - ato inteiro.

a/Tabaco e seus derivados e Be- Timbó - Imp. Terrlteríal -

bídas '- 2° semestre. ano inteiro '- 20 trimestre se-
PREFEiTURAS hre Imp. dê licenca .Gado Aba-
Blumenau - Não ha ímpo sto I tido'.

á pagdr neste mes.. I Ho:k.iú _ Imp. Terri.e.Ial 20
. G�3Pal' - lmp. PredIal. - ano I semestre - Im». Licença Gade'
Inteiro - 20 semestre soare Au- ,�h- ';"0

1

tornoveis e Caminhões _ �o s:::-I
,.c·iH:,.> .

.

mestre sobre G<ldü Abalido _
Hümonia - Nf,o !Ia impos:03 á

20 semestre sobr� Taxil de Lim- pagar neste mes.

peza Pubiica. I Rio do Sul -� Imp. de LiCe!1�ilS
Brusque - 1I11pOS�O sobuc U· (veiculas �ü semestre).

.

:�"""""��_�� B"
_ _;:�I

APERITIVO I

N T
o MELHOR

no lar e no bar não deve faltar

Sociedade Nf1;donal parai,Estimular.a
Séde: - Rio de Ja'neiro
Soteio de ,Junho

Pl'cemio Maior
�m.HAR

9355
CHi'iTENAS

535.

Economía

Pluxo-Sedatina\
Alliança .. 'do,

..

Lar .' Lida.··

Cr$ ... 5.OQl'I,ÜfJ
S

• Cr$lo.nas,t!!)
Cr$. 5DU,OO

e
Cr$. 1.2{lfl.llQ

. Cr$
.

ZOO.flfi
e

Cr$ 300.00
EGON I,Aü'l'BRJUt�G
Ruâ Minas Sarais, 82

os melhores pelos preços menores'

CASA 'DO AMERICANO S/A
CLiNiCA MÉDICA: Coraí�ão, Estornago e Pulmões

CONSULTAS: 10 às 12 - 3 ás 7
I Consultorio e Reaidencia: - Edi.üclo Gmci(J;�S<�!aü 5 e 12

I. Rwa 15 de Novl':mbro, 1392 - ao lado do
.

L. .

Hotel· Cruzeiro
1

;;.. . .' .
• ••;;;r;; ;:;;: geai lJ&JL p.wam�!Ff-'''.. ia I j!;![,..\tii!!T�

.
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Por� 5�"t
ê

,�erroSftdo. O;f.:"i�camp�ã:O
um "impulso deu o futeluil de Bliiuíeuau; cem a realh��tç&-O de tão es'peJf�ido Bra-BIIi de lH4:}

16,
,-12-
11 ,', ,5
8' ,6
6 '.8
Õ 10
4 - 10
2 12
:3

oes
, De pessa"" têm usado c"m
,bom; l'oaúltado a popular

depurutiva ...

Z2
11
15 .

5 A s1fWs

o Fígu.(\o, o Baço, o Coração.
o Estômago, 0$ Pulmões. e a
Pete Pl'o(iuz nÔles nas Ossos,
Reumatismo, Csgueira; _ Que-

· da do -Oabelo Anemia; Abor
tos, e jaz os individuos idio
tas. Consulta o mé-dico e tome
o p o p V 1 a r depuJ:fl,tivo

Oficina Radio
Tecnic� ZeaUb

,

u

I
I

,: iuõf6usivo ao orgaqislno A
gl!lldavel eomo um lieôr. Apro

, vado como auxiliar 110, tl'a--
· tamento da SifUis e ReUma
mo.mnno da mesma: origem,

· peio D. N. S. P.• sob Q m.26.
de U116. .

,

Concertos em Radios e

aparelhos eletricos.

Concertos e limpezas em

maquinas de escrever,
calcular, etc.

Bua 15 de Novembro N.366 em

trunfe ao FOTO·BRASIL
I
I

188 "

America F. C. 175 "

C. A. Tupi 129 "

E. C. Bandeirantes 128 ..

E. C. Concórdia '109 "

E. C. .Indaial 2'1 .,

'I'ímboense '11' C. 2(1 "

.cs;

Amazonas E. C. 10 "

Predial

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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;S.-'-.�•••�'+••••·.-.·••+••••eQ:®••••••••••·.+.·."•.•+••+0

.. ,( Companhia Nacional, de I
r ..

l Papel ·e' Celulose i
e' (Em Organização) i
i Asselllbléia de fundação :
• Realiz.ar-se á no próximo dia 10 de julho, ás 14,30:-
:. heras, no salão �o Clube Comercial, á tua Libero Pada-:
: .ré, 443, em

..

São' Paulo, a ASEembléa. de fundação da •.
-._ Companhia, da qual poderão. participar, pessoalmente ou �€) por procuraçao, todos os que; d� acordo com o disposto e.

� . no projeto de Estatutos puplicado no l'Diario Oficial", de •
.:+ Sã@,Paulo, de fi de junúo p. p., tenham subscrito com t
:! antecedencia, um compromjsso de pelo menos 'O (dez):
: ações confirmado pela Üoriipnilhia.

.

•

:+
.

A ordem do dia dessa Assernbléa será a seguinte: :
· t: a) -- Leítúra, discussão e aprovação Jo Manifesto, e :-
:: exp�sição das. bases em que será lançada e for- ®.
:+: mada a Companhia. .. i
;:: b) - Leitura. discussão e aprovação do Projeto dos :::
-:

.

Estatutos; • I

.... c) - Eleiç�o . em carater provisorio. dos membros dos :: I·· ... seguintes orgãos diretores: :-
: "Conselho de Administração", '{Conselho. Consul- :- ie tívo", "Conselho Juridico", "Consetho Tecllico",.
0: "Conselho Fiscal" e a Superlntendencia"; . ::
: - Escolha da Comissão Incorporadora, que deverá ::
! nos termos do Projeto dos Estatutos. superínten- ..

• der e controlar,« desenvolvimento dos trabalhos !
.:: de organização da Companhia, até sua constitui· :
::

.

.
ção definitiva.

.

•

.. As inscrições para Acionista Fundador serão rece' @

e bidas até o dia 8 do corréntE�; impreterivelm!:"nte, devendo €I

! as do interior serem colocados nos correios O mais taro :-
• dar nessa data. ::
: PROPOSTAS DE INCORPORACÃO ::
! Tendo chegado á Companhia numerosas propostas pa' +

.. Ta incorporação de propriedades e estabelecimentos situa· :-
.:: dos em diversos pontos do país, a Companhia pede aos :;
�: interessados que remetam suas propostas devidamente •

:: acomp�nnadas de tad<:& os :elementos. informativos e da ::
,* respectiva documentaçao cromprobalona, para o necessa· :
: rio estudo preliminar por parte dos advogados.e peritos ..

: cilesfa organização.· :
�. EUA MARCON.I. 124 - 3.0 andar - F9NE. It-S118 ::
o CaiXa PDst�. 183 -. A SAO PAULO 0

· e.�t.",_.�+-.�._"._+_.",_",•.•:+"".-,.eD e _+•••$

Superior aos Prémios de estimulo (1 industriais_.

liIiZeros�n

Washington - (mter-Ameríca- produtos de origem animal
na) - As selvagens batalhas
aéreas do Pacifico democstraratn Rio, I) - Hã muito tempo. o dos aos industriais, que conse- dos produtos, focalizando cara

que o novo «Vaught-Corsaír» da Ministério da Agricultura ínstí- guem maior numero de pontos, teres organolétícos, análises qui
Marinha Americana é decídídà-l tuíu a taxa de Inspeção sanitária apurados de acordo com uma mícas e bateríológtcas, alem da
mente superior aos 'Zel'OSi [apo- para produtos de origem aní- escala que observa a produção, colaboração avaliada pelo ínteres
neses, segundo informou ao De,� mal. As ímportancías arrecadadas sob os pontos de vista da cons- se demonstrado junto as inspelG-...._
partamento de Marinha o alIni'.:. destinam-se a properclonar maio- rrucão das fabricas (dependen- rias regionais ou da Divisão, vi-:
rante Chester Nlmítz, comandan- res recursos de trabalho a Dívi- cías. acabamento e aparelhamen- sando a melhoria da produção.
te da frota do Pacifico. Decla- são de Inspeção de Produtos de to); das condições higiênicas;

re-j
Afora os premíos em dínheíre,

rou o almirante Nlmitz no seu Origem Animai e a sua aplica- de de agua e esgo:o: Iabricação, é feita a distribuição de diplo
relatorío que os pilotos amed· cão direta, com o objetívo de ío- embalagem e acabamento: exame mas e objetos de arte simbólicos .

cano.s que conduzem ess,,�s apa· mentar e Criar estabelecimentos 0�.•+•••••••••••+••++.+00 ®+.�",+".••+••••v+•••••e
rslhos aíirmaram que o nO\'{l Industríaís, racionalmente orga- D·eterminado O reajuste de preços do2m'sair sempre tem levado van- nlzados. Parte da taxa referida

tagem no combate contra os é transformada em premíos,: que Açuear na base de dezembro de 194�. '.aviões japoneses. revertem ao produtor rmal.
_

Assim, veem sendo concedidos Rio, ::-- Aos presidentes das Co- reajustem, ímedíatarnente, o,.... ··
prémios de estimulo a Industrial. missões Estaduais de Preços, a preços de acucar nos níveis C01'-

'

de produtos de origem animal. Coordenação da Mobilização Eco- rentes em 1° de Dezembro de
abrangendo as vantagens díver- nomíca enviou o telegrama abaí- H142. As usinas e vendederes es-

. os tipos de estabeecimentos, co- xo:, I tão cíentllícarlas de assunto. Rí'}-
mo fabricas de produtos suínos. «Solicito dererruí.iar as comi::;-j' go dar. ampla publicidade dos
charqueadas, fabricas de conser- sões Municipaís de Preços que reajustamentos feitos". '

vas e gorduras, de produtos in- ® €1 00+ ••••�.+••.••.•.••� e
dustriais, usinas de beneficia- G' IdO' t d F d N

.

Imente de leite e fabricas de lacti- . 'IrCU ar o Ire ar a azen a aciona con'"
cíníos. d

.

f b t
.

'IhEm cada inspetoria regional da i'en O In ormes 80. rs as novas es amOi as
D. 1. P. O. Á. - e 'elas fundo- R' O I 1 d FdO, - (ire�\)r gera a a-

:1' na.m· ��ü. todo o território patrio z'enda Nacional expediu circular
.

.

-.,.. eXIste uma comissão. tecnica
que estilda, julga e distribue:

declarando que as novas estam-

pilhas destinadas á selagem do
ttnualmeníe os prelllios conferi

impOStO do selo, tio papel e .pa-0 ....•••••••••••......,•.<>.0 ra venda exclusiva nas mesas de
PrOI'l"),Q:,'l ·10 o 1.)·1",·1 ,z·"\ ..... ,", 1 d...

"
H. . ,V"" - rene a não alfandega as e (oI..

taheleeido pehl lei do torias situadas fora das capitais
selo dos Estados, do tipo especial

RIO, 1 - O presidente da ,,:Exatorias do Interior>, para apli
República assiúou decreto lei cação. no trienio 1\)43,45, referi

prorrogando até 31 de dezem- das no artigo 60 do decreto-lei
bro do- corrento ano o psazo nO 4.655', de 3 de Setembro de

a que se refere a lei do selo. 1942, teem fi forma retangular,
9 ••••••••••••··00®·····················®

Á questüo de um even;,. O espirilo patriotico do povo de Hluma-
tual bomhardeio de I.lon� nau, mais uma vez se evidenciará na

, dres aquisição dos Bonus deGuerra!

Conté:t::Cl..

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADATO.
FÓSFORO. CALeIO ETC;.

Tônico do Cérebro
Tônioo dos Músculos ..

Os Pálidos. Depauperados,

I
:EsgotaeJos. An�mlco8. Mães
que cri(Ím. MCig!os, Crian
ça� raqüíticas. receberão à

ton$c:ação geral do
'

organismo com o

I Li� ��sGpUN� 1�' � I�.'

Londres, 2 (A. N.) Falandtf --------------

ontem, na Camara dos Comuns, A P t·" "1 Ltd ,�
o sr. Antony Eden declarou que .-'. a rlmOflla a.
a Grã Bretanha não fez quitl�
quer aproximação nem ent�.jiI
em qualquer oontato com a ..fía
lia relativo. a questão de ;tim
eventual bombard,eío de Lflíldres.
«(Não fizemos isso, nem prelleu{le
mos faze-Io;), declarou a sr.

Eden•

Adquiram uma apolies da "A Paú.imonial LIda." e concorram a08 sorteios
mensais com apenas 5$000

Agente em Blumenau: A. TeUes - Rua J.1mazonas 63

.e., •••:+. • ex 0 ®x e•••••••••••_+ ex 0�+ ++ G Licenciados. os
de 55

··'Auxilio à Ch,ina
N�w.l. York - (Inter�AmericaA aérea americana, auxiliada pelos

. na) .....:...' 0' «New Y�rk Times)} in� pilotos chineses, está coniribUÍD-
ÍflIrma q'Ue centenas e centenas do decisivamente para as del'lo
de 'ii"ii)es americanos estão a ca-

tiUlinftO da ,China, a-fim.-de au�
tas que 0S japoneses vêm sofren-

.. xiliarem 'Os bravos soldados de do "diante da atual ofensiva vi�
.

Chiang
.

K�i Shek a expulsar OS' I toriosa dos exercitos de Chiang
ÍllvuS8res japoneses. A arma K1ai Shek. ._

"., andar - Fo.e 2-1841

A mais perfeita organização de sorteios e colonização ������� SÃO P.JltlLO

Sortaio8 mSllsais • BonificaçãO! - Construção!. - Reembolso I

C.
· IW

·

lrCUnSCrlCaO
. ..

,
.

Distribuição de lO de Junho de 1945
Santa Catarina

Aprovado pelo Snr. Fiscal Federal em Porto Alegre

PLANO

1>

59 ..,- Hermano John
.

. Com juros de acordo
"

-

5G5......:.... Ernesto Damerau
1>

. 778 - Ernesto JU3t
» 181.,....... Contr. de emprestimo
" 288 _;_ Afonso Koerner
» 9fi - WaHer Voss

. Blumenau
com o Decr.-Lei N.4.171

Florianopolis
,ToinviIe
BIumenau
Porto União
Blumenau

(parte)

(saldo)

(parte)

Cr$ 3.500�OO

)} 6.000,00
» 10.000,00
» 10.000,00
> 5.00,0,00
)} 1.U(}O,OO

Rescisões regulamentares de acordo com o Decr.-Lei N. 4.171
(30%) e transi. 579. 399/4206, 739/4201, 1074/4220, 1035,
1024, 560/4255J 1.98/4244. 606j4237. . Cr$ 15.315,30

PLANO «B)) 359 Dist�ibuição

»

BIumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau.
FlorianopoHs
.Jaraguá
Jaraguá- .

Rio do Sul
/Hansa·Humboldt
FlorianopoHs

.

Porio. Belo
Hansa' I-Iumbold t.

. Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Lages

»

»

(parte)
(saldo)

(parte)

(saldo)

(parte)
(saldo)

(parte)

Cr$ i 1.000,00
» 16.õOO;Üú
» ·5.000)00
» 3.500,00
» 5.000,00
» 3.000,00
»

.

7,500,00
» 5.000,00
» 5.uOO,OO
» 1O.OOO,{lO
» 10.00G,00
» 10.090:00
» 5,000,00
,) 1.500,00
l) 5.000,00
» 1.000,00
)} 9,500,00
)} 10.000,00
,. 3.500.00
» 2.500:00
» 12.114,10

Antiguidade

Pontos

Prefcia.

Prefcia.
13.95ó
13.89-1:
13.84Ó
13.744

Antiguid�de
Sorteio

�

Prefeia.
Prefcia.

Serie I 9.679,7
9.597,5
9.555,5
9.514,5
9.445,D
9.2.51,5
!1.195,7
'Prefcia.
6.541
5.660
Prefcia.
6.734,5
6.685,5
6.572.

»

»

»

»

»

»

Sede II

»

SerieHI

»

»

prestamistas

COHespon�8ntBs

medem d." llHura 0,020 mililue

tro3, por 0,011 milimetros de lar

gura e são, impr-e3sas nas taxas e

cores que especifica.
Declara ainda que <6 empr-eg.o

das estampilhas do trienio 1940-
42, de .que trata a circular nO 28,
de 30-12-1942, desta Diretoria fi
ca prorrogada até 31 de Agosto
próximo futuro. Dita. prorrogu�
ção não impede que sejam pf)S�
tas em 'circulação as estampilhEt8.��
do novo trienío 1.943/45.
A aplicação deve, p6is. ser si�

multanea, não podendo, entretan�
to, as estampilhas de trIeniQ

1940,42 s·er empregadas após 31
de Agosto do. corrente Ul\l9.

Rua Felipe da Oliveira 21

sargentos com maia
anos de idade

Rio, - P,elú titular da pasta dos e tenham mais de 55 anes '(1:;
da Guerra, foi assinado o seguin- idade (artigo 77, àú decrelo-Ie!
te aviso.;

.

n. 3:940, de 16-12-941). Identica ':i(""Os comandantes de Regiro Mi� providencia deverá Eer 1�m).(i!da'!
litar, pr?vid�Dciem no sen�ido de I

com relação a,?s sargentos COlI�

serem lIcenCIadOS do sernço os voeados, que VIerem a completar
sargentos que estejam convocu- o mesmo lim1te de idade.
@,. _ 00@···_;t·· •••••••• e

Despesas de farmacia de associados
de institutos de previdencia

Rio, 29 - Opresidente do Con-
selho Nacional do Trabalho, ntel1

I del1do ao parecer da consulto
ria médica de Previdencia Social,

'I
autorizou as caixas de aposen
tadoria e pensões, cujos associa-
dos não sejam fUl1Cl,:mários ou

extra�numeràrios do Serviço Pu
blico ou de autarquias o descon- A Primeira Junta de Concilia-
to em folha para despesas de ção e· JuIgamen10, esclareceu, em:
farmácia, oriundo.s de medica- decisão; que o empregado .que
mentos fornecidos aos mesmos se emb.riaga dá motivo a dispen
associados, subordinada, porem sa e que a indenização relativa
amedida a exigencia de reoeita as férias só tem cabimento quun
médica firmada pelos médLos do do;) empregado for dispensado
quadro das referidas caixas, e elo trabalho no ultimo perlüdo; \

que não contenham �enã.o formu- de mais de onze meses.
' (�\

Ú 0 � 0 :?> +� + ®

Experiencias para tornar potavel a
a água do mar no Canadá

Toronto, (U. P.) ._ Informa� dona mediante substancias qui
se que em uma fabrica local, de- micas e filtros, o invento c.anaden
dieam-se alguns peritos, juntí:l.'� Si': é simples c para ser usad(j
mente com um grupo de médi- . < •

. por DüU!I'Ug'Os que navegue;,,,, Del. \'Io!LOS. ?m'Uis, li construir um dis- didas, pois lhes pTopOrnOnal'a
pOSltrvo para ronverter a agua .

do mar {�m agua çúta.\"el, median- j gra, ...
des blocos de gelo de �gua

te um processo de cong':'lamen-I potilveL Tambem traz um dISpo
to. Comlluraudo-o com o di:::.po,- I sitj\�O que serve para derreter os
siti\'o norte-americanü, que' flm- blocos de gelo, quando fizer frio.
oG)•••••••••• ·H.{><O> • .,<J-9.f1t,.® 0+�+••+ �•.•e
Serão reduzi.das. àS !ilXôS d.e seguro contra os W

r!§cos de guerra
..

Rio, (B. P.) - Em vist-a de ruo para H"." na zona norte do

I· t:r dimlnuido o p�l:igo subma� pais e para 2 ou ;21/;;I;'(} na zona,
rmo nas rotas marltlmas do At- suL .

'

11anHco S�ll. al1Un('ia�se, que vf:o! ", ., .,.
. I • •

'.

ser r2(hl�!das .a.,s taxas (ie seguro I ,_o :���.c �O!;��u�.��dO (�;:? UfitJ. i;0J
cOntra nSCDs 'JC gUelTit na pro� t!xpn.,""n a 1l1Cilca';l<o do ...xIto do

1 porçi}o d-e 50;;:'0·. I piírrulhamento das forças aerQ....
I �'j taxas atuais de 5e,,' bnix&- i 1l3Vilis das nações unidas.

\

�
\

las de avial11ênto na .farmacía.
ou produtos estandardizados e

tabelados, constantes de relação
adrede preparada.

o EMPREGADO QUE SE :EM:'
BRIAGA DA' MOTIVO A DIS

PENSA

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



EDUARDO VII
�

- Com E ri IV,[ nN D GW Ii N N ,'. 'Um mm. biogl'afico do Rei da" Inglaterra falecido ha poucos cmos •

. . ,:- ,,".A l'dl\\a:�do ,cruil'ltc:-colunisfa é a: traição e o êmbtlStra! Eles 'e�tõ:o êm f�d« pade. ,. Paralelamen.te com as intrigog que tumultuavam nas Íaustosaa cortes EutQpáas
, : '. .

.

Ml.naado. murm.urando. silenciosamente logrando- fo«las aS atencoiJs
:

I
correr um aunve e enternecedor Romance de amor 'I!.até completar sua obra'nefãlltaH E mais um Paramount Jornal

<','-.. Entradas: Cr$ 2,00 Balcão crs 1,00 Entradas: Cr$ 2,00 Balcão c-s 1,00e••
·

+••••••t•••+++SX·@ ·H· +. ex ®!O.+�•••.••�*••+.•,H-t.+@}N9,.H"'., 1i'.+.+++0x®•••••••+ �.+••••+ 0 x @ ++•••••e

>;<i·· t.

�!tI_i5 .AÔ'''.'llU t ...fi I" t !,r r 1 , .-

Aman�ã . Quinta · feira - ás 8:
i.1M ma J 1 11'11

VICTOR FRANCEN a GABY MOBlAY em

Mi

Alem f)6S radias Genel'al Elet!'ic ;)eeitamos
.

e qualquer outra' �arca para concerto

GARANTI1\10S O SERViÇO
"'EWALDQ' K. MU1LL.LER

:RTl315 da NnembrfJ1 1901"· - 'BLUMENAU � Sta. CATARINA
.

'Telefone 1.249
.

cicles.

ROOOLPHO
B L U A\ E N. A U

KAI\JDER
CMXA' POSTAL, 14

3 motores, sendo de 15, 12 e 7 1/2 HP.
1 Dínamo 20 «w. 220 ou 3tm volts, marca Siemens Schuckert

.

Jnformações com o Snr.
f,jariana Vieln-a em Joió �gs(jü !ih nesia cidade com a

Snr. 'l'elil'ids Herbst RUii São Paulo, 33

: :". -
.

.

·l!:i'Íciell"s'e n� d�a lI) em tsde o ceméreíaís e MS estabelecímen- rias dos exercites em luta, que ine�dYeis vantagens p.ara m�i.s I racha para saoatos, brinq,uedr,ls 1 dl;'la, fora de mo, deV2l11 ec1��eEstul. €Ie Sta. Catarina, a gran- tos in1lustriaiÍs. exigem milhares de objetos feÍt-os: rapída entrega dos artigos nu.i -: de bOIT,!c1',i1, 'C'>JX};15<lS de norra- gá-Ios aos pequenos esrolare '" (,.3

·de. oampanha para arrecadação Nínguem desconhece a ímpar- inteiramente de borracha eu corri' • tares da tropas que deles preci- I ena ;:, outros muitos que S2fi& neíiciando asEim ao Erasil �� ;: o
da b-0uâc11à usa,da e tambem <los tancía do emprego da borracha elevada porcentagem da «heveax sam Da substítuíção do mate Ial I Iasilrlloso enumerar. mundo, pois que a guerra at�1:11
resitl,u�.s de tãl!"Y util matéria' prí- nos apetrechos militares, de ne- . Os.econtecírnenros de que somos gasto nas duras refregas d(\ qre I TOi�O:; quantos dispuserem ,)11 é movida, pelas nnçC:2:i. :ü�a[bs,
aia.. Snpervíslenará os trabalhos cessídade vital para a contínua- testemunhas forçaram os gover-:a Alríca c ii Asía toram teatros .. suas moradias, em S;::U3 esrritó- com v fi�o (�\'. r2stàu0IecI' :l H-

,i[�::"'; de .�81e!� a delegação �-t;giQ�.al ção da guerra, (OliJO, para só men nos das nações unidas a' .mobilF 1 Entre nós; 03 s:,gu!uL;s pro lu- do" em SU3S Iabricas, em suas [berdade, que ó üiro -nazi-Iascis
·s. "t. da L�.gmª Brasileíra de Assis- clonarmos um exemplo, aaplíca- zarem todos os seus recursos.ecos ;t03 de borracha serão coletados .. lojas, em suas qUlagens; ou em I mo quer tentar suprímir afim de

'tengia. .Ao6s 'alunos das' escolas ção dela nas rodas dos tanques nómícos, particularmente no que. 'pois devem exis.Ir, usados, '::11' suas fazendas, (fe artigos de uso I poder melhor domir,ar.
prImarias, secundartas . e profís- edos aviões em ';{eral, para fací- se refere a íormação de estoques quamidilc.k ponderavcl, calcula- t!ome�tico ou comerc:al, fd�o,; de I Toma vul:o em no�sa cl·jade
si�ilais ca1rerá rerolher n borra.: litar o pouso :e� terra. Há. 'ain- de borracha vü;gem QU já manu� :dm em alguns milhares tie i{J,le- Lorraclla ou com cerias partes esta patrlDtica' catnpanha.
��. :l}filS 'resifiencias, nas casas da. o um nas formações sanitá� fatunida, esta pura l1tú.�·rior rea� ladas: lu\,ás de tü:'ra�ha, e1'epe

.

iJroveHaq,lento. 0.réBrguimentod'a. sola, galochas, bicus de nUl1i1,(- @4,ç;�.�",,".++�+�<>��+�"''''0 (0 ..�� ....���*�q�4.q;'Í'�.....G)
(t\..:;t;'��.:......�••if'.••I•••exe••�.,........4i......:....Jt••j... ,Ha AmazonÍa, no Brasil, é conse� deíra, sapatos di' t;�nis; cintas de €I

T ':l I' 1
@

�.

'fj" Ô"", .....

'1' d
·

". e quencia direta (los �sforços quef borracha, Salt03 de sapato, corti-: nnmlin�)lO Tnrsnl' (lO dVil."e(!t11Ia i:: .' . �n d
.'

'8 A :: estão senda -clispendldos 110 sen';, 'nas de banheiro, �ouca,:, d'c' ;�anto,.e- lJul .0101 tiU!�,l.�j .UitUJ..Ô,n �1 +!
• ".', I.UOP'1K1·· ora ......•.. 8.'. .... ar ,Blra.s

'

.. '.. 1:1, ':' tido.de furneoer as fabricas bra.. ; ·calças decriança. dess.:E1s0S [ló-,: !.1 f ..
]f sHéiras oe a1l1-ericanas a matél'ta·:ra mesã, aventais d�

tormcha'l
')- 1\�ILI..iY ,JENtn�:'o)' - :EnW'"llc';!'1l "'Í

...i!: S:'l'
.

k'
. ..' .

.

.,
.

d'
'., � iÚt1Íspensavel ao àbas�elÍmentÕ 'pnoeus e cám.a.ru;:; d�� ar, rolh'}�: : ::l'O': ',0'6' ·p'e···m· :'l:,H,�ft e " "e" ,.
d' f' h I" EVA nü f::.lUlMO. S - 4,. lwn..,Jl .- Sl<L�, 10 ....

I' _<'" f:;é,; " ..... !4., .'.
.....

.

,: �'h . Iâ;a���u .

.

.....'. '.• , ,.: i:sst:i�P�ai:l�l�� °Ê�tr�t:::o, r,��� 'l'c:�rr�:S:�;�i���u�l�'a'�'''���'l;���! : R i fi D E J fi. N � I 11 G . :
__ •. � Madeiras de cdnstrução' em geral, 1· mo há muita l::orracha u�ada, i�l- cinieiros detorràcha, sacos (;·e

g3"I<lo.. ,,--,_--:
.

"'>�. F""
.',

'8 "'ih'
.

M 'd
.

'té' ;..•.. tei.ramented:es.aproveltada (}ara lo e. de arrua ('jlU'nle, anéis de:: -1
•

Plf' . "'l'i,l'·"""·,l',";'! ��!;;>irl'·,-·,) O" 1 !.... ArrAs" oa �s
.

OI u· r'''''5 'e'
.

'.. � I\fdqumas c:...e.ocas - lt ,-' . 1::..�. _' f"" j['fa· -- ....

. / ';+' v·· v " .'. .\J1., J' ci, J ...• lt fins civis, t�rnava·sé imprecindi� borracha, totm d� I::orracln, li- 'I :
,.'" -". <to:

.� T.e.l�kone 1337 ! v-el coletá-la e trans{IIHmá·la. com I gas de borracha, (':"covas d� ;

01'-, % Bombas rota!lvas e cenirífug'3.5. cüi,jug"das a morür i� . •
-

. .. münofasico OL! ·ü ;f;�sic() - 1.)':'[1,:1 vegeta:.t:.. . .. 8·L U M;E,N ",.0 ., Santa Catarina '.

' : f® ••••• @ 10.+.•••••++•••$�H.���""0 i 0'
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:: I i� TRARAUiOS Ei\\ mV;,Nno, iif;}!.RMm�E E Tf.RíO.ZZO - ARTE �j

I
... (.'orupra-se um. Oit'l·· : li t: r�lONUNiENTAt P,HU'

....
CBUTERW E QUALQUER ;i: -to 6 ARTiGO DO RAMO. . :i

.. f',s' C'l)"'" o rn"-'''c) l,óll"�
• r: :1...... '... , Ln

.i: C" ,u '_ -$> I:'; C. ,', C'4-' P.L�Il!.'iP"''l.IJ __ �i<", "" 1'"".'1'" <l3 :
.. '-'. <f,\- !: oanta atarliia � U'h.�l�U'l� ",U,,�.;;l_ J. "'.'" �S....
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mais impsrtante Companhia da Gapitalizaçãn da ÂmlriQR do SttI,
Amortizacio do M.is de 'unho de 1943 .
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Todos 98 portadores tIos titulas em vigúr, sorteados tOUl estas eombina(:ilés..

'-pnlterão rllceberJm-ediatamente o capital garantido ii: que .têm direito .' '"
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A. 'TA B O R DA
Este também se baba por uma

colherlnha do PUDIM MEDEIROS
Diplomado ha 20 anos e cemprática nos principais bospitais do País.

HEMORRÓIDAS. VARIZES (V:f!IAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS
PERNAS. SUA CURA SEM OPERACÃO E SEM DÓR.

Cura da Goncrréü em POUCOS dias

Senhoras, Senhoritas •••

Não deixem de adquirir todas as quintas feiras
o seu exemplar do Jornal da$ Mocas, a melhor
e mais barata revista de modas,

1-0-1-3 Ih
I

t�:::ã e I B sera entregue

..

o sabão

em ecialid de"
'(Marca Registrada)

para cDsinha� lavanderia e
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