
""s ISSE M A"'� li iTõ!
Edi�ões Matut�rru:n�

iÀg Quai"tas e tiOS S&'!Ib@d@s
A#t� j" :;:;;:;;: J"'{i'i , ��� ..

o ARAUTO DAS ASPIRAceiES DO VALE DO
.

,-

ITA.JAI!

Os aliados poderão desembarcar na Europa
atacar os alemães na frente russa

"ara A 24 quilometros de Bri.:mDsk
� soldados ru§§os

S. Paulo, 17 (A. N�J :- Tele- pressão contra os nazistas 11:(

marcha em direção ele Briansk.
gramas procedentes da frente de

Encontram-Se agora os soldados
batalha informam que as forcas sovíetiros a uma distancia de 24
russas continuaram a fazer forte quilnmetrüs.
Adianta.m�se ainda :nmais O§ §ol"",

dados ru�§os

pressão incessante cú/:1tra
com os meios de

o almirante acrescentou que
à ocupação ele Attú constitue
parte nesse plano e que as ope
raçfíes elas Sa'omão «tem um al
cance bem definido'. Agora, uís-

S. Paulo, 17 (A. N.) .:_ Anun- entroncamento ierrovíario ao sul
ria-se que as tropas russas chleL.
garam a 20 quilometros de um de Briansk,

Os a.lemães oferecenm. ItI'[:Hna'Z
resistencia

S. Paulo, 17 (A. NJ - Os a12- russos já se apoderaram de uma

mães estão oferecendo tenaz re- parte da cidade e conti,1U3111 a/h·
sístencia aos russos na zona de cando com graudc impeto DS

Kaírkow, Todavia, os soldados tropas nazistas.

"*�====:2==="':::\::::=1Carteiras de Motoristas para
profissionais e amadores

ITenente Hubbe avisa os interessados que enesrreua-se de
eneamínher ii Repartiçdo cempatente, requerimentos sli)!i'i! a obten
ção da Carteira Nacional de Itlotoris!il, cuíe �razo termi
na no dia 31 de dezemhro do corrente ano.

Para mais informações queiram se dirig[i' ao escritor!o da IAgencia Cruzeil'o do Sul. ii Rua 15 de Novembro, 462.

** i#§ ;:;!m��!""'i1!J .. !§Si'*6I$t lISfa:ali!Oi!L!idit:

'SAi!! ã"*Ç§j?W6t§;!);Hj'lf.� "E...�ºWM@*e J.�

t I rn
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Faço saber que pretendem
sar-se: l-l:TC1110 da, Silva e Nair
de Marchi. Ei�. natural deste
Estado, nascido no dia 15 de Saldo cm C[!!X2. ern 19 3:' julho de .19�?
outubro de Ht22, solteiro, tece- Ooí7tas nas rCI!;1!õ<1S
Ião, domicilisdo e residente nft .. Snbscritore s (bpr;,fr!Hon:s) auxilio rn�:n�L1{
ta ck1:1(":e, fiiho I 'g'Wi!1(1 r'e Iosé I Produto liquido (1e uma $CSSrrQ ue Ci:1çm'l

f'bl':1! do" P01"\fP�

!1':SPESÃi>
ás l.�"rnHt�iS �ocntri�t�s

filha lt'git:ma de João Amaro
Schneider e l1e sua mulher Nla e de sua mulh«r Maria de Mar
ri3. Schneídcr. chi.
Apresentaram ;JS @OlTamentos exi-j Apresentaram os documentos exí

gidos pelo artigo 180 do Codi;o I gldos pelo artigo 180 do Co :i-;o
CiviL rob n. 1, 2, a e 4 Si alguem ti I Civil, sob n. 1, 2, 3 e 4. Si alguém
ver conhecimento de exis:ir aí- i ver conhecímento de exístír al

gum impedimento legal, 6C1!Se-Q I gum ímpedí-nento legal. acuse-o

para Iíus de dírei�0, E, para COl1íB-! pala fins de (Urdí.O. E, ;para cons

tar e cht'gar este aO'·ltuoheGim8!i!O 1 tar e da gar este ao 'Gu;,hedmento
de rodos. lavre o� presente -para

I
de todos, lavro o presente :pUl'él

ser afixado no legar de costume ser afixado no lugar de costume e

putlicado pela imprensa. ': publicado peja Impreusa,
lift�!nenauf 14 d2 af�osto de 1943") !_Pumfn�:u. J 4 di: (1g,-(_�SH; de in'iB

Vitorino Braga � Vítoríno Br;lga
"Ofkbí do Eég1stro Cid! Oficiai do R.egii'�!ü Gi', i:

'f:i"''0,��{>.�.�.,,};+�.+.�.�{> � fj'';-4(.>(5é
-,.

0·•• ·��··o..��.�!��.�.�

PIJ\NO

F�Jrneriri��rdo de },-�: ff! ;{ ���"'1 sr·.'eo�r!d;)
(Notas {jamp:�:1!1 ii: J ,-1'1 ��.:1 �

Sarda existente em Cs.xa

Municip?l de Blurrenau. na conformidade do
5{' do decrete-lei nO 1.202, de 8 de ,::@rif de 1939

DECRETA:
ArL I: Fica ['be:·to. POI' conta do saldo do exercícle an-

1,'rioI'. o crédito especial de Cr$ 2.2@2.i3el (dois
mil, duzentos e dois cruzeiros), destiuado fW pa
g::n�Ó:il''''' di" contribuições devidas para inscrição
no I. A. P. L, do ocupante do carge de Diretor
ri? O!Y"iS Públicas. sr. PIHl!0 Garbe.

Art. 2' - Este decreto lei entrará em vigôr na data de sua

publicação, íeVOHI.ÓaS 3S disposições em contrário.
Prr:fci:ll,él l','ilmiripl1 de Blurnemu. I' de agôsto rle 1943.

Dr. AfON�O RABE - I";-efeHo

Publicado o presente decreto-lei nesta Secretaria, aos onze
c!i:1:: ...!n mês de 3;::Õ;!O do 21'10 d:? 1943 e afixado no lugar do
costume.

-

S:wnçl'is rl� primeira
ordem

e �;,.§'��m�n'�n�s
�?I'ICTOR

S/A
Avenida Rio Bcan
ao, fllíf, 2 (entre Ki
€@kbuseh e o Oor
reio ).

os melhores pelos preços menores

A m-;i; per-feita org8nizzç5� de serteros e ca�oM��e:��"':ão ��_-;�-==_�-:'�7��,>����!t� S�O P!iIJI/)

8Jr'Í.eÍos mS�3R18 • BnnHinaçM! - C�lllStl'll��_a t - R�emblsa !
A tratar com

Iili Q l t1�(;; 'U!J
!:.!CC: c:��o!ic� dG .,�� Pat!�rrct:ial l�tdC!/· ê concorrom (to� !!t1riniog

mc,ll:JC!tr; com C2pe':lC'"J; 5$000

Rua I�BrCQn.i, 121 - 3° aàdar - fône ti·-SI W
Caixa Postai, un-lI_ - Em.t Telegr.; "CEtPA"

PAULO

End. lelg.
Rua Pedro f\xrd;':! G3 '72.

Despachos paro todos 05 portos
nacionais e e;'{'(tOngeir"o5
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o {eno::- pah"�ci� :2�. 1 �lelicia:nd.o o� �?'ur-!
i:;:::!�n-:.:!.::on. l'-("::::� cora belhz�imas me$.Cicbaf.-l.

C:on:üt'TI1B Sê anunciou, c!'êfj on- André Sada, 111ti!S Ul113 vez de ..

lIiOl1S1 ;0'1 as suas gruDeI �3 qua ...

a _:[v '(:S, sendo UHl zagu: iro íírme
colhendo seguidos

Após noventa minutos dispu
tados palmo a palmo, o placard
assinalou dois pontos
da lado.

Resultado este que connrma

o transcorrer de, um prelío equi
brado, onde os vinte e dois ele"
mentes lutavam ardotosamente
pelo brilho de sitas cores.

9 ,9 i8 51 12
n 8

n, iS 4 51 22Lo

li o 3 16 6 38 19,�

9 f.l 4 !O ::; 22 24
º 3 2 ,1 8 10 29 30
11 5 1 5 11 U 37 27
iO ""' 6 5 15 18 38.,)

n 2 8 4 18 9 51
Tírnhoense 11 10 2 20 �l 53

S�t5fRIUlos [f�nt1rcs
OdúcunHa 10 7 2 1 16 4 23 17

9 6 1 2 13 5 31 ]2
8 A n 9 7 31 12-, ,1

11 6 2 <) 14 8 37 26<)

11 5 2 4 14 8 26 25
212 10 2 3 5 7 13 21 23

, 1 3 7 1 15 20 49, .

3 7 iS

Concertos em Racljos e

apo:rel!a,os el,,�rlc\)s.

Concertos e !imp�zas em

m.aquinas de €ECrever.
ccrlcnlnr, etc.

m •••••••••••• ••• ·.··.·@
O Amazonas ven ceu O 11América

4íf.!1 Í!!l fi re�rJiitilll�O ,Pn:' motivo de mudança para f61'2 do Estado, vende-se no

JngH1100 (!'Ju'!ü_'g'} de me n ..

� município de Biguassú, dois quilornctros distante da cidade, a

hã',
1.-

no GeLCl?}, €lTI oamter t granja S. Helena, ótima e �rc.nde propriedade para indústria,
DDl;G!01'O, ns qUi'dl'oS do Ama- agrícultura e criação de gado, com área de mais- ou menos qua
ZfHY'R x Amol '(':1, vertíícou-ee tI'O milhões de m·:tI'OS quadra.íos terreno de primeira qualidade

para plantação em geral. CIJ�n !TIu?!c!S róças de cana, mandioca,
feijão e milho, mil pés de nogueira para indústria de óleos, 1:"'11-
do já metade em tranca produção, 70 cabeças de Bois pa.a
lavoura e vacas clt> edil, cem leiteria que vende na porta para o

consumo de fio+nopoli<:, e cavalos, carroças para sei viço de
Fazenda, arados e mais tena�entas de lavoura, urna arrozeira de
irrizacão, dés [[JS:!S mi' ii il.:'rel:deiros, morando na Fazenda 20

fan1'Íiiâs, parte em casas próprias, QU:ê plantam dando de renda a

teres parte das lavcuras prontas, um p éd:o grande de tijolos
p3ra moradia ti\) Capa'az e depósito dt) cereais, f�rc1nd(� casa de

tijolos onde funcionam 4 CFr(Cn:-iO:'�, 2 para ia: inh 1 lê: 2 de ferro
fundido para açucar. se.ido um de cada movido a agua, uma

srrande f"'OPZ'" iunto :ilB enzenuos servido por boa cachoeira.
� �.... � I.�' ... � J � � ......":) �� .,_

que Gept')ts de servir aos engenhos, percorre � pastagem e ser-

I VI: lambem para i IÍF;ar a ar.ozeira, outro grande galpão de ma-

deira com en[;_::enha Ú bois, batedeira e ventilador junto á �rl'O-"
1 zêil a, para St·;V:Ç ..1 O'; mesn 8· \7�t�d;:·se no CPi1jUTIto, em nuas
I .

#' • n,"l
� , .,; • 1

l0lt em quatro peides. Preço a combinar. A oua g�aí1Ja, e serv!(:a
l)'JI" í:'}i[d'1a de rrl"!t.«f-!11 cue a d ;',+:1", �),:l;l 30 mero e pelo rio

I
13i"UâS""tl em lanclras. ,')"d!�mt�: se l"?is que o terreno é próprio
p:;�a ampliar (J arrozeira para c.-:';::--;:a de c�' 2C!,OOO sacos, apro

I veitando-se 3gU1 do l :0, p",m o:!L0S detalhes procure-se o pro-

l
." :"'''r;L� �.J:; • ..,,,,,, I eal a' '''' T,,-', Silv ,i a, 37 • ern Florianopolisl_�'i". J ••• J r'��"..-l- .... l _.... ."'.'-

ou seu fm;ó Dr. J_,( ':En 1 Lí":\ na mesma cidade.

0�����+�����������.Q�q.® 0���·�·����+$�+��·��·�0
I i''!\'':l'�� -"'L'f" P";/I, ._, ,�"'. - -'!itiO#\\'f"'''''' �R��I f� t.jr��;: �t'l�it'! ���t�� ri�':: :"é �:��':;.1 ��!'!;;.f��� � .;'jE�t�� �glõJ��llt�lf�

I'
�J::.í-:'?t� lt:,�' <1.1;" �j,; .', �;; ,A n <......' '"".,'� ,;;;:.

v'
..
' ":), -,�� "'''''''';;:;;fJ ...

w,

ltr�:i) ���:;
COLETORIA FEDERAL - Pa- ll�DAL�L - Imposto de Crrpi-

,", • ." D ') • •

',;mnento elo imr.os.o SODre il "el1- t::H�"O t� i axas nOúOV1ai'l<lS.

�la (la. quota}, '1'11'100' - Nüo !la imflos:o
COLETOEIA ESTJ Di.'i\L -, �-lU la',:a D pa;;ar. .

Industri8s ·c� fJroass�e;; {tIo r�e" fiOlJij�!() - �o s�n�testrtC (!o itl1-

mestre). l'us:o d',: líne:lça c:>e veículos, !la'
PREFEITUl=i.AS ra os contrnmint�·s tnxato, a

BJ..;Ui\íl�rc,J.A,U"- 1'axas Ro Jo� t�lHli�tia sup<:rioj" a Cr. }:, 10D,{)t].
\im'ias (l\í':o intriro). HAl'vl0NIA - Imposto d� !n�

GASPAR - ímlJOS'O Tetri:o, dl1s.trias e Pron�sC;es (2<) �:em"s�

t:xt'C!utjY2, 'riui (10 semestre). :re).,
df' BRüSQUE � Ta;�as ;;o":ovia-, lHO DC SUL - rn1pes�(i de' 111�

I :-bs t' ;mpo."to Predial (:20 S€li1êS- lll11strias e Prori<õs�,',�,; (2') f't"llll'S-

, fre). ,

.
I ire).

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



para eoneessêe de licença ii funcionária gestante
Rio, 16 -- o DASP dirigiu uma rpor 3 meS2S, Em caso �le feto I rneiro

t lpo de licença e não por individual de cada gestante fac�

círcular, aos d,ir�:o.r�s do ye�soa! ll10�'t� 'p:'emâtllí'Umente a HC'3n�a este. os �as'()s de ilbort�,,� de- da evolução do processo. ESla
de 10:':05 os Míntstéríos e dlf1g'2r�� terá 1l1lClO na data da ocorrencia termínacao da data elo I\1lCIO da determinação deverá também ser

tes de ordens sutordinados dire- c se pro'ongura por ii meses, Em licença, n0S casos fisiológicos de' deixada a crítérío m'édico poden
tamente a prestdencia da Repl\- caso de feto morto a termo a li- verão ser tornadas em considera- do justificar em' CilSOS €speciai:;;
blíca mandando sejam adotadas cença que deverá ter sido ((}'1(f2- cão as condições especificadas de devidamente fundamentados que
as seguintes instruções em caso dída u partír elo Do m25 de gesta- cada profissão ou tipo de tra- I o inicio da licença se veriIilue
de licença concedida a Iuncios ,<;lio {idem) terá como nos outros balho tem como comportamento apenas na proxímíiíade do parto,
nada gestante: A Iícença a ges- casos a duracão de fI :il12S2S. OS
tante deverá ser concedida 11 casos parológíco., que surzírem 11��",,'4m1t.3Er\f�.{j!iiii!i;ii§#i�g!\l!!ii�illl!lili&i& I �J

partir do 8° mes da gestaçto ou durante e depois da�gestaç�o d'e- b .r- �- '..

I' ,io!balhar dos sinos, éra insuficien- preferentemente no inicio do 90, correntes desta, serro cO',1S!defrl- I
te para matar-lhas a fome, nos prolongando-se dai até 3 meses. dos objeto de llccnça para trata- � ,

dias de fartura, e agora 'que tudo Em caso de parto prematuro, a I menta de sande, a qual [,oLÍ:,rú � �
tem os seus preços tríplicados? licença deverá ser concerlída 'a ser antecedente ou snbsequent€ rí I'Deus enche os celeiros do rlco partir da data em que ele se ve- a licença da gestante, Tamhem �1
para que este s'e. condõa dos in- f I

-

1 t" II'
-

, "

I "�
,

U ri ícar pro onganr o-se amcem ueverao Si']' protegrcos pcio pn- 1'.'.'.;; ,1felizes; mas, força é confessar;
"VIM j)4_�-;Y-���T������J�,� .� lipomos sabem compreender quan-

r&
II �to é sublime a virtude que Nosso Dr. Ao 1'� A B (,)) R [j� JÊ�,

R'I·�'·.�_;'_: I�..�.-"j· !�!,,]�,g., �t)
Sentar Jesus Cristo mais ama e! Diplomado na 20 anos e com prática nos principais hOSrlt1<!i3 da Pais. ':'i,

c,

'� ôquer. HEMORRÓIDAS, VARIZES (VÊU1S nILllTADAS) :ti ÚLCEFl].í.S !]il.3
"

�Infelismente, nos tempos que -

Ó
'

,e�
corrrem, a preocupação que ge-

PERNAS. SUA CURA SEM OPl.UlAC.!\O E S:t:'�:! !l 'N.
..1 " [�

I t
'

I' . " Cura da Gmlíirrea em pnucrJS dias �� t,.',:_� !Esle tam bem se ba ba fiOrum a ��."...�.�ra men e preuomma os espm.os, !:ii �,- r-';\Ié a de fazer fortuna e gozar, Tratamento especialisado.por.métodos modernos e eficientes, d ns �,i,�,' �1 cclherlnha do PUDiM MEDE!ROS 1',:,1,.1 doenças de senhoras, criançns, coração, plllm�e5, esi(':llngo, f_í;2�'1' . � Wiitina, a lutar para poder atender Mas, que maior gozo poue- do rins bexiga, inteatínos I,iisentenas, amcbíane, colites, prrsuo �� tfriW"',Çj'if&\0.(l.!�E!k!?r'�tir(;g;�;g;"lf�����
aos ínumeros pobres que, nesta rá experimentar a alma bem 10r-'

1
de' vent;e, ete\ diabetes, nl:0sidade, reumatismos, sifitis, malá ria, , S IIIquadra tremenda que atravessa- mada, que esse de ;.fazer o bem opilação (mal da tG1'1'a1. erisipela, cczem n. etc, �;; ir' o n 'a c I ,mos precisam ser socorridos. mormente numa situação t2:0 an- Diatermia - OZ(íílotermia�Eleciro Cuil!:mlilçãe ["1 � Iíi I

tr�:o���e P�����a��e c���[i�oiJ��= ��:1���S�'O�0��11�O:? que ora vemos -

[TOUPAVA-StCA • B L U fVI E �i A U �IAniversarios
de fIo l���a 1���I���:O c�:�a�H:;(1�

zer Iace ao!'; compromissos da Vós OUtl03, que SOl'S abastados, �����";;'_'F.i'i'±��t1'-���·1 Fa.::em ano» hoie� 1 - - - � u.., - � U .r cimento de mn menino, ocorrido
Conferencia VIcentina, se co;1for� poJereís :::ocorrer a müos cheL:!s U I 4-"" l"'néP-'i:\'l1l�8�'f'i.l�H

- O Sili'. AmacIeI{ dos Santos:
110 dia lLldo corrente.

me seu minucioso balancete, a os que mfrem, os que padecem - r�'!tO eS.lli1ü J1J��\l!...:i;&.. t[fJ_ W !�â Iü:ii 1- (J Menino RU(Jr;:1{[gu., (illio dó
_ ])0 sm', Wilfl'edo Stl'ooel e

renda total da' irmandade atfn;- fome.', P'''''''ã) O ji;'�'��i jo,f"O II Snl'. J, bc7mlH'i'f,. de D, Elvim St)'obel com o na,.

C' ''''3 00
f.L!!.� lL""" '�d

.. _ -Asi'a,D.'L."vaB1'ack,eSilosagiu1em :um a.no a .. r, ,:$:,:_ ,645,.. !!.1 .E no's outlO" q'u'; '11�a"O o ;::0111'O.S, D I d '" o 1 •

! nle'l'{lo
�

, � cimento de u.m menino, ocorrido
Cd'

�. - ' , o <e eva o nU.ll1d' ((,' el1Ite�- L l
,_' ,do 8111', Pl'Cl/I!:i8tO Bi'ac;7,;

.

'Cm ruzelfo por 1'1 para 3U\1-,
mas que auferimos a}"um fruld midacles que afligem a h\Unam... Repoe o que me tirClstL" pOde I ***"])0 dia lel do c01'rente.

Jta�, o� p:bl'es.:. t : 1
'"

.

) 'do EOSSO, trabalho, re�triüjam�s dade sofredl()fu, desde os ten1pos I clamar a \'itil11ét do d�ln.l[I)J'. O ***
, �....zo dt; $"" pc.rguntar'j ainda mais os 1:0380S gastos; V1' j)rinü h'os, uma existe, que, niau seu a seu dono. Nacimentos CasamentosOnde ''''stao ,)� ca"ollco� (lo Biu!

I 'RW'rdl'""11 i<" ")1/ I''''<{l!'' o, -'e,.'';'. :;. l ,'" �tv l' vamos com mais parcimOnl.':l, pa-. grado os ingentes esforços dos. (!Ah! bem disse o sabiv: Aql�e;� -'" - 'l.t ,,,

�. v c I Cu ,� .' '"
-

Contraem l1upciwJ hoje:me"au' ,�

.
-,' O/ilT!'es lm'es' ,

-

U ,

ra que algo possa então sobrar cientistas e dos esp,ecialisi.as de que guarda a sua boca e a sua \ 1)
.1' E" l' 1'" - A ,m./.'ta. 11.lIqela HOBteí't � oPrecisamolO, devemos wcorrer 1 •

h '1' 1 I' I
- o Si! J', {(HI(( j'( o 'ise/lei' e l' I)'

.

para os çooJ'('Sll1 os. lnoiestias das almas, até lmje: ll1gua, guan a a sea a mil
.

{.('.
I D' A

" n' 1 81U', A r:m ,ede}'.a Conferenctu Vicentina de Blu- .

, •. l (�e � neucse ]:i /S1:der (_'Olll u na·' '1To��os, - ricos e não:__ temo3 não foi en€ontrado um especiíico grand2s apertos'; (Pwv, 21,2,3) .' ','- i
'

'1
- A snrta. AluIu Polnow e omcnau afim-de que os pobr.es "

.

ClmPII,O l e um. menmu aeOl'ni (I ,obrigação restrita dei ,a ,medida! para debelá-la.
, ,

Talvez, aprovcllClSS2 :-,0 doent:: [l
" .]; T 1- 7, • "', J,) '8Jlj', Bnow Pomel'em,l1[/, . .1ri:ão venham a sofrer mais do que d f tIl'

-'

1
,,' "o L.L D ti,) �OIleiltt ,f t p·t 'll lIT �e nossas orças, pra IC3,r a ca- O mal parece 1I1curave ,fraia- ap H.'açao (a vaema amogen::. pr,� n." 'o ,17;.,' V,-'" 1 D

- h. 8711' a, <"Iam a, laser e. '

já estão sorr.endo. 'u I
' , ..

dI'
'. ,,- ln) '7111, L "dO, lil" e Le

. Ar, ,[ B t� D lI'.. ri ue e para com os nossos rl'- se do jJnzridb do Ungzu. A m0\4 para a pe a propl.'!i1 i:li1fju:/. :)I..
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dos
bom e prezado amigo

Joio José Medeiros, essa figura
símparíca que. a iodos infunde
respeíto; teve a gentilesa de el\
viar-me

.

o relatorío anual da
Conferencia Vicentina que com:

prazer li. Ftquei penalisad o.
Sim penaltsado. Não sei de quem:
'�!eva eu ter mais ,pena, se do tom
amigo Medeiros ou dos pobres!
'Acabarei tendo pena de Jo fo

Medeiros e c:os pobres.
Pena de J020 Medeiros, porque

Imagino-me em seu lugar ele
Presidente da Conferenría Vícen-

A convi!e do Exmo. Sr, Pre
feito Municipal de Indaial, assu
miu a secretaria da hefeitura ""'-::I
d'quele prospero municipio, o '(jf"

nosSo presado amigo Sr Viclar
.

Hugo Baumgarlen illteligencia
moça da nova geração, que
despontou para o labor palrio
tico dos grandes feitos em prol
Ja grandeza da Patria.
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Ao distinto amigo enviamos
os nossos melhores votos de
felicidades no novo cargo que,
na certa se Ilaverá com o bri·�
iho e capacidade que lhe é pc�� •

cu!iar.com escritório em BLUMENáU á Rua 15 de Novem
bro, 462, Caixa Postal, 14G, Fone 1309, deseja entrar
em l'elações comereiais com todas as fabricas de pro
dutos quimicos do Estado, fabricação de produtos Iua

nufatumdos. oleos, fornecedoféS de materias �rimas e

mineri9s, seja como comprador. seja como rC_I)resentan
te ou agente para os outros Estados.
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"Acumulando agua entrE! as

suas folhas os gravatá:s (brome�
liC!ceas) tornam-se fó�os de mos

quitos. Arranque-os sistematica
mente. auxUiando a campanha:
contra a maIoria em Bll.2menau".
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ESPECIALISTA

TRATAMENTO E OPERACÕES DAS DOENÇAS D r;; SENHORAS
MolesUas !!1iS meninas e mÍ1�as. Disturbios da idade critica. Per
turbações neUr6�!rlalldldares. OPERAÇÜES do utero. avarias.

tramEHls. tllmãres. !.temias. fipem!.ice, etc.
Diater-mGcoi'l!Julacão - Ondas Curias.

CLINICA EM GERAL
Coração. pulmões. �ins. a,P. dilJastivo.

Varicss � Ulceras - Doanças Troil'icaes.
CONS.: Rua 15 de Novembro.US6 fao lado üo Hotel BUM

RES§!B.: Rua Amaiitm Luz. 23 � Fone: 1228. - B 1. li M B :ti A li

Consumidor!

com o sabão
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