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agora' que Mac Arthur desembnr .....
----------------

COU em terras das.Filipinas, ape I 'f��i;;'!1l� ftill'll��tl�d� nolftSnas quatro horas oepois do oes-, h§�iigtl!� ��!M!�l'iuUn piljllV

emba.l'que das
. prim�iras forças I b�diiarmlcos na Grecia

atueucanas de rnv asao. Mac Ar-, I, lf' P ) T '

'

thur víaíuu a Lorno tiL' um cru- Londres, ::,J {A. -»
- ropas

zauor y�nqU'�ê d2S(['2 a N;)\d! britauicas ocuparam 1_'h:ebsas 3�
Guiné. ! milhas ao :'lornaste (K� tenm.

!J primeiro a voltar í.k'l! correS!'l!lll- No mesmo tempo iOfj,;as ,naZistas
dente du Assoe, Press DescarregiH1IJs Hi6 toPo. da expl!lsi- acossada� p21a guarnição l'etí.."

Q. G. norte�amerícano elas Fl- VOS !lO õsselia i2�r@o raram-::'e para o ll'orte da Grecia"
em direção da Yugosiavía.iipinas, 20 (A. 'P.) _. Entr,e os Q. G. Aliado, Nova Guiné, 20

pOuüos "correspondentes qUe I (AP)
� Anum:ia-se qUi; cerca de -- -"'.,.�

aC0mpanharam as i�orças norte", :50 a\ iG:es de bomlJard::1J p::sac�() Im z" • -

çamericauas no seu primeiro des" I descarregaram 10G ton�ladas de I H�Cillen caiu em maO$

embarqu� no territúrio das Fi� expioshos no assalto aéreo l�. ahadas, ", .

lipinas, consta o repres'entant'� vado a el'eito contra o ,cabo Mii1-� Nova Y3rk, 20 (A. P.) -- p;
da A P Dü:m Scheld2r qu:.: foi dana0 an sul das Filipinas. In_j reporteI' da NBC no front James'
um dos ult,mos {:orrreSpond2n.. fol'l11a-':õe ainda qUe <os aviões Cassldey, anUilciou que Aachen'

te::; de guerra americano i1 aba'} a1L"uúram o horte da cifladG d", cala definitivaJIJ.211ie ell1 111ão�
donar :Satau em 1912 {� ag<Hét.é

.

Bav5.o e o golfo Ba?ão. elos .nortG...a:m�ri.l:;anQs. "�

..

f!r�,'�, p,r'"U���'�
r

dignilkant,e iniL,iE!r3m trabalhos
manuais couíecionando abr Igos,
agasalhos de lã, etc. que ir[.o
defender do hi'J os soldados que
tanto LOS enchem de orgulho.
Agora! CDlTIO as Legionarias de

QUa11UO apelamos nara a Mu,
lher Blumenauense alím de. co

operar na campanha em pról de

agasalhos e Natal para o Solda
do Expedíclonario tínhamos a

certeza de que ela, sempre soli,
cita e pressurosa' em atender ás
iniciativas patráo.ãcas, viria con- �����"""

tríbuír com seu esforco ,e sua kle� I
Em primeho Jusar, a I mai'io Mahl�ino Idícacão nara que nada faltasse ] nrd<lm. par!IUe Ui:'! de-

I
1 C, l' v

S{ltuom naâa se CIJ�S-
un ua r$ fio.oo

aos valorosos soldados brasHei-! troi! semestral o-s 35;0.) � ,

ros que se batem pai' uma causa
'

Gelui]o Vargai;
avulso c-s (J,30 1\

nobre e justa nu aspero campo li
!::.=,--....."""'.....,�� -- I

de Juta europeu. � I
Numerosas senhoras e senhorí- O aW€n.�to d�s �SlPmlr'e.Içoes do V�!re d@ ii�!(;;j(\d 1tas puzeram-se log,Q em ação, I

percorrendo, as restdencías par- i'Lih'iÉiÂu·:riábarlo 21
....

73 ô;i;b;�9!i4 - 01'. AcldUe;'Balsini Dil'eLol'Re:7;onS<tvd�:.�X! - Iiisl
tírulares solicitando Ul1l a�{-âsa,..

..._�......._,,.,..._,... o:v-r==' �����;:';--"""'-�=-"'<=m�� 1
u,o ou um pie.e-ne fÍ'� Natal; OL�

tras, com uma espontaneidade

Serra Alta, as Legíonarías dr
Blurnenau tamhem se movirnen
taram e resolveram, em reunlão
realizada õa, feira, iniciar tra
balhos de costura, que serão re

metidos aos Expedicíonaríos.

Esta justa e bela campanha
está tornando vulto e realíuade
fazendo sobresalr o grande es.

pi-ito de comprehensão da r"cu
íher Blumenauense, areg imenta
ela pela noção do dever e pejo

San Francisco, 20 (1-\ .. P.) - J-\
emissora eh Tok.o anunciou que
um encouracar. o nortc.arnerírano
encalhou ontem a tarde na pon
ta Burga da ilha Sumari \'\1:1

desesperada t2iLativ,1 cie ataque
contra as Fi.lipinas ., Por sua \"132

a imprensa niponicü aJwnckm
que continuam OS pr:-parati\"os
para' nOH)3 Eltüqu�"'s front,c:i·, '�

que a luta nu PudEc.; é:ntroiU
em sua Ias::, dicidnt. Cf t�i<rito�

� io das FiliptH1S está ago1':l trans I
� , • d • � f.il �. rcnnado ,em, t2atr� da. .. l�at"llha I...;;et1\1��C�a�dll� a ImU'ie lÍ��ã�.ufrll travada entre os Est. Umnos e� ��-.� Itj t,!;Glhd o Japão.

Londres, 20 (A. P,) - A tmis.J ! ,__

SOra üe Paris allunci�m ql.[.C Pi> i I} ilihnigo inl !o!l:!i'!(I:J dfi 8sirateüica
tbÍll e La\ ai foram seniendados'! SllarVHlSã
á mDrte pelo Suprémo Tribunal I Washington,::?O (A. F.i '_ K:,o
Francez. ! SBV-elt declawu hoje: aos jonu-,

listas que as operações das Fí.. ,

Iipinas estão piosseguíndo (k;n�
tro dos planos previstos, sendo
leves as P'C reias. Acrescentou que
no desembarque no local das

operações C'J inimigo foi toma
uo de estrategtca surpresa»,

Tropas ;nneriC3flalS U
bertar:mm Br�Y�i'e

Nova Y'ork, 20 (A. P.) - 'A !B. B. C. em uma ü'�'acliacfbJ cao

tada fia N. B. C. anuncl')u q�'e
tropas (:os Ex<erci�os dos Esta�i03

.

Unidos lit"zrtanll1l Bruyer:: a 10
quilomet.üs ao l�on!'est<; d3 Ep;�
;u,ali.

senso carinhoso de bondade ifl!

abnegação. . '_.

***' '�;� ��
...�

A Empieza Industrial Garcia,
este prestígtoso estabelecimento
industrial que honra' Blumenau !IJ

o Brasil, f,oi das prímetros ci'xe..!
meter sua valiosa contrlbuiçãoí
para o Soldado Expedícíonarío.
Assim é que 5a. íeira enviou pa.-l
ra a Preíeírura Munícípal, 1.200:
lenços e 600 toalhas de rosto,

Doações como essas só podenr
enaltecer o espírrto dos que es

tão á frente da sua admínístra«
cão, nal qual destaca-se o Sn1'.
Ernesto Stodíeck, seu Díretorz
Gere'1te e Presidente da Associas
cão Comercial e Industrial de
Blumeiau.

para' B,erlim em fevereiro elesi,)

ano. Acrescentou qu� as orden&

para as remessas do ouro restan ..

t'8 para Berlim começal'am a se�

discutidas 'UQS lJfimeims" {l'ias do

junho: «Não t,ênho duvidas �

acrescentou - de que o restant,u
tenha sido transferido efetiva.,
mente para" a capitàl alemã';. In..
trona diss,e que' o acusada con...

cordüú com o plano de guàrdar.
a ul'etade desse t-escurso (120 to ..

)1e.ladas de ouro) ent caixa�for"j
'te \na Italia setentrional e pre"
parar as cartas nas quais seria:
d<eclarado ,o total que fóra en'"

\'iado para Pütenza. Afirmou que
Azzolini cumpriu -este plan,o jun..

tamente com alguns funiCinna..
rios do banco, de sm': 'inteira!
cO'nfial1.ça, entre as 6 e 7. horas
do dia 20 de s�tembw, sendO:

que «este trabalho f,oi tão benli
feito que não s� podia ver onde
estava erguida a parede do CO«

frei.
No ientanW I PfQ5seguC' Intro';

na, numa' tarde, celiO dÍ3\, Az..

zolini convocou uma Y'Bunioo, EV

que compareceram alguns fun"
cionar-ios elo Banco, informa'nrl
lhes que os alemães tinham ml11
extrato ,exato do íü'tal do. OUro!

I depositi:ldo ,\10 estab'?l<ecimento, e
que o total deveria sei' entl"egu'l:;
,1101' bem ou por mal aos .nazístas�
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Pará a solução das seus problemas
sentimentais, não confie, unicamente.
em sua coa estrela. Cuide, também,
de sua aparência pessoal. Por mais
interessante que possa ser sua

prosa, nenhuma jovem terá prazer
em ouvi-la; se V. não evitar
que a barba lhe comprometa
o aspecto. Por que desmere
cer no conceito alheio, sei a
Gillette é tão prática e eco

nômicaP Compre, hoie mes

mo, um aparelho Gillette e

passe a barbear-se em casa,
tôdas as manhãs, e011.1 as legí
timas lâminas <''7ilh;tte Azul.

comi) seja Bt\úUASSÜ1 CA.Ctn�rJ\� BlCU!VA� UJCU·
RIU�A, CfDRO, CANELA) PEROBA, e mitrâ 9ua'Udades.

- Sim... VceS é o meu Upo, :ião há dúvida; mas

isso não se resolve o:S:iim... pracis» pen.sor .. �

GARA.NTlA I'osmvp.: Cempre' um pa�o'"
d� dez lâminos e use duns. Se noo ficcr so ..

tisféito, devolva as oito e seré reembfjkado.
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IMAGINT1\tos, por um instante; que o

não fosse o maior produtor de borracha

do campo aliado. Que não contasse com uma

indústria de pneumáticos à altura de suas ne

cessidades. Que tivesse de importar seus pneus!
E que fosse êste o último pneu novo exis
tente 1 Descontando !l exagêro do armamento,
é isto o que está acontecendo em outros

países! Impressionados pela falta de combustíveis

líquidos, de peças sobressalentes e pela quantí
dado de veículos não utilizados, poucos de nús

calculamos a devida importância dos pneus nos

caITOS que nos servem. Outros países, porém,
menos afortunados que n(JS, não sabem para que
lado voltar-se. Um pneu custa uma fortuna.
Uma. fortuna que se guarda com sentinela à

vista. Pneumáticos brasileiros, feitos de borracha.

brãsileirá; gtlarnecem os veículos de nóssos trans

portes essenciais. E ainda sobra. uma boa cota

para as Nações Unidas! Mercê de uma política
industrial de longa visão, o Brasil não se vê

hoje a braços com as agruras de tão triste

situação. Cooperando nêsse gigantesco esfôrço
nacional, Fírestone muito se orgulha de poder
oferecer aos brasileiros sua técnica e srta experiên,
eia de muitos anos, em muitos países, traduzidas
em pneumáticos e câmaras nacionais tão per
feitos quanto os melhores do mundo 1 ".,tIas não

pense que estamos em condições de desperdiçar
pneus! Cada pneu desviado das Fôrças de

Libertação representa um atraso para a Vitória!

Porém, quando tiver que trocar os pneus de seu

carro, lembre-se de que Eirestone lhe dá mais

quilometragem sem por isso custar

ESTES CONSELHOS
11 Ionienha os [Jne71.� com a pressão adequada :II

Não abuse da velocidade " Não breque oiolcnia
menle e Ni;o colida com o meio-fia <I' Faça O

rodizio dos pneus G. cada {i.{}OO Kms, E prefira
sempre nHESTONE, a !J1B.l'Ca de qualidade.

I
1---

BATERIAS LONAS PARA fREIOS
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• e

valioso auxiliai" no tratamento da Slfilis, grande pu- I
rificador do sangue e veja como ficará ele .outro 110- I';; o mELHOR o os melHOQES'

c
• �

" rnem, forte; de bom humor, com apetite, sem dõres ir �'�',"',�""'�:'
conrormtdade � de cabeça nem reumatismo ou outra qualquer moles- ..···_··!(ó';,�����:.."',!','�-=-�:�_..
1'202, de 8

de.j � tia do sangue, que possa cornprome
..

ter a seus filhos. '1.:.'I 21 EC �,
�..;.",-�"""""-,."..,.----"""'"\"

Decreta �����7>!'�" i � ...."._...�.'!.��
"''- ,o: ill.�����".�<$�1�'B��:I;'�:r��"'20�:i�;l'.t'?iii.ld"'llii� l

--

Art· 1'" - Ficam elevados, a, partlr d� 1
.

de junho d.o I ���!.imU�",�t-<i'_�i;;��i;;â;';;:"?'·' .' i '

corrente ano, para o Padrão P, do Quadro Unico uo MUlJi- �,j'f,?C' r 'f" d
:,.PT· �.A .: . ,"d'.\;'\ _r:;(IIL) i Jnnílf Ó Sí!}�!'Ircipio, os vencimentos do Agente �il!1Dieipal de E5tatistl{�a,

I"
oncas {lO, 19a 0.,,:.'.- ,,':>1.15 _, L�fS no t:", ..orn ..go . I dbU' ü �[iUM

Art· 2' - Compete ao Agente Municinal de Eatatistlca .., ','f,,;i" Wj':' ..,
.' ..

percorrer toda a áre�. d,e sua jurhHiição duas ve�es no .:-n�' : Tonteiras '.�� rt�.f��í; ,E[n::a(ple�aZI O'S Manteifi8S a Fma flor
mmo por ano, com dtàrta e transporte pagos pera Prereí- � lvIão bahro ��� . Platulencias .

ii "� .

tura, pa ..a colheita de informações estatistieas. !t1
Indi

�. ::1 ,i Pa I. D, itaçôes ,

""
in '0<>5t00(:o

I

4t II-� _\.. iõ..1oO
· ,HldJ,I".'; ..

Art- 3' - O título do Iuucícnárto, cujos venoímentos

fI?
_1 ·0'" - .. '" • -�___...., ...............

Io.ram
elevados. �erá apostüado pelo s.ecretá.. ri:}

da Pn'Ieil�r�,
'

Pesadelos,
"

Dvspepsia
Art· 4' - Fteam orlados, no Quadro Unlco do "lumel' Gazes - Azia

'Pio, quatro {4} cargos isolados, de provimento etettvo, Padrão !'i

E, de AI:x!Har do .Agontao Muuleipal de Est�tjSt!C3.. � Dôres de cabeça � Peso no estomago e muitas
PtU agrafo unrco - S cargos, ora crtados; serao de

iili'; ,� _
,,"

livre escolha do PrefeU')
�.

outras manrresraçoes ;)S f:�
A', 'r t' �, R" ev '-d" as J i ... o

.
- " f r' I n fi � � ',:::.,'::•.-,:�.,',..".:,;.D - ,üga as a ctsp SlÇoC", em cone '31',t', entra- �l �t:l ,:lpá ef8�je De�tet? �ei lemd vBi�or na data de

_ 3:;<1 gU?li(J�1Çili}d' I � i,� ��.',:".'_�,'.'::.',',�,', ,,1
re euura iúummpa e rumenau, em lD ue uCLSlI1lJrO e i'!. \U) ,_ � ;:';1

1944. .) j� r� r r' � -""-r- '�"- v e- "",., 'TI �S1'
-·'1 C-:'l ilrr;'::'''' 1'-ler�.l ;f:·('It·r� "J ES·1,,�..:'�:.. d\'_1J F:·_'A_-:\.._ t... :.!"� .:.::-. ... ..-. :., e n ... :oIT..

<

f;A

PUblícado O presente decreto r.f�::!:r �;!�!��ta aos
I k{;:';::�,::::Ei�if:�;§g,:���t�:�:::SJ nnocoHco+,m:mIo:6;G1

quinze dias ·.dG mes àü'SBtenúll'o di) ano de 1944, e aítxa- ;.��z���:'�";;·_,·,�=;:;��.'·-'-.��n.".·-.'-''; �.""""=""""'
,,,,, -" t== - -

,

Papel a r'lo 'ano no Iogar do costume, I) A n� }� l't'j! u; .� Jl ii.;, I
Bruno Hildebraud I!! ._

1

Diretor do Expediente e Pcgeoal I\��tador «IE! B'&1iHF�.t�rt�$ "(\./,� E·.·.L I.M.
"

�De;�;to�D;t ·r�;-4-� B A R li lirl O R T E r�i
Dispõe sobre a cOilcessãiJ de auxilio, p,�rtl funeral, ii S�·<W,.ifv'1Ç�'lf'��-��-t:'��-:-o3>:��:->l.(<'-.�f!íFe o�.li.)+'�-4>-H-<{i���:�-o(?'ti'Í'j!�'�'�-4".���@ Seções de atacado e varejo

farome. dos funcionarios. , inativos do Mmüciplo. O;nJ n ri D "'" ... r.' '...,1 J li'adn�na Ltr1a precos fixos
_0 Pl'€feito Munici�al d(j Blumenan. m� .conformidade j úOClül1anB nO.llthlClal1011a nS I�r üH R'!b,l'

.
�

.L

do dH;po�ío no art' 12, item 1', do Decreto-lei n' 1.202, de �
!d!. ".. ,,= \ti,

�

f " Rm) Cãjrl��fGo�es RIO DO SUL
8 da aim! de 1939,

Decreta: I Compra e Venda da Thladmras para todos U8 fInS I CX8. Postal, 18 .. Telei. 20

, A.�t: }: - A fumB18 do i'un�ionl:!rio �I?{}sentad,o ou em
I nua 1 de Setem�ro .. T�18fDn8 1248' '. .

dll�ponw�lIdade, QU.8 falecer, sera concedida, a t�tulo de ', � � � _. _"�.' ',_,_ '> __ �_.' __ �_�. ,_ .. _ '" __
--- _,,_---- 'tt.....

'.

funeral, lmportaum!l correspondente aos proventos de um ��.-.:-�q;_�':9::�.��.�.�.5"+��·�m og).,.qot ... ,�_.�•• '6:".,�-�.��+.:;;�0 ��.�••,��•.'6'_.,\H+��.�+ . S

mespl'aragrüIO unÍco - A àe:speza correrá por conta. da Requerimentos Dcsi13chados .

Traba!har cmn· o [UnlCa
dotação destiqada ao pagamento dos proventos,

.

Alberto Knessêl', pede ligàÇão de 3gúa, deferid� -
.

Art· 2' -. O pagamento será efetuado pela respectiva Max Grassmann, idem rlelel'ido - Walter Thomsen idem POP'UUUl E IGRICOll 00
repartiçãO pagadora, no dia em que lhe for apresentado o deferido - Vva, Maria Ferraz, idem deferido - He!lwig

U'_l'U r: �"t �.'ll'ãU!;1m" B. EHGRIN ..

atestado d,e óbito, a qualquer das pessoas em i'amUia, Ín- Freygang, idem deférido __; João Olbrisch. idem de�erido l!�lH!.u;, u UliUIlil!, ...

dicadall DO art: 269 do decreto-lei U' '100, de 28 je Outubro - Ric.e,rdo Gropp, idem deferido - Gertrudes Werner
il(&fR G r=atrimfilio dia 8151"

'

de 1942, independentemente da condiç:ão de viver a expen· idem clelqrido - Empresa .�, Viação Catál'Ínense, licença J.:! U:lI

ses do iutiUvo. para construir, deferido - Carlos Kl'umenauer, Hcençã
Parágrafo I' - Terão preFereneie ao pagamento na para construir, deferido - Walter Beims, pede ligação de

seguinte ardom: ag a, deferido - Miguel Ratnichesck, licenca para con8-

1") O conjuge; truir, deferido - José Alves, pede ligação de agua, defe-
, 2') Os Whos; rido - CotUried Bachmann, liceuça para construir

aumen-J 'Oficina RADIO FUttKE
3') Os pais' to, deferido - Fabrica de Chocolate saturo0, licençr para
Parágrafo 2' - Na falta. dflS pessoas enumeradus no demolir e reconstruir deferido - Paulo J\'lal1tau, pede licen-

\ Atende todos os serviços de,
parâgraIo 1 caberá o recebimento li. qualquer das outras ça para construir, defer,ido - Caroline VQikert, p.eàe lice.n-l .

Raflios receptores
pessoas releridas nel:ite artigo, que tiver licado respoDsa· ça para construir rancho, deferido - Adolfo A, H. Penkuhn'J
veI pelas desp:ezas de Funeral. pede ligação de agua, deferido - Arry Olbrisch, pede; Serviços RilPid6S e Garantidos

Parágrafo 3' - Independe da prova de responsabilida vistoria deferido - A. Firma Eletro-Aço Altona Ltada, IH TELEFONE 1395
de de !lespeza com. o funeral o pagamento a qualquer daiS ce

..

nça para construir,
'.
deferido -

Empresa. Iml, o IlfCi.8 I I
.

Hua 1 de Setembro. 13
pessoas enumeradas no § I' pede licença paril construir, deferido - Hen!'iqua Gresühi. ""',.,....-.-�--'""1'"'---,..;

Parágrafo 4' - Desde que. inscritos no assento indi- ped� Hgação de agua, deferido - Dr, Lujz N; stotz, idem Ividual do fUllcionario, ficam dispensadas de provar o pa- idem - Osmar Ramiro de Assis, pede licença para retirar
Irentssco 88 pessoas enumeradas no art· 259 do decreto-lei a ,bomba de gasolina _' AtlanUc a cargo, CIO Alberto F.,

n' 700, de 28 de Outubro de 1�r12, Korike, por ter fiud, cont, derei'ido - Rh':lll'dn Buerger, pe·
Parágrafo 5' - O pagamento do funeral independe de de licença para colocar vitrine, deferido -- Germano Godry

qualquer formalídade judicial' pede licença para colocar l'eclame, deterido - Hugo
"

Art' 3' - Qualquer que seja o
.
provento, do

.

inativo I Radtcke, pede Hgação de agua, de�elÍdo - Germano Klemz,
falecido, não será inferior a Cr$ 200,00 (duzentos cÍ'lJzeir{)s) pede licença para car,struir, deferido - Herdeiro Kuehne�
a impor!ancia a titulo de funeraL . pede licença para domoIir o muro e colocar parláo, dere-

Art' 4' - Este Decreto·lei entrará em vigor na data rido - Helmth Wesphal, pede licença para colocar ladri-I
de sua publicação, revogadas as disposIções em Gmitrario. lhos, deferido - Augusto Reinhold. pede liC811çapara COI1S· I
Prefeitura MunicIpal de Blumenau, em 2Q de Setembro de fruir, dei'erirto - Empresa Ind, Garcie, pede Hoença pura
1944. 'construir, deferido - T- B. Zadroznz, ped� licença para

AUredo Campos reconstruir, defer do -- Carlos E. Schaider, pede vistoria,
Prefeito lvlunicipal deferido - Max Schreiher, pede vistoria, à'aferido - João

Publicado 0.' presente decreto lei nesta Secretaria aOB 'I' R. da Siva, pede vistoria, deferido - EmiHo BllC.kemll1hLvinte dias do mes de Setembro do ano de 1944, e üHxado pede vistoria, deferido - Gabriel F Pampinna, idem idem
no lagar do costume. \- Fl'ancisco Blohm, idem idem - Victor r'iech€r, idem

Bruno Hildebraud idem - AntnnÍa Camel', idem idem -::- Hugo HoIfmann,
Diretor do Expodiente e Pessoal id,em idem - RodoUo Seefed, idem idem Leopoldo Weise

idem idem - Herdeiros Hahn, pede i!cença para Cimstr�ür
muro. deFerido - Friedrich VeUerle, bMe licença para
construir, defot'ido - Ana Eschenhach, idem idem � Ulmer
L�Iront, pede ,�ic8nço pura. construÍ?, .deIGrido. - �swaleo IFwcHer pe1e Hcença pura coloca0 PElll.H'3, deferIdo -

Antonio BensG pedo HceuQa pau!. colocar ladrilhos deferido
I
_ Guilherme Scnmidt, pe{le baixa lmp. iud; e Pl'onssão
deiel'ido urna vez pngo imposto industria e prof, corrente
- A fira Iud. Maueira e Naxeg. L ada, licença pflrfi mUdil',

. plauta .de construção} de�eridú. &

Prefeitura Municipal do Blnmonan
Edital

""'-9'-;:!ii'���S��-�;;"".+-:"-.
.

Decreto- I el N' 3

-J\jud.e seu MaridO!
'Os homens de trabalho dizem não cuidar da

saúde por falta de tempo, no entanto muitas' vezes,
seu sangue carregado de impurezas, precisa um tra
tarrrento enérgico e imediato. ." .!

Seja bôa esposa, ajude o seu marido a se tratar'
Faça-o tomar, ás refeições, uma colher de

De ordem do sr; Prefeito, torno publico, que se arrecada,
durante trinta dias á contar desta data, nas tesourarias da séde
e lnteudencias distritais o imposto PREDIAL URBXNO, refe
rente ao exercielo corrente.

Os contribuintes. que não satlsílzerem seus pagamentos
dentro do prazo acima, ainda poderão) faze-los aJf o fim do
exercido, 'acrescidos da multa de 20%• Terminados 03 prazos [.

acima citados, serão extraídas certidões para a devida cobrança
executiva.

.

Diretoria da fazenda de Blumeriau, 20 de outubro de 194;1.
Alfredo Kaestner - Diretor

O Prefeito Municipal de Blumenau, na

do disposto no art· 12" n: I, do Deereto-Iei U'
abril de 19JD,

fofo AmAOOR (Ge SchoJz)
Recomenda�se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro; 569
$g_:U.:f�.��.-:t�t:n·�-:if���.,:+.�u� �� !1i:�\ti�.'t4-fB:t�í'!, '$> !t:�'Kü���

TOMEM

Uluno
.

erEüsnta�e
'.

.'

"SILVEIRA"

iP.. ;�".f:.� ..me=ld�de� 'ln", pÕem,
.m 'perif,O � eaú.d.e 4) a vjdaí come ..

5!t,n;: por uma simples- t6ssa ou 1;e'3-

f.ís,lo. E.t,,, mates, embora pareçam

a�m impl1r�Dda. cÍ�-tTem s�: tt'at3�.Oa,

YilI as;;;r�v� de mancira a. causar

�"rir.s aht>!r«:i!nento", T,da«' aa af-

1'��çÕi:;} do -AI)pnrelha rês[liratori�.
WIDa· f!�mp!� - gripPoi " b:ollchite ·ou.

r'2.:'itciado:. '.precisam, -de, � rem�d;G
repiilo e effic3". O XaropeS:;o J"ão
� r;!'I lnlU:t'ad() para estes

":;"':1. E' 11M' remediu

li" sabor "81'3<:uwel, para' "

llloc03.velbo6.,CNllIllllllll.

,'arope
Sa@ tJoio
1.ab. AlvIm li; trilHas - São Paule
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.,', ,.1\fl.Q 11', i�l ,Im lif\�F sa i)tf\�'m;���f§ffl, ��� 4 ��. e 8,15,h.I II' V4tI I. . J.::, Q) v � ','''9 jl.\l e a �JJ ""i &P 'V'd"/i;""CS""'· """'"' ..�.,._pU i;".I 7

W§i._�iema!.!'1SBRlmB!li,�.,!I,_iíD��,�,_.�m:.,���"'i�.!l��ª,;;:�],,;ffi'��0�ffJ;��;�0\"""�"E}2:"C;:�lli����::;:n.;c:�1"?".lL!��,zJ.-j2��
JOAN BENNETT é BILLIf BURKE :-, em fR/\NCHOT TO!'�E - ANNE BAXTER e AKIM TAMIRüFF, com ERICH

vou STROHEIl\I no pape] do _

Mar2chfll Rcmmel, na super máxima produção
"

: da "r'aramount" ,

.'

DONAMECE

Is Saias','
s»

Uma comedia finissima, fadada ia contentar todos os espectadores! Situa
ções duvidosas, e enorencadas,' iàzem desta comedia maravilhosa um dos' me
lhores entretimentos! NO' prógrama: SABADO • FOX JORNAL e o hílarieante
desenho; "DONAL.D E' SORTEADO"."

'

Co' Cinco 0'1 5
ii "

rco

, .
.

DOMINGO: o 'mesmo d��e��ho e mais a continuação da movtmentadlssima e
,

,

m6�êrna sede; "ftvelDiuras de Cbi[!u' Vir�H\lhmdO"
�-

SABimO: PI�iéa 3flUi .. 1/2 e ttU. 2,00 �, Balcão 2,00 . 1/2 e Mil. t,tiO
DOMiNGO: Platia 2,50 .. 1/2 e �4U. M�o -- Baicão 1�5tl • 1/2 e MU3 1,Otl

A emocionante historia d09 cinco segredos que o marechal Rommel não
poude arrancar de uma fragH mulher!

Nã? se trata? apenas, de .ilm� emp�;gant;. pr:Hc.?!a de
> guer�a que JP�e em

foco a flgllm da "Raposa Nazista" .. ; CIN-..:..O Co VAS 1-":0 EGITO , e,
.

an

tes de tudo, um drama de amor e aventuras, de rnlsterio e' sedução,' de odio e

paixão, de abnegaçãO e de sacrlficio . . que [amais voce poderá esquecer!
No Programa: FOX JORNAL e o interessante desenho GALANTE PROTETOR

Plat®a 3,00 - 1/2 g ���t !MDt] - 6dl��ªO 293@ .. �f2 e MUe 1,5tl
A' Noite: Plat�a Numerada Cr$ 4,00

.:�.
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PolURia no
�:: Washington, 19 (À. P.) --- O
relatorio publicado pela Casa
Blanca' a respeito das notas tro
cadas' entre Roosevelt e o chc,

.
Ie do Congresso Polc-Amerlca-
1110, Charles Rzemarcv diz que
este, diTig:iii1i(lo�iS'e ao presíden-

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

®����E���'�"S® â vlImdª �as
f�mg�;c�aS ta Or���rã�$.

-

Vale' de. Uajai
Não são considerados Empregados

qs agentes de capitalização estão compreendidos nalcategoria dos que trabalham livremente, percebendo comis
são. :não sendo considerados empregados das empresas on.1
de �raba;ham - resolveu o Ministro do Trabalho.' I

Férias de
.

Empregados
'.

A Companhia Textll Tl'isngulo Mineiro, estabelecida
. em Uberabil, Eatado de Minas Gerais, requereu autorização
para transformar em indenização pega em dobro as ferias
de seus empregados.'

.

.

.

. .

'

. Ouvido a respeito, o assistente técnico, ar; Evaristo de
. Mar!le,s Filho, assim se manifestou; .

. "De acordo com ospareceres da Comissão Executiva
.

Textil e do Departamento Nacional do Trabalho, opíuo pelo
Iddeferlmento do pedido nos termos do art. 1t do decreto
lei D.O 6.688, De 13 de julho do corrente ano. Não se in
cluem na autorização as atividades julgadas ínsalúbres; Inem estão abrangidos os menores de 18 aDOS e os opera-

; rios. que. jus1if!carem ne�essidade de tratamento �e �aud�.11AdemaIs, a Irnportancíà correspondente ás Ierius regais
de .15 dias deve ser paga em dobro, além do, trabalhador!
receber (). Balaria carresponríente aos dias normais de tra-lbalho". .

o sabão

"VIRGEl\II

.>')f>.13Á��:RCfft.t
. ESPECiALIDADE

C]A UT�·T71r·T Il\lD !II�"f[f' ,11( g �n H","nTP\ � �,:<' {1:L1'··.. ·1 -R c> "-l',;;tr-.orL, 'I

I
_ -. . �.ffL. /!..Jlj� .A,.'� ·Uv w. B..�.lrlíL ..; \\J: ;À'.a � �.t:...:�u , L·Av!."" -A-t.\-'c,;.:l,., l.l..\._{(.l;

l'ilCOlliBllda'sa pala Hospitai8, colegiú3, s:O. pda 3ml afialid�de Il,sinfuntürrÍ3 i 1
-

-ll"�
. "N��iAAljjWfj%!-'W�!;"';:T';�:;J:::..::',:'.t:'G:lE:'23Z�wLf:-:;:.:&;:;.z;;;:Z:::ii�.li.���?..:r:'�;���-:&J,T�J:���i�"!'�������;
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