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'I'erça-feira, 11 de Janeiro de 1944 III Dr. Achilles Bidsi�i Diretor Responsavel -IIi

M fazzrã Q. G. Aliadu em Agel, 10 (A.

OSCOU a,Z' g'raves acusa f.) _� Ar uncia-se que lia frente
,
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do :j" "Ex<,rr;:!) verificou-se uru'

ava.ico de duas milhas, sendo

ç0-.'es ao Governe Espan'. hoI capturadas diversas poslcões.
Não ha not'cia de relevo nas ati
"idades do 80 Exercito. - *:+:* -

Londres, 10 (A. 'P,) ...:c: O ndio de Volkhov e, nos ultimes dias, Â aviação aliada atacou o por- Q. G. Aliado, Argel, \10 (A-
de Moscou faz, 'hoje, grave acu- nossas tropas fizeram varias pri to) de Ancone com aviões Ü� ca- P.V":'_ Iníormações vindas da

sação ao governo espanhol. Diz sii:neiros entre eles. 'Fica assim ça e bombardeiros. frente italiana anunciam que as

el-e que a Espanha nem apregoa- estabelecido que os espa-ihoís
- *** - t1'O{)I:'18 alemãs foram espulsas da

do 'ultimamente constantes re- co-nínuam apoiando secreta e Argel, leI (A. iP.) - As tropas localidade de San Gi,stl() a ponta
tiradas dos membros de sua Le- abertamente os invasores nazis- americanas do 50 Exercito con- de baionetas pelas forças norte-

g-ião Azul do Estrangeiro e que, tas». tinuam sua marcha contra Cas- americaaas, apóz violentos en-

no entanto, esta 'divisão ainda sino. E;m outras partes foram treveros, +-+-+...._",+-+-.-..-+,_;_+-+

continua combatendo no 'front .-.:- ..�.-.� ..-+-.-+--:-+ �_ ...._+ .........+-.-.-+-+-+-+ O+-+.. ---:-+�+-+-+-+-+-.-+ S f t'U I . w;'u 'C. o '"....-

O ia novamen e gerir ao governo no sentido (�t:
oriental, sob denominação 'dite- O sucessor de T"t"" b t Ih t I obter fundos para atender ás
rente. ((No dia 'vinte de Dezem- I anica a a a en re a e- bombardeada
bro _ iníorma a irradiação mos- von Mannstein

'
.

.

.

. , despesas de guerra. O 'did:eri
. ,O. G. Aliado em Argel, 10 das industries paulistas, sr, R(!�

covíta - uma agencia espanhola maes e russos
I
tA. P.) - Anuncia-se que aviões terto Simo:nsen cleclar:Ju, qU3 o

declarou que o�ultill1o contingen- Es t!Ücolmo. 10 (A. P.) - Um
d di 1

_ '

'11 pesados da llja. Forca A-er::�a Estado de São Pauk) jmnais ne�
te da Divisão 'Azul havia' volta- ]·'Üinal. desta c.apital anuncia que *** I d 'Os rus�o' e a eumes n 1111 la-

>
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Americana atacuram 1100'amf�nte gou o apoiu ao esforço de guer-dO ao pai.s� ,Ma.�, a.{verd1id.. e .'. é. o :IuaI'echaI Von Hunstedt será 'Mosmu, 10 (A. P.) - A én;is,- res ,de tanques de todo" os tipos, f
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es'ta-{J'·, tr·a\,·..,'llldo a nlal's tl'ta,'11'ca Sofia. l'a rara en T>'�lTt,ar ,il SltUilf;i:lO, t
I

�� ain a 10J€ se encontra,m e- o suceswr o genel'a von I ann- sora ·esta capI a aca a e lU' 0'1' u
• '. '

,'�'l1árjOs espanhúis nos setores st1ein na frente oriental. \mar qtte varios mílhões de �ol- batalha de todos os t'empns. .-.-+-+-+-+-+".,.,.,+-,+,-+ O +-+-.+-+-"-+-+=+:-"7'+-+

'+-.�'.�+-..-+-.-+-..---:+- O .-+-+----'.-.-+-+--+--+-+ 0.-+-+:.....;.-..-.-.-+- ..-+ 0.-..- ......+-..-+-+-+-.-.

Objetivo
.

de Tito: Sistema de c;On�:uaR�m���- Guerr:!�iros'O·efesas do Adrleatt·co Estoco:lmo, 10 (A. P.) � In- na
... ..

'

.

. .or;lllaçôes de Budapest aqui
chegadas', i'evela�n que toda a Mosequ, 10 (A. P.) -o Revehu- fo'rças· russas e a1em,is. O co�

ra, procedenl,es do Adriatico. R\.Vmaln$n está em plllnioo, em
se oHci>almente nesta capi:al, que 1lluniaad.o do -MaI'c'chal S1.i:'llin,

Anuncia-se. ainda que outro:; con conseqúencia da violent::l e es- os guerrilheiros polon-ezes já co

tíng,entes it.alianos etão lutando

l
'llliagJadora ofensiva qUê (l excr-jt �neça'ram a tomar parte mi ba

em colaboração com os guer- cito russo .,es�á desfecl1lando S8- t,a;lha que se está tr�vando em:
rilheiros. bre ú ternlono rumeno. pleno solo da Poloilla en1i'e as

Foi afundado
Recife, 10 (A. No) - A destcul

cão do corsarío nazista que ten
tava burlar o bloqueío alifl!do

assinala mais um expressivo exí
to

_
dá. 41a. esquadra naval ienn

cooperação com as forças aéreas
norte-americanas encarregadas

40 mil francezes já foram

fuzilados
Argel, 10 (A� P.);-

Autoriza-I
sílaram 40 mil írancezes flor oíe

das personagens aqui. chegadas. Tecerem resístencia passiva ou
recentemente fugidas da França, ativa. contra as tropas alemãs
revelaram que os alemães já Iu- de ocupação. .

Londres, 10 (A. PJ - Espe
ra-s;;:, a qualquer momehto a que..

da d'e Banjaluka, sobre a qual
o., guerrílheiliOs do g,eneral Ti
to estãc fazendo fOl'tissima pres
sã,o, O g�ueral !ITiro(tem�agora {Co

�lO obj'etiv'Ü todo.· o sistema de

defesas alemãs na costa adriati
a, Seus gcuerrilheiros d·esem
p{�nbaram com sucesso uma

arrazadora ação sobre
-

o segun
do exercito de tanques di' Rom
mel, 'lluma batalha que durou
dois dias e, segundo :) comn,ni-,

cado do general Tito, já captu
l'8.1'a111 diversos lugares de Ba'n

jaluka, estando agora travando
serissimos combates de ruas e

obriganclv 'os alemães a recua

rem d,o distrito noroeste da d
dacte.

A «Divisão de bolso,> italiana
- que inclue a «Divisão d:� Ve
nezia;> acrescida dos comp'::men
tes da ',Divisão Garibaldi,), to·
'niOU parte na batalha contra os

aLemães na Yugoslavia -e estio.
.agora abrIndo caminho por ter-

Os AlemãeslSentenciado á
4' .,_. I morte o Conde
._,on Irmam Ciano
Londres, 10 (A. P.) - A agen

.:;Jjl n-otid,?sa i'I. lem.ã a::lU�cia que

� exerCIto rusSlO atll1gLU a, 10-
,�.a:Iidade de Sarny.' ,

Sarny fica 35 Ip.ilhas a tJ'es1!e.'.da
fronteira polonesa de 1939. A

polésia é o maior «condad{):) da
polonia de ant,es �da guerr<i, dos
que se acham ao longo da, fron-
teira da Russia Branca. ! '.

Londres, 10 (A. P,) - A agen�
cia alemã DNB. anuncia que o

cO'nde Ciano foi sent:�nciado á
morte pelo COlUielho Fascista de
\�erona. Tod,os us outros memf

brDS do Grande Conselho Fas
cista que atuaram contn', Ml1s::o�
lini, colm uma unica excepç�J(),
fOliam tamhem condenad:1s á

Jl1-dJ:Vt\

Encerramento da Campanha
do livro para o combatente

campanha, que é destinada aSi

nossas forças armailas, deverfoi
enfregar os seus donativos atél
a ditl: 15 do C{)l'relHe na biblio-I
i'cca da PrdiL'itura tv1unicipal.

Dia 15 do corr'eUve ellcerrar�

se-á nesta cidàde a camp,êlü1l1a
do livro' para.o co:m:barente.
Todas aS pessoos qu,e contri-

buírem para ;Bsta oellemcrita I

ANO XX NUMERO BD

no litorâ:l brasileiro
corsario raazâsta cadas do ocorrído saíram em' pel

siguição do navio inimigo ata

cando-o; e afundando-o em S2r'

guida. il i

um novo
patrulha uorte-americar;o. O cor

sario reagiu conseguindo ann

gir O avião mas neste momento

já as unidades navais cientâfí-Qne'.900rreu a ação aérea naval
nenr tampouco o porto brasílei-
1'0 para onde foram conduzidos
os prisioneirus nazistas.

�

As au

toridades porém, não proíbem
que-se divulgue que o Iatu, teve
togar apóz a unidade nazista ter
sido -avístada p01' um avião' de

do patrulhamento do Atlantico
Sul. As autoridades navais norte

americanas não divulgaram os
hnenores ,detalh�s do fato (até
que o mesmo seja ânunclado ofi
cialmente em Washington. Pelo
mesmo motívo não pude por en

quanto ser reveladn o local 'cm

de chinezes

Ch�ngai
Prisão em

--,-=",

1300
intelectuais chínezes

'

em

Chuuquing, 10 (A. P.)
-.

- Changai nos ultimas 15 dias acu

Anuncia-se nesta capital,. que os sado� do atividades antí-japo-
japoneses prenderam mms de nezas. ,

.'

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ o.�·--+-+-+-·-·-+-+-+

A I uta na frente italiana
ocupadas outras elevações pre
paratol'ias para a ocupação des
ta cidade, eni.1UUJüO que as tro

pas britanícas 'estão conquistan
do outra cab-eça de ponte.

Reunem-se as classes
Conservadoras

dos das classes conservadoras
dos Estados, de Minas Gerais, S.
Paulo, Rio Grande do Sul e Dis
trito Federal discutindo não só
mente sobre a criação dos im

postos sobre os lucros extraor
dínaríos como outras medidas de
Ordem geral que pretendem SlJ�

***-
Rio, 10 (A. N,) _::_ Estão em

reunião permanente, que se pro
longará até as 17 horas de ho je,
quando se encontrarão com o

\Ministro da Fazenda, os delega-

polonezes llleg

Polonia

declara mesmo que as troi�fls pu
lQlleSaS estão ajudando os rus-

sos a expulsa'-.r as tropas 'nazis
tas do territoriü polonez.

líticos, d1{�fiados por alguns li-I atitudes. Foram esses 'fatos i'ld
deres revoluciü:narios da Ameri- quiet,antes que inspiraram' 'o se'

UI do Sul, 'p�·o!põ;e. o eS,tabeIeci- ! cretario, de Estad!O, sr. COl'd�l!
me"to ele rBglmens em linhas 10- J Hull, a ',pwclamar que a segur.apd
tdlit,UÍdS. Há mesmo a evidencia I ça do H:E1illü::�feril() e o -esforto
rL cortxão definitiva entre v í de guerra das �iações unidas d_e�
atuaL gc\cr.no revolucionaria 'da J ve constitl!ir uma pWOCUp'lÇ60:,
Bolivid e o r-egime que foi esta- superior ao r-eco'nhecimclllo do
belecido ',F, Argentina há alguns gov<el'l',O boliviallo. Nunca d-êve

rn-eses, por lideres militares., com ser :esquêctdo qu'c o Hemis1'ó'ri::J!,
o mesmo programa e as mesmas está 'no momento sob iun sinistro

e subversivo ataque do Eixo, as
.-•..,---+-.-+-+-+,..,......-+-. O +--+-+-+-+-+-'h-+-+-. sistido por diversos >elem8\ntos,

A 8 I
.

t I 'C b· ciD propri-o Hem isfer itl. Não ad�
U gana a aca- , aça-slI marlno ;miíra qUB u sr. CO,rdeU tLuU t'5"

ria a Turquia incorporado nha aprovado a sugestão do COd

\X!asll'l','llgt'OJ1, 10 (',A. P.-) -, O f R ',fJ'
, 10 (A N')' O 'M' ",[,. mité de Deresp 'PO!,itir:a do CO:n 1 i,,",H , .•

- llU" 11()
tO" C-:ol'dell Hull di"", ....

B 'I I r
�

I' -1- 1\'1 '1 ' I j' lleIl e. SI. - o, o _o"�

ureau (.(� lhOrmaçOes (IZ que t,a 1., ann la reso veu mam ar ,'il- ,.', d ln a 'A'Ule"I'l'ca T a11on·a p:el'B I'·, d - ,

N I
' ilm a qt c, - 0- � ,·0 -

a u gari I esta s'-� preparan lO C{Jll'p�)!rar a Força ,ava no I
manece solidamente unida, ',om

]JilJ'a atacar a Turquia, que não l�ül:�J�eSLe (�:n_ s:de n,a.,Cl�lad-e di:!
�xceção da Arg:entina 'e novo,(ic�'cdit� qUi-� p:ermane(� neutra R��lle o caça-submatmo ,Gua"
,O'jme da Bnliviü cuja poJiti�.ai<� ü. 'Ílm da gucl'l·a. raJa".
1 e"'d .

1
. '.

'

d' 1
. t;ca e ISO aClO1H.Sn10 l{) orna 1CO

+-+-+--'-:�-.-+-+-+�.�+ o +-+-'---.---.-+-_,+-+--+:-+-+ se toma cada v,ez mais pronun",
dadw'.

--

.-��.---+-.-.-H--+ Preso o bestial a�sassino I.-.-.-.-+-.--+-�-.-�Ataque aliado. -do menor Melqmades Rennem-se
R·
.,

-----
, I do por diversos botequins e que

-

,..

ata·.·· .. orna -Sã,o PaulQ, 10 tA. N.) - foi as 2 horas da madrugada, diri- OS exercI os
preso, na vizinha, cldade d� giu-s,e pára o nr. 1,5 ela Rua 'dv .

k n' sSil�ntos, o CdntillOSO Mo�{;yr de Comercio, onde sabm - estar dor'" U
.

ra· Iano
Andrade, que na madruO'üda de minó) Melquiades. Acordando·Q Moscou, 10 (A. P.) - Noticia-
'. b

, • , •

lodo corrente estrangulára o procurOU mnUZlr o menor á pra... SIe ,que o 10 Exel'citü ukra!niano
menor Melqui:il.des A lvar.enga, d!� tíca d,e atos cOl1denaveis, sendu está marchando rapidamente pa-
13 anos de idade,. MOi;lCYl:' depois a sua proposta r.ecllsada pelo ra '() sul, afim -de· >e'ncontrar-'s'e
de preso, foI coinduzidn a Ilal garoto, Foi então que, passando com: o 20 Ex:erótü.
Defegacia :Gnde confess'ou seu i1 mãü pela garga�1Ta do menino. As forças do general Vatutín ,

crime, dizendo que tinha passa- estrangulou,n, saciando em se- tá ultrapas'saram 19 milhas de
do a �10ite do dia 31 hehenlcan- guicta s'eus bestials desejos. distancia a lepte de Venitsa. '

Washington, 10 (A. 'P.) - O
«Evening Star,.;, comentarido, em
editorial; o reconhecim,ento do
novo governo boliviano pela
Argentina, disse que 'O Hen1isfe
rio está presentemente 'sob um

subversivo ataque do Eixo au
xiliado por diversos 'elementos
do p-roprio Hemisferio e que o

nO\'o vegíme da 'Holívia ofere...

oe ao Depa(lft'amieuto' de Estado
:U'ma implOli!ant-e questãl() díe es�

tudo. Discllti'ndo a troca de te

legrinnas entTie o 'üepartamen-I
to de Esla'dp re o Comité Pa!n-l
americano de D:ef.esa'Politica,
disse {) '!Evening Stal') que esta

oTga-nização nzo recomend,()u o

reconhecimentn de novos gover
nos ant;2s que 'fique d€ternlinado
�e os mesmos 'cstti{) uu não d,e
aCOlido com os prinCipias de d2-
tesa intre-aniericanos. Natural..:
me.'1t-e, a maioria das republicas

sllI·am-erícana� concordará (om
(] Departamento de Estar!;) dos
ES1;ud{Js Unidos, que 'já tornnu

publica a sua intenção de delon-
193r o reconhecimento do gover
nO revolucionaria boliviano, 'até
que as cir,cunstancias 'e os ant2-
0edentes do mesmo tenham sido
devidament,e investigados.
O referido editorial acrescen

ta: ,0 prog'rama de partidos po-

�.-+--.-+-.-.�+�+-+-+ 'O+-.-+-.-+-,+-+-+�.-.

O Colar da "Anunziata" parai
-

o ma' r'-e
-

ch'" I' S·· ta II" n \ Es t'Ü(1()lmo, 10 (A. P.) - Um

� á
. i despacho de Roma informa que

.. Londres, 10 (A. 'P.) -=-- A radio, é a conderoração mais alta da mo I a aviação anglo-norte-am'erica
de Berlim transmit-e uma noticia narquia italiana. Em virtude diS-1 na, d,esfechou ir,emendo ataque
do jornalde'R:nma'«La Tribuna{-, so - acresoemou a, radio ale- sobre Rdma na noite de hont'em,
s:egundo a qua,l,�a'ReiVi�or Ema- �l1ã - Stalin, é agora "primo; do

[
tendo causad� grandes d�nos ,na

nuel conccd<eu ao Mar�chal Sta- Hei da Italia»,'poi3 � ?ut�rga da- cida�Ie, incluslve .nas resld-encEls

Jin O oolar da «Anunzmta", que quele colar tem ;estEl fmahdadc. p�arrtlculares., .

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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REABERTURAS DAr; .\ULAS

1*" Procura-se 111"· Van de-se III Compra-se �!::r��np��d�����ia � �: i�;��:���
Curse Pré - Fundamental

�

I: de março:.------,-......----- ..meu",,_ , & ...�• .."",....."". _"_.0 ' __'''''''',""",__''�M'W " ,C .�,.,.

Curso Fundamental SHCUlldário t· de março
Vende-se 1 penteadeira Compra se 2 Me chiuas de Curso de Dactilngr17íia

.

I: de março
com mocho e creador mudo, CostUl'fi ZfO-Z!1.0, psgumen- Curso de C08tU::'U I: de março
preço de .ocusíão. Informa- to à v.sta. Múslca t: de Ieveríro
-

sta redação Ate lter Paulista, Rua 15 de
_coes ne t_ t',. fi

EXAMES DE 'SEGUNDA E'FOCA E DE AD�n''';;SAO-._-- Novembr(l,__?7�__ ao Curso Fundamenta! Semmóário 10 de fevereiroVENDE-SE uma MDql1ina
NOTA'. ,�'" candidatas 80 exame de admissão ao Cursode Escrever, Remington cem GOID.pram08 :\'Iot\)l't'�, ,el(>- c:.."

carro de 29 cmt. em ótimas fundame!1[al queiram apres entar.se no dia i: de fevereiro.
tricos, nsrulos, (le 220 V, TRI Lcondições 'preço 3,000,00. . MA CU ,A

IoIormeções Oito Wille orn 110m f'�ta�ln, Ofertai' Jardim da Intancla 27 a 29 de janeiro
----

. ii, (!{Illlll. n r ud. \Yal i OI' Curso preliminar 27 a 29 de janeiro
Vende-se um Terreno situado '<.1 ....q 1..:/ J_ [Cursa Pré - Funrlameutal 24 a 28 d·) fevereiro

na .Garcia. l(ua Amazonas (rm ,"� .11I]l, I ,� >'. I Curso Fundamental 24 a 29 de fevereiro
frente da Praça General Osório} ---,---�-�_. I NOTA: As alunas do Curso Preliminar fomente serão
COI11 cerca de 2�),OOO melms _•.• � , ,"'." ••. a_. �a � •• �_.,. � q

matriculadas mediante cartão d� promoção. Para a m!lt�·f·quadrados com uma casa de cula no prirul:'iro uno do mesmo curso requer-se certidão
,

le d! b feilori c:.erio Iilatelista d!_lsI'J'amatéria e (iIVerSSOS em el Orlas. '-' de neseímento.
R I 'f cnmprar coleuõr sInformações com cor Oi o

As alunas' que tertnlnaram o curso comp, Il',mentar n08
F P· t

. (albuns) do selos pustaes .'I"reygal1g, roprre ano.
grupos escolares, para serem matriculadas DO 8eg�n,uoOfertas sob P.F.98 a
ano do Curso Fundamental. devem apresentar o seu dlplo-

..�.- ..-.-•.- •.:.......,,�.��+-+ rOI'ação desta folha. TUa devidamente registrado uo Departamentu da Educação,
r\FINADOR DE PUNO -, .. , .. "' .. Mffi .....d. __ • _'h � -�

Blumenau, 9 de janeiro de 1B4"1

!�,f��I?05�:�;br;,er�J�L� C:;'.'� A'H1�d�ruE n�'t� �IfRro I·�·�· +;H� •.-+-+--';��. ;-.-.-
-.

T;;b�ih�
1"·!.X···p,�,'E

..

_;:e;;IYK�·we;�:';;�_b_;:·�";,"·"'_1
l1Ba DBwgama Her),,0nasI doO .

, ,Pi. lJ 1Lu fJ.1! ic � t�� ��J! Florianooo IS, . �.
IthnnclluUi -_ S1a. (a�arh_u� Portaria 11" i5, de 27 de Dezembro de 1943

ITintas e vernizes - Materiaes
o DELEGADO REGIONAL, do Ministério do rrrabalho,

para pinturas em' geral lndiistria e Comércio. no Estado de Santa Catarina. no uso das-

r" t k
• �. i I atribuições qUB. lhe são conferidas em vir tude das leis e regu-

L ���_:'::::_���.!f::�.�_ ::���X;?FriÚ;frf:re °F�IT�;), ����S:���I�e?O:i���� ���:
dical, devido por todos os empregadores, de c�l1fofmi�ad� �om
o disposto no art. 586 da Consolidação das LeiS do rraoa!Jll?,
devendo. paia conhecimento dos interessados, ter ampla p��II·
cidade, por meio de Edital, que será publicado 110 .org�o ofwlaI
do Estado e nos demais jornais desta capital e do mfenor.

Registre-se e Publique·se.
Florianopolis, 27 de Dezembro de 1 H4:!.

ERNANI DE OLIVEIRA -Delegado Regional.
***

Portada O' 16 de 21 de Dezembro de 1943
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Procura-se um Aprendiz para
a Vulcanização de MAX PREI·
SrG, Rua Porto Alegre.

, Assinaturas
Anual Cr$ GO,OO
Semestral Cr$ 85,00
Colonial o-s .20,00

Numeros·
Avulso Cr$ 'O,:W
Atrazado C"$ 0,50

Procura se comprar uma bafe
ria para jazz-Musical. Ofertas
para Jazz a redação deste Diario.

Procura se alugar uma casa de
� moradia para familiaí de 3 peso

I soas adultas. Informações com

o Snr. Zander na fabrica de ar

tefatos de Madeira Schlossrna
cher á Alameda Rio Branco) 2

Procura se uma governante
para '2 meninos de 7 e 8 anos

Condição: saber lidar com
-- "Cidade de Blnrnenau" não creaneas, falar perreltamente

se responsabiliza por conceitos; o portugues e ser Catolica ou

emitidos em artigo:; assinados. I!. Protestante.. Ordenado o-s
, 300,00 prll' mês (' mais a via-

.

_ gem para 80' Rio. - Cart&�-�-------._---

com retereucía e rp-trato a

Atenção: Dna. Ruth SeHflg. Rua Came-
! rlno N.: 64-66, RIO.

LENHAI .��

I D�����!ce�Sa!.are:li�! da

I· Rua. S. .Pauto um cac�orio�o
. preto, de grande pstlmn(:ao

�.,;...,;"....._.........-- ._.�----; que atende pelo nome de
··chico'l. Ouem souber ou

prestar infurmaç;)cs do para
®-..-.-..

-

••�++.....+•• ·.·.�......0 deíro do "chico" será bem
• ® rfcompensado, com t) sr.

!, Â (; ap i., a, I,': PiaZeI'BS á Rua K Paulo ou

i ; • nesta redação, 'I'el 1099.
- .� .
, A casa que tem tlJdas 6S : i
= artigos do mais baixn : !
! preço ao mais alto /:

.

, GRANDE SORTIMENTO PARA: :

i ALFAIATES :;
i Rua 15' de Novembro 505 :
: . fone 11 07 • ..

..
,

,0
@�·�·��·�*·�··.+·�·�·e

- Colaborações recebidas não
serão devolvidas e fica sua pu'
blicação a criteriô da direção.

Lenha seca ellP!wiaJ. faCil sua
encomenda Da USINA REMA

rrelefollBt lO�a
Blumenau

7', andar - Foue 2-70<17
Patrimonial Ltda4H Rua Pelipe de Oliveira 21

A m-;i;;�p·;'i�lt;-cíf�anização de sorteIos e colonização �iE�:iOOi!.� SÃO PAUtO

mensais 8urtBios • Bonifioação! - ConstruçãO I - HSBmbslso I

.�,.

o DELEGADO REGIONAL do Ministerio do Trabalho,
Industria e Comercio, no Esta�o de Sal�ta Catarina, .

usando d,asAv; sO a' Popu I acão atribuições que lhe são confend?s em :rulu.de da.s lees � r�gu,a'i
.' mentos em vigor r, fendo em vIsta a mexlstencl� ?e �mdlc�tos() Sn· Dr, Líeio Porteii. delegado de Higiene deste de Agentes ou Trabalhadores Autonomos e ProfIssIOnais Ltbc·Marca DBtaJhes Preço MUn!eiplo, comunica a popniflção em gf'l'al, gue tendo. rais:

.Paxrnan 12 H.P.E. vertical, movo ao lado 20.000,00 surgiciu Besta ci.dade aiguns. easos do V
..ARIOLt\,. Uh,riUj' RESOLVE: fixar em vinte cruzein.ls .

{Cr. $} �O,OO)" a .Hn,.R' b 1
.

,I' I 1 •

'')'_).000,(.10 LI I ii'· 1 1 S I I d d a e tld
.v ey 8 li) movo separauo \ll: CiL(IUlfa - um p(!f�to espeCIal para V8ClnHr no lOSpltll.: JvIUlJ!Clpa: podancia correspondente a? tmposto mi J�a, !,<�VI.O n a.Rob�y 18» movimento por büixo 25.000,00 Fõte poeto vncinnrá durante tor]os os mas e a vncma de Sindical de grau supeilor e fundo Socm} 5_'jm�lcal. peI?s A-Robey 30 ,J) cillOV. por baix lJPzo .:1 500kg. 34.000,00 é gntís, géntes 0LI Trabalhado:�s Autonomos e ProfrsslOmus LIberaiS doClaiton�LiDcoJn 42 riFE pezo õ.500 (g. rüillt11eto 50.0; 0,00 Dr. L I C I O 'p O R l' E S Estaco de Santa Catarrna.Lidgerwuod 40 H·n·R grupo a vapor, completo 40.000,00 Delegado dê Higiene Re.!J'istre se e Cumpra-seMarshaH

.

22 ».: grupo a vapor, omp!sto 280CO,00
.

_ Florianoj)o!is, 27""de Dezembro de 1943. '

Robey 20 '» conjunto semi-fi.xo 26.000,00 mlllll�_: ;""""","�""!!lmJi"'&li""i!lili2;»j.��""''''''''''l4klr�''''''''�,��� = ERNANI DE OLlVEJRA- Delegado Regional.Lanz 32 '» em otiruo estado, completo 48.000,00 Dr. Ríllbens Wafllbach.' ***Marshall 30 '», refOrmado de novo 4f:l.OO{l,OO
CLINICA MÉD1CA E D I T A L:Flexrg�lDErgAst/ idem

.

46.000,00
COR1\.Cl\O � PULMÃO _ RSTOMAGO _ FUUnlO _ INTfSTiNllS _ R!NS
REm�ATHmO - mAT�RMIA - R/liaS x - ELETROCARDWGI1AFU\1 caldeira tipo !c:cüIUoveI de SS rol de !:1uperíicie

CUilsultorio e Rcsidenciilde aquecimento, eúmpleta e reformada 68.000,00 R li A B O ii( fi E T I fi 0, 21 - f () N E. 1258.1 calneiru '(Ciclope" mulH.fubuiar 45/50 H. P. '

COllsuitas das 8 ás 11 !l das 3 i!s fi horasmuito rêrvrçad�\ 55.000,00 mi �__".lW!__!lt.'.Ic...,�.•�_"..,...,.,,�-_-,��·-"'-"Iii-_�-"",,-�Ili !UIraldelra horizontal, rnuHi�tubu]ar, usada, perh;i·
ta, 50 a 60 m2 de 8uperficie � 120/150 H.P.E. a
ser- reformada antes da entrega � 60 dias. 110.000,00

1 caldeira vertical ulemã á vapor de 9 H.P.E. ,1 m2 12.000,00
t caldeira de 12 H.P.E. - fi m2 80 �,pressão J4.500.0n!1 caldeira de 6 H.P.N. em esta;!" de nova 1 m2 80 S. 20.000.0'0

•__......,,""'I"".lormaçõ.. 011. Wlll., Cai.. PoslBl 98. m.m....

I

Adquiram uma apolic9 da "A Patrimonial Ltda." e concorram aos sQrte!oz
mensais com apenas 5$000

__�� �.g�.�!� ...:::!: B!_�:_�enau: A. !.e)�=-__}3y�"__Ç! !�k�!:2=�"�,�__?_J ..��=��=.�

Locomoveis

Pelo prc.'.ie!lIE (diial, íomo público, pai a conhecimento dos
interessados que, n:1 forma rio art. 586 d;:j Consolidação das Leis
do 'l'rabalho, aprovada pelo Decreto lei n' 5.452 de 1� 5-43,
para fia;; ..:10 recolhimento do f1\IPOSTO SINDICAL, devido
por todos os elTI[)fegad<?re�, e�pregad_os, agentes ou trabaH:a
dores auíonomos f': profl5slon;lls liberaIs, deste Estado, desig
nei, para as locaiidades onde l1ã� (xis tirem �geneias do Banco
do Brasil S· A., o Banco Industria e ComercIo de Santa Cata
rina S. A. (Matriz e filiais). Não existindo na locaiidade agen'
das de um ou outro Banco, \) recolbimento deverá ser feito na
sua agencia ou filial mais próxima. O recolhimento do Imposto
Sindical dos empregadores detuar se-á 110 mês dé Jalleiro de
cada ano e 110S empregados será desccnlado no mês de Mar
ço e recolhido em Abril, anualmente. Chamo a atenQão dos in.
teressados para a fieI (rbsel vancia das disposições da Consoli
dar;ão das Leis do Trabalho, pubficada nu Diario Oficiar da Uni'

. ão, de 9 de Agosto do corrente ano, C� �lare('el1do que, () l1ao

I curilprimento do. d,ist_?osto na. ref�rida C'.nsolidação dentro d�)
prazo legal, implicara na apllcaç1:lo das multas de dez a dez mIl

I Cfllzejíüs (Cr. � 10,00 il Cr. $ 10,000,00), segundD a natureza
I da inrr::Jçào H as condições economicéls do infrator, sem prejui
'lO da açüo criminal e das penalidades previstas no art. 553 da
Conso!ithção (Secção VW). Paíé! os profi55!onais Ii?e�ais a pe'
ua!:dade consistirá na suspensão do exercícIO profiSSional, até
a n;:çessaria quilaç<!(J A�� rqnrliçõ�s fedcraí!'l, cstadoais e muni �

c.ipais nã'J concederão registro ou funcionamento ou renov2çI-iu
da aiívidadf, aos est::;be;ccimentus de empregadores c aos escrí
tQI ios e cong"eneres dos trabalhadores [-lar eonta propria, sem

qhe srjll1l exibidas as [.Foras de Quitação do lrr.P03tO Sindica!,
rc�si;J\'dri(J () �a50 do emp"!'f.�]d0r ou trabalhador por con!a pro'
pria q;le inície sua atividade.

f';!f<t ilS tmprcgador(';:; f:' rl1'pregados �,cr;í ob�;!:!Vado o

!.H·:p(l�-,tq p�:l;! C:ont;;oHdiiÇÜ,t. (�;q�\��qlli [�T-Selção L
.

Fioti.111npniis, 2í' d,.: 1j';Z'.:miw-, dd 19:1.:3-
ERN \Nr Df. OUVE! i:A -�Deleg;ldu Regional.

AlACOS II!-a

�
TOMat

r* tfeIItiI
� HSILVEIRA".
�·Thla;

Unl desejo nlanifestado

Um pedida executado

Fdrdinari90 R. R. Curt Dopheide
Peixoto, 94 - TcL t ·148 Consumidol�!

'Exija tL.eite

C{I!:7!U. FEllH!flS fI=C€nTr?S 0\1 A!1T1GAS
1lW���3iam��

I ,"""''!f;U!',,,,':>''''-7,lõE'-,,L''''''''''''=. '''''�''''.i5!li...f'm..��,-,,-,!!=m.;m,''--I.i'''.,.:c;;;m,

�I'''';S'''''.''''''''''''''''I
. D 4-.

"k - � � �
.... -ey

....

"'7.. � l'� 'lN��r � .r!1.!" ..11.1 i.·n,. ...... .:... �.> e ..... '" '';:'-::!l> !!r�. IR _"

Assis;1entt;;do!P�·r.rf.r.�),,""i"'JlS�mzc.:n ít�j e c !i\ a r a ç a «)
E!-'p. dalista em doenças dos 01110,. na\'iflo". p<ll'iz (\ garganta. Nó� fih3ixo aS:';inH:1os Leopoldo e

..

Alfreuo BehUng
Consultoria 1ll0df'l'nnmr.ntr. inf1tnla",'O em cnr:lt'tcl' p['rmanent�

I
revogumos �H·r mew rlesta hlha O qut' nlSiol6,ÜFlS.SObl'e

DOS'
Ilf'stn cid",je ii

.

.

8'1 eunhedft HiIda Behling, visto ter sido a. inverdad�.
HUi! 15 de Nrl'\i'emhro. 1393 - idc-f1'Olltc ao H0t,>1 CruZCU·O' I . Leo·poldo BehHng

_1Ii!Il=_iM:IIIl
O
•.Pil'il1ei!lllrCl=çll'<õilEel!i!:g1Nn!ll1lo""'s�HW'l.o���� , Afredo Behling

A,'·'.

r

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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MIJE - Terça-ferra
II ti I • 44

HOJE · Terca�feira ...

M�arjorie .... Woodworth
e George. Gívot, em rn

Uni filme maravilhoso cheio de "calíeutes' melodias e pequenas tropicais, vivido na remantica Ilha Carabiahla. _. Um filme em que a pimenta, chega até a queimar.

No final -. da sessão, a continuaçáo -.

Entradas:
da rnodernissime

Platão 2,00
serle 'U'f L A S li

Balcão 1,00
����mmmm����������EB"""�""""�"".R��ga�mB�Rm������,����""��"

.Por 6 a 3 o Amazonas derrotou
o América

No campo do Aur-rice, e-n II AMER!CA: - Rolando,
Itoupava Norte, realízuu se Schrauim II Schramm I; Nel
domít.go ultimo, eonícrme Ira- son; Doqulnha e . .Max; Lueío
víatnos nr.tlctadc, o encontro Cirilo, Laztta, Suguí e Klítzke
entre as equipes do Amazo- Na partida entre os quadros
nas E. U. e do Amertca. Secundaríos dos mesmos clu-
Dcpots de unia partida bes saiu vitoriosa a equipe

brtlhautemerrte disputada, o do América por B a 2.
Amazonas levou a melhor

�-.-+-.- ..-.�.;-+-+-+pela contagem expressiva de
6 a 3� Eleita a nova dire to-o primeiro período terml-

$

nou com o escore de 5 ti 1.' fIa da Federação Ca-
M1:lfCaram os tentos do tari dAruazonae: AUgUBto (4), Mit1jo annense e

e Bruda.Os goals do Amertca
.

DesportosIorum conscgutdos por Kllt Realizou-se dia 5 ultimo
zke, Lazíta e Scliramm L

na sede da F.C.D., em Flori.seudo que os doia ultlruus de
anopolís, q eleição de sua

pena maxima.
nova diretoria, que regerâOs quadros [oga ram com 3
os 8flUS destinos no bienio

Bt gulnte constnuíção: 114 •

.\ ZON AS V' t·
Lv' 4''-16. .

AMn fi: - mo I; A nova dlrotorla da Fede.
Bota e Borges; Tejo; Baumer ração Oatarínense de Despor-� Tereze; Tutí (Paulinho), tos está assim oonstítuída:
M�ojo, Augusto, Oosünha t>

Presidente, Dr, Aaerbal Ra-Bi uda.
mos da Silva (releíto).��_.��_+_+.c_._._+_+ Vice- presidente, Walter

200.000 cruzeir os por Lang.

Don.ling·OS btcretãrio, Flavio Ferrari
(reeleito)

Rio; 10 - Em suas deda Tesourei.!'o, João Miroski
rações feitas a l'eportngem (reeleito)
esportiva, o grande zagueiro
Domingos disse que recebeu +-+-.+"""+-+-.+'--<$-'--.+.-+-+

uma proposta do Corinthiam
500 000· ·c·· rU""'9'·.na bl:. s·� Ije 2!,O.000 cruzeiros·. &a

d.e_�YI:��Ol'+:_!no+�. +_+_+ j ros para campeo
Reune-se hoje a L.8. nato de ,amadores
D. e o Tribunal de I Rio, 10 - o Presidente da

Republica aprovou o OIÇS-Penas mento apresentado pelo Mi-
Afim tle tratar de assuntoS nistro (}g Educação para o

de suma importancia, reunem exercicio Iinaceiro do Con
se heje, ás 20 horas, os di- selha �aCiOI-Hll de Desportos .

rigentes da Liga Blumenlill Nesse Olçamento existe a.
ease de DeEwcrtos. Vel ba de 500 mil cruzeíros

[.
Reune

8.-e
tambem. hújf', o

j,para
a realizaçãu do campeo ..

TribuDal de Penas, que rUfi· nato de amadores, no cor�

ciona anexo ti. n08sal'luater". rente ano,

1·ªªªªªtitidi..O 0...•.. '.,.1.C..

ina u.·.. ".. iv.·.ersal .. ·.1> .

' de. FeUppe f3artosowUz I.

• '

..... Rua 15 de R(;v.emOI·o, HH3-A ;

����ER���·Iw.&&bMMMM�gm�m�:mmmm����mMarcas de RadItlS, Im::lusiva Refrlgeraçao em Geral.
Maxíma Presteza -'--, Serviças GaranUdlls.

.

. Tecnico Respnl1siivel: F E L I PPE B ARTOS OWlT Z
.

.,-,_ ��-

p

I�
era"

III
L�c_·._.�-====_,.===-=-_.,-

-.�
...

-

...._ .•....--�., .. -::--..
�--,.----_.-.

Por 5 a O tombou o Blurnennuense
Viajem penosa - A falta de H�'dne - Bôa atuação de Leléco - Os
...

.

goleadores - Renda fraca - Outras notas.
A fim ,de disputar fi .segun ü Â vai, não contando com i os. quadros .�og,arllm com a Artur e �\re.�io, Pisc!.\. Gene-

da partida com o Aval. F. C. seu centro.medio,
..

cansados i seguínte cunstítulção: roso fi Hudí; (co, Wll'y. BI)
6V] prosseguimento ao Cam- em' virtude de urnu . viagem] Avai: '_ Adottlnho, Faté eo e dínho, Pie e Abreu.
pecuato Ji�st8.duaJ, 8PgHiu 8� penosa, e, ainda mais, com Dlamaatíno; Chocnlate, . Beek .

A.érenda foi traca lendo h
bado ultime para a Capital seu centro avante contundido e Henrique; Feltplnho, Nlze- bílh9t€l'ia ncusaüo 'fi Impor-f�O Estado; a ernbaixadu dá aos 20 minutos de luta, ers ta, Braulió, Ttão

.

e Saul.. tancla ue Cr,$ :3.072,00 aproS. D.. Hlumenauense. de se esperar uma contngcm Blumenauenser c= Waldir; xlmadameute.
.

Do
.

d ..
.

... desastrosa.. '

.

. ... .. ..

n08i��f:a eeqh�: J!8f�6Id��� CO��i�t�:aoçãO Iíi����Oe�:es:�:'
.-+�., :.-.-+�.c-+-+-. o+_._.�._c_+�+_+_._+__•

�eB. com o ombus em que VIa-
tores contra a equipe do ·em· ti-tuloJ.av�(I'm, "

os
.i blu�nenau�n8es "mais quertdo", os 5 a O .que .

.. .

..
...

...
.

. ..... .. • •..cheo�Ja[� a FlorIanopol�s ás
o placard acusava no. tínal]�. �4

i
r
': ..

.

de �omlngo; da porlia não nos surpreen'r .'i�nr.Q s8;.do dest� ,CIdade ás deu em �b.!lÚiuto, pois CO[i] o .. Merece, Bem. dúvida, tar com () nec eseario4,30 horas de Babado.
.; conjunto esfacelado pela ralo os nossos .: melhores apoio dos clubes filiado,',Ap.esar de ça1J�adÍs!'limús e ta de Reine, efll de 13e

.

es- aplausos, a feliz ini..:ia- estamos certos que esta
r{:'seI1tind(}�se daralta deRei· J:erar uma coI!t'Jgem mal$ di- tiva dos dirigentes' da prova natatória reduüda-
ne. que pOf'motivoR irn)Jerio. Íatadu.

.
.

Liga Blumsnauense de rá em grande sucesso,
sos não ponde particIpar da�, ,

.

..
.

..
' . Desportos, ftlzendo rea· A respeito da progra-p ja, os rapazes "atvl'ru· ". Os

..

goaIs do. AVal. _ foraml Uzar, em Íevfi eiro pro- mação para as
.
provastl

.

' ,souberam defender.sEl conqUistados pô! Tlao (2), ximo, uma grande pr\.lva ainda nada sabemos,
cU1'll gtilhÚrdia tudo Ja.zendo �apl (2) e B�BUllO, ten�o o de NatfiÇão.

.

mas temos absoiuta con-
derrOtados p,ara não serem r;f!melfo per.odo termwauo

. E.', .em· verctad€', �ma vição que o mesma se.
por. cfJntagelll .alarmante. com 2 a. O no marcador.

< 1- no.tlCw bastante aln�a- rá t':uidadosameDte ala.
'.. ;,.. ... ... .

.. .

A �r-::ntragem do sr
.• Cd� uS reua para os ,. espostlS- borado, com a finalida-Altá�1 Jogando cOllf um ado �e_ Campoe Ramos (Lcleco] tas locais, pois já ha de de atrair o maiorversano de cat{)gona cerno .01 bna. muilO que a·. não ser o numero passivel de al-

luteból, outra modalida- feiçoados ao êsporte.
de de esporte não assis· Mais nma vitória obte-
tiamos. ve a L,S.D. com a patro-
Si a Liga Blumenauen· cinaçãe de mais esta

ense de Desf.,Úl'tos con- grande realização,

I
I

! I

. . II
._._-.--.".-;-

-- :0-'-' - --.------ --- ..

_--.-- tIJRedator: JOSE .LOPES DE OLIVEIRA .

_. c:
----;:=======_._�..-=---��--- ====-=. ..

o 1\!ladureira· jo ..1400.000 ..cruzeiros
gará em S .. Paulo· .. por 50stre ...

,.'::...••..c- ... ..

.

s" paulo, 10 - O empreza.
S. p�wJo/!Q C.c. O Comer

l'
riú Afonso Dolctl t\stá ·�re·

,ciGl eooett.J!U.l. s_.aUsf...
·

..

ll. t.o.riam?ute denC.Í':l.d(.} .. peJ? . SãO. Paulo �',
as· vegoj'.lulçocs qut.' ywba C. a gast!:if SI ÍHI' neceSSlirIO
mantendo. con} n Madu.reita· ale 400·000 cruzeirOt1 para.
para. a I\ealização de úuas (!bt�l' 8astré que no ano pas.
pfHtídas. d.o· gre·mio cariocH sado defendeu o g; emio cam·
nf>fta c�q:Ht�1 e pelas quais este pt:ão, o qUlllquer seu· eOil .

'!!timo. rec�,he�á a Mima ue I curso para a temporada dt.:li_
oez tmI crnZ�ir.OS. I te ano.

Dr. Ornellas Junior
Cll'lli.'gião - Dentista

D!li!omado pela UnÍverli!dads de São Pau!!)
GONSm,TA� DIARIAli - das 3 ás 11 - dí1s 14 às !l,SO - das 19,30 dS in
.. CONSULTORIO á RUA BOM RETIRO. 14 - B L U M E NAU

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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c I D A D E I TerV:-::irQ
D E B I. U� EN A l!� I d.Jean1i!il1�i::_....., r"I =-- RIO,- Es!e ano, durante

RIO 10 (A N)- O COO1'- para exercer em todo o

o período de Iestas, foram denador da Mobilisação E- país a fiscaliaação do COQ

,/' c,

.1
entregues 759.109 telegramas conomíca assinou hoje; a inercio e da industría de
e durante O mes de dezem- seguinte portaria: produtos fannaceutícos no

I
/.

·t·'
. L I' t J

I &I bro Ioram entregues pelos que se refere direta Ou in-

m.•.·._...•...p.·.O.S O SOUre Deros ex raorumanos �Iii.�f���;o�f���fe!.g::ig: �:��f!:i=���d�E���+::� �1c���r:��::pi!it�l':����:telegramas entregues pelos maceutico. Considerando
rida comissão executiva a-

.R.10.; - Conforme. J'á trans quis Íazer declaracões, Iimí- antou que seriam assinados mensageiros.
qtlLl a comiseão €'''ecutiva

. y .. v ",.i. .

presentar a.o Coordenadormítlmos, o ministro Souza Cos- tendo-se a Informal' que o três âecretos, pelo governo, No total dos tclezramas d fei-id
.

t
'"

� . o re (:)1'1 o COI1VeUIO eu-
d 1\1' bih

- Eoonoilll'C>tta, em .neunião realizada no ministro Souza Costa, posai. um criando' o imposto sobre sociais, não está incluída a a 'LO I 18t.1Çao '

dia 3 deste mes, no seu Ila· velmente forneceria uma DO, 08 lucros extruordlnarios, ou- quantidade de telegramas cu- do dirigido e orientado a a proposta de organisaeão
binete, deu conheclmento aos ta detalhada das resoluções tro estabelecendo a prtorída. [o recebimento e entrega execução daquele se encon- do servíco de fiscalisacão
representantes das classes aprovadas. Esrlal eceu porem de para a importação estran- são feitos pela própria Agen- tra perfeitamente habilita- nos moldes que forem con-
das importantes medidas que .

d
.

tpamentos p cía, Durante todo o neríodo d f' t 1 f"
O representante das. Citasses gerra os equ ara � a para e e uar aque a 18· venientes 11a1'a asseguraro governo vai tomar, entre. do ano passado, o movtm eu-

as quais a criação do ímpos- conservadoras que ignorava transportes e Industrías e 10 de telegramas sociais não calisaçao resolve: 1'- Fica eficiencia do seu funciona-
to sobre os lucros extraordí- o motivo da reunião.' pura um terceiro declarando que foi alem de 512.000. atribuída a comissão exe- mente. 3' - Esta portaria
narios. Ouvido pelo "O Globo" que foram convocados, só a importação de qualquer eutiva do convénio farma- estrará em vigor na data

, sobre aquela reunião, da qual conhecendo o assunto no mo- natureza ficará em segundo .

d bli
participou, o sr. EnvaIdo Lodí,

I
mento em que foi exposto plano. Será ainda nomeada ®

-

++.e coutico criudo pela portaria e sua pu .ícacão revoga- �
prestãente da' Confederação pelo titular da Fazenda. Por uma comissão de ajuste para

I numero II de B de Agos- da as disposições em con- (
das Industrlas do Brasil, não fim. o sr, Euvaldo LQdi adi. esse fim. ; "31·X·a-o funo�fn to de 1.9,14 delegar poderes (tl'ario.
�)._"c_+_._. _._ .._. _ _;_. .._._ ..- ..�.•_ ..-:-.)+)_._._;.. -�:- ..

-- ..-tc.....=.- .. --" .. -+-+-+--.:. IJ U!JiJx U

,fPÃ-RA 'F (R-I D fi.-$ i'U
E C Z E t'y� /\ S j

Pi! N f L r� rof\ A ç o E 5 I I�.·C O C ;; I R A S r,l�
F R I E I R I, S; lI!
E 5 ri ' N Li A S'· r: T C' i�
.' I ��_r:_'_.;=h

À dísttíbuição de tele

gramas durante asfestas

de fim de ano

Portaria
ção da

da
M�

Coordena
Economica '�,

S�rviços de primeira
ordem

DR. AFFONSO BALSMNI

Avenida Rio Bran
co, no. 2 (entre Ki:
eckbusch e o Cor
reio ).

Médico Especialista em Doenças de Crianças
e da Péle

Consultorlo: Rua � de Feverl!.iro, nr. ? (ao.lado da
• redaçao da "Cldade)

Puericultura - Regimes alimentares para crianças de paito - Avita·
míncsas - Sifilis infanlü e do aduUa.- Manchas e Feridas em gorai.

Enlace
Desde ontem encontram·se Busch - Wandt-r1ey

em fe:;ta o:; Se(]U.l11tes lares: Nó ]'esidencia dos paes da -noiva
- O snl'. COl'neliw: Pennel' e de l'eali;_'ou se em. 8 de Janeiro o ajas.
Dona Helena Penner com o lllt- te 'lIUltl iJl!onial da 8ru't.a. Gisela
.yt:Ímmta de nm �'()blt8to -mel�ino. Busch. li/lia do CJl)'. Vido)' BU8Ch
- (_) snl'. Ei..'arzs'to Cwifodw c e E(l)llla. Snl'a. Elia Ge1't'-udes
de DOl1lt Rosa Custodia com o

I BU8Ch com o Srw lValter Won·

nalicime)�lu de .lIn� menino oco)'ri· del'le!/, 11Jhu do Si�r·. cll', A ffon·.s·o
do, dUlnwgo [!ta '}" W(l11del'ley Jm', e Ert.:ma. cnl'o,

P f Cont�doll" ..�tuário [' '1' B 11 TI' I 7
ara as suas ésfas tenha sempre em casa

*** 'Cel/a e o ,·�m1[e1' ell·
Diplomado pêla Academia de Comercio do Rio de Janeiro, Vi "antes Te:;tcmanhara.m o ato eivil, ]JOI'

Com longa pratiüa proJ'icional, .Oj I parte da nOÍt'a, o cm'. FrecleJ'ico
F E R M E N T O A C.E I TA - Escritas Avulsas, Balan"Ds e Or!Janisar.iies Comorciais. O C

.

R'b E {(j' B 1 Ü J 'ih E '-"
.

"T r. .,arnelro I as -
..,', '1 use L cC l,-tIU. ausen e·· [J.:ma ...,1'0,

AÇUCAR DE BAUN I LHA Rua 15 de Novembro N° 1464 - Fone, 1450 -- Nesta Cidade l1é·�t[( cidade acolllpanhado de E1lrieda Busch BeremhawoJen, e

811t< E;rma. ora.. U 8117'. Lauro pOI' parte do Il'Jim, o on1'. dr. Vie.
p O' S

1\.,fEA,DREAI. RDOUSD I N S N1a-O Podem' Ser. Adq UI' rl'dos Ribas, pl'Ol.'ectv adIJo!]lIdu /10 EIf{a tal' Gutierrez e E01:ma. Sra, Fall.l/

IVI
do do Paraná. Wa�1(lel'le!f .Esp.irito Sanio

. �.,1.\0 Rell!]IOSO, por pal'te da nUlo ;;r
Os Bons Arn,'gos de Toda·.s as SellIl'oras bonus de guerra com o oroduto do Dr. Armando Odebrecht - l:a, o .....'1'. Carmelo Pt-i.:;..:o e E;·rm.(l.

'
.

.Acaba de reflres8w' de sua ria- Esp0!j(/, e pr']' parte do Jwiv(); o

II
impos.. t.o sindical . jem ao Rio de Janeiro, onde f'iira SI'. Aciol,!J Yasconcdlos e E;f,nw;

(P O seu l!ornec "d ) a neqoâas, o distinto medico Dr. oenlwra.
. eçam a 1.. e OI" __�--. to do Imposto Sindical que

MEDEIROS. MEDEIROS MEDEIR'
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s
............

m
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ffi'·IROS-I· It' ta ��O�;�\�dji��f�:d(� a n���:t�:; �i��f���e�e��g��d�rt�rli;�. fl�� +�+-.-+--. --+-+.,._.�-:.-:� 0 .-.--.-+-.-�.•�.=-.---+�.

Il;;; -O;;';�----;;;;;;;;;;;;;;;------;;;;;;;--- _�· do Trabalho mandou 1r�l1smitir do decreto-lei n' 4298. de 14 BARA�íORTEla segujnte decisão. ti ComiiJ.são de maio de 1942. As entidades
... ..L �

F"ol'h�inhas pa ra O ano de 1945 do"bn;Pc���uf:��i�aI�ãl) obstan- ��!�I�iC���oc�edv��� !��f:l�ãoa�! mATADOR OE BARATAS
te seus propasUos patrioHcos !Janus de guerra, assim como

.

R l\/fORTElouvaveis, não podem' adquirir I aplicar nesse fim as disponibi-j BA ALli' ..

bom.ls de guerra com o produ- !idades normais.

Cronica
.•)� ..-.-..-.-+- ..,_ .. -.-._.-.-�- ..-t:<tO. -.-.-.-.-.-.e---.--.-.-�-.--+- .•-. ®....�••�+.!Il••••�<I'�•••
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Camara de J ustiçailr��===mx.,,='"="=�'=·,,:="'=�=� o� :s�e�':"l:i�r:�:g�=r::t:i:"'l.
d r b Ih tl r:!, o 0;';; ,_--x ::- --�� ,..' !}

muito diqnn inspector da Cia. Oeruejaria Brahma. num

O ra a o �� �J'tt;:o r/C, /1 r,..IOAc-.,'.·;lZY C ,_�H/d-kt: ; gesto de suma eieçancia, leve a gentileza de me �ferec�r
(:

c- : por esta.s mesmas colunas e neste mesmo local, 112 dueio
RfO-Sob a presidencia do Grande foi o numero de prc- f� �) de garrafas do p'reci�so liquido que os homens bons, de-

sr, Oscar Saraiva, a Camara de cessas julgados tendo antes o

t= agradecem penhorados a at671çtlo g}W lhes foi ;l ram o nome de cerceia.
Justiça do Trabalho deu inicio sr. Oscar Saraiva feito um spe- : :1 Embora não seja merecedor dessa atenção aceilo a

hoje, ás suas atividades do cor- lo aos conselheiros no sentido � dispensada por ocasic7o de seu casamento, ; gentU ofata pois, sei lnuíto bem, que o S·r. Jorge Weickert,
rente ano. Antrs de ser' inicia' de no corrente ano ser julgad3 f: � estava já ha muito tempo para m.

e fazer mais uma gen-
do o julgamento dos processos o maior numero possiveI afim f: B'lwuena1.l, Janeú'o de 1/)11, :� tileza, dent1'o as m.uitas com que me tem honrado.
em pauta, o presidente desse de não serem a� partes in teres· �: :l cavaU.leiro de fino trato, amigo de seus amigos é sem

orgão superior da jusfiç·a Ira' sad2.s prejudicadas em 'Seus di- {� H duvida algullw e[l:celente pessôa.
.

,'"

'

balhista teve oportunidade de reitos, :: " ., , :j Todavia. eu leria um reparo a fazer que nao me

fazer uma ligeira exposição dos -�.............,.-�.�....,._"..� .........,._._,......._..__,�....__,.-�_._,_,�"

chamem de rnodpslo:
..-.-+--"'+-.-+-+-t>-+-.trabalhes realizados pela Cama- Amigo Weickert, 1/2 duzia são seis garafas, Não achas."k

��la�;��t: �:�o�i�dOm��n�;�� Aparelho para cons- À arrecadação do 1m - pouc�Jm o meu abraço iodo especial, faço os meus me-
.,,_

componentes do mesmo tribu.! tatar a presenca de b . d' lhores votos para tua felicidade pessval e alnl,ejo sincera-
nal pelos resultados alcançados., .

� 'posto so re. I
a reli a mente qne nunca mais nós falte a Br�/":�'B A SSegundo o relato rio apresen' gases invisiveis

fado, a Camara realizou 95 ses- ,______ RIO - Falando a Imprensa Abreu Barreto-pode s:er atri'l
sões lendo julgado cerca de WELLINOTON, (U. P.) __ vespertina o sr, Celso Barreto. buido a reforma de 1942' decre·
600 processos procedentes de Os homens fie ciência da diretor da Divisão do Imposto tada peb governo que, com i:l Aniversarios
todas as regiões do país. A Companhia DuPt)rt. prepara-

da Renda, declarou que pela sua visão' realistica da Situacão
Secretaria do Tribunal deram ram um "olho elétrico" tãu primeira ve.z, na historia do ar· que íamos 'atravessar, não

.

se

entrada 1.187 processos e' do· eensivel que imediatamente çamenlo brasileiro, o imposto descurou de aparelhar na hora
cumentos dos quais 352 tiveram constata e adverte a presen-

de renda passa a ser a princi· exata a repartição que superin.
imediato despacho de ordem a- ça tie gases iüvisiveis, pai rubrica orçamentaria. Para tende a cobrança do tributo.

dministrativa. Para o corrente Esse aparelho, que é um 1944, o imposto de renda foi Por outro Jado, o incremento
ano passaram 380 processos fotómetro de radiação ultra orçado em Cr. $2.239.LOO 000,00 dos negocios infernos concor- *** .

sendo 281 já distribuidos a .violeta, é tão sensivel que
montante esse que ultrapassa reu poder,)samente para o fe- Nascimentos

relatores 57 prontos para jul- pode descobrir a presença
de' modo significativo o total nomeno. A arrecadação do ano

gamento e 42 aguardando dis: de uma parte de bisuifHo de geral da arrecadação do impos· passado foi bastante elevaaa e

tribuiçãO, o que
.

foi feito na carbono em um milhão de to do consumo que foi orçado elevadissima em comparação
propria sessão de acordo com partes de ar imediaÍl:l.mente em Cr. $ 1 660000000,00. com o nível registrado em 1939.

as novas díspo?ições regimen- e adverte fi presença ,te l."flS
Grande parte deste aumento, Atingirá provavelmente a soma

tais. tros d e outros ·compostos. verificado no imposto de ren!Ía de um bilião e õ50 milhões de
--acrescentai.: o sr, Celso de I cruzeiros

[
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A tra tar com

As Lubow Social

Fazem �UlOR hoje:

Armando Odebreeht, IJij·etoJ'·pl'e.
sidentc,; ela Fabrica de (Jazes JJ1e,
dicinai8 CremeI' S. A. e Di1'cior
do Hospital 8üt. Catarina.
Ao jJ1'esti,qioso dinico e á S/Mt

E;,:nw. Btn'a., que o aeompaalwn,
apresentamo:; 1WISíSOS votos de bàl!s
t'indas.

MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS

- O 811)', Emüio Pederneiras,
distinto filho do Sm'. Dr, Hum
berto Pedernei1'lls.

***

AfONSO ODEBRECHT

AgUarde � visita pessoal em sua Casa. ou faça a sua· encomenda

CDm OTTO WILLE, na Redação deste Jornal.
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o sabão

"Virgem Especialidade"
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não deve faltar em casa alguma'
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