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mér i ! C��ti��;;·��·-�ta�(iu�;�'·-;�
quegL'.LJ mais lmp-rrtantc c mais I norte da França
urgW'11c, decorrente d('sL� aron

,t'ildwl"lltO na Bnlivia, é u lato
di) que tal ato não j'oi cometido
senâu I,U1' um movlmento sub

. versív.» que tem p or objetivo a

'�xpansüu de suas ati, idades por
�odo

.

ti continente. Estes 'acon
tedmentus, encarados a luz idas

Iufonuacões que as rspubltcas
amerirunas estão "trocando entre

. si, d<.'põe negativamente quanto,
a qu,!�;t(�o do reconherunento por I
este governo da presente .junta
oev oh.clona, la de La Paz.
O sistema iuteramei icano runs

truido nos dez anos passados, Rio, 2\) (A. N.) -- 'O Ministro
h!m I,�HI.I'e os seus obj�.�tiv()S dç,- I da GUêrra buixou lwj:; um a\)·
f\'::lJÚI�r a suberania das n�.ln!bli-! f;U rGulHwndando aos {Ol1l6I1dan,
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'cus
do h:�misIel iu, cuntra a agr;�s I tes de corpus dE Cilnllari'1l� dos

S I'· U a' ça#ltl O' na r· O'
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ol··l··t·'o'J�1 (l·lI1it.�1'·'I�'-I·�lr()V,t,�IHI;),à()Or ·�II1:II"I�I�.·••. I.nISL·I·<,I.I�, (�stab;'lêcim'�nll1S dl' Ell;,j;l() Mi-

U· Sa ,,�_, . ,.: 'u Jitar qu;� á 17 de Fcv�'rpifD pr�)-'. '. ...' "" operando d..! fórd do h'-'lIIisfél io simo, data �!Tl qu',� tra1scurre o
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Este governo está certo

fI';"1
JUdEt, Vif;crmd:� de P'ebtas, se-

F 'u'« -- .,,,," U --, ... -

i
'_' l . �u'- ". ,-.� '."_ H. que os povos amimtes da liber.. iam tributiulas til) Mme",ha! Cu-

MO�C
..

OUl 29.' (5. E,) -c-

A. nunci.il. 1.0. pe�.n].it.�rá a�s ::.u.ss. (�.
.' �.'.'. rc.c.u;-.·l ...

t

..

l'ú<rieü de ót1a cau!pa- uade das republicas ame] iC2LH:l::;, Inard as humenagcns du Ex�rc1-
a Umted que as forças rus ...

'1'
peraçao nu pnnupul' 11I1ha 1,..r- i,

b

1 i.l1t.J....lu-:ive a Ho;ivia, os quuis r.�H}-l to pelo eX'f�mnlo d;� amor' ás.

d' li Ht riU�8a. I'
!:'

, .:;..��"'·.e.l�stt��'ll� d�P�:���d:S COl�� ::l���D����t;��������n���as' �����:�'l':
::, E�irJLOímo, 2B (A. P.) _. Infor-' ���:�l�;)�l ��h����lld:�:�!iaJ�I: "1' �;���1� _;)'�;'U�II�U�:��)B�:{{i�!iSn1Q

\tjtig'cntes alemães na fr�nt= de gennanlCas. mações da Alemanha d'=claram, Unidot:, compreenderão que I�s(a
LiIJingrado, Uns dUzêntDs c cin -_,-_ qUê O alto comand'Ü alel11'ào ad-' decisão é tomada (Ie\dcorc!o com I Rio, 2\1 (A. P.) _. O Titular da
coenta míl .homens levaram a ,{S."'l·ll· !,-l,l'!ll'Il 'r

r mite não sómenti:l a retirada na- o Ob]·"tl· o aCl'!ll" r' f '1'10" P t J C'l' r "'n'ou "I am!-l
. _fi.� �IJ�" 'illlt . .� v < _u �e'lf ",i l.ílSÜC{l Lie_ram;:.ú ;�1l,. !.-

efeito profundas pel,'êÍraçõ'�s no
'-, .

zlsta dá frente· de Lenin.grado,'
salie1te nazista ao sul d'lquEH ])c('lal'(u;:-LO üümD lambem o encunalamen10 +-+-.-.�+-+-.-+-.-+0+-+-+-+-+-+--+-+-+-+
la praça senúo que E'r:p.ra 'ã des- Moscou, �B (A. P.) -',Os habi� do mesm0,e o eminente desfe-t ��Suml-r�m ...10 ,\tl.:1intico I_Ilocação foi C011ccntrada eIU di- tantes da cidade! de Sarly na cho tragico de todu a La;rupa:nha' U U U

reç&o u ultima estrada de 1��rr:) ?oloni'a asdnarwll uma declara" russa:.

Sul .os sub,DFTa.�rl'"nosqltC resta aos alenlães naquele ÇE�O Da 'qual os a]enlues. assassi:".
-----�

. LI.'-I!
setor. Tais manobrils russàs co naram ma(s d� 13 haLit:1ntes 1m Oaiu Luball e foi captu-
locaram-se já 55 quilometras da referida cidw':'e.

.

nula, Chu(lovo oazistas"fronteira da Es.tonia. Pondo em --- :T.\

Domingo,
±:eJ��W my - .1+·.Bt·.........

P rturbaçn
da

n fio

rínos .

aliada Q. G. Aliado, Argel, 29 (A�P.�I
_____

- Segundo informam despachos
,

da frente italiana, navios de!
Q. G. Aliadu, Argel, 29 (A. guerra aliados esti:io Se dirigin

P.) - Ailunda-se oficialmente, do para ii região de 'pstia. OO!l'"

que a Esquadra do 1Vtedirterra'- cíderado o porto de Roma, afinl!
n20 e:otú r,::alisando um bomb.ar- de bombardea-Io e abrir cami..
delo de tremenda!:> pIoporçõ;>.s nho para o imediato ayanço an

ClJn�ra ,c! .�etagu�_rda alema na I glo-norte-amerícano wbre a ca�

ItóJlw, Iw ]'1 a·1 Uta� consecutivos_ ! pi,tal italiana.. .

novos ataques. aliados na
+--.-.��-+-+-.-+-+-4> o.-..

-.�'+�+-.-+-.-.-+ o .-+-:�.-.,-�.�:>=�-�+
Italia-. Campanha NaCional de Vitaminas

- ! \ ados ne3trJ reunifio enCetraU-E>EI t trados de vitam!iu(Js, fasendo-s�
fUo, 29 (A. I�,) �'N.a 5S1', ir:_i a fase preparatoJ'Í:! d3. cam-\! a campanhas desta aplicação dêl

1"'cnico de Ahmeníilça�) Nde,u-I pan�D, _P<lss3nd1:-;;e a fa.5ê �l.��[( I pesqui�as que permitam a COil-;nn!, re<lliwll-s!.) hont'em mú.i:J I J"-:ah.sUç?2S l1ratlcJS .. Ac;SInl .líll- I servaç�:o do extrato do r'esultadOl
urna S2SS&O di! cJmissi.ln J',iriü·1

I
CWl' � F 1 jI I. _'::.�-a �,11l . 'e\'ere�ro pl::nU1 t' obtido. No (lia primeiro de �F'N

\':1 d�l Caillp3.nha nacional das! i:l aphcaçi.tO s,l:stennllca em gru- i
'

\ l!i:U1Hnas. Com 'JS trabalhos apTQ! pos determinados dos éonC911- \'.er'eiro terá lugar 'no M,inisteriol
da Marinha a instalação d€ss'E'l
serviço sendo por essa ocasJit1

pronunciada·uma conf.erenoia tec
nica acerca da significação doi
protl�ma alementar para l:omsns
da nossa Marinha de Guerra, {JS)
trabalhos € pesquizas lidenticas
seri'io inIciados no Departamen-
to de Crianças oe 110 M;inist.erio
da Aé-ronautica as:>:im como no

Min,isterio da Guerra te nos va

rios sindicatos de classes atra

vés de uma articulação qUê, �ês
tã sendo feita p.ela s-en'�ço de
Pl'rn;iden'c!i':l Soei,aI do Ministério
dO Traba lh�).

�plaina-se a crrse no

governo argentino
}�.. -..-.� .

...e3 "

. 1 guida o General Rawson é acu

"
Buenos AireS, 29 (A. P.) .- [:'0' I 5w10 ue ser (l uníca "vóz di&cO!�

'zoito Coroueís+e Tenente COd)!-· daute 1,0 seio do exen ito àrg't'i11'
uéís argentinos a.irmaram que o tino que, juntamente com (1- Ar:
Ten'enfe-CoIOlld RaW50n Ialtou a mada.•. chvfíuu a revolução. 0&
um dos postulados ria revelucáo ::;i�5tmturios da proclamação a.ír
ti verdada quando declarou, qU;3 mam desL!J!lhet:er a chcíia que
éra o romuímeuto -das relacões o General Ra\vó.oJ! s:� atrU)L'i
dirI0matictls com o eixo. Os âg:- quanto ao movimento de 4 ck,

;

natarios do maniíesto endereça- Jull,o. E íermina a,proclamação
. do ao Presidente Ran.iraz, foi o; i sobre fé de sua" pafav"';u; 'de sol
ginado por ter-se restabelécidn dados argentinos que o 'Ge\1::�ral
em forma nubli"a e categor íca a Ramirez fo:! e é n 'nervo �� I) ! e

verdade desvirtuada pela declara rebr o desse vitorlóso movlmeu
cão do General Rawson. mn S2!" to.

Washington. 2H (A. P.). T-- E'
I) s'eguintc {I texto du declarar
rão (lo Dcpartame-no (b� "'Esta
do, recusando o reconl.ccimen
to do novo gov'ci'no boliv hino:
«Este governo sabe que. grupcs
subversivos hostis a causa alia
da tramam pértúrbacõos contra
[JS governos americanos qU2 lu
tam pela d�fesi! do hsmlsiérlo
contra a agressão do Eixo. No
dia 20 de Dezembro de Hi43,
o governo boliviano foi deuos
to pela força, em circunstanctas
ligadas a ação dos grupos sub
versívos arirna mencionados. A

Londres, 2\J (A._ P.) - 'Anun
ela-se 01 it ialmente que íonna

çõcs de Lo.nbardaíros médios
norte-ame: il anos atacaram hoje
varies objetl ',:"S no !;(Jri:C' da
Franca. As ["i"ririô:; maquluas
íoram c's, oltadas por aparelhos
de caca brítaniros e norte-ame-

M i ri istério

Moscou,29 (A. P.) - Caiu Lu-

E,';tnHla de J�'(:'l'l'O Lml, anunda 'lII11a ord�1l1 u:.} 'diü
.

:NIoseuu-JA'Hill"Tado do Marechal Stalin, ao Gen2rat:
/""> l Morotos!wv. Por outro lado, re-

Moscou, 2\) (A. P.) .:_ 'Já está retem-se illformaçÕ'es segumiO as

sêmlo WlOnstruida d estrada d� 111U3iS as tropas russas captura-
feno Mascou-Lenillgrado. mm a cidade Chudovo.

São Paulo 2:\1 (,\. N.) '._:: U�ll: ! Zl.Stas. U pIJml'i:;) su!Jm�rg,i\_el
'ioL'ial t].er,ta capital pubii::a uma que �e aproxima! terá o 'mesmo

f.'1!eressante enüe\.Ísta com !J J\l- ! tri.l�ame:1to , .clisp,el1.saúQ a,�s de
nurante Ingram, (omundan,e ua

I ;mms.
,." :CJsse amel3. o Ilustre

Esqua{�ra NOJ't;� An:erica\l�l em oficial.ianqu;.o que r��!El perfeito
opcraç{)cs no Atlantlco SIL, que t'ntenumlentO '3ntre lon::;ilS n01"

dllre oulws sensacicJJ121:is d:o- k-ar!lêriC<1U:l',:;·e brasipciras e que
dnraçõcô afirmou: ,Sumiram (lO 12stá qlli1si festiluiêbcida a nau:

;.\ :kt'1ticu Sul l)::; 1-í1..lbmafÍnü<; lU guç5.o (Qsteír3.

.-+-,,_._._._.��-*,-')O�-�-.-"-.-+-.-�-.-+
Campaüha de /-,OCOI'1'dS

tis yitimas de San .I t1<.Ul
em S�lo P<nllo

execução uma séri� d{� hateis
manobras as tropas n;:;c10I1a1S,
acham-se pr,est,es a fechar
u cerco e1U torno dum grand,el
exercito inimigü; Enquanto fo'r·
cas dos GeneraÍs Govorov e

i-I'ertzkov reillisilm estus mano

brEls de cerco mais para'o lt".,te +-.--'-+"""".-.�+-.-.-•.-. O t>-+-+-+-+-+.-+--'+--+_.•

outros pocteroS05 conHUI§ente3 (1<:
I C I I E t d U"tropas russas assestam golpes" .•. r':_"'i i. -'i

.."

fuÍminantes cO,ntra a rortalez3.1 Oll( ellar O 110S, S a os UI
j:{ennanica de Chudova, cuja a' j
queda parece _qU:�st.90 de hD" !
.-.-.•-.-.-+.....;..-=-.-.�.

'

Bombardeio de tramm:das pro

porçL83 pela esqnadliaC10Sllln 110tJre eSpallhol: São Paulo, 29 (A. N.) - Ff)j
illidada nesta capital uma cam� ,

p.:mhil destinada ü {'l1viJX meiot' I
riU'iI miiu.orar os s<Jfrimcntoii das
familias alingi,;hs p:�lu cala3tro
te::; de que foi \ ilima .I ciiJr1d<� r;e

fiO Juan, na Arg'l'n1.i.llJ. Apoian
do .cste luuvav81 gesto t!� 'soU,·

cI.ariCda.de huma:l.a a Cr�IZ Fler-Illk'fl1a desta cvpltal uhnu unl<!.

li:;(c! (um 50 mil CI·u7,�iw:;.
_

Pela nossa Infância
!

�---- <lti, idades subversivus \lâ qua li-
Nova 'lor!" 29 (A. P.),-, Car.... dadc[;c aleIte naZista. Ve'ürano

los V�jarano e Cassina, d,� "int;:,· veio aos Estados Unldos- ié.m
e seÍs ano;,;, nObI\:) espanhol (�. 1940,' afim d'ê obter infDrma...

conhecido pelo Bur-ellU Fed::rul· ções sobre a entrada da Ameri:
de Investigu(;õcS como primo do I ca do Norte na guerra, infor�nar
duque de Alba,. foi cond:cJ2ado a (?8S essas quu tral�s.mitiu ao :;'Cl'

l1m ano eum dla (li; 'p1l5éW p:Ji' Vl!;O secrclO a (·ewao.

Dr. Afonso Balsini

·.J.y't\.o \ 81''::0 predominarn ellt[� as

dõeuc!ls infanjJs OS diswrLios:
Cfastr;-intestinait', púncipalmt:l1i:í:Jb .

ilS didfrL.. ius. São de �tallimporta!p
da que cOnstituem- a�maiDl' 'pürp

Â r1
ce,ntagcm das causas üe Ulurte, I Q111aruam�S8€levando at-;sustadon.lm'�llt� I) b �

cOeIíc!é:t1tc de nIDrtalídüu� i!l�,
Ian til. '.

'i Nas crianl'.Í!lhas pequena;:; de
'vemos, por isso, considcwr ii

lli,:trreia &empre comu do�:t1çé1 gra
\ e. cum excevção ap(�llaS das

qu;; mamam no peito. Não se

deve relaxar S(�U tratamento, 'qU2
"L;voe ser rigoi�so desde o ;inici')�
FoucOS comprehemJ.,em 'Sste fato,
a maioria .. deixando a "díarr�jiL +-.-.-.-.-.-.�..-+-. o"-··-·�·-'-·-"-.-+-+-· ú+-+-·""'''-+-+-+-+-+--+ o+-.-.:_.-+�.-+-·-·-·

�;;:l�::���oc��:�eb��: �t:���H�:�:
I A I n � Iat,8 r ra [ O N ov'o Gove 1- no

do a cura posterior. q.ua.t1.'ÜD [lP8. '. .

;;"P
Iam para o medico, 'Varias diar-- I
uias �eguidas le,;am a{'criancin!a
á distrofia e á atrofia, nas quais
o tratameuto é menos diCri��nt-e. e Londres, 2Ç) (A. P.l - A atitu- ***

I
*** i ciaçõe::; entre os Estados Unidos

_!lÍs demorado.' de do govemo da Grã Bretanba;' guindo l1êSSe assunto a atituu.�

.

ca,ij1 segurança qu� ii lnglat�rr3. .;; o Brasil, paril pagamenl:) das'
Nas proximas veseS, dev.ído em face do reconhecimento. do adotada pelos Estados Unid,)s. S�' l'ecusará a reconhecer o 1ll�n';' di'. idas brasilc:iras. Sóme'1te pal'
á oportunidade da estação e111 novo regime boliviano, será Diplomatas latino-americanos cianado regime_ E' 'evidênv:� que ticiparam dessas negodações os

que estamos, falaremos ainda so� apresentada na Camarél dos C')" alirmdl11 que a lngiaterra dará él hlglaterrra e us ,Estados Uni- l't'presentantes dos Estados Uni
lir.e as diarrlfias, suas 'causJ.s e muns pelo sr. Anthüny,Eden, na sua p.alav1'a final sobre o ,ca30 elos estão em contato :e trabrn� J dos, sem levar-se �m consld��
os prime.iros cuidados qu� os sua proxima rE'u,uão. Afirma-s.:

I depois que se hom erem 111<1\11- lhmn juntos na SUi;!. diplomacia, I ração os credores iilgles:�s, {:on.

pais deverão ';;X�Cl1tar rara dE'- f que a Inglaterra não ,n:conhec2rá festado os paises do He:mi.,ferio na America Latilla. Isto é at2s� cordando a Inglaterra ('OIn o

belar O lll,al. : o novo govcrrw de La P<lZ, S'_";" Ocir\�'lt,lll, l11fts se jlod�� afirmar tado pelo furto rl'(:�nL' i\;t.S ',fJ'�gu� j il(01'110 bvadt) �I deitrt.

tem-se obsen ado col1sídeJavêI an
n:euto nas suas .ati\ i:Iades·navaí..,.
Além dt) 5° e 8° exerCiíos vai
tomar parte .na' campallha penin-I.
sulcll' italiana o 3° ExercilD alia;·
tiJ, a p:artl.l' do dia 30. I

Londres, 29 fA P,) � A mcti0
de Paris canÚolada pelos (!!:��
mães anunciouhontem ci seguin
te: Os circulas militar'8s iJh�mü:'s

espel'ani para breve outro des
embarque aliado na 1taUa, o,lde

ern s

Pela. manhã e pela tarde
Londres, 2'9 (A, -r.) - Forma-'

ções de bomberdetrós britankos
atacaram esta manhã. obj€th 'Js'
na cosia r ontínenta'l do Canal 'da
Mancha, As primeiras hOrds dai
tarde uma íormacão de apare
lhos de caça da R. A. F. cruzou,
o Canal da Manchu em 'díreçào
a zond da cidade df; 'Bologne.

da Guerra
Ilhar ao Estado Maior do Exer
cito uma cop�a de um 'tel;egrama
tClet.icto dum jornalÍsta estadual
em qlle ped'e quI" t!eja credfncia�
do como correspondente de guet
m. Solicitou a.iuda I] parec-er e

ide.ias goerals daquel� orgão t€C�
nl(.O sobre a participação dos 'cO!:'

respontes de gU'c!rra junto as

lorças expedido\1arbs braEHei
ras.

+-.-+-.-�-.�.-.-.-+

Rematriculado
c. P. o. R�no

Rio, Z9 (A. N.) _ 'o' M,'inistrt1
da Guerra determinou ao coman
dante fio C. P. O. fir. do Rio !crê
_;ui1eiro que �eiam. r-ematriculados
naquele centro 'os alunos d�sli,.
gados por falta de freque!ncia
nas condiçô.es de Edhon já'rel11it�
triculadu.

_.�-�

r\�ussolini' cadalli
vez mais doente 1
Madrid. 29 (A. P.). - Informat

ções de Genebra anunc�am que
Mussolini s.e encontra cada vez:

mais doente e acaba de se!:'

transf-erido do LiJ,go CGffiO pM
ra o Lago GaIda. '

.-.-.-.-'+-"'-.�-=�-.-.

Navíos bombar ...
dearão Ostia

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Vende-se 120 rolhas de ZI�CO tricos. usados, dI>, j20 V. f erdeu �,3
..u.m �lOUW com 5

usadas. Informações: alto Wllle 1" '1 (.,6.. ,:.. .
chaves, �;rntlflell.se fi quem

____.

. em ,,)01n eS;'·;t(,_I). qel'lm� () enh'{'í�al' na íabrlca de

Vendese canos 0/4. .Tratar na {l; Comp. 1:\ Ind. \V'alter Chocolate Saturno.

Farmaeia Central, fone, 1029. Selnnklt �rA. �"& . .h ........MO"'"

.

Venda.se uma--TnstalaÇãoj
"u";'w•. ,.,

.�::;;�.'"Üo;ai. ""'I Oficina RADlil rUliKF
p�l1'a OLRO, SASSAfRA� oq . ,"

.

' ... I lU f n '"

�l!?�l��sr�f,)·64.- JOINVILh fngnr e Sabor . I AtcIl11e todos os serviços de Coletoria Estadual de Blumenau
,

Vende se :-ma Fahrlca

comi
n !! MIlIi!,ftj'lll.'l{,! !} f'n fiA I

\

I'!
.• Ra�ns.�cccPt�rcs. I E D I T A L

bom movimento (Capital 60 Ua!,) . U.Ull !ifl� fi
. lha:, .. or ! 'JCI'VlÇ!J;...�����s c m'antl!los .

.

.

'.

Contos) - �uformaçüe�: H,
1.. . Z. 1395 I fmpo::,to ,"I TaJ,aC08 n (h�i'i\'a41os e bebidas �dCOLili(,fgi..

'I'elehmnnn - JüINVILB _' �::-:���::::
Rua 7 da Setembro. 13 II De ordem do 51'. Coletor Estadual, tl.l��1) publico pala

- Colaborações recebidas não HUI! ,'Vhrechal Flortano N. 75. = _. ''-- .. 'n »

.... oonhechuento dos interessados que durante () corrente

serão devolvidas e fica sua pu' -� TI b'
.

d A t 'f J 'd W[ d' I mcs precede se nesta Coletoria E8t�du81 a cobrunça do Im.

blieação a criferio da direcão. Vende-sé uma Casa nova com 'f a rI'G? o 11 s"a tns Au ri alba ,. posto
aelma mencíonado, relativo ao r semestre do cor-

,

_ "Cidade de Blurnenau' não tijolos e com um terreno me·
a u .

-

.

' OL-l' 11 f U r . rente ano.

se responsabiliza por conceitos dindo 2',f,2;:'IO metros quadrados. pnr�ClilI!1DA' iC!'�
I Os contrlbuíntes que n.to satislazeretn () pRgamento do

..

·,'d'
. . Informações com o

..··"lll".l Fischer
"

l'iv,"1#. Yi� .....�� ! f,:UI-lS uuotas no corrente mes, porlerão triZe lo no mes de
emu .ar:; pm artl!!O� asslt1ados. '.

_. "'". ,I ..
.•

Rua João Pessoa > Velha T
Fevereiro curn iI multa de 200/0.

____

orneiros e Serradores Findo esse prazo serã inictuda a cobrança exo cutlvn.

CON!TUI\TTO D'Ai-.rDRÉA
'.

.'
.. Coletoria Estadual de Blumenau, em 4. de Janelro de

para r-stração de OIro de Laran- InformaçÜfs: Ousiavo Knmmerlee ve i 19H,
.

. [a • Vendo um completo (qui ." I O f.ECrlV.10

Completo ,., IpnJor com motor eletrieo 2 BP, Ruo São Paulo 230 I t:1LVIO CABRAL

'I' Pro to
I· Tratar em Tijucas com '.,' I

oe����e 1:68 I L1:::�:;OL'\US 1·�·-·�·�·�PREé·tsÃ-:SÊ+·-·-H(C'
.,�_.'�""'�--""' L-�""�'__ '''_d ""

"""'"1

I Á QUALQUER

HORA.
'

.. 1" vend.e.se
uma casa de m<1d('l·

. Ulg�n!e lim auxili<;r para EscritmÍO cum }tlgWll:'l p.r<lliea. e.!TI
I Um desejOo manifestado i

1 Ta com poco, medindo o terreno dalllografm c corl'cspondencia. . I
F. KR t.:UZE.R

.

: 50x33 melros, na Rua Amazo'
J

Ofertas com prelemões a Caixa Postai N. 95 - tllumcn<lu.!
RUA SAO PAULO,18 nas proxim? ao. QumteL .!

kG ,,- ,.=�, . "'_A""""";' , Urn pedido executado
_ '.

Propnetano LUIZ. PAHL Dr. Ornellas Junior I
.' G

R1idi�.".·· .iW�.'�.i;;mUni��;r@ti1 DÍj)I,m.�:·p�!:"�!i:.�:�:�:��, �.u!.

'

'.' de Feiii�pe �ar'tosowi�:.lt CONSULTA
..

S DIA.,.RiA.S-Üil,_S (j à.ls 1.1. !lt!s 14 iis 11J
..3.0.. _ da519..30á'ZI I .A �"..A.�l·l:� qOh.1 nr..Tlil!f\

.' .; Rua 15. de' Revemb:::-o. 913.A N
1 HH'l:;'f".ít '-\\ Ll"'\i',i IUhJ 1 ....1 �'fiLAI��\P

CO SU.l"TOR.iO a RUA BOM RETIRO. 14 -

.

li M E NAU

•.
.

'.
Marcas de Radios. Inclu.sive Refrigeração em GSTal.

. -'"'7'�--�---

�n1rJl�� I C' L ()
Gasa do Americano S. A. �IerGado A Expressão nlaxinla do

AutomnvaÍs Cham pagne Brasi leiro
l�m��t���II.��..;,"&#'\f.'..��

. Radias. e "alvulas RCA
"DCTOR

.

An unclos nesta Secção Cr$ 0.40 ii linha - Minimo 5,00

Para São Bento, terra de ótimo () salubérrimo clima,
PREeJSA·SE PARA BREVE:

1 conlerente para serviços do escrltór!o, com bugtaute
pratica;

1 auxlliar de escrltótlo. com cenhccimenlu8 de et\crita.t
correspondenela. etc,
PREFERE-SE CANDIDATOS MOÇOS.

Olertes por eseríto, com todos os dados' f!HCNiSáriú'll,
IJretensõas, de. por Intermeuln desta Folha.

.

·Assinaturas

�::.nl
Consultorlo modernamente Instalado cm caructer permanente

Inesta cídadc
ú

nua 15 ;ie Novembru, 1393 . 'defronte RO Hotel Cruzeiro)

Operoeôea nos Hospitaes
i!ii.JRiiíí&&º-Q2l8&m& ;Sé iiri 4$14i4!QlQLti&Z&:nnf�..§gIf8L�

Oficina Propria
Rita 4 de fevereiro, 7

.

j\ nnal Cr$ 60,On
t�mlH:'stTal Cr$ 35 ..00
Colonlal Cl'$"20;OO

Números
Á r 1 (.'1,.4.! r, ''''1
.:0. Y: 180 Jl 'lJ u,.}íJ
Ahaza,(lo 01'$ 0,50

ServiçoPnnerario

Fenlinando R. R. CUl"t Dopheide

BLUMENAU - Rua Ploriano Peixoto. 94 • rei. I H8

Escola de Córte
QUER APRENDER o CORTE?

Pratico moderno e facil da compre<.mder. - Aula noturno cr
começar dia 15 de FsverBiro. matricula 10 da Joneiro em deanta .

Professora diplomada em São Paulo e registrcrda em· FloriauQPoUs
RUA 15 DE NOVEMBRO. 77fJ

Levní.ncs a'o cODhecimento dos senllon'� AeiollisülS
desta Sociedndú, que se acham á sua dísposí(,lão, na 80fIe
social de BJumenau, à Rua 15 de Novprnliro, n' ·187, os do'
cumentos de que trata o artil:o n' 99 do Decreto·lei n'

2.627,:de 26. de Setembro de 19'40 a sa!wr:
1)-:- Relatol'Ío lIa Diretoria referente ao cxercicio tiu

do em 31. de Dezembro de 1943.
2)- Cópia do balaIlço e 'cópia da conta I'Lucros e

Perdus".. '.

B)'....., .. Parccer do Conselho Fiscal.
Blumeíwu, oro 21 dD ,J;;fH.dro de 19-14 .

. ' '.. . ...,' JOHN L. FRESHEL ' i)irü{or Pre�,idmlt0

,

'�'õt
'"-H��

ê�· °CÃr-'ÂDOS
Para rv'liHtares

os mclhor�s pBlos preços meUOfél'S

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



lO • 1 " 44

H
,

as 4,30 8 - 8'/4
Mb i44! +<2+ AS $lili_é'

'Taylor, Conrad Veidt e Bonita Granville - em:

Baseado no imortal romance de
Ethel Vance &·Escape". o 2' em

tiragem no mundo.

máxima produção da Metro, repleta. de aventuras, romance,
amor e beleza, unanimemente louvada pela critica mundial!

traze
o

-"""'"

lumenauense

e
Blumenauense

Não há exagêro em. afirmar que só o insucesso espera
aqueles que não adotam:o hábito do barbear diário..

. Uma. barba par fazer dá impressão. de desleixo, e o

desleixo a ningueiri recomenda. O homem que se apre
senta sempre bem barbeado desperta simpatia e con

segue êxitos. Com. um' aparelho Gillette· e as lâmi-
nas Gíllette Azul legiti-

ti 8)11
.

ttmas, poderá barbear-se .Idiariamente com rapi- )II· e e·
dez, e higiene.

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



I N f L A l'A A ç O E SI
ii
,'I C O C E I R A S 1�1

!�. J�, _ ..

F R I E I R A S I

�ti ,Sv-'tf;"i C i=l EX I 5 E 5 P I N H A 5 I E TC. J

alimentação dos operários e a I;�.-+�.'.' ·;=;�.�.-:·;�-.-.-H�.-�-�-.-H-'_ :-;:.-.-.-.��
.

Instalação de Refeitórios Populares Serv!_ço de �x... llncreme,nt? ,da
Oportuna palestra proferida a respeito 110 Rótari Clube pelo pansao do !�lgO RIO, _ o Mini5,erê�d��'S,�,S�"!��.rS!

,

Sr. f. Pompêo do AlnaraJ RIO, Com a -�M:(;ãO do Ser. cultura recebeu comunicação de de cerca de í2 mil alqueires
. sob a presídencía do sr'lclusãO de pequena experlen- -decIarou·--para o futuro da viço de Expnnsão do Tl'igo que nos anos de 1942 e 19430 paulistas .

.

Gerallio
'.
Franco, reuutu.s-, eta procedida em seu servi- nação, do que uma euletívi- o Míaistér!» dI! Agricultura Serviço de Serlcícultura, sediado O diretor do serviço, sr. Ma"

ontem, o Rotarí Clube de São '1.1;0 na Superitendencia do Eu- dade, de mulheres capazes vai não 6Ó lntensítlcar o
em Campinas distribuiu 21.211 rio Carneiro, estima a produção

Paulo, no Clube Comercia!, ás sino Proítsstonal, frisou que ° de criar de maneira adequa. plantio d.o precioso gl ão roas, publicações de orientação aos de casulos em São Paulo. no

12 horas,
r

operarío quasi sempre mal da o� seus filhos'8; de pr<!- lambem, tomar Importantes Lavrado.res, en�u�nto, no al.udi- corrente ano em 4 milh?e� .d.c
Os Refeitarias II'!!Ol!'\\U .. instruido,. e pouco vul[ler�vel porcionar aos mandos a ali- medidas relativas ao armaze-

do per.l�do os cllrs�s rápidos qU�OSl monta!Ite que posssibili-

"
.'1"" ""_ fi prccedtmentos educativos mentação de que precisan1,: naruento, industrializado (J d? serlclcu.H�res práticos, ro.r!1c: Iara a

...obte!1çao. d,: mais. �:l me
ares e a allm._é!'ta(<lO e, em tais condlções, querer conservando-os fortes, para comercio do mesmo produto. c�ram cer.ffflcados .

de habilita nos 310 mil, (!Ullos de fIO:;, que,

dO .operarlo substituir seus habitns ali. a dura prova que consütue segundo iurorm8Qões obtidas ç,ao �,mals de �If lav�dores �o preço mC910 aluai de (;!$�_
Apresentada pelo presíden mentares, ministrando lhes u· a luta pela vi�a., se. n08. fo�- co,m o. agroDom, o ,Alvaro

ne �:h:;rent;s �eglU�s do, t:stado'j :::lÚO/iO o quilo, l'epreSelJ.l!ara,�
,

te. fez uso da palavra o sr. ma refeiçãodiáría em l'efei- se dada sugerir (fU�I!IlH:,r CO1- Simões Lope's, o governo A 8f'"a� ,de BIOIc)f�l.a e ���ento Cr,�. J85.0?O:OOO.�O, os qU.11&

F. Pompeo do Amaral, que fi tório suntuoso, seria tentar o sa no govel'U� de. ��t� Paulo, cogita, da instalação, de .J I do S�r�li,,? produziu � (�:lel1to�, I ad,Il:limad�S a os l�.O�O�OOU,OO,
bordou o importante assunto impossível. Contou serem de q,ue, com a. I.J�8!lfUlçau dos escolas de panificação. no � plantação

....
no� .ul,tlmo:_" dOIS!

e sub, pro�ut,?:.: alcanç�rao .

duo

dos reíeítoríos populares. O oplnião os partidários da Cursos de Dletéttca para Do' terrttório nacional assim 1"�oS de aproximadamente tOO zentos m Il.hUI::;:) de cruzelr�s,
ol'8.dor começou dizendo que, construção de refeitorios pa- nas �e C.,.aS3, e� 1939, �lc:te�l ',distribuída8: Rio, .S. pau!o'jn111hÕeS de estacas e mudas de valor aproximado da produção.

abordando a questão da ali ra operaríos Que, entre nós a. prunaztu da dlvulgH(,',;W (lfl Porto Alegre e Recile.
_

,,'

mentação do opsrarro, não li medida 68 importa porque ma! e em larga escala doe Salienta aquele técnico que .-.-'.--..
-+·,-+·_+�.--.-+o ._._�_._+_.'_,.�._+��1

era seu propósito salientar a a generalidade dos trabalha- preceitos da aluuentação se trata de urna medida
necessidade de ser propor dores mora longe das fabri· corr?tu, em todo o. p:lÍH, lern- tmperiuosa realmente ne ces-

. .ctonade ao trabalhador uma cas (l não pode ir almoçar brurla-mcs-c ooueluiu-c-a con- sarla para o preparo de

. ração capaz de atender con.' em suas casas. Ora, para veníencia de ser promovido técnicos em pauíficação.
venlentemente as suas exi corrrigir essa situação, O que o restabelecimento e a mul-

,,-,gen,Oi,as Ilslolôgíeae, aUlD,eo I' s.e deveria, era recomendar tlplíeação desses cursos.
-

em
+-9--+--=+-' .-+,._.�- .+-+--+

tando-Ihe a capacidade de a- ás classes patronais a cons. seus moldes orlginal»; Ííli1i-

p
I

I. ção .

e diminuindo-lhe, pela. trução de vilas operárias nas zaudo as "auxiliares etu »u- aI1maCla do P anta''''o
.mejhoria da sua saude, o nu l proximidades 'dos seus esta- mer.taçãn", que agora se U

mero de dias perdidos para I belecimentús industriais que diplomarem, bem como aque' 'E,!'1 '1 ti" l' ,

o trabalho. Tinha a ee!teza.i não precisam,. contrariamen-Iles que as preceder�� ou
. �s�a .� e" p an ���, lOJ8 a I

ue que, entre os rotam:mosl te ao que mUlta gente pare· qUcl venham a habllitar·se Fa1l11aCIa Cential J tone,
Ide São Paulo, seria superfiuo ce acreditar, estar situadas p08terior�en te. (Falha da Manbã) 102[1-Iina 15. ,

·insistírsübre todas ,co[ldições DOS centros das cidades. +-+-+-+-+-+-+0;;0..0+-+-'+0 .-..-.-.-+-+-+�.-+-.o�-+-.-.-+,-+-+,=.- ..-*o+--.'-. c+-+-+-+-+,-+-+

para uma alimentação corre·
.

Disse ainda o sr. f. Pompeo S '�'C f d
'

O 'C
\ II

ta, assim como sobre os do Amaral que 11 reforma ds.s ··erao om u a 'os ,� r o n I c a
meios mais capazes de COD· condições de alimentação no

.

'

,.

" .' , ro' \

.duzir ao aumento da eficien. l,ar dO. ,

operario, se procede, S O C ai a I
cia da mão de obra em todos rá não por seu intermedio, I

"

' I
os nossos' empree'ndimentos. propriamente, mas atravél; a !lODOS na fornlacão do salário compensação

'.' Não consideraria ·8S8im, ii de suas filhas que podem ser
',� ,>" Aniversarios

lmp.O,ttancia da'· aI!mentaçã,O educadas em cursos .de di RIO, � Mallfl;udo con;�u- IdO co�pnto a q�e se refere ca�ões, boni[icações Ol{ por'l' Fazem 'anos lWJ'e,:
raCIOnal do operárIO, mas u- vuigação dos conheCImentos tar 08 abonos", para efeIto o artigo 1.0. sao abonos os cer:tt1gens.
nlcamente a maneira de pro, de ditética. O p!oblBDlO ati- do cálcu_lo para � salário aumentos de salarios conoa- Art 4 - Nos sala rios H-I Dr. Freitas Melro - TraJ!8-

move-:}a. mentar.. como 101 amplamen- compençao, o pretlld�nte da didos nos t8rmos do decreto xados pelos deeretos·leis US' !WI"J'f:' fl'iie o ani!:ei'lial'io ·do Dr.�'
. Discutindo fi cuoveniencia te reconhecid) no congresso í RepUblica. assinou o seguinte IBi 3813, de 10 de novembro 55977, 5978 e 59 todos àe 10 I [f'n:ittl.'! Meba, jJl'oveto advo!Jado J

da construção de refeitorjos mundial a que se reteriu, eldecl'eto.lel: . de 1941, cujo prazo de vlgen· de novembro de 1943, sãolem Ilo.sm (iro e figurl! de JeoZce

para operários, declarou que sobre tudo de ordem eduf'a- "Art l' - são computavels cia foi prorogado pelo decreto respeitados os praSDS de em /101580 liwio ,�()cial.
,

a Terceira Conferencia In Uva. Considerou que deveria· para li formação dos salários lei n' 4556, de .:1 de junho de vigencia, incorporadas a re· � A distinta snrta IIIrJ8 lJeJ"

tornacioual de Alimentação, mos cria:!', em todas as esre� pelos deEretos leis n. 5977, 1942.
.

mUlleraç9.:J dos erE'itoD lega.is marw, /'ilhl/' do Sw'. EJich Hel'

reaHzadá sob úS auspicios da f3S da decência femininá, 597g e 591�), todos de 10 de Art. 3' _ As gratificaçõ.{;\s, inclusivb os descontos pre manll, alto (ll/1I:io;"wrio- da Falwi.

Sociedades das Nações,' em cursos regulares de educação novembro de 19-13, os abonos bonificações ou porcentagens vistos pura os descontos Clt Nellil{.

1939, reconheceu o 'fracasso alimentares, como os fez a ou os aumentos efetivos que pagas aos empregados não fixados na legislação de

dessa. orIentação, em todos SuperidBDtencia do Ensino por iniciativa prôl'ia, lenham serão computadas para o assistencia e providencia Viajantes
os paizes qoe a experim!3n· Profissional dE> São Paulo, que os empregadores concendido efeito do cálculo e a majo. social. , João Medeirus ,Iunior. �

táram e salientou o perigo de 1939 a lB42, reu:JiuTt?gU· íJ seus I:'mpregados no trana· ração dús salário:.; decorren. Art, J - Nas empresas E.�td em BlWIlt!iW,l{ aWl1!jJt!ulwdo

dos "f;:feitorios populares, fermente em seus Cursos de I curso do periodo de 1 de tes dos deretos leis ns' 5977. sujeitas 80� regime do dec,elo I de ,.�Il:1 E;;:'I/llt. :)/-U'([:, (J ,SIlI' . .l,iO,�i,O
que desintegram as familias Dietética para Donas de Ca' maio a 10 de novembro, no 597a e 5979, os q!1uis não leI n' 284ót.l ue 31 de outubro Jledell'o8 JU'F1W/', ligara UI/ufo

e que são parciais em 8eJS sa considerave[. quantidade' referido ano. serão causa para a redução de � 931. toda a importaocia Ilre/acionada
em. 11Oi;/fO meiu :ioâai,

Uns,
.

quando só dão de comer de moças, que representam Art. 2' Pura os efeitos OH supressão de tais gratiH- agora, in,c�rpOrad&,eletí'l�men aÚ,llIlmenfe, '/la capital Fc.'de,r,ul.
ao pai operaria ou ti alguns o material mais acessivei a iCE&Ow... ,.....c _aiS:;;; �_l'l' 11i!&9''''t''''0'tIiiS,.��

te ao saiano, sera destinada .- •.-- ..�+-.-.-.-.-+-.

membros dR família. unica·l qualquer ação educativa no O r" C A M A R A no pr�meiro mes, a

re�p�cti'l rS·t� BanJo cut m: d
mente, sem conhecer SU�jS gênero e que valem tambem .

.

li! Si P E C J A I. = !Si T � I_V)'e�[jCs'u::l�Xs'a, doeo' sar.'eOrSmenots3d{d,ral,alC�!
[;

•.U,f.'.',J_",'I" 'v�UU,�_);.;_�,:..•lp,e.)r ��ASan:l"lld'O
necessidades, sem tratar de C�Hrw meio de extem:f.i.o da TRAT!\i\IENTOg :JPERAÇ()ES l)AS DOENÇAS DE SF.NHOJ{,\S •

.

.', , , U H. _'<>_

auxiliar e resolve,las pelos mOSfGU, pois que IHI.SSsm a M{llf)st�_!ls das menIDas s moeal1. !jjsfm'biºs da iriaHle r:ríl!ell. Pílr- gwluçn,o vígeme. ::;� IlljOfllla ü!1ualamente, com a

caminhos normais. A assis- exerce· la fiOS lares de que!
turbiH,:os3 mmrD-glamiulares. CíPl<�RAÇOES elo ntero, ovnrios, i Art· ü' -� A aplieaçi10 do coptul'a d-L� LulJan p8Iw:I tropas

tenda alimentar da famiHa - fazúm parte eüruo Whas (I trompas. fumares. ilpeurlke. baTidas, Bfe. f pre::1Gulc flecrdo;Iei, DilO I'USSU5, a principal ,-estada de
- . Dmtel'mucoagulacán - Ondas Gurtas.

disse - não deve desintt',rra-[lHH1Ueles (Iue ccnstitulrão co·! C'LINI(' E �er5 caUsa para u devolução ferro entre Leningrado e Mos)
tJ

!
J � Jli E,\I G 'RAL -,

la uem ser parcial com sua mo esposas.

I
Ci.iplcão. pulmões, rins. ap. digesiivo.

I
de dHereu!;u de salários por· I (OU íi�?n completamente limpa

limitação. Relatando uma con· "Nada maÍs valioso existe Vances - Ulceras - Doencas TroPÍciluS. venlura JlllgOS a empregados de \HmstJs.

___t -

_.=m"""!'il'?��III'
"VONS.: Rua lSdeNQvembro, 1186 (ao tado do H(llGIBlíls) ii par'ir de 10 é,e novemtro O comunicado do Mar3cha!

I -

. I _ ª,,��:;�:!!a Amade! Luz. 23 - Fone: 1226. -;. B L':: M H NAU de ] 942. Stalin, dintlgado' a proposLi:;,
� I �_OLE610 SAn,TO AnrOlJtllin-j'os.

g_§jy ,&4

de�:'�'to iei ;ntr�rá J�e��;�� �������,'n:l�:������o�reci�an��sl�;�
-;;.;;;;-;;;;;;-----;;;;;;--'__ii_;;;;;iiíiliiii_;mi;���

IM data da sua publicação, h�rrO\jil, e cuja guarniçt;o jninli�
- --, "_ Q':; id@U9ill revogadas as disIIosições ga se encontra c?'rcada .e :estfi<

em c'Jutnírio". l3cndo pxterminada.

:;-" - -:;:','_,_,,--' -;:.';-

PARA FERiDAS;
E C Z E M A S,

A

ELLINGER Bt CIA�

M�iof' sortimento �m:

PCl'ftl!Ual'ia�, Ei'31)(�da1idat1e;) t'aruul(',eu bras,
Drogas e Frut!utus Chimico8.

LABORATORIO DE ANALISES

BLUMENAU
Intsmato, semi·internato, externato +-ti-+-'.--.-- •._--+-+-+_.• o +_.•-.-.�.+--.-+,.,...+-�-+.

!'MatriCUlas: Abrem-se um mês antes, � enCerra!l18e .ua -rés- R" n' P f 't n' \
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Aberíum d<l�e��I�JS� ê�;:�ll�fágil��al��Sd�Oj�W:;;"i��:�OÔ cursos. I ala o la B o re BI o fIsca,. lza

Cm'so do AdmÍ8são-l' de março I B" N t'· ri 4 j

I. �ur80 ginas�al-15 de marl,.lO.
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oas O leIaS o i-lmazrnas

I Curso eolegw.l-15 (Ie março. '----,-! d' ,",.. •
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Curso comelcíal- UJ de Ir.lar'>( I � A � ., ,". I rugada"" ,J ;=;r. RUI �rauJo)
011< -.

- . 1· \ t
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'. j. I li\. .1,1AUs, - A ComlGsao acompanhado de seus al1xílí3res
, "et vaçOfS. ._ 1-1, ma ncula pura '-' mternato, nbel'ta desde

1
Estadual de Precu" diriaid" 'risila U' m"'r'''lrlfJ pu'b' !·,co·' em�

o começo do ano será ene f' h a 1'" 1 f T ',. ..', :
L,
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b :" '. .

.. '_' '--I, '
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I\n E D E a R O 5 I
a'ntes com o pre�nchi' t

\l,rd��( "lr' .

') r.l: evert\lrO, ou L�e1o b;" í5-w Ar:!UJo .. Secrel.dl:1O ftsc�li.zaçaLl pe::is,(,Ia!. O u,ovo1\,". I

, 'O C
m�D o, <L U !alU \ tlga.

r
Vera! uu botado, contmua atlvls- Pre!Uio entrou em Elltendimeu'

F�ENTO �DE ALTA QU1HIDADE. �= s ,:r:o c;,0merclli,l. � ,,�l.?t.urIH:: ,', '" n ,-o ..

sima e vigilante n_? tocante á tos com S. S., articulando 03

Pa,ra bolos, dnaes) tortas e toda n3stelarI8 I dias 28 � 29 �ern;e"'v�:e:AdmH;s(lO ao gmllsD �1;lr.,;o ,lU

nos) d,'efesa .da. POPll,laçao c"ontra ai
meios .mais eficictl"t,es Da,

ra fazer
.

.' .. --�. I I' .,
-

Iro
... " '.

" ...
gananCIa ll-:escrupuJosa de cer· cumpnr os regulamentos da Co'

r ".... --"''''''. "............. iiii&"U__ nform",çoes pormenOrizadas na secretarIa 'dI) CuleglO. tos comercmntes; Todas as ma- missão Estadual de Preços.
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re&om.êllda�s8 tanto para roupa fina como" par8 roupa comum
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