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Rio, 1 (A. 'N.) <: O Chefe do
Serviço de Abastecimento consí
derando 'estar 'em estudos a ta
bela quinzenal e capaz de aten
der as tabelas 'de Pl"eçp,s deter
minadas pela maior ou menor

quantidade das safras e alada
ateuder as dificuldades 'do abas
tecímentos, resolveu autorisar 'o
serviço de abastecimento 'metro
politano suspender provísoria
menta a partir 'desta data a ta
bela, de, frutas 'e' legumes nos
mercados das feiras livres e qui-
tandas desta capital.

'

gal. Farr'el encontra-se com iRaria de forças. Exigida a
Presidencia Ramirez, gabinete civil e eleições seraes

\

I'"

zida guarnição militar e com, a e�+•• '_++�••••• ".<$o:·H:.�f.••:"®
polícia da capital, 'estava ainda
deliberando sobre a 'resposta 'ás
forcas sublevadas.

, .

***

Ameaçam marchar contra
Buenos Aires

. Montevideu, 1 (A. N,) - 1n,- Ri9, 1 (A, N.) - Ao contrario

forma-se nesta capítal,
-

que as, do que foi 'noticiado ontem e:

forças rebeldes que irromperam
o movimento contra o General
Farrel ameaçam marchar contra
Buenos Aires.

***
***1 Impedido fi) Gal. Ramirez de

Origem do movhuenio C61· abrigar-se nas sédes IUplo-
Ira o Gal. fanei m!llljica�

recerá um jantar 'dê despedida
ois � ao chanceler Osvaldo 'Aranha.Montevideu, 1 (A. N,) - O' Montevideu, 1 (A. P.)'"-Anun-

movimento contra o atual Pre- da-se de Buenos Aires que tll +-+'-+�.-+-�-.'_.-.-. X +-+�',+--�-+-.-,+ee.-.-,�
sídente Farrel foi iniciado para policia secreta está .guardeudo
que ;O poder seja entregue ao a séde das representações di
Presidente da Suprema Corte de plomatícas naquela capital afim
Justiça - anuncia-se de Buenos de impedir que o General Ra-
Aires.

,,' L " mírez procure asilo e111 uma de-
*** las.

'

tr

São Paulo, 1 ,(A, 'N.) - Nume- nasíal, próprio dos alunos -regu- Em deliberação a resposta
rosos estudantes reprovados ape lares dos Estabelecimentos do aos rebeldes NomeJdo ij ministro argeu-UI(l,S em Desenho no exame de Ensino Segundaria, de acordo

Montevideu, 1 (A. 'P.) ,.... A Uno da marinhalicença ginasial realísados . no COm o que dispõem o paragrafo
ano de '1'943, .dlrígíram-se 'ào uníco do artigo ,92 dÍlj referida proposito da imposição feita ao Buenos Aires, 1 (A. N,) .-'

, Ministro de Educação .pleítearr- lei, julgo que o deíerlmento se
atual governo da Argentina, sa- Anuncia-se que foi nomeado Mi-

� ) ,i{p 'que lhe 8'eiam ,concedido o impõe. Como porém ha 'varias
be-se nesta capital '_que {) Gene- nistro da MarinI\'a o Vice-Almi;- +-+-.-+-+-+-+=+.-+-:-.

'�rtificado d"aqu1ela licença, ,oem estud\a'nres que não conseguiram
mI Faírre� ,{)P'n�ando 'com, reUiu-, ral1t� Alberto Teissair-e.

,

. , ,IUaques de Ianquesface do decreto Iéi '5969 de 4 habilitação em 1942, creio que ® ••.•!I.,+� �•••••dO>� +.ex �h +.�.�+.�" �
de Novembro (Ire 1'943, 'que ex- deve ficar hem ,entendido 11 se-

�� Es'tados, Ullidof:!> �',ft".""'I"LI!II'alU" L!Jli 15, dias mlS GQO,. IGd.rAol'i�adOd,ON�'a[)POle,�_si,Ol,R""{.;a".íd,,pi,O)duiu Latiu 'e. Des'eüno' das dicipli guiute: "OS estudantes inabilit- ii " U ui lIIiI Iilo li! IU!, "";';', "-nas exigiveis n'9s exames -da mes tados apenas I�m Desenho e La- I.flcaram a Argentinama lic�a gInasJ�l, relativo an tiu' que tenham obtido 'nota infe:- '

, patriotas bulgaros ,'Nos poderosos:, ataques
ano(ae 194'4. ,O tltula,r de Edu- rior a 7 ,nas outras didp1inas�, Washington, 1 (A. P.) "_', O desf.echados contra as posiçõ:3s
caçã'g e Saude .examinando o as- terão 'direito a expedição dI{) cer- Snr. S,tetinios, Secr',ptario d'e, Es- aliadas ,na manhã '!}e hont,em no

'"

'f' d 'd l'
. ' .

I '2
- Cairo, 1 (A. P.) '- Anuncia-se Csunto aprovou o ,segumte pare� tI lca o e wenç.a gmasIa, o.

tado Interino, dedarou aos jor- setor ist'erna-Carroc2to, aS tror- .-+.-+-.-.•:-,.-+E=+-�-�
cer 'do Diretor .do 'Uepartame(Uta - os 'estudant'esinabil\tados em nalistas ontem que os Estados que os patriotas gregos estlrio,

pas alemãs nos rseus ataques lan- 114' «li!
Nacio'nal de Educação:, tendo-se outras dkiplinas repetirão, os Unidos notificaram a Arg�ntina sustentando sangrenta batàlha çaram os seus 'tanques contraia- iuaques sela períll3S
registrado os exames ode ,lken�' exames de lic,ença das materias

que encaram com: muita serie- contra as forças bulgaras 'na Ma- dos pelo radio. A ,artillnria alia Londres, 1 (A. P.) ,,=-O, Segundo
ça previstos ill,o art,ig'0,<9,1 da le,i que obtiv'e,rruu" nota. jnferior, ã, dade a at I

.

'd" , ced"'lll'a Mlerl'dl'ollal (lesd'" a 1;:; info,nna o Ministerio ',da, Aém,,,�" -

'

"

,ua CrIse 'P� gov'erno v, "'_ v da explodia 14 (desses veicu-r '

organica, pelos preceitos T'ela..; 7 com 'exclusão do La,tÍll e De- de B eno A" d' nautica, aviões ':!MpsquitOSli do
"

"

'd' li;";,,h'
, u ' ,s Ires. IaS.' = ,L' ," L' !' los.tivos au exames e \jL"\n'ç� gb senna. comando de bombardeio, 'ataca-

"

'AO '" 'A: A' ,.,: A: A' :A:'....:. ... .-+-:+'-.-+-.-+-+�+-+-+-"-.-"-.,��,�:--.,-.-,�-+-<t-.,=""-••-,A,_"'__"'_cÁ,_"'-'.!� 'ram ob]'etivos n,a Alemanha oci-._+-:-(_+._.+-_:._,+=+.�,+__,.,X"""-V'_-,v,�v,-,,,,,,- ...-..,.-:-.T.-'-y�... 9'; "" " '9' Y .... ., .'II< •

F
..

1-'"
'

d" dl!ll!l dental, na noite passada sem 50"

elra� Ilrer CO ,gr,an e I e- Homena,gem dos lnedicos civis ele Bltl- �'er+��.:da:_�_.,__.�._�_.
rencla**�.,!,Prl�t��é !!!�!!l!d�" menau ao Exmo. Snr. CeI. }jrnesto de Nova_arma s�creta
RiO, 1 (A. IN., .) �._. lnidou-SB na com isso a 'populaçãÓ carioca. O J .,. brasiIidade p'orqu'" atrav,essanlo", h d . -' alelDa na Italla

�

lve"
� empen o e importante mISSe,O: Q G Ar d N 1 1 'iA P)manhã de hoje a feira livre 10-

+_+:_+-'+_._+._._+_+_+ ' •
' ·,'Ira Suas palavras foram ,coroadas Maior Hugo Leal 'Dias, '.Cap. Ara- _.".

la O" apo es,· •
. .•

caUsada :na praça Senador Cor- por vibrante salva de palmas. mis Athayde, Cap. Antonio Mu...
� As' tropas nazistas '" au�

n:a em Copacabanarpara a ven- 5 milhões de !Is.. de Realizou-se ontem á noite, 'no São os seguinte's os 'distintos niz Aragão, 10 Tte. Ruy Portinha
xiliadas pela nova anua secreta,

� da dirata de 'genems alimenti- Restaurante Av,enida, ;expressiva oíiciais medicos qUê ac01npa- de Morais, 10 Tte, ,Atlantído Hor�
consistindo de tanques chEios de,

dos a população, 'pro'l11ovida pe- vinho e 7..500,000 11€0" homenagem; dos medioos civis nham o ilustre Chefe ,do Servi- ba Cortes, 10 Tte, Rubens Lac�r� explosivos controlados P@Jo ra..

lo ;:;erviço de 'abast'ecímento da d� liIlVJ!l� da S'a Paula de BIumenau ao Exmo. ,Soro CeI, ço de Sande da .5a. Região Mi- da Mana, 10 Tte, Sau1 Chaves,
dio nikiaram os 'seus ataques

Coordenação da Mobí1isação 'Eco Uu U n� 5 U Ernesto de Oliveira, ilustre 'Che- lHar ,e que permanoecerão em BIu 20 Tte. Mario Barros e 1? Tte.
contra as posições ,anglo-nort'e-

A fI
.'

'bI' S- 'p I (A 'N) D' I f 'd S
'

, america,nas de Anzio.
.

r.omica. 'a l1'enCIa pu lGa na- ao! au o, 1 .
i

•

- lVU e o 'erviço de 'Sau_áei da 5a, menau por diversos dias em,' des- farmaceutico Francisco Luz. '

quela feira f.oi oenonne, exgotan� ga um vesp,ertino, desta capital Região Militar e aos ,mecÚros mi- +_+_+"""'+_+_+_+_+_,+_+ X+-+-+"""+--t-+-+-+-+-+
e§i.,,_._••,'_.�.:,n!n��._.�4>:••e

do-se rapidamente todos 'os es- que este ano a produção paulis- litares que óra se 'encontram em
.. .. ,"',' Deveria aceitar sem_�,ques de generos 'alimenticios ta de vinho será d,e aproximada- nossa cidade.

-

Licença ginasial para m,enares i�i'daHP'l'.il � na'};''depositados para a :v,endá ao mente 5 milhões de 'litros O homenàgeado é brilhante 'fi- I ti UII U �1Ii�Oi III iii &:.
publico. A diferença, 'do, preço estando a produção de lÍva cal- gura do nosso ExeJ}cito e pos- d l'9 Londres, 1 (A, 'P.) ,-..' A ml.:-dos generos naquela 'f,efra e pre- cuIada em 7 milhões e 500 mil Slll'd'or' !d,e "'xtraordl','llar',l'a' 'capa- e anos l'f' I" prensa qua 'I 'leu (e generosa as
(OS correntes al'maz!ens 'e outras quilos, ,cidade profissional, sendo õon. propostas russas ú 'Finlandia, a

,
'

'd d' t ln'
, Rio, 1 (A. N.) '- O Ministro 'Ida para menores de 19 anos nas

d
'

H'
,

I
e .. SI era o a ua lente Ull1 f dos l)fOposito diz ,o !(Daily 'Mail'>,

an 'a 'e 'en'a ag'ulnl
d d' Educação em despacho 'declarou: termos do artigo 91 .ua lei 01:-.

,,' ,,'
,',

,', ,", "

" '

,

"

grau es mentores a ,nova e -

o.ue o governo 'finlandez, ',dev�.;
"

'f" ,,(O exame de 'Licença genasial ganica sobre o ensino secunda-,

'

mag1:11lCa orgamzação sanHada ria aC,2itar sem tardanç.a.''

'do 'ExercI't'o bas""a·da.am ;

c' 0�,,·,·_·,:,:+_'i;·,._._+.�_+,:.,._.,.�_._..e rio reger-se-á estritamente pelo "'"",
'

,
' c "

,

" lPrw 1- êI.+1o>++++••++<t;.,,,.,.++,<t,+.�..:,,,

>Realizal'-se-á no proximo dia I Nepomuüeno - Galhofeira pios praücos, mudemos e eft- P"missa-o ,Evelllutiva dR disposto do artigo 92 db[ 1112S-

3 deste mes, 'nu Teatro Garlos ; O. L. Fernandez ,_;; 3a� Suite cient�s. A 5a, Hegião !\Milt.1J1Ll' 1lI!!II II A IlliU iHl U ma lei, a eles não se aplicando
Gomes, ás 8,30 'l1oras, da noite, Brasileira muito !se tem beneficiado .coni Conveniu Farmaceutico quaisquer disposição de 'caratef
o já muito esperado coíncerttü O. L. F'er,nandez '"", 10 Toada sua orientação clara oe precisa, transitoria, fixada para exames

da notavel eJovem conterranea, O. L. Férnundez ,- 20 Ser-estra com a estandartisação dos .seus Rio, 1 (A. 'N,) - O Ml'lüstro de liecnça ginasial 'propria para
,W::mda Helena Zaguini, 'um dos O. L. F,ernal1dez;",-" 30 longo importantes trabalhos de sele� João Alherto resolVeU d-esigüJar os alunos do curso ginasial';
valores artístiCos da 'terra, bar� 3a. Palie: (13:0 .':108 corpos de tropas sedia.. para membros da comissão exe-

riga-verde�' Chopin ,c--, Valsa 'no, J.ft, dos ,'lOS Estados do ParaniK ie'o cutiva do cOllvenio farmaceuticoJ
Desusado é o 'interesse, que Chopin.� 'Noturno no. 5 Santa Cata.rina. os Snrs, Fernando da Silva Bra'

reina em torno �desse recital que Chopin - !Noturno !no. 3 A. homenagem ao Exm6. 'Snr. la, respectivamente dos mercados
está sendo aguarda'do com viva Albeniz - Sevilha

'

!ceI. Ernés(t;ó d'e Oliveira ie aos la, respectivamente dos 'hercados
ansiedade pela pnpulàção culta Debussy - Arabesca nO 1 distbtos ,oficiais meÓiioos que o atacadista e varegista 'de produ-
de Blumenau. Rachmaninoff ,..." Preludio 'l:{). 5 aCOmpanham, consistiu no ofe- tos farmaceuticos.
O programa, finamente 'elaco:" Como se poderá lcül1statãi', o rechnento de um; jantar, t'eali-

rado, terá a 'seglfinte .execução: progrruna com, o 'rigor 'que foi ar sado em ambiente intL'11o e agra-
, la. Parte:. ga:nizado, agradará na 'certa a clave!. Usou ria palávra saudan-

,

'�,S0i1c'tta em' ré 'menor selecta assistência que ,>afluirá do os homenageados, eu], nome
��n .;M�,vên. .,' < ,.'

aO >indsso teatro, .'para mereci- de seus colegas locais, 'o Sr..
')a" 'ii ,�

._ dàrne,ute apfaudil' um 'dos va- DI'. Afo.nso Balsini, pediatra em

;i "�:1'úíg,,J.�Yc:__, ':Noturno' lores inegav.eis de 'nossa terra. nossa ddade oe Chefe '{lo Po:sto

e>�":"�t;l>.:.�._'-:.:€'+:•••:+-.:.:U'-+�® O ell.•.:..':'�<t:+�••,_._•.::t''''.•:._-t:.,���.•® do Serviço Nacío,naI de 'Malaria.
, Âgradecendo falou o Ilustre ho-�'

C
Prefiram a Farinha Fahricada menageado que proferiu brilhan-

"RUlEi RO pelo -", :M.:OINH(_). JOTNVILLE __
tes íe incisivos comentarios 'sobre
a cooperação medica, militar ;e
civil, DO i,nstnat� ,d� profuntl(a

'0.,•.t.+.'.�+::...�+:+...::.�+::t::_�+.:.,u�+..._.@ ,O
Suspenso o Tabela
mento de Frutas ele...

�gumes nos Mercados
e Feiras

0�t:".�.:.:O':.�$>�ii:••,.�••�""U@ Is forças que, apoialll os re
beldes

Montevideu, 1 (A. P.) '- A si
tuação na manhã de hoje ellli

Bueaos Aires é de qUle á frota
naval, com o ãpoío no Campo de
Maio nas fortalezas e de tropas
de terra, estavam 'exigindo que
° General Farrel aceite a reínte

tegração do Presidente Ramir-ez,
com: um gabinete formado de ele
mentes civis e convoque as elei
ções para este m'ez.,

'

o e barque de
SirNoel Chardes

Ri9, 1 (A. 'N,) r-r- Já esta quasí
concluído o ante-projeto 'do re ..

gulamento para a 'orgunisação
e funcionamento da 'Caixa de' Cl�
dito de Cooperativa cujo objeti-

***
Londres, 1 (A. 'P.) - o M'"

nístro do Ar .Sír .Aquibald Sin
claír disse que 2,500 'aviões dei
xaram de regressar da -ímpor
tante ofensiva da aviação !,aliada
no ultimo ano. E asseverou: «Â
tripulação de cada 'aparelho ',é
em media de ,6 .pessoas e tal
perda significa que '18 mil JlO
mens tirados da flor da nossa

juventude morreram, ou seacham
prísicneiros», .

�

hoje, dar-se-á amanhã 'o ambar

que do embaixador brítaníco Si!'

Noel Charles que hoje foi tome
nageado com um almoço no Pa-

lado Itamaratí. A' noite o em- I

baíxador Sir Noel Charles oíe-

I Kmm Organizaçãoída Cai ..
ra Credito de ,Cooperativas

Perdas Dliadas na

Ofensiva de 1943 vo é dar ás caixas iinumeras:
vantagens de modo a evitar di
versífícacão de creditos. O Iu
turo est�belecimentl) será' um
banco ele depositas e atrairá pa
ra a produção 'agrícola enormes'

capitais. O Serviço de Economia
Rural delegará a caixa sediada
no Rio de Janeiro e suas filiais
nos Estados p oderes de Iíscalísa
cão nas Cooperativas 'de modo
que assim os emprestimos se"'

rão concedidos com a miníma
formalidade e burocracia. f

***

Direito adquirido pelos estudan
tes incorporados nas .forças

expedicionarios

Estudantes reprovados de 1943
obtêm licença ginasial

Rio, 1 (A. N.) -. o Ministro
da Educação em resposta a uma
consulta declarou: ,{OS 'estudan-

tes da segunda serle do cursai

complementar ou melhor 'que pOl
deriam cursar a segunda serís
do curso complementar por ha
verem sido habilitados éna ,pri'"
meira e que não fizeram pOl�
motiv,) de incorporação nas for'"
ças expedicionarias armadas .(:>
que deve ficar cabalmente pro",
vado) terão direito 'ao favor .que
se instituiu pela 'portaria }uin;_is
teria I 329 de 15 de DezernbriJ
de 1942>. , :

Atenção

45 DiU homens, mar..

cáuun sobre Pskov
Moscou, 1 (A. P,) ,- As forças

sovieticas que marcham �obra
Pskov desbarataram poclerosa.
formaçi'n nazista integrada pOl�
3 divisões 'Ou 'sejam 'A5' mil 11)-

0ct_U j>,.�t'tt�;UÁt:..�+�eo i+.,+:+:.�+=t'*YI�+:'t�t:t�.�t.�*-��,e
• � -

-

-

-+

+--+-··'-'+-"-+-�::=t-·-+

Iniciada a 33m ofensi ..
,

:va nazista na ltaUa
Q. G. Aliado, Napoles, 1 (A:

P,) - Seg�md9 'acredita.-se neste

,Q. G. os 'ataques lançados CO'i,l
tra as posições àlíadas entre Cur
roceto-Cisterna, poderia si:gnifi�
cal' 'o inicio ',da terceira ofensiva
,nazista cpntra a 'cabeça de ponte
d:Q s�ll ,d;C! 'Romel, .," ,.. ., _ ,

Anunciem neste DIARIO rueos. � I

+-+--,+.-,+--�-:.-,���_-�-,+x+-�-+.=.-.-:.-.��-+-."

obrigatoriedade
do exame pré-nupicial .

Rio, 25 - 'Divulga-se 'que ,) go campanha' compreendt:ría a ado ..
verno pretende inicial' mna 'vas� ção, iogo de inició, ,de 3 medi"':
ta campanha de combate ',a si- das fundmnentais a saber: :i50-<,
mis, não só fJl'necendo 'mE1íores lam>i!nto de todo o 'portador de
recursOs médicas aos 'atacad,os sífilis, na fase 'clt) 'contmn;jna:"
pelo mill, como tarnQe;111 ',am"l I ção; aplicaçãO de "p.:;l1alidades 'ri..
pliando as medidas de profir gorosas ws con�agií.'1ntes, o ',que;
laxia, de lnodo d;dimL1uir a de" já está previsto em, lei; e, Hnai
vastação que aquda doença '.o1:a- nu:nte, obl'igatorÍedo.de do Bxa..

si.ona p. ,nO&8<1 pOP:lllaçã�:�, .Essa me pl'é·,t_lupclaI, '�

a

_'
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Co ereio E Industria Co pan�ia Paul Jrabr!����G:I!�!��i�l�aB�������L8.A,
. .. .. . ., ..

.
. I Pêlo presente aviso de convocação, expedido de con-

. Leva,mos ao conheetmsnto dos �enh�r�s aCloIllsl�;; Annaímas, ,,,em apt'esentar a Vv. Ss- o Balanço desta SOClI? fOl'midade com a Lei e Estatutos soctaes, são convidados
de�ta 500lS9ads, que �e acham a sua dlsposíção no escn dade, acompanhado da contaI) Lucros e Pcrdae encerrado os senbcres Acionistas desta sociedade para a reunião da
torto centrel, a Rua Bão P;,:ulo n: 300. Blumenau, .os doeu. em 31 de l?ezembro de 194"" bem como o Parecer do Assembléia Geral Ordínarla que terá lugar no dia 29 de
mentes de que trata o arngo n' 99 10 decreto-te! n' 2.627 Conselho FIscal.

_.... Marco p. vindouro, ás 15 horas, n'uma das salas do Teatro
de 26 de seteJ;ubro de .1940,. fi saber: . _

Pelos documentos em qu.e�ta!}f que. evídenclam o.a r.e" Carlos Gomes, sito á rua 15 de novembro D,O I.f81, nesta
l�) Rel��cno da Diretorla sobre o exercrcio de 1943; súhados alcançauos no exercrcio dseorrldo os srs, aeroms- cidade de Blumenau, afim de tratar da seguinte,2) Oopta do Balanço e CC'D.ta Lucros e Perdas; tas tem to_?os o.s elementos ueeessãrtos para julgarem os ORDEM DO D!A.5' Pareoer do Conselho FIscal.. atos da Dlretorla, permanecendo esta, no entretanto, a !

'

.. Blumenau, 29 de fevereiro de 1944
.

di&posÍção para quaisquer esclarecimentos que forem BO-
A Diretoria. licitados.·

Relatório da Diretoria Blumenau, 28 de Fevereiro de 1944
"

A Diretoria da Comercio e lndustria Companhia Paul, LOTHAR K. J. PAUL
oumprindo determinações estatutaría e a léidasBociedades Diretor-Presidente

278.024,70
33.506,10 @�·H ..�••+-t�.-"'.�+..'[.+."��H1)O €).,�.+:.:-+_.'::�".".=':-+:�••4t.='HG
2.399,50 'W4 =_u""��.,.�,�

'I23.209,60 I C I j I v· d1;ti���,8� .om pra-se IM en e..,se
9.46'1,20 ---.".."".,... , W'__ 9�J

t
',..- u _,.a = -"�

420.500,00 Gomuramos 1\1ot01'08 elé-l V!5NDE.SE um Torno Me-
57·000,00 .•• :, ,,' l _,. 1 ')()( '\T camco completo. em parfei.

tricos, usauos, ue -'.:.0 v , te estado dístaucia entre as

148.797,20 em bom estado, Ofertas pontas 1,50 m. Preço }2,000.00
ii, Comp, e Ind. Wa.ltor· Tecelagem Kuenhrich S3IA.vl

30.000,00' SchruidtSjA., _.w

IC <!; 210410846
.............

2.1o-4.,L·08.46 �"�••"H'+.-�••-.-:-<>.T+�"1i@

I P d
r..,. , , ....
_. ,rim -*' }ft!'9 COMPRA SE Caminhão a er eu ....seBrurnenau, �8 de Fevereiro de 1944

n. .

o oleo "Diesel", novo cu de
. LOTHAÍ=t K.. J. PAUL -:- _D_jr_e..;...to_r_-P�r_e_;;i_d_::n_t_e_...__ L_._M�A_H_C_U_S_-_u_u_a_f_da_Llvros reg. sob 11, 34.�95

pouco uso em perfeito estado �,.�='h",".'=,�_ •__ _,.�

de íunclonamento. Lotação PERDEU-SE uma cadeira
J - a 5 toneladas. Ofertas a de estrangeiro rr 14.474, se
Industries Salto Grande S/A. ríe v 4.443; secção v 4.442,
.� ao__ _=�=- . �...:s"" n' de ordem 774, pertenceu-
I
p I

te a Aunelíse Kupíky, Pede-

I rocura ...se' .se, a quem a ac�ar, entrega-.
..la nesta Reda.çao. ..�

_.. ==="-'= ..... Gratifica-se Bvl
.

PRECISA.SE um sub-gerente �••9••+.·.-.-.-"f....,•••·.n••·®

I
nus Casas Pemambucanas. �.�_�__Bl5MBjIB'li1_�

32300000 DRECISA.SEde-um homem I SOl"lVI"no Funnrll:nl"n173:410'00 I com cert.s habilidade para; IJ U o m �
1 279' 70 Iszer encaixotamentos e ser-

f
.1

•

1...... viços em geral dos deposites. Completo .tPaga-se bem: P tCa.sa Wmy Síevert, ma. Q�in.1 roo o
ze: 1526.

. . .

DVi I Decente
I 0;R��Í�-:ts�·��ç:U!·�·�ricir:i

I

fONE uss
funileiro e um aprendiz. A QUALQUER HOR..,\\ IOfertas a Rua São Paulo
rr 10, na Iunelaría dá Isval- F. I�REUZER
do HadUch. avt RUA SÃO PAULO, IS
·0++ ..§'.+�':+!i._.,�+��.:+:.�..._....eo��

\.
�--,�"'-�

"-

Balance Geral em 31 de Dezembro de 1943
, .

..

,

ERCiO E INDUSTRIA COMPANHIA PAULco
A t i v o Passivo

Não Exigivel
69I.u90,o5 Capital
209.086,70 Fundo de Reserva

Exigível á Curto e Longo Prazo
13.057,10 Credores especiais
55.137,90 Credores

Letras a Pagar
Titulas Descontados
Gratificações a. Pagar
Provisões para contas duvidosas
Juros para Debentures
Debentures em Circulação
Dividendo a distribuir 60/0
Conta de Resultado Pendente3noo�oo
F

.

• -=-= .. undo para preiulsos eventuais
Conta de Compensação

Caução da Diretoria

Imobilizado
950.000,00
77.969,36

305.204,21
697.438,20
92.300,30
9.800,00

Balarico .Geral em 31 de Dezembro de 1943
,COMERCIO E INDUSTRIA COMPANHIA PAUL·
Demonstraçâo da Conta "LUCROS E PERDAS'"

Débito Crédito
Depai lamente Comercial
Departamento Industrial
Preiuiso antigo restituido

Comissões. .'

JU'fOS e Descontos
Multàs de .exerclcios anteziores
Provisões para conta� duvidosas
Despesas gerais
Fretes e viagens .

.

Alugueis p, meratfias de empregados
Selos ....

'.

Impostos,
, Ordenados
Depreciação Moveis 5010.
Fundo de Reserva 501'0

.

Fundo p. prejuisos eventuais
Dividendos a dltríbuir
Gratificações a pagar '. -

497 .I3897'iõ
_* _ ;$ &r, fRE'lI

,

de' Ih f" 1 Da mais perfeita ordem e exatidão, pelo que são de pare-
'Parecer

.

o ouse () Isca CPf que sejam aprOvados, pela assembleia Geral OrdinarÍa
.

.
. a IeaHsar-se em 31 de Março pruxime vindouro, o Relato·

O infra assinados� membros. do Conselho Fiscal da rio, �ala!3çoJ Conta� .

e �Od08 os demais ates da Diretoria

'·.lI
<

.

S
�

. Iu.custri.a. com.D8..U.hia Pau!", atendendo ao relativos ao exerCtClO fIndo em 31 ,de Dezembro de

1943'l'�. (jyOme{ClO :rtiO'o 127' dó decrêto lei federal U' 2627, de 26 Blumen8u� em 28 de fevereIro de 1944 !J

dlS�e�:ní��o de'" 1940, 'vem dec1arnf que pro�ederam a mi·
.

HEINZ SCHRADER '

e
. xaIDe do balanço, contes e respetIvos documen I

.

. HERM�NN JOHN I
nuClOSO t�vos ao éxercicio de 1943, tendo encontrado tudo. FRANCIS�O ;WEBE� , . _

I _.,tos, re�� , . : .. __"" ..':...: -""""À Ii'Q ..�:A7 A - -
- • ",'i'O®.� .:f.i".:)� .,��:+-:'f. +••f1(!i,�@o�++.t'.+ +••••++ .. :t®

W1��§_.�•.•.4-3ii,ij;_•.'V...."""''''.9'' '''-.:;J .,;,<.y. .,..:..,.� , .... v,y. _'Y"'_'" _'" . .. \;I
I • • • .

Companhia Jensen · ÂgrlGultura, lndus- TIpografia e LIVrarIa Blmnenauollse 8.1. .

.

t
"

n '
. Assembleia Geral Ordinária IPIa e lJOIDSfC10 Pelo presente ficam convidados os Senhores Acionistas

.

desta Sociedade para comparecerem a Assembleia Geral Ordi', �

nària, li realizar-se
.
no dia 31 de Março p. futuro, as 9 horas, '

110 escritorio desta Sociedade para deliberarem sobie a seguinte :-.

ORDEM DO DIA
l' - Aprovação do Balanço e contas do exercício de 1943
2' - Eleição do Conselho Fiscal; i

,3; - Assuntos de interesse social.
'

BIu'menau, 25 .de Fe\Tereiro de 1944
G, ARTUR KOEHLER··
Diretor-Presidente .

Acham'se a disposição dos Senhores Acionisfas, tiO escri· �i!iforio desta Socied'lde, os documentos a que se refere o An
99 do Decreto h'i N' 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

AVISO
AhmJ dos ..adíos General Elefric �eeitamos [(uIa

., qualquer outra marca para' concerto
.

10.) apresentação, discusão e aprovação do balanço
referente ao ano social encerrado em 31 de Desembro de
1943, parecer do Conselho Fiscal e Beletorio da Diretoria;

20.) eleição uos membros do Conselho Fiscal e seus

suplentes para o exercido de 1944·1945;
30.) assuntos geraes de interesse da sociedade.
NQTi\..; De conformidade com o que preceitua a lei.

encontra-se á dísposição dos S1's. Acíonistas, no escritório,
desta sociedade:

fi) Relataria da Diretoria sobre a march a dos nego-
cios sociais no exerclelo findo e os princlpuís fatos admí- . ·li·
nlstra tivOEl;

b) Cópia do Balanço e cópia da conta de Lucros e

Perdas.
Chamamos a atenção dos Senhores Acionistas afim

de que 08 mesmos compareçam munidos de' suas ações ou
documentos ccmprobatortos de sua qualidade de acionista.

Blumenau, 23 de fevereiro de 1944,
DR. ARMANDO ODEBRECHT -

.

Diretor-Presidente

Alliança do Lar Ltda.
Sociedade Nacional para Estimular a fconomia

Séde: - Rio de Janeiro
Sorteio de Fevereiro

Piê;1ftO fEDER/U"
Resultado Geral

flULUAR 1392 Cr$ 5.000.00
. Cr$ la.OOMO

CBN'i'ENAS 592 gll.;:::�:
mWERSÕES 1- '2!'_Ü_� Cr$ 200.00

.:» w � Cr$ 300.00

I

����>=��.."..,"""""......,,--�-

PhiJft@ IU..L�AH�A
Resultado Geral

Premio Extra:
Seria Z 5B57

nmhar 5857

Centenas 8.57

Cr$ 25.!lill},l)O
Cr$ 50.000.00

Cr$ 1.25a,co
Cr$ 2.50(1.00

Cr$ 300.00
Cr$ 500,110

Cr$ 100AI0
Cr$ 2tltMOInversões do fdilhar ·5·9-5·1

8·5·1Inversões da Centena [ Isencii.a do pagamento
de ômensalidades

AO'Hute em Blumanau' RODOLFO SCHWAB '

ó
' w,. Rua Baia S/i!.

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

�.
. .

_.,

Será o scasadonal
Alameda

i
,.

ter
� #, 1 I 9

111' errrlunlClpa, uo proxnno
Branco, em disputa da Taça
embate

,

10

.J'".
"

x t\vai,
de

Rio, t -, Está" em expe
ríenclas no Botatcgo o cen

sro-avante Ste.oio. queJigurou
no ultimo selecionado cea
rense.

��.-'+i3"--��,,-+-:,--._:,. (> .�:�-'��:.:-4>--:':-'-'-�-.-*-* , ��iBlilla��l1l��m��

l""ndu's",'trl'�'a 'de 'I'�[alh'as ,Th"1·Sill."ann 'SI l' J Para a Sua, Saúde e de seu Innftozi:'1ho
• .P-eç;!)

.

:V,-ll,'," (_b P';I j'fI:i 111 r,\ ( i -"'» ... p'" l' •

�V! ii 'e-"� �Á". vU'>"Ul'i(J.<.-

Aviso
"'Ij1 lO..!. .t..... Icei

,

.L euo com niatena pnmn. se CeIOlHWH, «on-

tem assucares completamente assinrilaveis e

vítaurinas Do gn"!'(I ':lC,'TadaveI 1'/\,1,. 8('1' ('I) .;;,11.- ......

_'>-:'''''::'''_'.J ,"_.J.....::l/ . ..". I.;M _ .•. '

',l.:v� ... v.r "�l
mido {,üH1 pito ou corno sobremesa. i�

nS,OC!ED,
ADE MJiLTEMA UDA", S�o pau,l0,�.-Re�reSeiTh1i!�ts em

I�BLm��NàU: Sr. COSrA :MOURA�Ciuxa Postai, b9 .�
>.�

Brevemente A. Venda Nos Princípais EMPORIOS :�
da OIDADE

.
Rua 15 de Rovemb!l"o, 9!3-A

Oferece os seus Serviêos 'em'Concertas e RSfClrmas de (lt:a�qU8r
. ,Marcas de ijiidillS, indusive Betrigei"açi.a em, Si:lra�,

, , .

'Mmuma Prei.'ifeaa "..c..; S�i"'Iiçf,)S Garantidos.

,"

da

Sernpre foi e .1\.. ,

contmua a ser

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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BUENOS JURES, 1 II•. N.) - Inuncia-se sestaCapital que o Garlmel Tito tenteIo levântalto �
,

..

'

'.' .. < ............•..
"

'. . 3- R. I., achando-se dilido no Ministério da Cuerra. �.�.. ��-

*.00 • +� .. :.. :..
'

...
'

:. ........� .... e 0<:> .. +:'. :.: .. .: '+: .. .. •• .... .... e�'
.

., :.:�. .. .: .1 •..•. �7 •• �- � {li'. ... """ :. .. .. •. :t � g

Incorporada d Caixa de Aposentadoria
e Pensões de Serviço Publico

Do sr. Alcides Garcia, digno I dos todos os benllicios, em

gaente, nesta' cidade da Cãlxa igualdade de condições com os

de Aposentadoria e Pensões da sêde da Instituição, foi crea
dos Serviços Publicas, recebe- da uma Agencia nésta Cidade
mos a comunicação abaixa que que funcionará sob nossa di
nos dá conta de modificações reção, no rescritório da Caixa
efetuados com a mesma caixa. eatinta, á Rua 15 de Novembro

As matriculas . na
.

...........w,..,...,,_,.., ��................-.--.-.��........ "Blumenau, 2-8 de fevereiro n. 624. sobrado, cuja Agência

f d
-

'0·" r.�:.:l::.:�r��;.i·.:·n············"·t.
··

p··-.·.··e········U·········e········;;····r:::.�:::1:.f� �: '�t��ade ��m;l�m��au�irheto.r ��:b���s�a���mA� H���pe;az��:
U.n. açao • ZOllO f J

i
Apraz-nos [levar ao COI1 eCI' gand Oelhardt, respectívameneI l menta de V.�. que se tendo delegados da Instituição em

.. C t �..J .

•• efetuado
..

no dJa,12. do andante, Florianópolis e Joinvíle.Do Exmo. Snr. na. CeI. Adernar Vlllela dos �an.tos, mt, .����:��_���:.::��. C! b
-

d

'í
} em. UH I a, a mcorp�raçao a

Assim. tendo assumido hojedo 32. B. c., recebemos o seguinte OfiCIO que com prazer .� A enceradeira ideal para o seu lar. �1 Caixa de Ap osentadoria e Pen-
f' 0- d c rgo para otranscrevemos' .

" -

d S' P bli d as unç es o a. • •

.
� !} soeo e ervrços U ICO os, I f meados pela adSolicito-vos PfOVid.enCias no. senti.do d�. ser amp.la.m.en.

-

�� ALCANCE B Estado de Santa Catarina, com q�a. tom.?s Ce!�tral e com o fi;te divulgado em o vosso jornal, o seguinte radtograma : VENDA8 a longo p!"azo a preços ao
:J séde nesta Cidade á Conge- mInIS raçao

.

remetido a este Comando pelo Exmo.. Gen. Cmt. da 5a' : � nere do visinho E�tado do Pa- de proporcionar alguma ?r;en'ReO'iãó Militar: - "Presidente Fundação Ozorio pede di· g de TODOS. �l raná, resultou a nova: entidade taç�o aos, intere�sad_os dirétosvulgar amplamente que até 31 de Março .a�ham.se ��ertlls f� :1 sob o de "Caixa de Aposenta. pedimos a publicação do pre-

a.s matriculas gr.a.tuitss orfão.s sexo

..remI.n.IDO de. mtrítares f: d t
-

compremisso �j daria e Pensões de Serviços, ?8ll!e d �esde já nos pomos ao
terra mar e ar, consoante estatutos: Internas mais de sete f! Peçam, emons .raçao sem,

:5 Pübticos dos Estados do Pa- Inteiro dispor de V. �'. apre-anos'de idade externas €i semi-internas mais de dez anos

�: _ ii _ =i raDá e Santa Catarina". sentando nossas Cardiais Sau-
preterencía p�ra as mais necessítadoa e qu.B, tenham maior i �� Por exigências regulamenta- dações.
numero de irmãs menores e oríãos pai e mal; curso domes- : J

-

O Pro�do'cimo � fl'"lbos: res em vigôr e com o fim de Alcides Garcia

ueo... 0.brigatorÍ.o; uni..
forme gratuito bem como enxova.l para f: oa i:I!iI. � !:� pres. i.ar. a.os.. S.enh_ore.s. .A.ssocia.-

. . .,.. A.g.ente .

as mais necessitados. E' tmprescíndível designação cor- fÊ � . '.'
.

respondente responsavel nesta Capital, Outras .informaQ�e8: t= Curitiba B L UM E NAU Joinville �l .-+-+�+-.-.-.-.-.-+ o +-+--:.-.-:-f.-.-+""'+-+-.

Fundação Ozorío, rua Paula Ramos 16, RlO Compl'ldo, � RUA 15 DE NOVEMBRO. 687 �lCapita.l Fed.eraí." :
, :

ELLI GER Bt' elA.���,���_����trw��II - Saudações cordiais:

�._._._+.A:!:.:n��I��!���O����·:?:_F. Ministé;i;�d7t-· A piada da
...--------- Viação

Rio, 25 - o mlnístro da
Viação assinou ato eonce

dendo, em todos
.

os portos
organizados do pais, a ísen
ção das taxas da tabela "N" Paulino, ex-craek do ver
(Movimento das mercadorias de-branco, transferiu-se paraIara do cais e pontos de as· A C Isentagem), sôbre enmbustí- o .arnaaonas E. "estl'eanc o C rveI e água e vítuâlias, emq.ar- domingo ultimo contra o seu

__1II!iIi!Il1IB1ll1IIIiIi!_411!il-M_IfPíidIB___ cadas nos navios que esea- antigo clube, o Brasil.
®�.�+:�•.:t:�+:.:§.•-=�.�·u-=+:+......�0®"'I'..J.1..�ofi.O,�.]i:.�.JE.�.�.++® larem o porto e destinados Paulino esteve em C07W81" Aniversarias I

- Festejllt a data natalic�a
exclusivamente ao respecti'!o sas pa1,ticulm'es com o guar-

o Snr. ACllbal' Branco, no dta
As emprêsás ou firmas responsaveis pelos estabeleci"

consumo de bordo; lsençao d. d B .1
A daia, de 2 de Marçopl'oximo 29 de Fevereiro do mez passado.mentos industriais ficam ainda obrigadas: .

análoga a que foi concedida. Ião :O rabI, antes �o assina-la a passagen. natalícia
.,' .'a) a comunicar a transferência de séde e quaisquer pela Portaria 708 de 25 de Jogo. O que ele falou, mw da distinta SIlJ'a. D, Edithl!0i'to, Viaiantes

" , �',.,-

outras modificaçõesintroo.uzidas naorganização das firmas Setembro de 1942 relativa- sabemos, mas o certo é que e'P0sa do e:mno Sm'
..H_en1amPOí'� J

ou emprêsas, bem como as. relativas ás instálações e ás mente a taxa de utilização do o extrema "colored" per. to, agente da estatz�tzca de
.

B_l?� -Hoacyr Alvaro da Costa.máquina.s;
.

...

. ... porto dl- dt d' op'ortl111i
menau; A,� nossas szncel'a<; (':hcz. Pl'o'cedente da C011ital Fe._deral,

.

b) a prestar qua.Isquer outros esclareCImentos Bo11cl. •

el� (uas 15 'an es .' taç5es. 1:'.. ,

t d "-.+--+:-.:-:�-:.-:.=+:=-:.=-:+ dades de desempatar, dando _ TJ'ansc01'1'eu hoie a data chegou em gozo de renas o Jove_S OSÁrt 6-0 do Decreto·lei n. 4.081. da 3 Fevereir9 de J 942' Ministério das Relações a pelóta de colhér... para o natalícia do Sm', Navton Laux, e distinto Noacyl' Alvaro da
AGENCIA·MUNICIPAL DE ESTATISTICA - PREFElTU- ExterioreS guardiãol residente em Blumenau. Costa.

RA MUNICI�AL.
.

Rio. 25 - A embaixada do Será que o P/mUno ficou +-'�--.=,,+�.-.-+-:.-.-+ o .-..- ..=.-_+-.-+-:+:-.-�
i>�T.�I.:::."1i:+.·.�.���.-.�•••®X 0��++:+:.��+:••-��.-�.H'.�.""G Brasil em Lisboa comunicou com remórso ou "continuoLl" ± M' mm, Miil
• .......-_,.,··............... ........... ....... "'""'":111 ao Itamarati que, em'!aora o verde.oranco fardado de a.

H E' L 'tu{ U T H P R O B S T embaixadar Pimentel Brandão'§.I.. J:'-Jl '

.

.

tivese de se submeter ao mazonense?!. ..
DENTISTA DIPLOMADO estado de quarentena" Jlor DãO

+-+-:':-+-,+:-,+:-+E";+:-;t-.•
COM MAIS DE 10 ANOS DE PRATICA se en.:!ontrar vacinado. 80

SERVICO RAPIDO E GA.BANTIDO chegar ii Oapital Portuguésn E d I t a I Ipóde s. exa. ver-se livre des-
sa formalidade no inesmo F(iÇO saber que pretendem ca- I
dia em tIue se deu o seu int- sar-se Afonso Eduardo Eskel

ernamento, graças a interven- sen e Adelaide Rahu. t�!e,
çao do embaixador João Ne. natur,ai deste Estado, nascIdo

:+-.-::+:-:t-:�-:+:-:+:�.-.-:.,O.-.-:+: .-..:-�-.-:.--'.-.
ves da fontoura e â boa von- aos .30, de outu�l'O de 1?29,
tade encontrada por parte das

I f!larClneIrO,
soIteIro, dom,lClo

autoridades portuguésas, hado. e resi��nte nesta .Clda
+_�_.�._;'.•_.-'-�_.-'-"_. de, fIlhO legItimo de Gmlher-

'.. - t.. B'u.CO me Eskelsen e de sua mulherirabaluar com o 911 Maria Eskelsen. Ela, natIIrai .

dGraças ao espirita empl'een· hi fi ideia da const�ulão de POPUU1R E IGRICOllI DO VA. deste Kstade, nascida aos 161 Pregos modicos - Serviço garanti 0I'dedor do ilustre e
.

muito es um carro arnbulanma para. . ( .. de Janeiro de 1924, (Íomesti.[timado iacultativo. Dr. Renato atender a todos que precjsa- lE DE nllll, é ENGRINDfCER ca solteira, domiciliada e re- Atende dlamados em
Camara, Blumenau,. possue rem a qualqu�r hora da�no�- O "atrimônio de Blumenau sidento nesta c}dade, filha I casa do Cliente

I
um carro ambulanClé! para te, de seus CUidados medIcos.. ...

..' '. ..• legitima de HenrIque Rahn e

prestar socor1'OS de u!'gencia Oestos como estes,
.

são eH'+.:+=.'.·.�.�+�..:+•••=.·+.+.:••0 de sua mulher Adela Kreutz- 8osl' JA"""!J ... 1I0T[L PAULIa quem dele tenha mistêr. dignos de menção pois outrc • 8.
@ feld Rahn. II l,I"iH! U II C

Dr, Cam�ra. jovem
.

ai�da nto �ão tem a �ão ser hem � A CapitaI; Apresentaram Ol! documentos i;;;W;;;liiI:iMJm_Bl41ill&!i1I!!"!Ii,!i!J.....m;t_lRiIi!IiIIi!lIllllPIl.Will_IIlili-IillBl__r _
apezar ,de sua !onga pratica. sernr a populaçao de. BIu· I. . � exigidos pelo artigo: 180 do Co- .-.+:-+.=+-+-<t.-+-+-+-" o.:-:�-.--.·-.-+-+-��.-.em varlo� hO�Pltaes de ren�. menau.

'. .
�

'.

.

; digo Oivil, sob no. 1'.2,3 e �. a
me mun�Ial, Já ha tempo VI- Deve aSSIm? povo de Blu. ; A casa que tem todos os:.; Si aiguern tiver conhecimento ue Os proprietarios de elementos registados na Estatisticanha cog
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ltando d� resolv.el' me.nau, á este .Ilustre e. abne· '1. arti.gos do mais baixo � existir algum impedimento lega!, Militar ficam obrigados a comunicar ao delegado da Zon
u.m pro.b.lema. que Jà se. esta- gado facultatIvo, maIS um. .

1"" :Z. acuse-o pára fins de direittl E de Reérutamento ou Distrido de AEstamento f1. venda, ceSSãO,t d b -1'••
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to" preÇO ao maIS a lO '" . .' ,
. 1" 'd t u' b 4 ....va fazendo ,sen ir . �m no�sa gra,n e eneLlClO, eu re. ,s I .
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. � para constan e chegall este ao, morte, ou perda dos masmo5,:aJ.lffi. e que aD am av.a nos
?' .... cidade .. O ae auxtlw ra�ldo mUitos que nosso .P�trlClO + GRANDE SORTIMENTO tARA � conhechnentOi de todos, lavro o respectivos registos.
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_ Art. 40 do REGULAMENTO DE ESTATISTISGA MlLI·

• de preemente paLa atender Ao Dr. Camara, aS8n� bem
: gar de costume e publicado pela TAR, apr. pelo Decreto lei D. 64; de 2l 9934
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como a nossa. populaçao, 08
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tENHA BOA Oficina RADIO fUHIE ====;======.
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(Madeira oIeo) Atende todos os serviços de

Olga Ferreira

(1���da d,llpla Cr$ 30,00, Radios receptores MàrCO:RiedelÚ9sta HIn casá.
Servicos Rapidos e Garantidos participam aos seus parentes e amigos o contrato dePeçit'àt' Staedele & Oia. TELEFONE, 1395 casamento realizado dia r de Março de 194'1

i$J{}ne, 1.372 417'1
:;......_....B_Uil_'....7_d_e_S,iI_t8_In_h_fO_._1_3
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I BLUMENAU, 1 DE MARCO DE 1944

========�==����======o======:�======i

MENAU
Março
de 1944

I
I

Consumidor
Exija Manteiga fRIGÔR
Exista Qualida�9 que Fôr
Mas não é FRIGÔR

Quhlta ..feira

2 de

Rua 15 de Novembro, 588 - FONE, 1201

e Valvulas
"aCTOR

RCA semana Maior' so�timento'em :

Por Til CII
Perfumarias, Especialidades farmaceuticas,

Drogas e Produtos Ohimicos.
lAaORATORiO DE ANALISESos melhores pelos preços menores

CASA DO AMERICANO Sj4.
Mercado de AUTOMOVEIS

II

n I CO Social

l}nhas encrava'1a

CONSULTAS: Terça e Ouarta-feira ;_ Sexta e Sabado

au A 15 D E N O 'fi E M B R O. 742

Massagista B Gallista
:Massagens dos llluscnlos e

reumatismo nervoso por apa
relhos 1110derno§.

Blunlenau Possue Uma A.mbulancia
Para Pronto Socorro

Extração de callos sem dôr.

Seoreção do suôr.

"". .�

,::•."'(''';'l' ....
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M E O' E'--C'R"'O S

I1 FERMENTO DE ALTA QUALIDADE •

• 1 Para, bôlos, danes, tortas ,e toda �astelarHl
���__��__..��__._��ma�.__�..IF.._a......--1

"B.ARÂl\IORTE
CIlflTADOR DE BARArfJ�

BARA.MORTE

Dr. Ornellas Junior
Cirurgião_ Dentista

Diplom�da pela Universiuada de São Paulo

CONSULT,AS DlARIAS - dil� 8 á� U -das 14 �s li,3� � di:i� 19.3Q iH; �l
CONSULTOIUO á RUA BOM RETIRO. 14 - 13 L U !vi E NAU,,-

• "': ',' _, ''_' < .' -', "_ -. - -l--·; _" 2." .__
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