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primeiro lugar. a: ordem�'porque
,na desordem nada se conafrói I

GETULIO VARGAS
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�-....;..._..;.._._ ..._____�_",_"""O_"_RI1_UT",-O_DIlS ASPIRaçÕES DO vaLE DO ITIJAí!
Blumenau Terça-feira, 14 de Março de 194..:1 II - Dr. Dcllmes B4Ilsini � Diretor Responsavel -
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DlARIO

Assinaturas:

Num.ertl�

MATUTINO
(anual - Cr. $ 60.00
(Semestral €:•.$ 35,00
(enloulai Cr.$ 20,00
Uivulso 0,30
ClUrazatio 0,50
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Número 133

os russo
LONDRES, 13 (A.. P..) _.... Despachos de já se encontram a menos de 120 milhas das

Moscou informam que as forças sovieticas fronteiras da Slovaquiall
ll ..•••••• ••• ·�••••e �••'++.�••••••••+••• *.-.\!) Oo:H

-
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Chegar
das Mor'

Faz
MENOR
SENIl

Montevifhm, 13 UI. P.) - Em pr®c�amação a propo
sito de sua renuncga () Ge"�ral Ramirez afirma q�e re

FRENTE onReiou a presidenciª da Irgenlimf motivado pela op{!si ..
. ção e desconfianças dos circl�lo$ mUltares e não pehl
seu estado de saude como se lIoUciml.
.1)••

,
.. �••�.+••�._fI:�'H.-.sn�4"@ o 0 @

cabe respondê-los, de aco-rdo
com os pareceres do Diretor do
Departamento Nacional do Tra
balho 'e do Consultor Jurídico
da seguinte forma,
Embora seja o ensino dado

dentro do horario normal elos
aprendizes, é de maior alcance
soda I interpretar-se que a fre-'
quencía á aula equipar-se a fre
qnencia ao proprío t.abalho.
Ademais, esse ensino não é ape
nas benéüco. para aquele que o

recebe, mas Sê traduz,' igual
mente, em vantagem para o em

-pregador, cuja empreza se be
neficía com a melhor técnica de
s-eus empregados, Consíderanra,

m e I r deste mo:li()� estimula-se a frt':.
quencía ás aulas, que 'pod-eriú

, perigar com a sua gratuidade.

.

'

.

O Boletim 'Semanal da Asso- fnr·11I
.

ueee O Pal's·
so °l·m:ên!)r trallbalhabPodr tar·efa'l

(' ') diva .....

cíação Comercial 'de São Paulo,
.

.

o sa ano 'que ie caee eve ser
'" ii' .....

no 441, 'de 26 de Fevereiro ul;U- calculada p-ela 'produção do dia

mo, tnnx-e o r-esümo de um lar-' Nã.o foi para 'oprimir a Na- a do 'café e a dI() alg.odão; mas, 'integral de 'trabalho; do contra�

tigo do «Cone ia da Manhã):do ção, que o Governo protegeu a bem diversa é a situação das in- _l1io, estaria .�vid��n1;emente frau� r III a eRio de :Janeiro1 s,ob o tituI!)«(A' industria nacional lCriam!'Í)l ta� - dustr:ias téxteis, cujá produçÊo da�a a IJeD q�'8 assegura .fiO ri
III

'Mó:-éxgÓ:f:� ��à���ae�u�;p:��i,;:� :��!S�sí�!Ú;���sa!;�1i���r:�1�· ":���:���::t!��,���j=!1��;<��;�1���,&�,�e�����a�::,Q�"s:� ,

Estooo,lmo, 13,(A. p.r - O 'Ma I Zi1llbez� '" .iU�to está pr;�parado

prol'eilo de 'um -onus fiscal sobre g'eiros. em proporçõ'es mUirto acima do tes so se pode:ll! conSld'�rar -em rechal Von Rundstaoet iilSlY:;CiO:-j para
a inundação eh; Qutras�'

Os lucros excessiv'os, já se co- O espirita pwtecionista visa- que a lilnflação faria 'espenu'. f�Ge da produçwo no�mal d,: ,um. DOU tod)s os pr�pal'ativos a18- Segundô informações ·de Berliím,

gItie de uma nova tributação pa- 'la a criação de uma industria Procura:n.do defender as elas- c!o.ta de trabalho e 'uaD m�dmnt-e mã-es contra a invas[:o da HI)�a"1-1' os alemães ,levantaram outra mu

ra .a industria. E; entr(� ou'tiras que pudesse, l1'uturamente, ali. ses' proletárias .� assalariadas ? comput? dessa pro"dutivida?e da, Noruega e Fra'nça. O Cho::f,e mlha do laôo do mar para o Ín

c:ol1sideraçõ-es, d,=clara, com re- viar a Nacão de COll1nr-omissos cO:ntra a li'nacessibilidade dm t'e� ljlterromplda pe�a 1 l'equ2nCJai Militar nazista tem conL::: �lCL1-1 t'cr!ol', muralha c.sta qu'Õ.' m(1sis�e
f'erienda cll industlia t-3xtil, que .comercÍai3 'e'xternos. 'são esses� I· aidos, o Coordenador da MDbili'" �ess;es .cursos. No. �ue se .refer-e do IO;1::;amente OJ:1TI os coman-· I num profundo slst,ema d,':� hrtl·

.

«o fatiO de existir idetlü';o cIo pelo menos, 'os funda'm-ent,os dou zação Ewcomka promoveu unl �"aludlda freq�e[1cla,. ncst?s �ur daate:> das forças alemães na- ncaçõe�. Enquanto iss·o 'o gov'er�

pais, uma atividade prósipierfa; trinários em que mais se apoiam acordo com os Industriais, que s�, os que fi �Impedlfe� .1l1cldi· que1es paizes, seguro comJ es- no checoslovaco 'reíug'iado e111

não ,deve constituir motivo pa-- os governos 'prot�cionistas para se compnÜjmeteram a Ian.çar i1<O ra�, nas sançoes preVIstas noO ta, de que, a hÇlra H da invasão \VasJ1i-ngton, exortou o E'eu ;povo

ra que o erário s,� r-evistl1 üe! justifical' a sua politica ecmlO� Lomerc:i'o .um padrão popular de art�go 434 da CO�lsoJidação das. se aproxima. Na Hola;nda, aliás a passar ·da resis(tellci�1- pa,slva
poderes para cort�r suas azad mica.

_
teoidos. Uns dD Traba1ho. já foram 'Ü1llndadas gra\1d�s 're- para a ativa, faselldo um flJan-

.e jmpedir seu tnrÍquecím:ento))_( nesde que 'a produção de um Ess.e lladrão .»opular ,. além de TransmHa-s'e e arquive-st". giêes comia ,p':lr eX'2'mpID, a ITe te g'eral cO:ntra o odiado invasor.

Comp_IetaIldo ,0 s�u ponto de artigo nã-o é sufici>ellte para o s,er sumaim>e"l1te ,ol'uiná:río, tor� .::"_+--+-+-+'-'''-.-.'==<i>-.-+-.-+-+--�:� .:�- ..-it-+-.-+-.e;:,;l+-.-.-+· -.-.-..-�
vIsta continua linhas adiante; cOllsumo rn:t.erno! a ,ma export(l� ;nando mad:s cara a sua aquisição

O f
A

I d
iii ii'!! fiI!il III <!iiiJIi>

o ..autor di) artíg9: «(A exporta"': ção deixa l,de s'er um bem para se r-elaN:vamente a
.
durabilidade,

. CO ro O 'd,l �I.rl Iç eção :endquece o dono da

mel'.
cu·,

I
tornar um :dano. não está sendo d·istribuido ·�m

dnda �xpO'rtada, mas, tambem,' Isso é muito difer.,mte' da ex- qU8;uHdades suficient�s ao 'ÓOl1SU
·enriquece ,0 pais pois, vai pro- llortaçf;:o de excess,os, os quais, m'o elos que so pódem pagar pr� d I tpiciar a criação, no exterí'JIJ_1, retidos no pais, perderiam valo!', ços baixos. Em regra, é �iTUito sumo e n
de ,d.isponibiJ±dmtoes cambbis ta mora!izahdo os preços, proejudi- dlificH encontrar-se a venda.

.

II
varáveis ao regime de trf)cas>,� canelo os industriais e compro- Ora, llão é justo que tamanha
Esta afirmativa nào pode s,er 111et'endo a estabjIjdade financei· anormal11dade p'ersist,ea., Cum- I, 80

generalizada a toda a exporta-. roa e a própria existencia das in- pl'ia ao GO\,"ernÜ '[omar uma pro·

ção, pois, se há mcroad'Jrias cu dustl1ias. v:iclencia. E' ,.o. que dele espera-

ja remessa e venda para o exte· E' o que amuiecenia com alO'u� mDS. ---; J.
rioor constitui um at'J economico, mas ,industrias agradas, cú;nio (FiÜlha da Ma�l�l'ã - S, Paulo)
de ampliação da riqu-eza nacio

nal, outras há, ao O':mtl;gtrio, cuja
_exl)ortai;:ã!D OCJl1st,itui empobl1eci
mento da comunidade compra
dora, e, i1'eSSB caso, estã·') os te

cidos, D Óleo d'e caroço de algo
dão ,e il1umervs geller,']s alimen
ticios cuja pró'dnçã,') não é- sufi:-·
ciente r-am :0 oonsumo ült-emo.
Com a desvalorização da moe

da Jlacional, o niv:el de pr,�ç-os
dDS . pai:-;2s estrangeiros dê moe

da mais forte, ou d'e padrão d3
vida mais el'e,vado, ':!stinl'ula as

atividac(;'!s exportadoras nado
uais. O eXP?Ttador nã'o quer sa

ber se l'i'omov-erá umja, redução
das disph1Íbilidaes do artigo no

mercado 'interno/causando enca

r-ecimemo inaior d-o que o da

inflação. O que lhe' i!1t'emssa
são os seus lucros.
Esses. lucros tão d:e�:;eja.d{)s -

muito ao contrário do que su

põe () articulista ,-ai:nda . que
possam ;:onstituir riqueza de um

individl'o, são arrancad-os da co
ktividade· que, pará pod'er ves�

iir-se ou alimentar-s�i terá que
pagar um preço quase igual ao

vigoranj;e .no paiS estrangeir-o de
pad rãD de vida mais elevru:loí.
Em período inflacionário, co·

mo 'O IqUe. estamos atrav'essan

do, esse �ncareCime!1tiO é dupla�
mentle .pr<!judicial, poi.s, mesmo
nâo h av�nd(l- exp'ortação, as m�r·

cadorIas encar'eoem. HavendQ-as,
·encareoem duplawen{e.

.

Rlio, 4·- O sr, Marcondes n
lho exarou o seguente ato, es

clareoendo a situacão do opera-
l'ÍO menor frente ao Senal:

.

-Cousulta a -Confederação Na
oíonal da -Industria a este Mi
nísterío qual a situação dos me

nores empregados, em íace 'do
Decreto-lei n, 4.048, de 2-2 de ja
neíro de 1942, que criou entr-e
nós o S. E. N. A. L, n o que
diz respeito á execução do con

trato de ·trabalhio perante o seu

empregador,
Quando aos itens formulados,

Rio, 13 (A. N,) - O ministro .João Alberto Coor
(lenador da Mobibilisação Economíca e Presidente da
Fundação do Brasil Central. acaba de receber um radio
do chefe da expedição Roncador-Xíngú, segundo a qual
os componentes da expedição ja alcançaram o rio das
Mortes, a altura de 30 quilómetros de Arraial, findando

a�sim a primeira etapa daquela expedição. A importan
ela desse fato, é que durante 7 meses de trabalho, a

expedição atravessou 280 quilornetros ati avez de serras,
florestas virgens e bréjos, construindo varias acampa
mentos e postos.

qullometros do
Dnieper

Moscou, 13 (A. PJ - ,Aonun
GÍa-s'e !nesta capital qUle ° 'ex.�Jj
dto russo encontra-'se agQra a

menos de ;80 q'uHb/p1'etros do.
rioQ Dnieper, 'ultima linha 'd�
defesa natural que l',esta as 'tro

pas alemãlCs ant�s ida Rl�miania.

ID*�••� ,� it_."._ ,,,,@o�."•••4-.�4•••••• + 4>�é-!).·e

C PU Ze i ro II Prefiram a Farinha Fabricada
J pelo MOINHO JOINVILLE

0.�.++....+••+••++,+:...+++.eo®�··�········\} ••• ·••• .•®

�:c���a_!rOn���Ci��de I Pelo ronco pareciam ser bombarde€u�ori�S
em visita li ímptlrtante firma _Londres, 1ª- lli. ':1 - Na madrugada de hoJt� fOi·"','João Prnsdocimo & Filhos maçues de iYlOeS aliados atravessaram a costa CO��
da qual é um dos selJS mal� rumo ao norte da França. li má Yisibilidade não pefmm�
crer1enciajvs à�retor�::;, o sr. verificaraSe os U,pos dos aparelbos que pelo ronco pa ..

Pe�ro PrOSd?ClIDO, fjgu.ra do reciam ser de bombardeiros.
maIOr conCeito comerCial no

'.
. I

Estado do Paraná. Com S. S.•-+-+�.-.-.-.-.-.-� o ..-.--.-.-.-'.--'�.-+-<t i

viaja o sr, Edgard Klemann I t'
-

d C Inte"so ,ngo do
que é conceituado chefe da ns a açao a omar- .

1111 lU! �

contabiHdáde da mesma firma. d· T' b' Artilharia
A ambos esta folha apresa0' ca e Im o Q. G. AUado, tNap[O{es, lB (A.'P)
ta bõa v�nd!is a Blumenau. PROGHAMA D.\ S - 'Noticias da fre.lüe inform'J.íni,
.-+-+-=+-oQ--+-+-'-:+-+-+ 80 I__JENIDAD JDS . que ê;, i;utenso o f-og-ü da artilha-

fi'afl'lU,d'ild0t'!- iR tr§ns Dia 15, quarta f.el·ra
ria aliada contra àS: tropas ale

II MillOU U., lU o m

deverão realizar se
proxima, .mães, que Cf�rca;m a cah8ça d � ,

portes japolu�zes as solenidades da elns�i��� ponte de Anzi(J�
,

Q. G. Aliado, Sudio1este do 'Pa- da Comarca, recencreado para
0•• "'<> ...... •...··.····_·4(;:

cHico, 13 (A. P.) � O cruza'dlO'r este municipÍ'J. O ato tefá,ini' da Comarca pelo Ex. Sr. Dr.

Neal1sizMe:'i -::scoltaclo' par ou- cio ás 15 horas. no edificio da Juiz de Dlreiw, �egundo o ri·
tras unidades n3.v:1is a fundaram Prefeitura Municipal, com o de tual estabelecido l)l1r lei.

10 tl'ansporters japolne:õ�s, caI"- senvolvimento do seguinte pro e)' Discurso �ficial pelo Dr.

Y'êgados de tropas ai,) largo da grama: Altamiro Dias, PromOlor-Público
.Nova Br,etanha. A's 17 horas: a} Concentra- da Com;Jrca.

ção de escolál'es e povo na Pre f) Lavratm a e leitura c!;t ata
feitUi3 Municipal. ! da sPssüo.

b) Abertura da ses6ão sole I A's 20 horas: - Banquefe em

oe de instalação da Comarca.: homenagem ao Ex. Sr. Inter-
e) Hino Nacional. I ventor Ff'deral, no Sàlão Muel·
dJ Declaração de instalação ler.

2 Tipografos Oficiais

Paga-se Bom Ordenado.
Oferta A este Jõrna1.

Ponlos De Dpoio Para Invasão
Da Europa

Londres, '13 ,(A. P.) - Des- a pensar .em po,1:1ps de apolo
pachos do -Ouartel Gel1?1".t[ Tito para a .invasão do território yu
anunriam que .as tropas (['2 glt�r- goslavo. As ilhas de Brac e Ha
rilheiros yugoslavos atacam in- var são as maiores de ímportan
rensamente as 'tropas nazistas cía, situadas diante das costas

nas ilhas tI:': Brac e Haver, para da Dalmacía, e cerca t de.

expulsar os invasores destas po- 150 quilometros .das posições elo

sições. As tropas yugoslavos s50 oitavo' exercito .que '.86 encontra

coma ndadas ror oficiais norte- 'no lado -ítaliano do Adríatioo,

americanos, cuja parücípacão na A ofensiva contra as .guami
campanha com o Marechal Tito ções nazistas está sendo condu
é vista como um iadicio d� que lida com grandes perdas para
os anglo americanos já começam o invasor elemão.

® 4.o �•••• ot'�.® o 0•• *'••••••••• (I> ®

Rio, <1 - O presid'ente da Re

publ'ica assinou :DecretiO' apro
vanelo c baixando o r-egulamen
to SQ;Jl'ê ooutrole da distribuir;ão
e consumo -cios artefatos da bor
racha. Det·ermti�1a o ro,.ferido r2-

gulamentD, qw� além das obriga
ções decorre'ntes dos (llisjJ'otivos
do Decr·eto-L'i.n° 5.428, 'd,� 27 de
Abr<il de 1943, as fabricas nado

:pwis de art-efatos de corracha
deverão prestar a COl11'issão de
Controle dos Acordos de \'(/as

hingiol1 ou as entidad'2S por ela

designadas até o décimo dia de
caela !ll::S, as s"!;:;'uintes informa�

ÇÕeS; m,apa mensal d-etalhaJo da

produçãü I de acordo com os

modelos resp:,clü'QS; r-elaçt:io men
snl das vCilias ;:f�tuaJas, IlI'Jl1-

cionando -o destino da mercado
ria por PaisC's, Estados, ,Mn;:1Í
oipias, o destinatárÍ-:l, a espécie
e o 'valor, e d::claruçi:i:J mE'as::t1

das estoques \las fabr'icas d,�
acordo com os model')s illl!i:'.:-:OS.

As fabricas de pneumaticos ,�

camaras de ar ficam oLlriga:las
" menoionar no mapa 111'8;18a1

d,,' ',pr'oJuçã'J ,'-' 11B. n�laçã:) das
\'(�ndas 'el'(,�lua! J ;. quer no l112r

t_al.lo 1��1i].�r,-':), qi_ .. �r n:"1 'externo.

Na ftixaçi'_:J déi;; quotas de pn·2U
.pa iro ,'. 'odag\3'm oe :outros

caraL_. i li 'lltEbl(;or·;'s.
Na rzlaçau � .. _j vendas de arte

fatos de borracha, .produzUJs
com licença 'especial do Setor da
Produçfo Industrial, da COOl'üe
nação da Mobilização Econo!11i�
ca, .em .virtud·ê do que dispõe
o ,Artigo 2° do Decr,eto-h�i n\o

:2)•••• *.-9-•• 0> 9 .r.-+••�.'. 4·•..-0

ANUNCIEM NESTE DIARIO

rr
5.428, de j27 de Abril de 1943,
deverá cO.l1star a data das res'"

pecHvas autorizaçc'es.
A . di-stribuição ,e o comercio

de art·efatos de borracha, 110-

Pais, obedecerão as quotas 'fi...

xaclas p,::h .Comissão de COll.tro
l·e dos Acord:os de Washirigtol1;
os termos doO Art,j,�:J 1 o Alih.�a
«K', ,do Decreto-l.ei nO 6.122, de
18 de Dezembro de 1943.
!Na fixaço das quotas de pnell

mat.icos e de camaras de ar, des
tiDados ao G-onsumo ii1t�nJo, tJ
mar�se-á ,por bme para 'JS veicn
los r.eg,istrados, salvo em casos�

espeoiais, a juizo ela Cmnissã,;)
de Controle dos Acordos ele Was

hington, .o numer::J d3 untamo

ve,is, caminhõ<es f:'. outros v·"lcu

los, em tráfego na seguinte pro

porçã�: um. pn�umat'ico por
ano e�r:or automDvel; dois pll�U
maticos pior 1_<1I1.o e por caminhão;
um pn2umallco.e canmrns de ar,.

por "i'>D, e jJClr moloClideta; e

duas camaras de ar por tres

pneumat'icos, p<01' "mo ,,� por 'au,"
tomo\'::l ou \caminhão; medh,nt:-!

autorizaçÚ2S especi�:üsr \cl)iJ,c-edi
elas pela (,ComÍssi'io (:'-- Controle
dos Acordos ;de \Vns, hlgton, o

numero de ipn�um,!Li�,h 'e cama

ras d::õ iar para Os dennis v2i.cu·
los.
O «Diado \Oticial) de hoje pu

Mica :O \texto do r'egulamento"
acompanhado- dos map:lS l'eLl

tivos ao 'controle da produção,
pneus oe camaras de ar, mapa rI:.;

distribuição ou ·vendas, mapas
de redistribuição ou vendas,
pneumaticos ou cmnaras de ar,

cO·Jltülz· de ;�stoqll'eH, quias d,e

transito etc.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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' .! Anuncios nesta Secção c-s 0,40 á Jinha - Minimo 5,00
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Tel.1099 .. (DPO;;,��a 5"1 'I��-=�-�--'I'll p
'.,�II'" Vh*'''-d- 1

Qr. Achilles Billsini ; l.q t.'m p r a ...se l
.

. r0.'.cu ra. "" se.".,'.. 'C� e n e.., se _I
- F[Çõ 'gabe r que pretendem ca- FAÇO saber que pretendem ci'(;

D!l'etor-Respons::rvel 1
_

sar-se Cndos Taehentln e Wal- sar-se Paulo Nascimente e Caro
.

Dr...'HfCgs� Balsini II 1
.

._",,u,' N ly Schneider. Ele, natura r deste rnen Soares. Ele, natural deste

Díjétor-Prcprietarío : Lomuramos .Motüres e.10- . PROCURA'SE
.

comprar á V de- ",.
.

r
Estado, nascido no dia 13 de Estado, nascido no dia 16 de

t,.� !'ü�'-: n '-"j< I {,s: de �)')O V vista uma casa ou tereno na .

eu e se �tl.no bungalow Junho de 1914, solteiro, comer- Janeiro de 19201 solteiro, cha-
! L. " .,.__ ." ", J -- ••

rua .Quinze. ou proxímo ao s�tuacJo em Vila .Nova." nest� eiarío. domiciliado e residente peleiro, domicili,ado e r.e�jdf'nte
Rua' 4 de Fevereiro, 1 em bom f�btado. Ofertas Dentro da cidade.

.

-: \ ctdade, por mO�lVO ue mu nesta cidade, filho legitimo de nesta cidade, Hlho legitimo de

Assinatl,u"âS ii Coum. e Irid. "'altel' ·ofertas .a T. 214 a este da.nya par:l._S. Bden{� ao pre- Carlos Henrique 'I'echentin e Manoel Luiz do Nascimento o

1.:( f' ',., '''I' ,1 t ';".�./ ..).. 'J'orual
. , '.

'5' 'e- .j I CO (e OCf!81aO
".

e 0.000,00. de sua mulher Helena 'I'echen - de sua mulher Arma Belm ira

Anual ['1' ét· {'n· (}t'j 1J\.;�.l �d ',<. _i
.

.

•
.

"J Tratar com. H. We',be" &'..ela. . d T" d
... '"

i

• Ú(, '::-' ',:p ,JV,V;'I
� tin ..Ela, natura.I este .c..sla o, d@f"5anios.Eia,natUraldeste

� .

·t 1 r� '1' ,,- (i{}
Rua 15, 642-g'Jb. 3vl. � 1 1 d

. j.JellH�R l'fl Cl�; ôD,.1
"
..,_�_._+._+--,-+._+=-+:,-'+._.

'. Procura.se uma Bomba pu' +-+-'.---'-+-'3>-�-+-+-+-.
nascrua

1 n10 ma 6 e novem- Estado. nascida no dia 2ü de

Colonial Cl';$ 20,00 . �i?'�Q;���tlI'llll&3l�f� ra sgue, marca "[uwel". t�ro-de .9 o, t.sOlteirda, �e'lprdO-IJunhO de 1923, solteira, l�e
tU I � Q _�_ii:!l'l»..iEJ� Dirigir ofertas com' capa· NeI!W"MWí� Issao. Gomes rca,

.

OlUlCI I.a a profissão domestica. domicltla-
.

r\lJumeros
.

1 . .

T' cidade e preço da mesma á

I
'. .

e r-esidente nesta CIdade, filha

I
da e residente nesta cidade fi-

� ....111;.:0 . n,� (V<{I Iji Pit'���ap�=tYc� a����ar��� G\':mm 8L Oe. - Tf0n1budü 'S'.enVI·'C·OFIlllBrarlO '1ltg�tima
de Erwin .::;cI:Hleí�.er.,re lha legitima de Antonio fo5y

"':.'!..t "., '.li ti) . -', ..... I � ,,'
.

I
. Central ou Rod.aeão deste

. 1.. de sua mulher Alma Schneíde .. Soares e de sua mulher Mari»
.� .. rr «

,1
. ae L:'zs:n,:,as e amarínhos, por y '"

,;:-'LÍI.1J.ctuO 01'$ 0,50 !atacado e varejo. Paga-se Jornal. 6v2·;)·· Apresentaram os documentos Francisca Soares.

_ Co'!r'bo·r"çoN�<.:.�"'''e�ii..s.�s '�'o;be;n. Nã'l adiantei apresentar-
. ". ----.-:- f, Completo 11 I e�igiJo� pelo artigo 180 do �o: Apresentaram os documentos exk_-

o \. o ,,_ L� .... l"U" 1,a �
se :tn

-

o i' � PROCURA-SE: Senhor saltei-

I:'" P t � I dígo CId.l, sob nO �. 2 e 4. SI gídos pelO artigo 180 do Codiga�
'sorão devolvldas e fica sua Pll-;�

. quem nao _p ssu ..r ao n�- ro, representante de diverslis. ron 0.l alguem tn'er conheCImento de Civil, sob n. 1. 2, 3e4; Sialguerrc
bll·c�ca-o.· a rrl··pri.o o'a dirfl·�a"'o· I c.t�ss.a_na8T npçoes r:e�Tse. ram.o. D t

.

[' 1
.

d' I I
�. • L , - "'> C." ,XT lJ s· t fabricas de São' Paulo para eC'el1 e eXls Ir 3 gum lmpe. lmento. ega, ver co.nheclmento de .exlsLlr aI"

"C' -ri -
8;:;(l .•vlY le�er,rlla f d d

- .Idad� �e Blumenau !�'3.0

I
Quinze:, 1526. os Estad_Ob do Para ná e San-

.

1f
> acuse.o para os Il1S e Ireito. gum impedim?llto legal, acuse..o

se .r�sPOl1Sab!llz�. por co_ncenos Na mesma casa.: 1 b,mdo ta Catarma, procura ,seere

'I
fONE �h.68

I
E. p�la constar e chegar ao co-I para fins de dtrelto. E, para cOllS�

-emItidos· em ardg03 ússll1ados·
Jneon á venda. ,5 v 3 lária pm:a. acompanh�-lo em! Á QUALQUER HORA .

nheClmento de tOd_Os, lavro o pre- t.al' e chegar este')l_O"IC'OnheCin1€llt<1
.' .-.-.�+-+.:-,-�-ç�+-<z>-� I

suas atLvldades. Oferece se· sente para ser afixado no logd} de to(los, lavro O presente parli

2
. ",.'. ,........,..��l' PRECISA·SE de uma illC .... S bo� order.ado ,com garantia·ll. F. KJ=<EUZE� . II do c03tume e publicado pela im- ser afixado nO logar de costu:�e

... Ofertas a RB.V. nesta reJa- RUA SAO PAULO, 18 prensa.. publicado. pela lmprensa.
'

.

. ·Of,'c' l'i1'H� n�nm fUNur ! para
cuidar de crianças pe· i"ãO.· 3v2��.'.

_"" Blumenau, 13 de m'lrçn d-: 1944 Blumenau, 13 de Março 1944
.

lia fUHJiU fi�
.

quenft8. Tratarnent0 familiar. y ��"'••"""'''''r'''••'''''''''''''?''''''''���

.

j Casa.WHly Sievert: I'ua '-B�ARA-l\'II"'ORTE·-------------
-- -

VictorÍno Bragu Vitonno Brag�

Atende todos os servIços de I Quiuzp: 1526.
.

15 v 2 . . '1'
Oficial do Registro Civil. OndaI do ReglstI� Civir

serviç:�::i;::e:t::::n:idOS ·1 Precisa se, de ';m �om fer- mATADOR OE fiARATAS �-�-·�:-f>-�M·+u·n�llc:II�+axl+-·�-e...--+-+[-8·+ta·t-I'·3't�l'ca*.

·.TEU:FONE. 1395 III reiro; Paga,sé bem. Empreza
'.

.

B_ ,t'
..R·A''l/fOR'rI'E' Â.n�nt'llll "

Rua 7 !.ie Sefembro. 13 ,de Terras J€nsen S.A. -'- Hu .tl l."..l j_ ., - '" lt � li ü ti
.

. ..

I pGranga (Ex Saltú Grande). .'

···0*._....�••��_�..�...*....�:u·+.GS; ...:u:t-••:+-.U.41 ..!-••,..:.;t••�+0 ol._9.i>:f: ...�.�:!II.tt.,._+.�_�.'it*.�<f.�� oo®:u_..._._••_�_._u:�+:t:t.••!i. ....H@

o Agente Municipal de Estalística de Blumenau intima

De ordem :lo H. Prefeito, torno publico, que no meti aos sre. proprietários dns indústrias a baixo relacionadas

de março se arrecadam' Das tesourari8S da sêde e inten a compal coerem nesta Ilgencia, no edeHcio dn Prefeitura

deLIcias (ii�trH!ljs os impostos de industria e profissão e Municipal, de l' a 31 de março do cor.rente aDO aUm de

nmovação de licen(;s, relativos ao l' semestre e ano in rec�·berem os bo'etins do Registo Industria!, de flcordo com

...._-.1 teiro resp13cüvameute.
'. .0 dispÚSlO no d\.�cnjto lei hderal o· 408 [ de 3 de Feverei-

Os contribuintes, que não sutiéfilZeI'€ID seus pagamen �o de 19�L O não cumprimento da prJiSente cOllvoctaçáo
tos dentro do prazo acima, poder.áo faze-los nos meSGS dp Importara �m multas de 200,00 (duzentos cruzeiros) a

abril e maio, acreEicidos da. multa de 200{0. Teru;inados (5 20,000;00 (vInte mil cIuzeiros).
prazos acima citados, serão extraidas certidões para fi Doces, bombons, e caramelos, pão, biscoutús massas

devida cobrança executiva. .

. I e consen fiS, roupas feitas, chupeus, calçados, meiM. com�

.'

.'. Diretoria da Fazenda df\ BJumcllau, l' de .. mal'ço' rk J�le��ntos d� vestuário, medicamentos, perfumarias e dm!l..
1944.

.
. ll�I'lciO.s, saboes, cerus e ,'elas, drogas de aplicação indl.l�

ÁUredo Kfl€stner - Diretor. t�léd� tlIltas e vernises e esmlilte, fosforos e fogos, expio•.

S1\:08, adubos, iíação. tecelagem, malharia, tapeçaria, cordo

+_._. ..::....-'- .._._..=•...:....•._( X fI- ..-.+-*:'__',-+-.,=+-+-+ �f1a, pa?suilllwaria, Bacaria, prédios, est:adlls} pontes, vor-
'.

. '.
.

...

tos, _t}8vlrncntação, obras hidráulicas e demolições, moveis
'.

de madeira, vime junco, artEfatos de madeira, vim� e jun-
�.+.+••u� ..�+ .. +••.t.+.".�J 0�u_�.• "'_+'+'H'H_+'.'HH'_'U).� co, arteruws de cortiça, vassoras e ü&covas, vidros, cristai::;

",i C
o � 'I � 1ft. - f _ � L I

e .espel��)8, espanadores e pin.('éis, louças, ladrilhos e aZ'l-

I Pi\. ÔP IIa li : I ;� �Hi�� m.lin�Ur� kJos, tl_JOl08, telhas e manIlhas, mármores, �rt�Iatús üi)

.

'.-.:---':-"'--'f-_'.--<>==�:.-.+.-� o $�.+.-+�+-+--•.-.-+-+-+ $-

J
ãi,IU ...�� i �u,Ui.!.!i ij bP'f.f,?, Cimento B porcelana, produtos. de fUtllHçaO, S('; ru-

L·
· ',o

T! P'
.

fi
..

lr:v hl S !
: �1E&iS4"%P""",'"'''' lhe,irm e llnuínação, funilaria e latoaria) ferragens, cl'!da •

.

. 1VrarllH B . IpO.POJraila..

·

DarI V a e I.' i
A casa que ·tem todas as : SJfviços de primeira I r_ia, galvaniZ[lçãO e esmaltagem, materIal elétrico, arteIIÜOS

.' artigos do mais bpj:xo :: ordem
li ue, f.umo. gás. pilpeI e papelão, gráIlcos, instrumentos de

,. " preÇO ao mais alto. Avenida Rio Bran' II mUSlCa, e brinquedos, colchoaria, concel't{lS e montagens

Assembleia Geral Ord�nana : co. no. 2 (entre Ki. fll
em gel1'HL .

.

Pelo presente fic2m convidados os Se,1hores Acionistas, i 6RA�DE SORTIl\iEfi'l'O .(lARA : eckbudch e ° Cor- 1'1
•.:-.-.-�-.-::-.: ...-:-.=-.-+-+x+-.-+"'"".-+-..-.-+-.-

...

para comparecerem á Assembléia Gera! OH�ináda a realizar-se no' ti L F A I A T E S : reio). I
11

D r C A M A R Ao
'dia 20 de Abril do corrente ano, ás 8 horas, no Escritodo des· '1' : A tratar com )ll E5; P E e & A L I Si T A
ta Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: �

Rua 15 de Novembro 505 .. A. Lt:b@w I TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS Df!; SENHORAS

10. - Aprovação do balanço e contas do 8xcrcciio de HH3. �
. fone 1107· .

0 I
l.\>íaiesUas rias meninils e mQ�as. Disturhics da idade critica. Per-

2°. - Eleição do Constlho Fiscal; \-
turhações neurIH!'!am!ulares. OPERAÇÕES do utera•. ovarios.

30. _ Assuntos de inte1esse saciai.
e ......H....4.·••+�••.!!.u�.....1!-�---:-+-,.;·- ...=+-:.!..··:.!.::!=� trompas. tumiiras, RllemUce. hernias. etc.

Blumenau, 2 de 'Mô,ço de i944 I A f'O N S O O D E B R E C ti T Diat{lrgtf��al81ac:�r-JEI��lurtils.
W. WAHLE OTTE - Dir,-Presídellfe

I"·'
.'. C· ....nt·""l...!l""' ..... JirE·o\\··� ;'"'

'.' I
Coraçãe. pulmões. rins. ap. digestivo.

I.

,

A V $'fi €)
'blI ",....<iiJ.I_" SO"I.r.__ Varices - Ulceras - Doenças Tropicaes.

Ach
-.

.' Diplomado pê.1;l Acade�llia de Comercio do Rio de Janeiro.

.

-

CONS.: Rua 15 de Novembro. 1185 (ao lado do Hütal milel
,

.

am·se á dj�posjção do:> Senhores Acionist.as, ne escri' .' Com longa pratica proficional, RBsm.: nua Amntleu Luz, 23 _ fone: 1226. - B LU M E NAU
tório desta Sociedade, os documentos a que se rdél'c o arto. 99, A c E I T A E °t li I B I

.

{}'
. -

C
..

do Decreto lei N0.: 2627, de 26 de Setembio. de 1940,
.

.

. -y ser! as. \TU 5118, a dllÇDII el"5rogüms�çOfls c�':l1�rClalS. :i\'E���_
...._!�e l<(jvem��N:2!!4

- F��.....:: .'1Bsta.....!:�ue .

. �
. '.-"-+=.-�-:�:-+--f..,...-+--� o9-" -�-.+.-�-�=-�- +.-+

��

..w�n���t;;:r��l��m:;,�m&mw.B4 PC)RTAR IA I·.

As�!��ei!'!lt� d� Pf·�f. �a�igl Sg;nscel I PELA PRESENTE PORTARIA, fica terminantemente proi·
.

Especialista em doenças dos olhos; ouvidos, mÍriz e garganta. I bido O jogo de SNOOKElt aos menort.;;S 08 ckzoito (ltí) anos'II''-
Consllltorip modernnmfil:te ins�ala?o �m caracter permancil�e

II'
cindindo, os proprie1al ios de h.is casas na saDf,âo legal, 110 'ca I �

Bn� l� �e r��\n.lmh�n 1�J3 e��âf!c 8t
'.

II t 1 C
.... so de desobediência á presente determinação. I.,

.'

... l f,1.!

O"'
•.lU', �v

- ,.ue _rem �.ao
.

Q e rUZClfOI Blumenau '! 8 de Fev!:'feiro de 1944. I
.

peraçoeR nos ,tIosplmes I OS"'AR LEITAAO _ J.' .1 h� � cS I'
���",�W,2�.l'Z.l!!""""""'%i!"}� I. G '. LUZ ue Incnor ....

t
i 0 +* + t).+ •.�*.:.@Ol!i*.*.'aH><!>*ô*'� .. ;i><1>4>$<fO�<l>�"'�.:..(;1\ j I
�

.,

""""�..,...__....--".�----.-
..., .. .-...""'"_.�,_.....

I !s:�

Papelaria H i\'\ELll\\" ;:
'Consumidor! "

Livros didáticos - Comerei ·1
.' .'. ais - Religiosos - Infantis - I

Exija Leite. ) etc. - Brin9-uedos .

- �evisbs : �
..

'

�ig"
,'.

r';['I se(�;e�rnd�Sat�c;��l!�JH;:l:ejO
· �

, .l�_·.m .
.' '. Precas Furos I t!�"" -.... .... t Rua .Carlos GOl1ms, 53 - 'fo16fone, 20 ��

V.K�;�����W��2i� _�!.."!..!.ôsta!:Jt1 --' �Lq_� I '

� ..

1If'II!CM** • ._ eM

Edital

Habilitações

EDITAL

para Casamentos
Edital

__ o
.,

, ,

:._ .. ;

E ditai

Trotar a Souõe
Um Oeuer
Massagem dos musculo8 o l'heu:��
matisll10 nervoso por aparelhos

-rnotlernos-

Extração de calos sem dor e

unhas encravadas.
- Secrel}ão do SUOI' -

-BANHO DE LUZ E DE AGUA-

Procure o Massagista e Calista
Car»o� Badi.H'u�yer

HOTEL PAULI - fONE, 1O1l
Atende Chamado em casa dó Cliente
O massagista ha 3 anos tem um ga
birlele em Joinville e instalará bre
vemenle um outro na mesma cidade·

Quimico Licenciado
Oferece-se para trabalhar em LaboraloíÍó, especialista Em

fabricação dé cafeína do chá ou café, tendo !JerfeHo conhecj·

menío na manipulação de hipClràermL::.s em geral (vitamina:;)

�.. e c mplefo COlihecim�nfo sübm o ramo da industria fal;;;.�·
, ceutica. Carias por favor, á Fllmcisco F. Guicar. - Rua Aru}a,

116 - Sã" Pauio - Est. d! S. Pnilo. 3V.�
.

<)-•.-�-=�-.-"'-"-�-".---:,. x .........-..t:-�-�.-�-.�=...-.�-+:

I FO!�L��.�: PP..�I��SU?Ca��n:ç.�:.1.��
�mme.�afM.���lm!l�i1lilimf!ml�·'�··�·�"'íü-�,�·rsm�m'll'l"���. I GQm 0'1''1'0 i\i'ILLE. na Redacão darrtiÕ1 Jornal. -

Dr. . A.. T D.1 B O R D .,�
Diplomado na 20 a�os 8 com llr�tica nus principais hli8IJilais do Pais.
HEMORRfUDAS, V1UUZES {Y'ÊHiS mLAT1UJli::a,11 ÚLCERAS llll.S

,
PIUUIAS. SUA CURA SEM OPERliCÃO E SEt.i DÚR.

. ..

Tratamento especialísado, pó!' modernos métodos Il efiuientes, da:s
doenças de s_?llhü.l'as, criuü�'us, �()ração, pulmôc:s, estômago, fíga"
do, pns, bexlga, mtestino;i (diseutel'ias, amebiuiUI, colHes, prisão
de vOI)tre, etc.), diabetes; .obesidatle, l'eumnti;;mos, sífilis) malária,

..

.'. OpiHl{}ão (nillI da' ·terra); erisipela, 'flczelúa, etc.

Diatermia --'-- OZl)n(ltermia�Electrl) Coninlla\!íi.o·
'

ITOUPAVA - SÉGA . .Ii L U M .E N .fi U

..,.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Tracy, Lana Turner e Ingdd
U ;>., • I· •

tri tm rume mrsterroso e UI ngan e

. '.-
.

·····,·No Pf'06;!pam� :; '-- Continuação da
Ent�?Qdas<: __

. Plateia

que agrada á t�J{'�os os espectadores!
movimentada serie 5'Gll!!IMF,i� JJ��JV��{f:�IS DO t'l�R;jJ
2sSo, 142 1,00

Sernore roi e continua a ser
a

3, a 1 foi
el rotou

a contagem, .

t\ arbitragem.
.• Rendai Notas

.Amez naso
preliminar.

- a -'_ I

II

Cu�lHb2"f> BLUMENAU Joinvile
Rua 15 de r"'íovc!ubro, 687

",-.. I A�/","\'
f

(:
"'" .é

. I -. e \
.... )

GUNSULTAS: 'fer:;íi e Gllat·ti'i-fe�ra - SS1.1a e Sanado
-

F.U à 15 ri ti ti o V E M iJ fi O. 74Z ','

i%,5.'!'5;::fJij����..lJ����";:%���""""�
.,.".:

......... Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Aniversarias I
D. Snra, Arlinda Connin[h com

O nascimento de ZMt forte e ro

busto menino. Ocorrido domingo
dia 12 do corrente.

17'·
' .'

.v azeiu uuos 11O.)l'
Rio, 6 - O ministro .do 'I'ra- «Vlstos e examinados os pre- b) - Considerar-se o àdqulren parágrafos da Consolidação;

balho assinou o seguinte ato: sentes autos sob ns. 13, .162/43, te dos bens d€ massa falida 00... Considerando que, quant-o ao

«Síndícato dos Trabalhadores em que varias Sindicatos de Tra-' mo sucessor do falido. item :«b" sua resolução está 'das-

.. das Indústrias de Produtos de balhadores de Industrlas Díver- Considerando que o assunto trita a cada caso concreto, 'sub-

Cacáu, Balas, Doces e Conservas sas, com base terrítorlal 110 Es- constante do ítem (Ia) já foi ob- ordinando nos lltigios traba

Alímentícías de São Paulo, e 01J- tado de SEI() Paulo, pleitearam jeto de apreciação desta Comls- lhistas que dai decorrerem a

tros, solícítanco garantias para seja alterada a Consolidacão das são, em processo n. 12.515/43, apreciação da Justiça do TrD.:

Os emp-regados das empresas que Leis do Trabalho a
. fim diz qU1�

.

Jl1l reunião de 7 ([,e· Janeiro do balho ,

falirem - Aprovo»,
'

seja assegurado .aos trabalha- corrente anal quando então, Sé Resolvem os membros da Cu-

.. O despacho retro aprova..a r2- dores I(} seguinte: opíuou pelo arquívamento da missão Permanente de Leg-isla- N aseim e r. tos
solução da Comissão Pernra- a) - .Garantia do crédit-o, pro- quele processo, por isso que a ção Social, unanimemente _ opí-

. Encontra -"e em fl-'stas o lar
nente de Legislação Social do veníente de dispensa cl:9 ernpre- a matéria encontrava sua. solu- nar pelo arquivamento do pre-

� . do Snr: Oriindo GOllning, e de
teor seguinte: . gad:o em caso de íalencía: çã:o mo artigo 449� e .seus .doís sente».

e•••
-

.+.. +••0 ®••••• 6 :.:••§! W o® �••••-.·••• J>-•••••• -. ••·® O(l{�.,.'••• !tf.-.:••••�.-.�t 1>Wi+<u0 Continuação do numero de saba:o ti

H-C+: .-.:-.-.�+-.-.O;-H=+-.-..:-._.-.-. Proibido o tráfego dos carros de Cruz Vermelha Bra�II�I�a
ELLINGr:R &- elA Histórico Duc. Dt'lntu Credito

120d aluguel nas estradas de rodagem Idem a E, Lohr. 2 1149',°00°.I Idem a Elinger Cia. 3 tJ

Idem a João Vieira 4 200,00
Idem a Farrnacla Oatarlucuse õ 26,50
Idem a Caixa de Esmolas 6 200,00
Diversos pactos. COO! documentos n' 7 2SB,óO
Idem a Farmacla Central S :160,00
Idem a João Vi�ira 9 200,00
Renda de Oorrespondencta 44,00
Balanço 3'G.877,lO

Anive�·sa1·ia·l'e hoje a dia
tinta Snrt»; Renilda Olinu",.,
residt'nte em Blurnenalc

Trancorre hoje H cla!a
anioersaria do .':Jur. Be1'nm'do
Hechelberq, residente ne�la

p1'ça.

�___,...,....-....,,-...,-.�.,��...,...

�r····-·······
-

··············!l
�: Vva. Albano Pereira da Costa :b
� �
{l participa aos seus pa-

��}' rentes e amigos o contrato .

t= de casamento de sua filha ;

�� Lé3, com o Snr. Ayres de �lf� Souza. �)
F Léa e Ayres .1jf
f� confirmam �r
:.;..:,:.-:.:....;�:.:..:..:..:.;...:!..

....:".:."ro:..����
2\11

Rua 15 de ..Novembro, 588 -

M4mzaii$*

FONE,

�1AIOR SORTIMENTO EM:
o Sr. Alfredo Issa, Sacre

tária de Segurança Publica,
acaba de assinar uma porta
ria que proíbe as viagens de
carros de aluguel pelas estra
das de rodagem, ligando ma

nlclplos. Essa proibição abran
ge todo o território estadual.
Em caSOS excepcionais; porem
mediante comprovação pela
Diretoria de Trânsito, um

carro de aluguel poderá trans

portar passageiros entre um

e outro municipio, da Capital
para o luteriol e vice·versa.
Quando o caso excepcional
se der no Interior, então, as

Delegacias de policia pode'
rão fornecer o "mernorandum"
com a necessária jUStiHC8Qão.
Caberá à Comissão de Racío
namento, na Capital e ás Pre
filituras, no Interior, conce

derem a quots extraordinária
de gazollna para os casos

acima.
Na proibição, quanto ao

tráfego de veículos pelas es

tradas de rodagem, nesta Ca
pital, excetuaram -se as loca
lidades de Santo André, Gua
rulhos e ltapecerica, conside
radaH como fazendo parte do
perímetr:> da Capital.

Pertumarias, Especialidades [armaceuiicas, Droqas
.

e Produtos Qtcimícos.

Lcborctorlo de Analises

Vistas, ao Sr. Agenfe
-Posfal Telegrafico

-_-
_---_---

34.45520 34.455,20

Saldo que' passa para o mes de Setembro 32.877, to

de 1943
30.454,10

1 H,60
2 200,00
3 129,20
4 50,00
5 37,8u
6 1 t 5,00
7 15,00
8 302;00

12,00
29.605,51)

'--."'- ---_-_-_--

30.466,10 30.466,10
-_-_-_------- --

,
Elementos do comercio de BmS1uP pedem-nos para

interee�er junto ao digno ágente Po::;td Telegrafico desta
cidade} :Sr. Não .l1e Cõ:1r'raihrl, JHH'a s!lnar se a IDorosidade
com qne Vem seodo feito ·0 trllllFp0rte de corresp0ndencia
.entre Brusque Blumenaa e vice 'lf'f8f:l. Alegam (IS prejudi'
eados -ii que 8 nOl'mal decorrer cinco dias para recepção da
lllesma correspi:mdencia. .

.... .

Pedimos_, pois, ao Sr. Jl..lão de Canyaiho o especist!obsequio de verHicar a exiSh-ncia dessa anormalidade, pe-l
10 que ficaremos gratos e tambeuJ os interessados.

-

.�+-.�-.-.-+-_.--.-,-+ o .-�.,-.;;;;;,.-+'-.--.-..-.,-.

Clube Blumenauense de Caça e Tiro
levamos ao conhecimento de todos os interessados que,

eslá aberta a inscriçéo para soelo fundador, até o dia 15 do
ccrrente- Após decorrido e�te prllzo será cobrada a joia de Cr. $
50,00 para aqueles que pretenderem ser socios. .

.

A DIH.ETORIA .

..... Victor Hel'ing - Mario Mello - Albino Erzi-ngel' vv2
.-.-+...."..-.-:-.-.-.:-.--$ o .-+-.-.�.-.-,-.�.-.-+

.0 Exercicio de Profissões
Liberais Por ..Estrangeiros

Rio, 3 -·-No Processe 27.558, ***
de 1940. referente ii. sHuacão Militar, salvo em. se tratando
do sr. José Meyer, o sr. mi· de brasileiros naturalizados, O Confraban.d.. 0nistro da EducaCão e Saúde Caso em que Lei exige, para
deu o seguinte e importante o exerci.::ío de profissões li-
despachu: berais, a }Jrova de prestação, Para a· "rnentinacO art. 150 da Constituição de efetivo serviço no BrasU,. ..

.

.....
� � .

dispõe: devendo o .interessado possuir l .. ..

«Só poderão exercer pro· entãe. certificado de reservis.· RIO, 6 (P. P.) - Conl'lrman'
fissões liberais os brÍisileiros ta _de la. -ou 2a. categorias. I do nossas repo. rt!i�eilS.' �a
natos e os naturaHzados, que Cumpre me acrescentar semana passada dlvulga·se
tambem tenham prestado S6f; que os c(�rmicados de reser: j agor� que liSo autoridades doe.

viço militar ao Brasil, exce· vistas de 3.a categoria não cobrlrB.m. yalwso c?nt.rabando
tuado os casos de exerci<!io devem bastar para que os de pelllcI!.ma brasileira ;p�ra
legitimo da data daCullstitui, diplomas dos m3dicos, denUs- a Argentina,. e� c�lldlçoes O PROCEJTO DODIA
ção e os de reciprocidade tas, e farruaceuticos naturali' que causam wdlgnaçao.
internacional admitido f:! em zadOB brasileiros mereçam Segundo nota civulgadn pe· A gripe não é, própriamente,
Lei:.. registI o, visto como .não cer· la

.
imprensa, o fato é tanto uma àOença grave. No enfanlo

No ensejo de decidir pro· tiIicam a prestaçãO do Servi, mais revoltante porque todas as complicações aumentam �
cesso anterior, solicitei o pro- 9') MiIítar.. as s?licitações feitas peJa.Afo- duração da moléstia e são res'

nUnciamento do Ministério da p.elo AVISO D,O. 3.570, de.2 g�l!hna ,8 por. uu.tros palses

I ponsav6is pe!o maior num�ro
Guerra quanto a interpreta- de Dezembro .941, o sr. mI v�zlD:hos par� re�essa de p�- de cas.os fatais. E as complIca
ção fi ser dada aquele dispt, llistro da Guerra, consultado lllCllll�a IabrlC8,çao no Br�sll \ ções, na grande maioria dos
sitivo constitucional} sendo novamente sotre situação mi- tem SIdo atend�das ,gratUita casos, são causadas pela falta
do teor seguinte {) ponto de J iitar identicft a de que trat'l mente pelo Instituto �Oswaldo de cuidados e de assisfência
vista do mesmo Ministério, o presente Procêsso, ratificou Cruz e eutros laboratórios, médica. SNES.
consubstanciado no Aviso no. integralmente aquele parecer. como prova de nossa amizade

de 30 de Agosto de 191)9: Com estes fundamentos, e boa vüutade com\esses pai- ®•••§.�.it•• _...... t:.�-t�_".!4'.G
v. ex i. qtL3 regis- que firmam jurisprudencia na ses·

.

.-641 dip 1 'U B pode ser feito espécIe, D"lgO provimento ao

1·
.

O preço atua! da penicilina
,l'udepe?d.eníemente de pr�va recurso". 24-11-44. (8.) Gusta· f;�b:i'!cadli no.Brasil sai elnva-!de cql1l,tação com o SerVIço vo Capanema".

..

... dISSlDlO. devldo achar se a ,ANUNCIEM NESTE DIARio

lHes De setemb1'o
Saldo do mes de Agosto
Pago a. EUinger & Cia.
Idt'm a Itelvina Paulu
Idem a mesma

Idem a E. Lohr
Idem a Caixa de Esmolas
Idem a João Vieira
Idem li Farmacia Catarine.::lse
Idem a diversas, coni. documento nr.
Idem a Farmacia Leal
Idem a Siewert & Cía.
Idem a Jose BrUto
Idem a FRrmacia Guimárães
Idem a João Eicke
Renda de correspondencia
Balanço

de 1943
32.877, lo

2
3
3,4
5
6

30,00
100,00
100,00
50,00

200,00
200, o_!)
27A.

..'!:n-
102;50
47,0 )

265,50
t 6,00
59,00

1.200,00

·t··.
.....

.

AGRADECIMENTO
.

.

FilhOS:
.

ge-m'�s, �etos �. bisn.etos de

Leopoldo Paupltz
falecido e'ln 8 de 'm,a:rço, ás 9 horas da noite com

a idade de 78 anos; 4 1nezes e 10 dias, ven1 por�

I'meio deste, ag1'adecer todas as pessoas que. envia
ram flO1'es e como á todos aqueles que acompa
nha1Yan ° qIleTido distinto a sua 'llltima nW1'ada .

Agnldecendo de m,odo especial ao .'11" Pasto?'
Bttehle'l' pelas suas palavras de consolação em casa

e no Cemitm'io.
.

7
8
9
lo
11
12
13

14,00
·30.454.10

32.891,10 32.891,10

Saldo que passa para o mes de Outubro 30.454'10

Encano, Março 1.944, jlfes de Outub1'O
iê lIIiS_1Il15ll'!lMm__• Saldo do mes de Setembro

2 telegran:as f'xped!dos
Pago a Caixa de Esmolas
Idem a F.:!rmacia Gloria

de Pen"If'I-II-n� Idem a E· Lnhr
I" 'U

.

Idem a Farmacia Catarincnsc
Idem a Farmacia Odin
Idem ao Armazem Ruediger
Idem a farmacia Catarinense
Henda de Correspondencia

produção ainda na fase expe·

,Balançorimeutal, tanto que as nossas

remt'ssas tem sido feitas por
intermédio do Itarnarati. I

Saldo que passa para (' me:; de Novembro
.-+-."'-".-.-.-+--.-.-.

29.605,50

Mes de Novembro
Saldo do mes de Outubro
Pago a Ellinger & Cia.
[dem a Casa Piepper
Idem a Caixa de Esmolas
ldem a E. Lolll�
Idem a Eteivina Paulo
Idem a Cia ,Tensen
Idem a Hosp. S. Izabel
Idem a "Cidade de Blumenau"
Renda de corresponjenda
Recibo do 32 B. C. conf. oficio n' 480·T

Balanço

de 1943

29605,50

2
7,2L.

12ó,Sitr
200,00
50}00
100,00
12,40
71,00
120,00

3
4
5
fi
7
8

26,00
7,00

29.638,50 29.938,50

fHenção --_._-------_--

Saldo que passa para o mes de Dezembro 28.945,40
(Continua no proximo numero)

o Sabão

mE
•

-I II d
Cia. Wetzel Industrial Joinville (Marca Registrada)

reéomel�da""se para hospitais, colegios etc. pela sna qualidade desinfectante

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




