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::dPdmdeiro lugar, cr ordem, porque I ... esor· em nada se conatroí J

GETULIO VARGAS
I

LU'

ESTOCOLMO, 18 (II.. P..) -- Os circulos politicas estão espe
orando .com· grande. impacienciap .(1 'resposta russa a nota da Fin
"aRdia: 'sobre .as condições de paz, oferecidas áquele país pelo
�geyêrnó de Moscou ..

Súditos
do

do "eixo" demitidosiA
"Lóide Brasileiro' J

Suécia pre
tende a paz

A sorte dos nazistas I
em···Cassino

';-'0. G,IAliado, no Nórt� da Afri
''Ca, 18 (A. P.) ,- Segundo despa-.
chos procedentes \da frentte de
batalha na ,Jtalia dizem quer a

sorte das ,tropas alemã<es no se�

tor de Cassino, está soE'lada ,� nel
nlnun soldado ,das tropas: n'it-'.
zistas t�m ;agora propabilidade
de eSbaPllr,com'vida 'da cidade.

G rra
***

fissionais (k� qualqllcl' profissão
€111 todo.o território nacional. O
referido serviço já pussue ficha
rio de cerca eh:' tres milhõ'es d;e
profissionais fichados.

Rio, 18 (A.N.) - A Secção d,c

IndentUicação. Profissional, dlo
Ministério· do Trabalho, criada
,em 193B, é hoje' 'Um dos mais'

p<orfeitos d,eJodo o mundo e qu>?
pussu� o,cQri.troie de todos pr�8-

Caiu um obus uada de 1I0V8
na cidade Salda II

.

.

". II... .

no· Dnieper
em minas.

***

Rendem-se em Cas ..
.

sino OS.'altunães
Q. G. ,Aliado, No.l1te da AfrL-i

"ca, 18 (A. P:) ..

�. Déspachos
.

da
frente italiana diz'em q:U�l 'come",

çou a .I"endição de nunl!.?rosl()�i
gGldados das 'forças nazü;tas na
fr�nte de ,GasSi,no. O 5° Ex€rcíH
nort�-ame:dca:no, a,Írigid'o" p'eio
.G�meral Clarck, ,;está na emirioen';

.....tIitia de.o?ter a·· m�i:or
.

vitoria.· da
�mpa.nhl ,da. ,I.tc;\ha. .,

,

0.�·... "!f.,\,�.,,,.�+'··4;4)'I1>�€1
.":' --

- .

24' qui!' .'.

':elros
.

por' dia
,

-

Moscou; 18 (A. P.) ;- Segündo
'. sali-enta .·a ,é)íllssbra ..

déstu ,capital,
as &{Jpas. russas, qlve atravessa-
rálU P Dn.i�per invadindo a Ru:,
maniá, fis�ram: :llma progressão
'díaria, dé 24 á 32 q1,Jilome,tros I
ap{!sár de'todas as 'dificüldades
opostas' pelasdtrqpas tnímigas;

Londres, 18,(A. P.) '- $n1 irra
diação de hoje, a radio '�missb
ra do Vatiçano anuncia que um

ohuz antL-aéreo, caiu ontem! na�

quela cidade, expl.odindo na';via.

" P.eregrino. Acr.escentou' a. r-ef'C�·
rida emissora, que estilhaços do
'ohuz atingiram os· edifiaios pr'o�

ximos,entre os quais o da Guar�
da Ponfefida e o da'Red.ação d,o
«Observatore ROmanOi). f

"�'-'-�'-:+-"�.:'_;_.-.""""'�'_;_"-.

lilvlstidós de plenos
poderes .Iegais

é reconhecido pelos aliados Suspensa a eIPlr�a",
ção de arroz pelo

. pôrlo do. Rio

MGSCOU, 18 (A. P.) - Anuncia
n (lmissora desta capital'que des

pachos vindos da frente de ba
talha informam.que, com o cru

zamento do Rio Dnj'epie;r efetua
do pelas tropas' 'do 2° 'Exerci10
Ucraniano, composto _d,e vet�ra
nds, da batalha de' Stalingrado"
começOu a .cru.zar o<relerido rio

l,}erseguindo d€ :perto os 'Sobr.e�
viventes da destroçada «W.ehr�
machü>.

'. �.

DIARIO
Assinaturas:

Numero;

MATUTINO
{anual - &1". $ 60.00
(Semestrall:r,$ 35,QO
(Colonial Cl'.$ 2,u,I)O
{Avulso 0,30
{Atraza.üll 0,50

I
I

E

do Expedicionário

Eu venho da minha terra,
Da casa branca da sena,

E do luar do ser tão;
Venho da minha ]J.faria
Cujo 'l'wrne principia
Na palma da minha mâo,

Braços m(n'nos de .Moema,
Lábios de mel de Iracenu1
Estendidos pm'a mim!
O' 'Ininha terra querida
Da Senhora apa1'ecida
E do Senhor da Bortnm !

ESTRIBILHO
Por mais terra gMe eu percorro .. etc.

III
Voçe sO..oe de onde eu uenJw ?
g' de uma Pátria que eu. tenho
Mo vôjo. do ·m,ea. violão;
Que de viver· em meu, peito
Foi até tomando o jeUo
De um enorme coraç.io.

Deixei lá'atrás meU te1'rei1'o,
.ll[eü limão, rneu, limoeiro,
�lf:ieu pé de jacarandá-,
lrJinha casa pequ,;ninG
Lá no alto da colina,
Onde (Janta o s.íbia,

ESTRIB/HLO
Por mais terra que eu pereoria... etc.

IV
Ve.''!ho de além dêssj> monte

Que ainda Q?'ltla. no horizonte,
Qnde o noso amor nasceu;
Do rancho que íinha ao l.ado
Um coqu.eiro qui:, coitado,
De .MlUdade já morreu,

VeniUj do verde 'mais belo,
'iJô lnáis doi-rado amarelo,
Do azul·m.ais cheio de luz,�
Oh/3Íó de

.

esl1'elas
.

'P1'ateada�.
Qu.e .•se,ajoelham, deslum.bradas,
FâZendo o Sinal da Oruz!

'ESTRIBILHO
ror nul'is ferras que cu percO/To, . ,etc,

:!""""-_w<W......__, ........___�_..._...,.,__O.._I_RI_U_TO_D_I�PIRIIÇÕf.S DO fALE DO ITIUII!
..._._B_�u_m_eD_a_u__::_ Domingo 1�.2��de 1944 II Dr. Ilchilles Balsinl....i.Diretor Ref?pon�avel - :..;,11 n_n_o_X_X_-.,,--�

INGgRI'. ··18 (II" P51)-Djvulga�se aqui de fonte' au
'

risada que, o . Gal. Vatulin seguiu para Lon
dres, onde desempenhará importante papel consultivo junlo ao Estado Maior aliado de IllvasãoR

ESiierano�c=�=�grande'.a::rDif�Çã�fr�I�;de;ãEÕ=�==
1:ientía as c i õe e Paz·

.

Novo Dilema Germanico
Londres, 2 .(ne Donovan Bush príos espirítos, embora desde lon

-v- Cúpyright B. N, S. Exclusi- ge tempo preparados ;� coníían
YO 'para «Cidade de Blumenau») tes quanto a uma sensacional r·:
� iPor toda a parte e sob .todos vira-volta que teriél de ser, mais
OS aspectos, .verlflca-se o dl2� cedo .ou 'mais tarde operada na

clilIlio das armas e do 'prestigio: situação militar Ido mundo, �sta

,il�rt;lão 110 Conttnente Europeu, riam como que perplexos dían
�E' Que realmente a 1103Sa ten- te das 'suas proporções. As pr-e

'deneía de 'pronta adptação aos sentes .derrntas alemães, i1Q ter

a,contecimentos mais atuais faz reno �lÍilitar, 'economíco e dtplo
l�Ôl11 que os 'fatos, mesmo trans- manco ,,- em todos os vastos e

ceridentes, quando transpostos fi- complexos .setores, enfim - são
quem C{)U1-0 que logo esquecidos. rle .Iato 'terríveis o atordoantes,
Nti0 fosse isso, e os W}SSPS pro- De acord-o 'com as recentes pa

-Londres.uê (A. P.) ;-.Segundü. S••••••.-:.·••••••••••••:.® o ®� ... ,�..... -r'*�.��4>•••••••@
r-RiO, 14 - Ha tempos equando *** noticias aqui chegadas (ta capi-

·c·
..

iera mais Intensa a 'ação. das, clonais. A policia rcaãzou djL tal, sueca, a Suécia já iteria in- ..•.. >a···
.

ncão; 'Corsários do «eixo» em aguas Iigencías na resídencía de Fl- formado. aos Estados Unidos, 080;' '. .•. .

.

sul-americanas à .imprensa ÚS�· scher, sendo encontradas escon- i bre o. .pedido de paz !ol'mula�,l) ,
"tlranhou que a direção do «Loi-' elidas num fosso cópias das plan- I pela �.Iemal1ha por lI1!ermedlO. Voçê sabe de onde eu uenlio ?
de. Braslleíro» mantivesse nós tas ele 'navios dó "Lo ide», '. Inter- do R'el;Gustavo.· Venho do morro, do ençenho.;
quadros de seu funcionalismo rogado, ele declarou que as plan 0•••+it �+.+••••«( fias selvas, dos cafezais,
dois desenhistas, um alemão e tas haviam sido escondidas por Da boa terra do oôco,
outro [aponos. Entretanto, na- ordem do engenheiro Mmb P'e- t:lS·S"ls.'·e·nCI""a Da eiuniporui onde um. é pouco,
"quela ocasião a direção da nossa reíra, tendo sido apurada a íal- H Dois é bom, três ê demais.
principal empresa de navegação .sidade dessa alegação, AUnaI,· d.8. Para·.llI'b·.a·..••.. , Vonhe das praias sedosas.não demitiu os des'enhistas, cuja Fischer' confessou a sua simpa- .'Das montanhas alterosas,função era o Ievantai11'ento das' tia pelo nazismo e a sua espr�� João Pessoa,18 (A. N.) - Vja'; Do pampa, do S8Tingal,plantas de construção dos navii{)s rança na vitória da Alemanha., JOlI honrem 'para o alto S"�rtão O'! .' Das msrf}ens crespas dos rios,

, ,su<i frota: >; .•........ ,
.. .....

Em cOI1l)equencia, o diretor d,o interventor Rui Cametro, afim'· ... :)os verdes mares bravios

:s�rihl����I�I1:::�h '�r�;;:;,-'!'1:- ·,;·;��!;�·;··1�:��if�:�������tlt?T6:�� l··rJ�-�l�����i���r��s�:;i7t���ilhi���;�,' •.D(� ....��.inll(1. t f1'T# '. �;��l81 tlLO,mã? naturali-zado
� há ,pou�'o. foi, respeito ao �apones I1m!a, to.m-

'jlftVraC\ores,
que -iestá sendo e���rl�tldo 'sob suspeita de atlvtda- hem desenhIsta a S2rvIÇO da- cutado neste \Estado pela Legm� Por mais terras que eu percorra,

'eles nocivas aos interesses ha-, Qu'!la empresa, Brasildra d'e ,Assistencia. Não per'tnita Deus que eu mm'ra,
Sem que volte para lá;
Sem qne leve p01' divisl1,
ES.lIe· "V" qu.e simboliza
A Vitória que virá:

Nossa Vitória final,'
Que ii a m'ira do meu fuzil,
A ração do zneu, bOinul,
A águ,a do meu cantil,
As asas do 'll'leU ideal,
A. glória do meu Brasil !

II

fiítmero 139

lavras do Ministro do Ar !tla

Grã-Bretanha, Sir Archibald Sín

dai'!', os nossos corações (k�

apertariam de temor, caso fosse

mos nós as vitimas dos golpes
esmaO"adores que' a Alemanha

'"
.

nazista V811l sofrendo sucessiva-

mente.
As negociações de paz entabo

ladas pela 'Fmlandia mostram a

extensão do írarasso da inicia
tiva germanica, 'outrora todo po
derosa, Com a rendição Iinlan

desa a 'Alemanha e ••1fr2nta agora
um agudo rltlema que S� refle
itirá desastrosamente .na sua pro

pria possibilidade de levar ?diJn
t� a sua capacidade de resísten

cia �, consequentemente. adiar
a derrota finaL
CJl110 se .não bastassem os

tremendos bombardeios, aéreos

Que estão Jiteralment:::; riscando
do mapa os seus mais importan
tes centras ;estrategicos 2 arra

zando as 'suas mdustrias belícas

essenciais; as inuteis tent:ltívas
dp neutralizar o avanço na Ita

lia; c, sobretudo, a es.magadora
oÍ'ensiva desf,echada lpelo5 r�ssos
na fr.�nte ,ori,ental,...-c... a l'etifada
da F,i,nlandia "to. 'cQnflito ,e da

órbita trc HufIúfflitiáii?' 'd9miIlaçí.l9�
domxo significa qlH� a Alemanh�
terá de i'esignar-se a perd<:l' >O�

vitais abastecimeni0s que vinha.m
sendo fornecidos pGr aqueb pais
sat�lit€, na proporção de 70 por
eento de 'iliquel, 25 pOJ' -cento de

molibdeno, 50 por cento de 00-

balto ·ê i.l0 por cento de cobre.,
constitui.ndo �ste 'ultimo produ
to um idos maiorc;s problemas de

SUpl imo.nto germanico,
i-;;sta catastrofka perda, coin

cidindo como o (climax;) da ofen

siva aérea aliada, não poderá
deixar de .produzir DS efeitos
mais t-erríveis,
Como se sabe, o niqueI e oi.1'!o·

libd�no $ãú €ss'euciais á indus
tria dG .aço, �nquanto o cobalto

é utilizado como liga insubstitui�
v�l na Iabricação de pE'ças de

maquInaria. DidutB da falta de

molibd'c'no, os armadores suecos

recusaram, hú pouco tempo, cha

pas dB aço importadas da Alema

nha tendo em vista a sua mfe-

rior ,qualidad·e.
,

Por outro lado, s'o13 o aspecl'O
mHitar da questão, os al�màes fi

zeram concentrar ao l10irte dai

Finlandia tropas consideravejs
ainda não utilizadas. São as cha

madas «Tropas EsqU'é)cidas�í do

general Di?tls, Mstinadas a se

rt�m usada� certamente como e).8-

l1lt'l1t : d€ci5iyo na 'campanha rw;_

sa, A d<cft'.Cl,ão finlandesa sig'ni,·
ficare' a perda da via clil"i:ta. de

sU"[Jrí.1l1.\:ntrJ para 'Essas tropas
atravé;; dJ sul, nh:tanda igual
mente a via litonmea 110nl,egue
SR ao alcanc8 dos canhões da Es

quadr<: britanica.e dos �!aqu�s
da RAF, rh� toda essa Cl'ltv:a Sl-.

tuação, d<::duz-s{' um fato de

arandes cOl1s·equencias: ioram-se
�s t,=mpos em que as proprias
d,�cisões . militares : . germanka.s
eram ditadas :pOl' Berlim, êia�
são agora ·'ditadas pS'los Est'a�
clDs-MaioEs Aliado:;.'

®•• Co "'._.'Il �5)_••_�.]l<L.Gl

ONTf AO
1310 DIA

Londres., 18,(A. P,) ;_Segun�o
informa'B. B. C"" tBrmJna hOJe,

a m<eia ,noite o prazo fixado p'2',

la Russia·á Flnla!1di�, pa�'a g��
o governo .finlandei, ��'elt_� (lS

propostas de ,paz sO\'JetlCrlS •.
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Registo Civil
Habilitações para

casamentos

Edital.
.

FA-ç.o saber que p:rete,ndeln caoJ
ser-se. Hermann \Vilbelm
Proesehlin e Eríca Labes. Elo
natural deste Estado. naseido
aos 1 () de agosto de 192r 1

comerciado, solteiro. domícl
Iíado e residente nésta clda-
de, filho legitimo de Wilhelm
Froeschlín e de sua mulher
Ana Froeschlin. EJa, natural
deste Estado, nascida Ea05 14
de julho de 1927, domestica,
solteira, domleiltada e resl
dente nésta cidade filha le
gitima. de vtnat U�bes e de
sua mulher Marta Labes.
Apresentaram os documentos exf..
gidos pelo artigo. 180 do CorUgo
Civil, sob n, 1. 2, 3 e 4. Si atguem
ver conheclmeuto de exIstir al..

gum impedimento legal, acuse,o.
para fins de direito. R. para COOI-
tal' e chegar este.�ao·K"If)nhecimento
de todos, lavro o' presente -oara
ser afixado 1;10 legar de costume
publlcado pela Imprensa.
Blumenau ,:6 de Março 1944

VitOrlllO Braga' \
Ofidal do Heglstm CivIl" " �;;,;.i

Caixão funebro
CIDADE
DE BLUMlNAU

EXPEDIENTE

Vende�!;{�- Casas, Terrenos, Si
tios e Coíonlas- informações
na gereneta desta folha.

f r

Papelaria "MELIM"
Consumidor! Livros didáticos - Comercio

ais - Religiosos - Infantis -
etc. - Brinquedos - Revistas

e Jornaís -- Fígurtnos.
Secções de atacado e varejo

Preços Fixos
Rua Carlos Games, 53 - Tolefone, 20
Caixa Postal. 10 - IlIO DO SUL.

!j.- _ c:.'� .4:Z ....._

�.. :':"."o. -,.��-."":;:;�����.�����o--;=';":.�.o;��:":,,..."":'..."�:��

. Exija Leite

Banco Popular e Agricola do Vale de Itajaí
.._ LA iWl $.zza: iÜ!!!'Ni8u:tziGJGZ&lwe =

o
no lar e no bar não deve faltar

a_ '" -

.. ._,

AfONSO ODEBRECHT
Cont�dor ..JP.4t�áriio

Diplomado pêla Academia de Comercio do Rio de Janeiro.
Com longa pratica proãcíonal,

,

A C E 1: TA - ESCI'itas Avulsas, Balanças e Ol'ganisacões Comerciais.
Rua 15 de Nnvembro N° 1464 - Fone. l{;SO _. Nasta Cidade
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19 - 3 - 44

etern,:,:,çedOf. melodiüSBS canções, cvnnrlos maravilhoso s e fi Rainha dos patíus na sua magistral arte

tornam "BODAS NO, CELO" um espetaeulo de grande gula ... Não deixe de ver a meiga SDnja Renie,
dansando a hula, o tango, a marcha militar e uma assombrosa iantusia ...

No Pro�rama: - 'de, Hoje Continuação da movimentada serie I!ifiGgsMEN .J1lIVENIS [1.�O ,l�s�,:�r��
. Preços .Sabado ás,á,l5: -- Platão 2550 - 1/2 e Militar 1,50' -- Baleaio 1�5� lf.2 e f�15�;�t�rJ" 1�'ti�(@
Preços DQmiiigo, ás 2:"""';' PI�téa 2,00" 1/2 e Mil .. I�oo -- Balcão 1;50 1/2 ��� i?'ii���13 1,00

II
---";__I����II

,.

SONJA HENIE,.JOHN ·PAYNE.e JACK OAKIE.

Gelo
na milagrosa revista. a •

Bod
Um espe!acul0 maravilhoso,. de grande montagem e. de uma belp1.F! indescritível. Um romance

H.O J E Domingo:
E As Luzes'

me;mR__&_.·m!!!!.e·M!ib!ElJ!I ._ilWJb!!I!���1Blft.RE.g·��",�··lb���m::JtJ���#����k��,'f",1$jT:f�fíi!';�'���· .

ás 4,30 e 8,15 -- ff\lCHEtE MORfi�NJ

rilharáo Outra Vez,
PAUL HfNRElD e THOfv\J\S r�UJCHElL no magistrai romanee
Um romance de ficção que é vi 'lido. realmente, todos os dias! - Nínguel pod1!rá permane:

cer insensível perante este Wme! Paris ... <I Cidade Luz, tomada pelo tenor! - A historia L! te
e comovente de um homem que linha um dia para viver... urna hora para amar.,. e: .. o terror

para lhe atormentarl .

-- No Programa: f O X J O R N A L .

'

.

,.4. 's A,30. ...
Plaléa 2,50:_;_ 1/2 1,50 __ A's SIr::: Platéa Numerada c-s 4,00

.fi Ct C-jj;
.

Balcão 1,50 - 1(� 1,00 ,J ....8aftã CI$ 2,00 -- 1/2 1,50

sua

Heine ePaulinho cobi-, . , ,

çados pelo C-o A.
Paranaense Ó,

"Torneio Relampago"

.: �

Novembro, 596
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... �Coo ulta Sobre (ooce são' de Salario Familiar

RIO, 14 - Em processo referente a urnu consulta sobre concessão

ele snlario faruiliar feita pelo Arsenal de Gucl'l'a desta capital, o DASP
foi de pare(�Br que não se nplica [tOS mensaliatns e dlavlsras _Pí:lgO:"\ a

conta das .rendus dos estabelecimentos industriais e�sa coucessão e que
o : pessoal pago a couta do crédito especia! lJal'a atende a. despesa com

material e uião de obra, cumo inteusiflcacâo da pl'iidlH;fio béIic:L não tum
dlreito ao S rlario fa.mi�ial·.

.-

Quanto aDI') dial'i;-:,t�IS rngos pebs l'ij:)trÜ:S de duud(:\d�llOS e cuju a\1-

_

missão e l'ctl'ibni<;:'lu< sâo l'qp{lada,s pelo deel'eto-ü... i n- 5.175.(1(1 -1;� tHttml

de aquela divisão que nenhuma. razão: existe para. excluí los <10 salú!'io
familiar de�de que tenham sido regulurmente admitiduN.·

Cr-o n ica Social
S€lMBRA )-\MIGA

'DO SONHO

Alguém .me disse, certa vez,

faz muito terupo :

._ Se me fosse pcssivel
I'

€5'-

colher o 'meu destino, eu esco

lherla a trajetória luminosa dei

um sonhador.
No principio, "2stranhei, não,

aprovei a idéia, que .me pareceu:
adruxula nos lábios de quase
criança que a pronunciaram. De

pois penseí melhor e del razão
á peqH�ilà sonhadora.

***

a morte do visionário, de inter«
prete-dos sonhos die Faraó': e o

esperaram numa 'sombra, e disse
ram quando e12 apareceu na dis
tancia: - Eis, ai vem o sonha

dor/ matemo-lo 1,) De toda essa

írmandade abunnante 'no tempo
'i! no espaço, e mesclada e incré
dula, só -José ficou e ficará na

lembrença .admirada dos homens.
E Iembro-me , .afinal, lembro

me sempre de mim mesmo, do re

lampago inutil ,e frívolo e efe
mero de um sonho, que ficou
clareando, que 'está clareando
toda a .util e séria ,e longa noite
de \Uma \vida .. ,

-

Fatsctmentos
- Com apenas 4 mêses de

vida faleceu dia 17 do corrente
a menina Clementina )ligue],
filha do Soro josé Miguel.

e.-.T.-...T....-.-:.�...t,�.�O'Et

·u

Domingo
19 de Março

1 9 II 4

O sonho é ainda a unica rea-

11ida(.1�1 po, rque
é a mais irreal:

a unica verdade, porque é a

mais inutil.
.

Lembro-me bem, lembro-me

sempre do «ex-líbrls» que com-'

pos, um 'dia, para seu .delícado
uso e fino gozo, uma alma deli-
cada e' fina ele mulher, O de- FazeJll ano,-:; hoje
senha evocava um caule longo �A Snra. D. Adelia Medei
e felpudo de papoHa sonorife- ros, digna esposa do Snr. João
ra, com uma daquelas estranhas Medeiros, farmaceutlco nesta.
capsulas ele que SE' extrai o ópio I cidade .

que faz .sonhar: uma ultima .pé·; -O Snr- J. Vaudal-
tala desprendida esvoaçava)

!
-O Snr. Dr, José Pontes.

caindo. E a diVisa, dizia :,- .Som --O Snr. Achilles [acobsert,
uíum extrat». O sonho fica. E'.
verdade. Toda ta futilidade le-!vlana voou .no v'3111'); só aquela
capsula, qu� continha o sonhlO,
'ficou.

C. deA.

***

Aniversarios

o Mucõs�da"��
Asma Dissólvid�
Ropidomênttl
� ataques desesperadcrea e violentos rif1,1

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruinam a saúde e de
bilitam o eoracão. Em 3 minutos, Mendaco,
nova Iérmula médica. começa a eíreular
no sangue. dominando rapidamente os ata

ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volte.
o sono reparador. Tudo o que fie IS7, ue
eessarío é tomar 2 pastilhas de Mendaco

I
ás refeições e Iicará completamente livr!>
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapída mesmo que se trate de casos rebel-

• des e antigos, MendClto tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e Iaell ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em peucos dias, Peça Mentlac",
hoje mesmo, em qualquer larmácia. A nossa

garantia é n sua maior proteção.

�enda eo A�"�:,::.m
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Encomendas «ceita Ot'to WI'lloul 1W Gerencia

�".lo, 11 -- O presidente da
,Republica assinou decreto, deste JORNAL

abrindo aoMinistério da Agri +-.�."""+-+�.-.-.-.. .:-+ X .,-+-+-+-+_+_+"""'+_.-'-.
cultura o crédito especial de
dois milhõ.es de cruzeiros,
para atender, como auxilio

.

8,0 govêrno do Estado do Rio
Grande do Sul, ás despesas
decorrentes dá exploração da
jazida de carvão

.

mineral na
bacia do RoNegro, naquele I'EstliQo. Porta r ias
., �'- -

_
1

,.1< . ----, ....

I o Prefeito Municipal de B1umell8u, Resolve: NngOC•10 .:\17 OC05·10-01vlodificand) o decreto lei' CONCEDER LICENCA, t:. "U(.
n. 5.844, o presidente da/Re·· De acorda com o 8rt. 15� do) decreto lei n·mO de 28 Vende se um chacara com 70.000 metros
publica assinou o s�guinte de outubro de 1942,

. ..'

. quadrados de: terra, com pequena Cllsa de ma· Está de plantão hoje, á
decretoJei: A Mística Vigini, que exerce o cargo de Professor deita, rap.chos etc., boa repl:esa de agua, pasto encerca- Farmacia Guimarães. fone
"Art· 1'0 - Fica assim re· Provis8ório, exti:::lto quando vagar, do Quadro UnicCi do Mu. do,,;um grande bananal. 20.000 pés de abacaxi, e 3.000 1186

digido o Paragrafo 2'0 do Ar. nidpio, da Escola Mixta "Oeneral Osório" dI} Alto Guara- pés de eipim. Na metade do terreno ha matto vilgem. ._._�_._,�_,._+��-"._�
tigo 97 do Decreto lei n.. ; . níAçu, distrito de Itoupava, de llDventa (90) di.as, com ven- Próprio para criação de galinhas, O terreno acha-se cerca

5.844, de 23 de Sétemhro de cimento integral' de�30Q JIltrs. retirado da R. Floriano Pe1xoto (Bom Retiro). O PRECEITO DO DIA-
194�:

.

DESIGNAR:
.

PREÇO: Cr$ 15.000,00 08 gelados e as correntes

('Pdrág. 2.0 - Exeenluam, Vital DavId Vigini para, na Escola mixía "General Into�ões na Gerencia desta folha de ar, por si, não determinam
sn das disposições dêste Ar- Osório" do Alto Gl1arunÍ Açu, no distrito de Honpava, subs- a gripe; mas irritam as

tigo, ás Cl,missões pagas pe- tituir a professora l\'listica Volpi ViginL que requereu Ii-

,E.,LLIN,GER & (IA
mucosas do aparólho

los f xporladol'es de qU>l.isquer cel]ça, com a gratificação mensal de Cr$ 120,00, correndo respiratório e facilitam a

produtos nacionai8 aos seus a despeza por cnota da verba 3, dotação '3 30 4 do orça- ação do germe. SNES.
agentes. no exterior'" mento vigente. Rua 15 de Novembro, SS8 fONE, 12011 +-..-+:=.-•.-.-.-.-.�.

Art. 2.0 ,- Fica assim re- TRANSFf< RIR fO·'
.

d ddigido o Artigo 98 do Deere Por conveniência de serv'iço, as fêrias do fiscal Pro- Já Chegou . ongatane a e

to-tel�, 5:844, do 23 de Se· cópi0 Teles, escaladas para o dia Lo de junho, para se- A - I do canto
. tembro de 1943: I'!3m gozadas a começar de 1.0 de fevereiro corrente.
'tAii gs - Considera�se . rrRANSFERIR: . p.3,rleI1h'a V tt

(> orfeonico
rendimento tributàvel rla "ex.. pur conveniencia de serviço, para época 11 ser detcr- '-' L arnllla Rio, �18

.

U'1. N.) - Ú DiretOl'

ploração ge pelícúlas cine. minada. as férias do fiscal Oswaldo OUnger, esca!adHs pa- do Depadamento de Educação,

m�togrànnas esttangeulras no Ta o dia LO de fevereiro do corrente ano.'

I e�.\5.�.-.�...�"..1J. lJ'•••� ®.!}.if6•••
'

....o;.�9.�.4'1i�+ ..S acaba de bai.xar loug.a: portaria
PaIS a percentagem de 30°10. ALFREDO CAMPOS

. 1t, . o .

consid'erando que é obrigatorio·

sôbr? as importancias pagas,j • • . Prerei��. I' Portaria do Dia 3 de Fevereiro o canto orf<:onico nos Cursos Se

crl·�,tadas, erupregadas, re- Portanas do dia 2 de fevereiro oe 1Q44 cundarios em todo () Brasil. Se-

metIdas· ou entregues ao&
' .....

O Preieito Municipal de Blumeoau, Resoive: gundo essa portaria, os .alunos

produtores distribuidores aTI O Pl'cFeÍto Municipal de Blumenau, Resolveu: REMOVER "EX-OfICIO". d�vem pr�parar-s'� para a íex,ei-

intermedíarios no exterior, CONCEDER LICENÇA, De acordo com o art" 72, item II, dI} decreto-lei no. 700, cução d� hinos Nadona,l e da

sujeita ao desconto do im' De .3cordo com o 8rt. 163, do deueto�lei n' 700. de de 28.10-1942, I Band'3ira e uma canção heroica..
pôsto na fonte à razão da 28 de outubro de 194'2, A Izaura Silva Rosa, ocupante do cargo da classe C. da uma cancão .de estudos !uma can

taxa de 10 0lo". t A Leonides Westarb que exerce o ciirg(1 de P1'ofess()l' carreira: de professora complementarista do Quadro Unico ção arti;tica .e _uma ;ca'nção reli-

Art. 3.0 - A forma de co-' Provisório, extinto quando vagar, Ô{l Quadro Unico do Mu- do Município, (da. Escola mixta Prioceza lzabel" de Sefe de giosa�
braDQa disposta no Artigo nicipio, da Escoia mixta "FernandCl Machadó" de Aguada, Janeiro), d@ àiHtrito de ltoupava, par 'i a Escola mixta"Rau' ®.....�• .-•••••••�•••••

-

••G

precedente tamb�m se apli. dIstrito da sede, de noven�a düu, com vencimento integral Uno Horn", do Alt!) da Serra} no �istrito de Rio ào Testo. O primeiro contin-
ca aos casos anterIOres, pen ii contar do dia l' do corrente mes.

. ,

AD�HITJR "

..

•

dBnte de 8olu�ão observada DESIGNAR. "

Mmelvlr:ha Cunha, .para,', 0°0:0 e,xtranumer�n� mensa.hst.a! gente de enfermel-
apenas quanto li incidência ar A complementarista Emmrt Barbara Radtke para, na exercer, na escola IDlxta Almlrame Borrozo' , {Rega, dlSt�l-1 d ._

taxa vig.e"nte o,a época fl, QI1.,e i,E.8COla ,mlX\f!" ','Fem. aD
..

dú .!vIhchado,}'· de Aguada, distrito ,d,a t,l,,' de RIO do '!'esto.,)' fi função de .Professor, com o saIano Iras .0. �orp� ex

êles se referirem. \sede substituir a profess6ra J.:eouides Westarb que reque-. mensal" de Cr$_ 250,lO, corre�do a d�speza por conta da pedlCIOnano
Art. 4.0 - Este Decreto·lei, leu liceüça, com a gratificação mensal :de Cr� 120,00, COf- vaba u, dotaçao 3-30-3 e maIS ti gratlflCaçlio de Cr$ 83,�o Ientra e� vi�or na data de rendo a. des�eza por cOnta da verQa 3, dotação 3, 30-4 do de c�rsos �(\sdúbrE.dos! correndo aR despez!1s pela dotaçao Rio, 18 (A, N.) :- O _primeiro

sua puhlzcaçao. orçamento VIgente.
. 3' 30 ..... do orçamento VIgente. contingente de enfermeiras para,

Art. 5,0 - ReVC!'IHll.se as ALFREDO CA,'\�POS ADMITIR as F'Ürças .Expeclicionarios du

disposições em cc litràrio". I Preie.ito E.H dos �antos Silva, para, como extranumerário menSR- Brasil, foi ,declarado apto 'Ontem

€) .. .. • 4' � �, • $ • +' .. d> 0 @ ".. •• $< .. 'oIP .. .. + <> <$ ... lista, exer�er .na escola mixta "Murec�al Florif.no" (Massa' ao ser lin�orporado ao exei"dto

�._- rand!lb�,. dI8trlto '18 I1oúpavli), fi funçao de prüfessor com '�portanto .em condições de se....

PA R A F E R 10 A Si o sa!arlO mensel de Cr$ 200,00, correndo ti despeza por O'uir com nossas forças para {)

conta Ja dotnção 3 30,3 do orça1Ufmto vigente, teatro de guerra. Cerca de 50

P'ortat'l'a'do dl"a' 2":). de fevereiro de 19441 jov�ns, r'e,alizaram p:rant3 as al-
i. w. I tas autondades mlhtar·es, seu

O Prefeito Municipal de slurneo8u, ResoIIJe : 'I ultirno -exercido .e a,gUardarão ;a

ALTERAR .
convocaçãOipara -o sBrviço ativo,

por conveniencia de serviço, as lerias da escriturária I afim' de ingressar,em 11'0 'Contil1!-

IAzail'
BI'ando" padrãO,' F,

do dia 28 de fevereiro de 1944,1 gente'do,Corpo de Saude da la.

pura .0 dia 23 do mesino mes e ano, Divisão de Infantaria Divislona-
ALFREDO CAMPOS - Prefeito I ria. ,

.

.

Decretos
AGORA TAMBEM A ers 10,00

***

Trabalhar com (I BINCO:
POPULIR E AGRICOll DO
VIU DE ITlUAI, é ENGRIN ..

DEtER o patrimonio de 81u ..

menao.

.-.-.-.-.-.-.,,_.-.-�,

PRECISA·SE
Prefeitura Municipal

Blumenau
de

Fazem anos amanhe:

Santa Catarina
. .

de 1.0 de Fevereiro de 1944

,

E Ielnbro-mc tambem, lembro
me .sempre daquele instante hi

blicoj' quando os inv-e]<osos ir
mãos de José do Egito ajustaram

--O Snr, José Maria Vogel.
-O distinto Snr. Helio

Mello, fiiho do Snr, Mario
Mello, gerente da Associação
Comercial de Blurr:enau.

2 Tipografos Oficiais
Paga-se Bom Ordenado.
Oferta á este Jornal.

Farmacia de Plantão
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C o C E I R A
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Cia. Wetzal industrial JoinviUe (Marca Regístrada)

para hospitais, etc. )lela sua qualidade desinfectante
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