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r� J

Tra"'O ,r,_ lia' ,_. f'llH'la n ,Consequenc.ia dos bombardeiros lã é �os��ve�a !"vaSãO
.. esa 0Lndl����!.�.) c���r�nc�, o,t!!!Pe�mo «re- d�N",:��::�O::�AI:�DR��

-,forme comunicações recebidas quísitando» todo .o vestiário que radio de Toquío admíríu a 'em;i,i
':If.elo períodoeo .holandes : -:da:: podem, dos .Iiolandezes, dsspro- 11':'n1e posslhili-Ia 1.3 ti? j;W1l.SÉi'-i'

Washington, l\;Iarç() . (Có- d-e cégos que não vêem at�;gtK� Estados Unidos, ver a- Fínlandía .i�alnti-endrai.., que se edita clan- vido já .de excedentes, para as ele territorio EF�troJ1oliLl.l.;i:)i ja-'
mentarío da Inter-Amerícana) - ponto chegou a unidade de pen- associada á Alemanha nazista; desrínamente na Holanda, a re- seus refugiados. ponez pelas Iorc.rs aliarlas.

iIf:,E' v�r.dadeÍ'r�!i'ient-e draniatíca a . sarnentos e ação das Nações Uni combatendo' lado a lado com 'o-s' .cente proibição 'das autoridades
.

situação qué:E!xp'erimenta o po- das. Helsínki, ..
ao que parec�, inimigos declarados da nossa ci- -alemãs no .território ocupado ho

vo fínlandes, ,que,:'deseja_ndo ar- quíz levar multo longe os be- vilização. O PO\;O finlandes tem .landes, consistindo .que a popu
: (j,pntemente a'pàz, i:I�p6ri de 'sen- nefícíos que podia obter Se mo- agora uma ocasião para aban- �ção não poderá mais' comprar
til' os efeitoS: amargos) de "duas ,dificasse sua posição, exploran- I clonar 'essa odiosa sociedade. '�roupas de senhora e decasa,
dertotas em menos de tres 'imos,

.

do a simpatia que já gozou da Quanto mais tempo ele ficar 'ao deve-se a .enorme destruição
vê os seus al-lsei:os relegados a parte dos Estados Unidos, Sue- lado dos alemães, maiores tris- de fabricas de terídos no 'R.�i,ch,
,um plano, tnferior ans da costa da e Inglaterra; Entretanto, 50; tezas e maiores sofrimentos te- bombardeadas pelos aliados, en

.

governamental. pro-nazista, A in- essas esperanças existiam, as ad- rá ele que enfrentar. Julgo po- . quanto que, a procura desses 'ar-
tenções da Russía com relação vertencías que acal.am tle Iazero der falar em nome de 'todas as ,\Jig-os na Alemanha, aumentou
"'á Finlandia são, as mais (;iams < pr��sidel11e Roosevelt, o rei. Gus- Ameríras ao aíírmar que d-ese�-: 7çóris.id�ravelmente em vista dos

." ) possíveis e os; termos doiarmis- tavo
. da Suécia, secundando o jamos ardentemente que a Fin� �\'aqllados terem perdido, a

'-0-' tido que propôs, atendendo a In-. apelo .ingles, .devem fazer des- landia se valha agora da opor- .maior parte .de seus hav-eres ém:
lierferenda de Intermedíarlos íin aparecer deliniilvamente do pe'l� tunidade para se dissociar dia-

: consequencía dos .mesmos tomo,
Iandeses, foram, pode-se dizer, sarnento dubio de Helsinki essa Alemanha». :<hardeios. Nas importantes re
em todo o mundo, considerados idéa errónea da politica aliada. A advertencía fica, pois, f-eita.. giões tex!is, da AI-emanha, de
-como francamente acei;l:av'eis. Is- A d�cJaração oficial do pre-

-

O resto, a salvação 'ou 'as oanse- ,Cronau '8._de Mnnich, a 'destdl'ui�
80 para nã.o; dizer fayoraveisi, sidente Roos'2velt diz cat:2gori- qu-encias tragicas dia derrotai -ção chegou á 800,0. Os :aJemues
pois -em' muitos setores paJiti\< cam-ente: - ;\S'ernpre me Ioi p'e- "compete ao govemo Jinlandes trataram de transferir suas in-
'cos, militares ,e diplomaticos es� noso, comoO a todo o pov,o dós resolvel'� dustrias para as regiões t:ext-eis
lS'� foi, o julgament-o· resultant-e +_�-:-+ ._.� .._._._+_. o ._._ ..:__+_.._+_+_+--+�. 'da Holanda, no distrito de(Twen-
ido iexame acurado Qüque12s tel'- '-ice, porém, deesistira;ll1 quandb
,':mos. IRGEl, �O Ut P..)-Despacllos da frente ita ...

, Já houv� um bombardei,a aliado,
,li Não ha ai,nd3. nad�a de 'positiro li�n� rOlllfo��m f��!'!� �S trt/ii�'!lI@- "'11"adas Imstiift·· com a cons�queniie destruiçi:o de
sobre a aceitação ou a f'ecusa

IIU � ;u�ljiiü!1!'i1!! '1§�llWf U U!"MiIJ U .." u
..

u '5 grandes ,fabricas, Em\ COilS,f)·,
por parte do goveerno da Fin'l fazendo rapulos avanços nos suhurblos OCI-

..._+__ ..._.__._._+�._._.
lan�i!a da proposta s?viéti�a..As dentais de Cassino em face do cOIIUnuo lo.. "

"

, ,�a��U���d: s�����:�n�oq�:rf;.lJ�_,1 go de morteiros' e' metralhadoras do inimi- -OS JIPONEZES
: ���i���� :;.�ag��:���o'd:l?�;��t.iI� migo. I estação ferroviaria, coaniinúa firme .. iniciãram gra!ul� Of(Ui�
ki. Tudo indica. _; a; 'dubi�dad:e mente em poder' das forças aluldas.. ,ii siva eon direçao da

,fi das €sfieras d-on1linantes, as restn- '
,

I .li'",A<�;i;;ões impostas á pl:imeira nota I
(' - ..�+-�-�-+--::-.,_.,.-+-. o .-.�.-.-.-.-.i'=+-+-+

,

OUla
A, "������s:��::��:::ãO' �U;�0:;�: . UITO 'ti ITA" O t

�i:!�eVaq�:I�� �r�:�:'i�po:��� i,'fO,rmaç,õ,'e,s ,d,e "StOCOh-niO se, ha"
-

iniciaram graí1d-e ofensiva -em cllÍ-
s'e1al11,-emda�{)s·concretos equ-e

.

d d L ft ff
reção da India, atravessando i)

fi 110ta de recUsa já 'd-e'\rc mesmo> O' p. 'O'
-,

er) _a" u-- ;wa e Rio ChundwBf em diversos p-on'
estar redigi'�a, Dificilmente s(! po ...

_ tos, por grand.es �orças chegan-
derá vislumbrar, na atitude. fin- do a pOllcas milhas d-e 'destan-
land�sa, qualqüer causa que pu- Londres, 20 (8, N, S.) ___. ('Si ; '*** cia do ,Estado de Manptur, 10-
desse ser consid-eradá. como 10- isto é tudo quanto a 'LuftwBiff� .. ataques noturnos e diurnos da rém sofreram terríveis baiz-as
gica. Se é que, com 'sua apeno' póde fazer, v'em a significar qu'e,: aviaçuo aliada u Leipzig, Stut- nos furiosos combat,es travados!
rente indecisão, esp,eráva Blel-... -em comparação oom poucos an-os gart � outras gr,andes cidades com as forças ti,:) 14° 'Exercito
sinki, com o tOrt"BY dos 'dias, lima '3tl'áz, o "s'eu pod21' é rnulÍio li,- alemãs, o mesmo (,orrt:'spondent'e britanico. Corfil'mando a creSCên
intervenção a seu favor dos go- mitado" - Bscreve o correspon- escrC\'eu: - «(Nem mesmo a 'per- tB pressão iinimiga na fronteira
v-ern-os de washingtod, S1:oc'Ol� dente londrino do jormll es- da de 79 apardhüs no reoente Indu-Bírmana, foi. o:'icialmente
lllO e Lond'fes, pode-se aÍlrmar panhol cYa", conu�ntan(J.o Ü'S 1'e- ataque noturno a Leipzig, foi anunciado o .reinid) de violen
<:om segurança que ül1 p�nsatnen centes ataques da aviação alemã' capaz de deter o ayalanche �nor- tas b-atalhas .entre tropa,s' chine-
to só poderia passar pelo 'oer'ebrO contra Londn�s. Hel'erind-o"se aos t>e-americano;i. zas !C japonews.. "

� ","';'.- -, :(:,,� •• tJj. �,�' ..
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Todos os jovens elH idade "li1i'ar
serão obrigadas' a prestação

do serviço
São Paulo,17 (A. N.) '_ N{)li-Iciaram os vespertinos desta U1-

pital que, .de acordo com 'dêS

pachos procedentes .do mo, o

Ministro da Guerra assinou um

í.mportante aviso .l.oje, de'.::Ll- !
rando lqu,e todo::; os jOVêilS '::'111: I
idad:� militar no caso de <:8;1-1vocação, ainda H1'e,mlO que S':-

\*** ii

iam animo dó" família, 80:0 -::hri-

glldos á prestarem serviço mí-:
Iitar. Quando o i,QV'êl11 for arrimo
de jm�lili,l, as ;"é.�SSOn5 que vi-'
vem a .sua expe.isa, serão alís-;
tarJas na L'0;i50 UmsHeiI'a (h2
Assistencia, q{íe IliJ's pr--:'starú to

da assist::ncia,

atriC!Rla' no Curso de E
eiras da

er-

enfermeira de profissiIo p:Jr'ta
dora de atestado I')!'lJecidjo p�10
estabelecimento :em que serV'2;

e) - Ter comprovadía idonei
dade moral;
f) - Eec-onhecet· l1lBdiant:3 com'

pramisso ef,crito a obrigaçãO' de
prestar, servh,o militar CGum en

fermeira -em qualqlF!l' farmaçi10
ou organizaçtif' 1l1;Ji!iliz.actl dê
saud;2 do e.,;iercHo f para emprego
cl!�ntro ou f.ora (V;)� pais;
g) -- T;�r apHell:.o fiska{com

provada em inSi}i2ç50 d2 sande)
para as funções de enfermeira.
A mulher casada poderá miilü

cuIar-;;::; com perElissüo do ma..

rido, devUamení-e COmIHO\'ada,
O i�gresso no quadrC) de enfer
lneira.s da reserva do eX:3fci.to
(artigo -l°) far-se-á por ll:omea

çãa cie '3.a classe por 'ato do mi
nLtro da gU-iOrra e mecl iantt: pro
posta do 'diretor de saude 'do.

exercito.
'

A enf.ermeira "incluida no refe
rido quadro fica pertenoen';:k) a

reser\"a do· exerc�to até a -idade
ele 48 anos inclusive.

Rio, 13 (A. N,) - Por Q::creto
haj<:'e assinado pel,Q pl'êsiden'j,,=,
da l-1epublica alterando disposi
tivos do regulamento para:} qua
dro d� enfenn-?iras da res::,:,'\'(l

do ·�xercI'iü a -n1atri·rula n�' 'Cur- .

so d<: Emergencia dt ]:nbrmei
das da Resen';l far-se-á lTIediilPr
te requerimento da candicbtcl ao

diretor de Sande elo Ex-erci;to,
sendo condições de matricula (O'J

referido curso:

a) - S8r brasileira ln�a;
b) - Ser Eolteíra ou 'desquitar

da ou vbva S�l11 filhos;
c) - 'fier no midmo '20 a"os

e no lllaxjm� <fD anos 'de idad-:::;
d) - Possuir diploma cl:: �e!1-

fenneifu 0':.1 certifL�ado de CUEü

de samaritana ou voLmtúri,a so

corrista expedido pJr escola de
reconhecida idoneidade 'JU s'e1'

icili » m Divulgados pormenores do
'I "ltel.s'icad·�� a:�!�.. f��.�,m_�, � Enquanto p�rten(�r a res'en',a

-

,g. r·a·_o'
-

de,· ··e
.

1- 'a l.f0IC�·'+1I+"+'·,I+o··II·e"·, ·t+O·d··O-·S·,··o.....·se I UI rr &!!il:��€m�!;ll!imlm. elo exercito, e quam;o em serVI�

ço ativo por deito de '(O.l1voq!·

I
São Paulo, 20 (A. N.) - A :im- I menta da ,111!archa ela loc:)U1oti- Ç80 fica. a enfermeira suj·eita a

�

S) ""
'

'A ..,'�.""4-(\>1:'\ ftmpfft§1'!ldaS DA p�lit?- prensa desta capita1 ,divulga 110, - \ ,.ra s:�m exigir interf�r2!1cia hn- l�gislaçãa militar €m vigi8r, roo

{ Londres,- 2Q ,(8. N,· .
_ '«(Es� ;o.... b.-fO"'���-c.••4 ..- "'- W tiilíl! iP MaU II.V RII,y;J d qll"� l'11'e for aplicav-el"je pOlmenor-es do 1iweatJo {)

I·
mana. ' -

tão s-endo,est�dad")s 'Os Pdla�llQS UI1l8l!iP&iii�Q!i\'l'�tml!?' .,i!1fiI I Rio, 18 t(A. N.) - O Ministro Snr, �e.nes _Neto, denominad? �-+-.=�-ó-.--t-.'--.-. +-.-.-�-+_. '.-.�.-.-.
para a _produ��� em gran ;e_es- IfY��ll5,i;Hi��\!jI;jfl.'lI-õiil �'Ql.. '" da 'Guerra baixou uma porta- (O r""tlflc.'ad-Of fa.ntasma:';, destL>--

ffrl�m!J-lç@� :t�� �O,n �ili� ...cala da «Pemcllma;) na Austra$ �liifl!!Qsn IDIl'I�nMBa«lIn ' , '

1 E I!'Jlj I-l!l§= @)l!� 1.I1l� ��� «m�ü,. .

.. ,;' d' to ltí;ui U IIf"Ii fUI§UiIII!WI na declarando que, -os CIVlS que nado eVltar .( esastres na, ·,9- li '-1ii�Iif!I���ft�� �Io
.

'
, ...11 �" .,�

,lla')·---:- ,-eSCI,eve o corr,,:spon ;e,1.<e I antes do decreto-lei nO 36 df' trada de Flerro. �we ap,all1�lh.ü. II C'��i-lU.llk�b �� rehl0$ contra a_dO «Tllnes»), de Lo;:-dres, em �e!:· São Pa�tlo, ,;-;8 (A N.) _ Oi 10 de ,Dezembro de 1937" .con- que segundo seu 'l!1v.en:t:o�· e de �
� . �,�-b?urne. i!'- pro�uçao .de_s�e Ln:e• j. S�, .. Agml' . Wltha.ker n� rell-1 cluiram com aproveitamento 10 '-efeito supree�d-ente no traf.,e�,i) . VO�;3Z�. IUeyDiUbma�lO de ID\ençaO b.ntamca, que nwa- de hontem do Conseho Ad- estuaio para o mgresso nQ Q;u,\" tem um _funcIOnamento mUlto �1�1li1 11\1 Londr�s, 20 (A. P.) - 'Informasalvou, 6�O�o, tdas v.ldas d?�i s��-I ministrat�vo elo Est�do, propoif I dro"'d�� ,DEdais da Res;erva d!2. sin1ples e .consta de duas -p'eças se olidaImenl!:' que a iormaçJ:) d'edados q,?-:-,.l a Afnca. do ,�or��� I a elevaçao dos v�nCIm2mos dos Segunda Classe, ,poderão agora isoladas uma adaptada a 10co- Londres, 20 ((A. P.) - n'õ'spa- aviC:18s de ,caças, escolfados porforam vItll�aS de. fenment�s In- professores do curso prímariO', ser nomeados ,20 Tienent'Bs ela re- motiva e ,outra igualmente sin- clios aqui cheg'ados dizem ql.ie, apar,:lhos de .L:ombard::!lr,os nor-fecd-oso�, e oonsl�erada �!tê. ta� que COlIl 'espirito de verdadeira f.erida reserva, ou do Exercito de gela ao trilho. O seu 1'undonar o comuniicad-o akmfi-o de hoje t-e-americano;;, -em ,,:ma orens_i\-ani'anha ,llUpottanc,lã � c,ontll1U,à abnegação prestam o SeU gran- Seg'unda Linha, mediante reque- mfmto é \autôma�ioo impedill,do de hOl'c, ,contru a J-\12mul1ha, 'é,l"d,

d OI onaent"" anuncia a evacuação da cidadeo menCiOna o c- resp '.

,'" '-:- de concurso a civilisação bra'- rim'3nto, no momento :dado-, o prossegui- compo::1ta lk' 500 à 6UQ 'apal''e�
que o governo fi:'d-er8dI da. Aus� siIeira alfabetisando ,as classes de Venitza, )Los,tralia considera que 'e.",,:na ser mais' desfavorecielas 110S invíos .-+-+�.-.-'-+--.-'.'-.__;.. o+-.- ..."""'+-+-+-+-..--+-+

._+_+_._"_�_+�+-.+-+ �-...--t-'----"'<t>-<t>-_'�--,,-<V-«}-.produzida ÜOS laboratonos go·,.. sertões de São Paulo. '

I
..' 1!It.

MIIIII
I!OI

h-b IlId
I!II

, -f v-ernamenta:�- �ustTa!ia�l?S, Um� (>-i>�+�.-�-tt-'-*-+�.-. primeira I . onl8. I ri a criam Terminou a»s E1repa!�a'R I Grandes lud�nu!s sao

!����iz��a6g.��._Cl�S��e�l�m��s g_��� lempo�ai e huuulãça o tda.l' por um' amd!adftr _ do 0r!l�im ,tliUR!l(!!1 l1lt!'Ar� � §lI��!li��'i!IJ�' ir,a�I�,;a� H!a 8osnl�-tos de construça'J de um edlÍL- ,", Do, II U lU U DQjII neJ>ilI �:1!h@ ê:R dfi�:21J�"HI1 Lonmc�" �O (A, P.) - Um
cio {,a:paz die alojaTI' iodos 'os eU1 $.. Paulo 'comlHli ,-a::io d

.. Q'ual'tel GeneralN t
• -

I '-0 híbrido naturnl descrito por Londres, 20 ;(A. P.) - Seg1Jn-maquinismO!�, neoessários para o
'

a reoen:e '-exposlçao (,e 01'- (\
"

- U

d,o '-'1''''''''"1 l'i1forl��'a"�'''''' cip j"Olll" düs tropas ll� gUerrilheiros do
,

1'" d
,-

1 D S- Pa'-!o 20 'A N)' ,Em qllid.oa� realizada. tpeIa Soc B a RdchenlJ.ach Filho como resul- li �.�ll _. 1, l,UO:;.:> u -- • ' 'I "
, 1 I �'t

.

fproc�sso eje pw uçao c a '(i,e- ao.t, i, \_.' '.
-

- ::. ' '

. r -

tant� do mesmo cruzamento, M. aI.:;m[í, estú imiri'er;w uma üG\'a i l:-lur,'c la _i! o, 111 _arma qUê gra!1
nici�qa»).. E.n��alJto isso, a ])r?- virtude do f'Üi;te temp-oral qu,e sll'3ita de'Orquídeas foi apresen-

e -o'rande ,ofensiva elas tropas 'i'US II el2S, !:alalMs �'sbo sendo tra
duçao fOI lmcI't�la, .Bill1 la1:qrato- desaLou ontem neta capital -emi tada uma 'novidad<; em Qrquid'e'as Bluntii, por 'ter suas pétalas ro-

sa� na fn=nte norte. Acrêsc�n- -v�uas na �BO�,ll-3, '",111 cQl1sequen-fl'OS· de emJCrO'eu<'la ..... Esp"ra-'-'" varios bairros· ,o trafego :ficOu € que certamente interessará aos sadas -e não amareYadas coim",
"la da oi'-"'"l\'il aloI"'" "'m- ',,> A

,

.. '? .-

.1". ç:, ... �' .

"'1-- .

110 tl'l"orl·dr. .'!l"'t·ural. COllStl'tUl'
-

as- ta-se que. o alto comando russo
"

,- .. ""',' � "LA, '--1
.

q tl�
QU� a, A,u,s,tr,.3_1.,l,a_. _"s,�."r.a,.:,. -.,e.m breve: paral'isado por algún1 tempo. A nossos leitores interessadas no v >U-

t:-rm, 1'-110<' ,a,s I,-,=tendas ,tropas t,'E'ill ::;,1',.10. -1"!"-•

f
-

-
.

V'" ""'su to' E' d
. - ,

SI'I'l llnl',tip'o novo que está sen- "'__ L os preparativ:)s ne- -
-

capaz de �orn.ec€,l' cr��C'entles quan situacéio tornou-se mms gl'a" "--;::,
.
n ., IS a escnçao: • cnassados com p�sa0a:; perdas;tidades da.· droga.mal'dvilhos.a: no báirro d:) lpiranga, ond;:: 'as (iA sensação do Salão foii a- ,Mil elo cuidadosam�nte 'estudada Cf oessarios para esta aíensiva,

�-<t>-�-=..�+-.��-+_._.dto d·· lt
.. .t' a.guas do Tamand\1assup�i. subi- tonia ci'iada Ip210 S1'. E.ugeni-o uma vez :identificado como l'ig.o- .

para as -eX-el:·.' s· '?'<U
.

.ram�f� .

d' L II fI 1 1 "osam,p_nt''''" l'ne'dl"LO j·cl""eru' 1""0;::'
<?o-<)-�-�-�-"'_';'_<>-.-. f!\'nil ii?i��jJ�!\'!il\1Cii\���i'i'à�assim como de -estabeleçer es- mm bastant� provot,.:tjJ? m�� 1 o, .. OI',,:sc-enco, ag'ora j_)€'_a pri- 1 - ,<-. V - \U1� ��lfli3l;.!jH��!bi,d��

.<oques des!ina�o.s .ao 'consumid dações felismente soem causar Vl- m21ra vez ,depOIS de 7 anos de b-er o seu nom(e. A _plantla .em' 193';,l foralr: jransf:�ridas para va- 'f�rm�fllW"'I.��nm!Jm g�fJ-:&affiã\r.lf.l.

da populaçao CIVIl. nmas p'essoais.
.

cuIt.ura, � qU\e é provaviClment-e o questão foi s'emeada pelo sr. Eu- sos comuns. IA planta foi ex- U;'!:l�niU.liuim�U .l:)jR!Wl!JJ�
.. . primeIro hibrido artificial do ge- genio Loll ,lem tubos esterilizados posta pelo sr. Paulo de A, Ma- Washington, 20 (A. p.) - "Bom

®�'\H"'t.�-li';:f-��_.,1J(>Ô••§�é@O�""����"';:�(?�"'�"'�'l>!lio�ll>"',*.@ mõro -Miltonia 'criado no Brasil. contendo sai-s minerais e m\1,. chado em 'cuja coleção figura bardeadores norteameriCGl:DS,

C
.

�I p- r n

-

, F· h F· b í ri Trata-s� de um cruzam,enio eu, nossacaride-os, tudo num ph. [,,3, desde 1941. <

alacaram ho}:o ii ilha de 'P�r��t
.i r IJ ze I ro i e irafi a' arm a . a flC8ua

I
tr� M. Spectabilis vaI' Mor-elial1a n{) ano de 1937. E��l 1938 as próxima quarta-f;:ira será r�a�, moshiro COilsid'3rado t:_2i'rit?!2Ü,�

-, I

, 'lVl{}ll\'HO JOINVH LP -e :M. 'ClowesiL As flor�s são grarl

I
planl'inhas foram 'r;�tl!'adas do tu- lizada a. '2.a -e ultima sessão do tnm�tropoli'ti'lno (!o ,Jap�-�, ,Nao

,. '

pe O ,l� � � de,; c t'sruras, sobl";� hasle longa bó -e passaram para vidros com 1° Salão de Miltoniasl sC!l(lo elF ;>f:l1do [linda ,revelado o r�SUll:.l-

<y�••�.('�:.,!•••�._••••�q.I!�O ®.�+++.+.'t••+.+++••+++e I e graciosa. Dif'(;rem no entanto sphagnlls t:sierilizados e dn ttio proclamados os venc-edi:m_'s,>' do nesta ,operação,-

«
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21.887,80
153·o24,1(l 114,911,90

Ativo Permanent;'-
.,...

........--_._.. _-

BENS IMOVEIS

enau anta
Geral do Ativo e Passivo, Encerrado.

31 de Dezembro de 1943··
. :; A· j

.

i V o
.

Em Bancos
Caixa de Depósitos e Cauções:

Na Tesouraria
.

E� Bancos

Industrial

949.074,20
440.943,40 Saldo desta conta3·699.672,co BENS MOVEIS, (Saldo desta conta217.093,60 BENS DE NATUREZA INDUSTR�AL25.000.,00

5 88 Saldo desta conta

3��:6!3:3� VALORES PERTENCENTES AO l\1UNICIPIO
Saldo desta conta5.000.000,00

Total C$'l'o:7oo945,30 DIVIDA ATIVA
Saldo desta conta

Passivo Aüivo Oompeusado
APOUCES OAUCIONADAS

467.300,00 Saldo desta conta
3.621:{743,40
-174.9tl,90
1 ;429.990,00

Divida Consolidada
Divida Não Consolidada (por Inscrever)
Depósitos de Diversas Origens
Patrimônio
Apólices· Emitidas Para Caução 5.000 000,00

Passivo
Pal::\;úvo F'inunceiro

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
To(al Cr$ 10.700.Q4&.30

" ... , -.-_�', �._.__ .W *••9
.

i!I\I5I
. Blumenau, em 31 de Dezembro de Hi43. Saldo desta canta

BRUNO OERMER -:c- Contador
.

ALfREDO KAESTNER - Diretor da Fazenda
·

Visto: AFONSO RABE - Prefeito
. Passtvo Permanente

D1VIDA CONSOLIDADA

_ Balancete Ex·traido do Livro uRAZÃO'" em

Débito Passivo Compensado
APOLIDES EMITIDAS PARA CAUÇÃO

.�.
}-

Catarina •

155.619,20
-�

949.074,20
,.1:40·943,40·

3.699672,00

25.000,00

217.09-3.60 5.331,783,20

174.911;90

31 ...12-43
Saldo desta couta

DIVIDA NÃO CONSOLIDADA POR INSCREVER
Saldo desta conta 3.628.743.40

467.300,00

9,19.074,20 Saldo desta conta
440.943j40 SALDO ECONOMICO
217,09�l60 Patrimonio liquido

5.000.000,.00
60.518180

3,18.643,30 .
Blumenau, em 10 de Janeiro de 1944

3.699.672;00 BRUNO GERMER-Contador ALFREDO KAESTNER-Diretor da Fazenda
�5.ooo,oo ..

Visto-AfONSO RABE-Prefeito
772.052,80 ...

.

(Continua no próximo numero)
1.684.423,7'?-ó· �:>,-<}-.-"-.-+-"-=;�-'�-�-""-.-�-<>-+ .t:.� .........-.-.-.-.-.---.......-.-.-.-..- .•--�

i 34.693,3D e
·

·•· • ..-0

!!O!'T=i}t=';-t==""'(_;r�$--H-l.2-9-L.-92-9"";2"'0' !' A 4"
.!l\.n I

� �.I �.M;=.Mt:'.ii,j.;O'......�w � t4 ·""u� lu ..

I - ..' !
467.300.00

;fI!. •

D.6�8,743,4o i A ca�a que tem. tad�s os ;
1.835.071,40. artigos do mal,s baíre ;,
757.536.70" preÇO ao IDíHS alto : i

lJi:i�i:�� I !-GIM.lIDE SORTIMENTO fARA i
1,j7.01�,OQ.1 .

A L F A I i\ T E S :
5.000.000,00 I

' ..

1.1R3.495 90 1"- Rua 15 de Novembro 505 ;
�T-�;=�=I-(_""'';r''''$''·1-3-.2-9�1-jl-2''''''q:''''2'''o � • Fone 1107· -�

B
. ."

D b 1
�_;;;;;mr;;;:w:;; �.. . - - .• •

.

0
��iiiíiiiiã�t1liIiiiuü&"iRZii�lã_iijJ!iiiZWSM_iii·iiid iii.à.i, ui'liiai_Milliiiiiiiiiijc,"

.

. lumenau, em bI de . ezern ro de. 943
.

�............................. •
C�·

BRUNO G.ERMER -:c- Contador ALFREDO KAE.STNER � Diretor da Fazenda

IBalanço pat�;�:��:�� ;�BE �x:re:�trciO de 1943 Frigor788;1-- I
Ativo !Ativo F'i nuuceiro . Das Manteigas a filia Ffãr

DISPONIVEL :

Bens Imoveis
Bens Moveis·
Divida Ativa
Apolloes ·Caucionadas·...

. Caixa
.

fundos Disponiveis ..

..

Bens de Natureza Industrial
Valores Pertencentes ao MUl1icipio
Despesa Orçamentária .•

:. aespesa extra-orçanrenlaria
.• Créditos Especiais ..

Casa

5.000.000,00

1.429,990.00
1 ().700.945.Ho

fWWSCiSl5M LI-.::f!Oii

C r
é €I j :t o MaçãdeS. enIo

Quilo 2,00 e 1;00
OFERECE -

Caixa:
.

... . ',..
.

. . .

_.....................,..... ...............

Na Tesouraria . 38.631,00.· ..
. .. �

• .

'�-.-.-.-+-.��.-.._,.4!.i_.•---.-- •._.-.r. --.-$-+�"-e.--"':-���.--�": X�)--�7�-+-'� -_ ';�of........<>---+- 't>--- q.. -+-- .:":"..-""i
.. Portaria do Dia 25 de fevereiro de 1944!Decre�os de 2 de fevereiro. de 1944

·

,. • •
.

11 I .. ; O Prefeito Muntcipal ue Blumenau Resolve, !
. O PreI9Jto MUU!Clpal de BlumeI�fL, Reso ve.

. Conceder exoneração: I· .

.

. ADMITIR't • /' • .• de acordo com o artigo º2, § 1.0, alínea 8, do decreto
Vemna Lassa. pl!-ra, ?,omo r..�:ranu'}\�rarIa" menselíste, lei 0.0 700, de 28 de outubro de .1942,

exercer na e�cc!.a míxta .

Dr, Gllt'it8_V� I�,c�al'd ) de. Itoupa- A Higina Pacheco Florianí, ocupante do cargo de Pro- I

V'8. c.�n
..
t.ral, distrlt.O..

da se.d0,-
a f,unQ,ao ati ,��fe;s�or, som f� l· fe.SS.{}l' Pi'O�il'HH.·iO, . rHH�r�<: B. extinto .qUa�dO vagar, do 'Isalário men�aI de Cr$ 20 JO�J cdrrcn�o a I�e�peza por cpn Qua�lro Unlco do MUOlClplO, da Escola

.
míxta l<Murechal

ta da dotação 3 30�3. do orçame�to VJg�Il.".:,.� FLOrIano" de Massarauduba Central, do dístnto de Itoupnva. ii
.. . ALFREDO CA�PO� - I reteíto

..

.

.. C.O.aceder exoneração: II
Portarta de 2..9 de f·e v··ereiro d·e 1944

. D.e acôrdo com o .1lI'tígO 228, item IV, do decreto-leil'ln' 100, de 28 de outubro de 1942,. �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;._'._;;;;;�;;;;; ;;;;;;;;;;;;a;;;';_;;;;;;;;;:
O Prefeito Municipal de B1uménau, Resolve: A Leouüna Luz .:dll Silva, ocupante do cargo de Pro!

..
'

.

.

ADMITiR: .... .. 1es601' Provissorto, padrão B, exttnto quando vagar, do Qua.!Eéila Jopim Fer.raz para cOffloextranumerária mensa, dro Unico do MUlJicipiü, da Eseolü mixtK "Dr. Gustavo Ri·)
lista. exercer no Grupo Eescoiar "Machado de Assis", de chard" de Itoupava Gentral, tiist:!'ito da sede. IIItoujJ3Va Sêca, dJstrHo da sede, fi função de profes,ç;pr, cem . asso ALfREDO CAMPOS - Prefeito
o salário mensal de Cr$ 250,00, correndo a despez;Íl por. Dec!-etO n- 1 IIconta da dotação '3.30 3 djj orçamento vjgente� a cómgç JI' I ..

de l' do.t:iorrente, dtita em que assumiu o exercício, O Prefeito Mu.nicipal J�� Blurui.:mau, usando da .arribuÍ. i
.. ..

ADMITIR:
.

ção que lhe confere () art, 8', item III, do àecreto·lei fede· \

Nilda Schwartz pars, UOiU· pxtranurnerári8 meuE>úüis. 1'a1 rr !5.511, de 21 de maio �e �943, I �"@."'.,.""",""'.;,""''''�'''''-;''''';'''''�'''..'''(!<'''.-.'''::-*''''''''.,.--..
''''''''

'''"' e;..-Gl o®"".- �+ ""'" +

""'

�+I!!i+ ""®"
ta, exercer no Grupo Es\;obr "�ü.chadOd dep.ABrSiS". de' Hou· .. i t; .

,
_ -i..-i(. ,D�CRdEt A, ..' . r, I c!aSBe C d:: cn-reil'a d� . �rofessor ComplemeUflil'ists, do

pl1va Sêeca, distrito da �ede, a �UI!Yfi.o é; ri) eSi,or, com o

'.' r,r
I. l.'.cam su!-�rlml. c'" no 9llaa�o. [fmco do:) ,Mil", Quadro Umco do MUll!C1pIO, da E@co!amixra"Almirante

salário meBsal de Cr$ 2:J{),OO, c'lrr'.wdo li Qt'speza por coo- Ulmp.o, dOIS cargüs de Professores erOVUlOl'WS, padrã.o B, Borroz J.' dI" Rê<Ys distr't') de Rio do 'T'esto·
.

ta. da verba 3, dotação 3-;:$0·3 do. orçíunento vlgente, fi con- :,ugi?S em vi;-tude d�S exo?eraçôes de Higiua Pacheco Fio·,
..a. "o,. � 5, -ALFREDO c"AMPOS _ Prefeito

lar do dia 24 do corrente. ...
.

IIau e Leontina Lu.., da SJlv�... • _. . I O'· 2·
,

.

.

. DESIGNAR: ..•...... Art 2� Revogllm se as dlSpOSJçoes em contrárw.' eCreto n

Carlot.a Coa0. pura, na.- Efie�la Agrieola José l1'erteira Prdeitur8. MuniCipal d(� S!ümeuuu,. 2 dl' fevereiro de O Prefeito MunicipRl de Blum.ena u, usando dâ a.tribui.

,

.

da gilvi1, de ltoupava Seca, distrito da sede, üxe�cer a 1944.. .

..

. .. ção que lhe confere o art. 8', item IH, (lo decreto lei fede-

Jiinção de Adjunta com a gi'utWCqçã,o m�\nSal de ç)1'$ 83,30, ALFHEDO CAMPOS .-: Pr�reHo mi n' 5.5!1. de 21 de maio de 1943,
.

cQI'rendo a despeza por C(!D�a. de dotaçao 3304 de o1'ça- Dec·r�.f.o dr.. O'a lIj do t:evere�' .

d 1944
. Determina:

.

mentó -vigente a cóntar dt] dia ].0 do. _corrente, ....
.�f. v .. 1 .. � .,_ (

.
n O e.. .

I Art. l' - A criação de mais !�uaa dasses no Grupo
.

.

..

.•...•.•. 'CONCEDER PT:RMiSSAO:· .. .. O Prdelta �funic!p[l] de BlÚ1nt'rlHU, .;ResoIve:· I
Escolar :\�Ul]icij}

..
ai "MHcbadü da. ASB�S'':. ...

.

.. .... A �ina Reük•.pl0f€'sora da f::,c'!}a ,!üxia .•�l.val'BS R�.·· . .
..

'Concede!' exonerfiçaG. A rL 2' - Revogam··se as dlSposH;oes em contrário .

.. m_(}S� de':Tatutiba IH, da sede, para ast'HJar· s� �lr:a Schel. De ;<1côrdo com. o· ari' 92, fHl.l'ágrafo 1', alioea. .,3, do de- r Prefeitura MúnicipaI. de Blumenau, 29.' de fevereiro de

dema.nlBl;:'em virtude de ter cOí!Lraid(l matI'Im�n�o, ereto-lein' 700, de "28 de outUhro de 1942, i
_

\ 1944.
..

..

.
..
;' ... <ALFREDO CAMPOS _- Preh':lto A'Horminia Vieire Toknlino, ocupante do cargo da

.. nl�ida Consolidada -:

Dívida NãO Consilidada (por Inscrever)
Receita Orç;)mentária··

.

-

Receita Extra-Orçamentária
IJepósiíos. de .Diversas Origens
Efeitos do ExerCido Financeiro
Variaçõ€s tio Patrimonio
Apolices Emitidas Para Caução
Patrtmonlo-

o:;

E.· Kieckb'usch

Trotar a Souõe é
Um Ot?uer
Massagem dos músculos e rheu- iinatismo nervoso por aparelhos

=-modernoa-c
Extração de calos sem dor e

unhas encravadas.
- Secreção do suor t--

-BANHO DE iuz E DE AGUA

Procure o Massagista e Calista
Carlos Bad(meyer

RUA 15 DE. NOVEMBRO, 991, so ,

brado+Blurnenau. Horas de Consul
tas: das 10 ás ! 2 hs, - das 14 S!i

18 e das·19 ás 22.
Atende Chamado em casa tio Cliente

IIELMUTH PRUBST
DENTISTA DIPL.OMADO

COM M:AIS DE 10 ANOS DE PRiATICA
SERVlCO RAPIDO E Gli..RANTIDO

CGNSULTAS: Terça�e Quarta-feira: - S�xta e Sebada

nu A 15 n E ti o V E M B R O. 742.

.compras não estarão cOlllpleta.s. si fa.ltaI;:o Fermento Medeiros. 'l\mha tambem em sua cal>a o

.

-

��.- Pós pliiãra Pudins Medeiros.. - - -

.

.. ...•..
.

. .

'Lemrlbremse que os Produtos MEDEIROS são bonse

05 l'roõuto5 lneàêlço5. existem á ��br�m��;;-Deií�io�-----"'-··-"-"·�--"-"""'-
'-'---

-"""""';"''''''''''''''''r-
venda em todos· ris;·apmáíens.

.

P U D IM ME D E I R O s I I
......... ......... .........

&

....

__

.....

"'-.-_-Q��.,,?.:�"���'_-<O
.....�:,:L..;___...;._::____. .:.::...__ J

ALFREDO CAMPOS - Prefeito

it. cucar d.e Baunilha c Os

. ia ia U A#!lWW:L b w:
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20 � 3 - 44

Botl o
estupenda revIsta.

com SONJA HENIE, JOHN PAYNE e JACK OAKIEv ..
Um espetacu lo maravilhoso para os ::'·{,11S olhos, melodioso para· os �ün�

. ouvidos,
eterne cedor para o seu COl'HçaO e desopilante para o seu figado ! ..

No Programa:: - De; Hoje··Pinal da serle EIiG-MEN ..JUVENIS DO ARfa

EntradaSD� - Platéa Cr$ 2,50 112 e Mlli. 1!!1co - Balcão 1,00
-J
I

Sd

I'
�""""""':"""""�'" QO' ....""'"""�"""'"'......�=

eqorlo de Occsiõo
III 1 Vende se um chacara com 70.000 metro-
, , quadrados de terra, com pequena CHE3 de fi:.'
! i ríeíra, ranchos etc .• boa represa de agua, pasto encere:

I do, um grande bananal, 20.000 pés de abacaxí, e 8.0("

I pés de elpím. Na metade do terreno ha matto vil gerr�.
i Próprio para crísção de gallnuas, O terreno echa.se cerc ,

.i de 300 mtrs. l"t'tiri1oo da R. Floriano Peixoto {Bom Retift:'!j.
PRECO: c-s 15.0(lü,{;(l
Inforrr.wçÕeR na Gere�?i.'l degia If:lbu

__ .

1GbVJ::;;;;::;;:Xi&At���-m...���r..����--_"·
.__._'--.

Redator: JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA

t PUGILISMO
P O São Paulo no Norte

- 'r o te s t amos
' G a ú c h o s S. Paulo - Segundo apurou-se S. Paulo pretende

Discorda
a. f.ar.g .

d.a data designada paral'.r.ealizar ..
uma

t�n:1Por�da.
de pugilis111? no norte do paíz

t .. ' r'" d Iri '. contra 03 marinheiros norte-amerioanos. Asseguram
O cer ame rnaX1IDO e ií.,emo ainda fontes autorizadas, que o tricolor levará uma

P?rt? Alegre - nA F?I.h"1 da Tarde" p�blíca �m I turma de campeões de nome em evidência, e que tal
cc.mentano

. sobre. as noticias de que duas federações jornada deverá realizar-se brevemente. '�.�•••"••�"+.++"••• .;)��0 (\ !fH.,�U.•4!-t!-+"');f>.1'*,$""�"'���
insugiram-se contra a realização do campeonato naci-

. +-+'-+-+-+-+-+E=+-._'.O "'-+-'.-+-+'--+-";-=0.--'''-.
-

'0

�����: ;�;�ro"d:r::�� 60;j�alltO!���.t�:;�� a�ef:r:�l Botafogo e· Fluminense foram as equipRs � Quereis bÔJS fotografias e Serviço �
gaúcho qtHi a data marcada pelo Conselho 'I'éenico da

ti : R
�

d 7 •

CBD serve para .todos os Estados, pois que nos meses VeC8uOraS : ,apl o. ;estivais o Remo pode ser praticado em todas as regi- : PROCUHRE O .;
ões do país, ao contrario da que alvitraram os cariocas Rio, 20 (.à. N) No campo do Fluminense realizou- ..

�
e pauliátas, que somente serve para os Estados do ontem, o torneio inicio do campeonato da primeira I :. ::
Centro é Norte do Brasil. Se se realizar o caanpeona- Divisão de Amadores, saindo vencedoras a Bqu�pe do

l :. foto AmA00R (8. Scholz) :
to na data que pretendem os cariocas e paulistas, serão Botafogo, seguida pela representação do Fluminense. : !
afastados ._ diz o jornal - os ganchos do certame Na A(}gundn. Divisão o Manufasura sagrou-se campeão, 9.

Rua 15 de Nevembro, 596 !
màxírne do remo. e, possivelmente ,os santa-catarinen- cabendo sogundo lugar ao Ideal. � ,g;

8e.3. "A FARGS",' seg'undo a "Folha da 'l�aTdê". não
7 3

'Ir -

I
�

d I
Gf

A.:
�

� r

""0 I O r e s U
....

a o í»A,�e;§,.1ii·CJ!>;!.i'<I' ..S""o!i>.�'/!'w;t;'6'Jt.Jli.�'b�Ü ���.,.�<'l< ... .!!-.., ... .,j.-II>.�","®<il>��'",ct-." ..... "".�

pude e nem deve aceitar de maneira nenhuma a época, a .1 l U.��;;<Tb�,,-��' '.'
.

,

que 0S··· cari@coJBepaulistasqueremditar,·poi;:'S..Paulo20(A1\)· O COU1erc�al. F. C. n� seu I f!r

A.'
� �, .�.'..

� �
está registrado nó CND, que de Junho a novembro encontro de campeonato com o Oorlntians Paultstas.] I

t1

�.:. t!� �41l! � � f� i
��u�08�� i���r�;�e�ã� !��:�:ic�::,l� !�1�da�: �����.�= �=�apo °sobq;��te�:�de:m ��1:tu7.i!���o:ã� t��. e::���oe�l b;' r t li U
vá oficialmente pleitear a mudança da referido data, eluír Carnera no seu quadro.
pois, em palestra com membro eh, entidade presidida Essa medida .segundo se diz, foi tomada pelo fato é .t

e A·" � ""I I?o e IV

Pelo capitão Darci Vignoh o sr Carlos Ivfartin& da d t
.

� t idod t
. vetnp' re 101 e COn(H1Uçll (11;:) �.

.

.

... c '.. ; v ··C·. , .' ....L�
.

. o ve ··erano zaqutro nao e6 ar mUlll o ."a cal' elra.

Rocha declarou
.. que iria conseguir de -sua entidade a fornecida pela C. N. D., que está sendo considerada

aceitação da dáta proposta pejo .Conselho TecnÍco da como documento obrigatorio. (} eltl0�C. B. D_ ,EStl'tU10S certos que, caso for mudado a

I--��·-·
AA ..._ . w -

_4'_'
.

... '.11' 1

:��!a�:i:a:::Ç:a�q�ee:�!�r:�U�in:��:�t�c:r�e;�:;\o����c��11 Vende-se II Procu ra -se iI "·""i'2:�"G;:,..",J.'.."_>ç:iklli"...t;\�'E'2It&�it%�1'W'�k,:·�.;}.ât!liw.�<rI>t!.'::ª��"iiktE'í&${;:i'(j
•

...

� �

t:.? I ·��n �,��Jurt$::d�...���,m;�����������'i'EiZt:;m� �:j

;:,e�o�e8�:a��fi���:rs�1: .fa����'a,e8��J�:�h�::t��1':u��a���\���;���;;"��:;:=;e:;:.;os���;· .\ "j;"poié-;-;"E!-Ã�;�-I
�""'

PAU LO H EH I NG
;::

=jparada de remo nacwnal. Os gauchos escusam-so no hoa e �(}i�t!las. informaçoes Para empatar dInheiro I � ;..,

rigOr,.
do inve

....T.no aq.l.l.í:.
no sul,

..
de�e.(

..'l1heCl.'dO'
ao

que\.na gerC.'ll. C.1.a,-ct_:�
folha.

.

com bõas hipotécas e
. Blumenau 5to .. (nfarina "

parece pelos lideres do' remo bandell:a,nt(ó\ e carioca.
. 'U 'l-i 'c compra ···rJ" M t '" compra de 2ções procure I .

• _'=,-."-
. .

. fel �ll, U", lhO ore�. - i
lÂ ",-g

� t>,.� <1 ""

C A L E N;:ni "A�I(-10; [)'E
;;;'

i '9 4 4 :;�:�fep��a �l�:!;�ej�. q��t:�i��� âe;t�f1��:. á GerenciaL Thh�S �i�;n��m�!:SC�� �G:��;�H§ �5ara

E' o se.f!.nín te.· o .ealelldario r.le .Re.m.o ·par.a..

a te�npo- 90e8 na gerelJCIa deST!, !olha. ...,.�

I..... b'
-

t �11<.J

,3.3 � g 1Íntas enl ')!SnaOodS para arns,as
_ �.rada de, 1944, aprQyado Rcla Diret0na da F: R. S. P.

� Iifi'G"W0CifSUIBISe
���;",_�����_�."",&=",,,,===a-==>��""� ��

em reunião realizada,
.

dia 28 de
.

Fevereiro:
,

Uma geladeira elMrica de 4 De 1 ou 2 salas lJara escri-�_'""""���:��
l'ô, l'egat�4 em. ,�3 de, Abr; i -. Registros ate 231 pes cubicos, com motor e com- tório técnico. Tratar' pelo

fone'-'---------;: \'P
'0- �de Març.o - InSCl'lçOéS ate 13 de }\.falO;" 2.a regata E'>In, pfessor da General Elétric. de n' 11,87, com ,João Brandão j\:. V rJ ��

.' 4 de. Junho. pouco uso. fnf. na .gerencia des· dos Reis. 3v3 r� '3 L,. "'-..,.i'
•

Regl',;'tr'.os., ate' �. 1 M' I '.� t'
, C),",:1 ta folha. /t i�'rn dos radio§ G('l�t'll'fl..l ���e"t:·re ;1{'(,Nt�mo� üH1a

., � (e ao.-'- nscnc;.oes a e .. i) (tEi �
�- e (,��wl�quer o�!t!ra marca para ;:t.H�C�ir.6

Maio; B.a regata em G dá
.

Agosto -'. Registros até 5 Vende-se Um carinho pa.ra
,,_,",_2'_ - m""",""""","" , ,'�=�

I
"

de .Julho - luscric{)es atê 17 de Julho.; 4.. �. n:lgata creaoça em perfeito estado Oficina RADIO fUi{KE GARANTirvlOS o SER\/IÇO
em 3 de setembro --- R13gistl'oS até 3 de Agosto - Ins- de conservação.

EVIA..LDO rr� .. �tlJID...i/J.JElt
criçães ate 14 de Agostoi' 5.a regata em 8 de Outubro Tratar nesta Redação. 3\'3 Atende todos os sCi'lllços de

'l.�' 11)n11 BTU�llimil\U \I� f'�TP.lHNAGampeonáto do Estado Insc.rição al:ié 18 do
.......-- ,

Radios receptores Rna 15 ua l'iOVamnro, _uUt • 1J fUlJl..8 • ...ta. uH lhlll B

Set.embi·o. . I Tdefüne 1.249
� Serviços Rapidüs e GarantitUos

TELEFONE. 1395 "",,<02 ""���_""""""",=",""",,,"'_::'''''''9''ill�.i'''''''''�'''-'-·'''''''-I-
Rua 7 �f) Se!embro, 13

d� �e&1i�a B�fil:O$l";1wªb!
nUA 15 DE NOVEMBHO, g!3-A

Oferece os seus Serviços em Concertos e Reformas de
Qualquer Marca de Padio8. Inclusive Refrigeraç30 em geral.

Maxima Presteza - Serviços Garantidos.
Técnico Responsável: fEL[PE BA.!.1TOSOWITZ

PEQ�M DEMONSTRAÇXü
.

Cul\fPROJ\flSS0

tL'ti�""\iZfr..o;�::t'2::&J;;;2.::....";;'.::.at:!iE-:..�:&::?'itf&-��..?;t"2ii.:..;.�g-:""O}A":;'''!;_!t�1&' � ""'�r �D-'!'1I .!di>•. 'I'l"''ll"!,,tn'l!'<'''l\ "R,V��re'3J;&. e fi; .'4"',"" n. � :<-,�,._ ,r... .p." ..- ",.�� ..1loo.

A$5t5.tente dkll Pt!;t�f. D��Fd S�!!'r.s�jn

R;:peclalh;ta !'iH àocnçus dns olhos, ouvido". nariz � garganta._
c

ConsultOti.0 mr;'-lGrn�mell
..te. lDstrtlado em.

;:-araeter

perman.,ente·1nf':-t� eiclade ã

Rua 15 fie NovGmln'!), 1393 - (defront.e ao Hotel Cruzeiro)

Opefcrç;8ês rW:3 HospHaes
; ����""�""'''''f�''''�'''�=�I'�:''�''''�:;=:-;''''�=:'"&t''''�.�''''':='�:··�������ã;�

'1lSociBdade BensfíGiadora de Mada�a Ltda.
�l C�mpra e Venda de Madoira8para�n�üs C!g fi�s.
'I�,!:J;!!��=�J!:!�
.-+-��'l"-(,;>'-4>-..-.-+"-. x .�-+=,,-+-.-._':i-+-•.

Companhia NaGÍonal da Ssguros Ipiranga
Alllfenies Gefl"�h; de Si@� ea�€!.'l'll?iin�

(; ii 8.

tre

a longo prazo a preços ao

ALCANCE DE TODOS

-0-

Jeão pros:L�:�7u° & f;::Vile I,
15 dI;' Novezubro, 687

Neiízel

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.-��--�-'.�'--� -' Iranaiiun' com o BaNCO
POPULAR E IlGRleOUI DO
VALE Df 1111111, é ENCHAR· Rua 15

. DECER O Ilatrimonio de 8Iu-.
menau.

ELLINGER & elATerea ..feira,
21 de Março fONE, 1201de Novembro, 588

Já Chegou
A-

Farinha Vitamina
1 9 ti "

ATENÇÃO
:ANUNCIEM NESTE DIARIO

Os trinta primeiros dias
de doenca

t
. Devem ser pagos pelo
despacho do titular do

A reforma �o Ensino Superior
Debatidas várias .questões relativas

- ao ensino de Odontologia
Rio! �l --- Sob a presídeneta I

das de car�tel' obr�gatório e

do ministro Gustavo Capaue.. as que serrem eletívas.
ma realisou.se hoje mais umai Ao finalizar :9. sessão mar.
reunião dos professores que} cou o ministro da. Educação

Tem o seguinte teor importante despacho do Ministro se encontram nesta, Cllpitall várias outras reuniões.
do Trabalho: colaborando com o titular da

.

., 'M f:'LIM"., "Federação das Industrías do Rio Grande do Sul. fa. Pasta da Educação nos tra- Papelaria L

zendo sugestões a respeito do pagamento ao operario atas balho� da reforma do Ensino Livros didáticos - Comerei
tado pOr motivo de d1ença. - aprovo. - (O despacho suo superIOr.. _ . .

I ais - Religiosos - Infantis

pra_ aprova a resolução da Comi são Permanente de Legis- Na reumao_ de hoje �rl'!�a I etc, - Brinquedos - Revistas
Iação co Trabalho, do teor seguinte: "Vistos, e relatos es-

rsm 0_8 profea�ores de vàr.las. e Jorue'ís _. figurinos.
tes autos em que a Federação das Indústrias do Rio Gran- questões rel�tlva5 ao ensIn.o Seccões de atacado e varejo
<!e do Sul consulta se em face do sístema legal vigente im- de odontol(:gHl '. Neste p�rtl�

,

Preços Fixos
cumbe a.o empregador a obrigação da remunerar o ernpre- cular, depois de terem usado

�

d ',... -

la palavra várlcs pr f' Rua Carlos aemes. 53 • Telefone. 20
ga ro .afa�tado do .servlço por motivo de doença. durante l., . '.' , _.

Ú osso.
Caixa Postal. lil - RIO DO SUL.

os prmrerros '30 dIas; Considerando que, no Brasil, em caso
res fICOU �t;tt.belec�d? para

de .e::lfel'mid.ade ou doença que torne' o empregado tempo-
ti �l!�n:OlogHi o crJtef'!o,�e

r�m�mente Incapaz para execução de serviços, tem ele

I �a. ja H..d?tado, J)ar� ? �n�lQo
dIreIto a a.u?,iHo2enfermidade, contorm- a ínsütulção a que �.a, medícína d.li

.

�)lV!Sa� .

do fAÇA SEU PEDlOO
se achar :f!hado; Cousiderando que, na forma do que esta ;.-lIrSO em .dOIS JlerIo.dos.� o Telefone 1O�8 .

tuem as leis de seguro social, o mencionado beneficio SÓ! fundament:::_t e o �e apltcscão. FORNECEDOR: Julianeíli
é concedido após o prlmeiro mês de susencla do emprega. -l'!o 1.0 serao ensinad�s m;tt.ê,
do ao �E':vjço; .Gonsiàel'Bndú, por outro lado, que o empre-

rias d� .

caráter ob:lgatOi'lO

Ig,6d.O
80 e. coasíderado em licença. ?ãl) remunerada durante

esSeTI.maIS
á lorm�ç,af). do ,8.1 SefVI'çoFunnrarl'Oo prazo do seguro-doença ou aUXIlIo enfermidade (art. 476); l�no. e .no de .8plIcaçao as I U

Con�iderado que, não sendo a doença justa causa para a d�sc.!pIH�.as eletivas de espe-

r_8sClsão. do ?ottl'�do de trabalho, é obvio que constitui mo- cialízação a escolha do estu

Comp,leto tt�vo de Interrupção de prestação de serviço durante o pe- -dante� ..
.',' _

Irl.odo �uet alJte�eàe a concessão do beneficio da previdêu. Esse. críterlo d� Dl\<!ElaO Pronto
ela SOCial. ConSIderando que, conforme eusina a doutrina,

do EnSInO em cu_rso" _ funda· O t
na in�errn_pr.ão do contrato de trabalho o empregador tem n:,emal � �e . aplIc8ç�o como. ecen e
fi obr.lgaçao de remunerar; Considerando, alias que a abri. 0:, do dl�Clplm!ls eleh.va� tem fONE 11.68
gatonedade do pagamento dos galarios relativos aos pri.

SIdo aceito

,por
unanimIdade

I Imeir�s 30 .d�as de ausencia ao trabalho.mütivada por doeu d(}� pro!�sf.lores e �0I_TI aplau Á QUALQUER HORA

ea, e tradlClOnil,] em nosso direito como se verifica ni) dia sos.geruIs o gue levdi a COU· F. KREUZER I Suponhamos-agora que eu te-
posto do 8rt. 97 do velho Côdigo Comercial. Tt,mbem o

clUlr ��� sera uma aas ca
RUA SÃO PAULO, 18 nha cr.,� 2,70 no 'bolso. ou se-

atual regUlamento do Instituto de Aposeniadoria e Pensões racterlS,,123S da reforma em _
dos Comerciarios, no seu art, 121 cunsagra ictentica norma; elaboraçao.. .

+-+-+-+-+-+-+-+_+-+

.Resolvem os membros da Comisrãü permane;:;te de Legislação Com ref�reI?-Cla ..

ao en.8100
do Trabalho' por unanimidade opinar no sentido de que o

da odontolI� dlscutiU.•se. fl.Oa.l
empregador, qualquer seja a categoria ecollomica, é obri mente 9UalS �s. dl8clp�nas
ll�do a remuGe�'ar õ empregado durante os 30 primeiros que serIam

. mm_:straúas �o
dIas de ausenCIa ao trabalho motivada por doeeça·'.

curso de aph�açao COill? ain

da as que senam consIdera·
�-+-"""",•.�,,_,,,-+�-+-+ x+-+--"+=+-+·_+_+-·+--+-+

I
®···:.f··:. :'O.++:+·.·•••••Glx 0 +G

�Clube Blumenauense Caca e Tiro
. a·

Levamos ao conheeím�mto rie todos os inh'ressarlos
que, está aberta li inscrição para socio fundador, até o dia
15 do corrente. Após decorrido este prazo serà cobrada a

joia de Cr, $ 50,(10 para aqueles que pretenderem ser socios
), DIRE'I'ORIA

Vict01' Hm'ing - Jlkl1'io Mello - Albino ETzinge7' 2vl
·-·-+�·-·-·-+_+-+-.x.-$-.-.-.-.-.�.-.-.

.-.-.-.-.-�-.E-+-+-+ o .-.-.=.-.-.._�-:--�-._:...�

Cronica Social
Anive)'s�)'ia se hoje o Snr

Artur Castro .

A as distintos anicerseriantes,
a "Üidade de Blumenau" envia
os mais cinceJ'o8 parabens 11fla
feliz data.

'-t.ii \

Nascimentos
Encontram-se em festas os

sequintes lares:
- Do Sn1', Arno Buerqer, e (h�
D. Adeleide Buerqer, com o nas

cimento' de um fone menino, qual
leva o nome de Sergio José, OC01'

rido dia 19 do corrente.
- Do sm', Alberto Santos e de
D. Erondina Santos, com o 1W8

cimento de uma menina, ocorrido
domingo 20 do corrente.
- Do cm)'. Aloarino Felicio e de
D. Francelina Felicio, com o nas

cimento de um menino, ocorrido
dia 20 do corrente,
- Da ,'!m'. Deomendes Corl'ea, e

de D. Anna (lorrea, com o lW8.

cimento de sem« menina, ocorrido
no dia 19 do corrente.
- Do S111'. Alberto Lippke e de
D. �l1al'ia Lippke, com o nasci·
menta de um forte n.enino ocorri.
do dia 19 do corrente.

Adivinhacáo
...

Escreva a sua idade, multíplí-
que-a POl' 2, adicione 5 aJO re

sultado, multiplique por 50, sub
traia ao .resultado o numero 'de
dias do ano (365), sorne 'ao re

sultado o numero de .tostões
qU€ tem no bolso, e adicione ao'
resultado achado 115.
Os dois primeiros algarismos

do resultado repr-esentam a· sua

idad=, e os dois ultimos, Ó di
nheíro trocado que tem no bolso.
Faça a seguir a experienría com

seus amigos, e muito há 'de se

d ívertir, pois sem saber a 'idad-e
dele" nem a quantia que pos
sue no bolso, pelo resultado 'fi
nal, poderá dizer com precisão
ambas as coisas. Assim por
exemplo, vejamosc

T"'11 12

patão - O
Trabalho

LENHA BOA

anos

2

24
.L iJI

29
>� 50
_--

í 1450
I �'365

- -

1085

�i • r

Noivados
Contratou ca8amento Com a

distinta Snrta. Dolores Zita RitteJ'
filha do Snl'. Cad Rifle}' do alto

comercio, coni-ratou casamento, o

8nl'. Hen1'ique O�ca'l' G'l'ev�mue1z1,
reb'idente ne�ta praça.
Aos di8llnto8 noivos, a tiCidade

de Blwnenau" almeja os mais
cinceros voto.� de felicidacle.

jam 27 moedas, logo, continuan
do

PRECISI ..Sf 1085
+27

. 2 Típografos Oficiais
Paga-se Bom Ordenado.
Oferta á este JornaI.

1112
"+ 11.5

Viajantes
DesembaregÊ:ldor Luna Freire

- Com destino a Canoinhas on

de vae l'ealiz!ll' correcão nos ir{/.

balho8 da Comarca, pa88011 ontem

pela cidade o ilustre desembal"�fll(.
dor 81'. L'ltna, Freire, COlTegédoY
do Tl'ibunal no Estado.
e ,..····· ..·.··('!)

O PRECEITO DO DL�

1227
Logo eu tenho 12 anos e

Cf. $ 2,70 no boIs·!)!Empresa Gráfica GaiarinensB 8.A.
Convocacãc

""

Assembléia Geral Extraordinária
Aniversarios

Fa",em anos hoje
São convidados os smB. AciGnistas para a Assembfê!a

geral extraordbária, a raalizar-s8 no dia 30 de março de
1944, ás 15 horas, na sede social, com a seguinte

Ordem do Dia
1.0 - Aumento do capital social
2.0 - ModiFicação dos estatutos
3.0 - Outros assuntos de interesse Õ;'l sociedade.

.. B!t;mp.nau, 10 Ile Março de 1944
OSCAR SCHRAPPE SOBRo _ Diretor-Presidente. 3V2

-.-.-.-.-:.-.- ..�+-.-. x .-+-�=.-4>-.-+-.-9-'"

- Festeja hoje a data 1111lalicia
da exma Sm·a. D. lTis Haue}',
digna espo8a do muito conhecido
industrial Snr. Felix Haue?', re·

sidente eln CUi'iti@a, �na Avenida
Jão Gualberto No. 670.

I Snr. Curi Probst - Tran8eor.
1'e hoje a (e8ta nata/ida, do SnT.
Cw·t Prabst} f'igzl1'n do alto co·

mercio 1wsta praça, e pe880a muito
1'e7acionada em nos&o meio social.
Fritz EIlinger - A data de

hoje assinala, a passagem de mai,
um ani�'el'sario do distinto cav l'

leiro 8m·. Fritz Elillger, pl'o[)j·ie.
ia1'Ío da conceituada. "Farmacia
Sanitas)) nesta praça, e p0880a
muito bemquí.�ta em no."so meio
social.

Revd. Padre Alberto Jacobs -

Dia 18 do fluente f1'{lnseornlt
mais lima data natalício do Re
veréndo Padre Albei'io Jacobs,
diguis8imo vigario da P01'oqnja
de Itajai.

POI' é!8Se motivo o eln-�b'e ani·
ve1'sariane J'ecebeu muitas manifes·
tações de apreço de seus pü1"oqui.
bianos. �-.-.=.-...- .._ ...-�--..-+
�..

O
\,::,I'�* � :••.• *-.= ,�••� 0 ·+···· (1

Há pessoas particularment0
predispostas á gripe: 08 rual

alimentados, esgotados,
porta.dores· d e infecções
crônicas e anomalias do
nariz. B da garganta; tais
como rinites, am!gdalites,
laringites, df.svios do septo
nasal. vegetaçães adenóides,
etc, SNES.

Banco Popular ê Agricola do Vale de· Itajai
Deposito ã disposição 2 IJ/O
Deposito Popular 5 O/O

.Rscpeat:ll.·va E t'
C/Cts, com iiviso de 30 dias 4 O/o

: B· spor lval
""., " 60 dias 5 O/O•

Idem idem 90 dias 5 1{2 O/O
ldem idem 180 dias 6 O/O

"Ipiranga" II C/C!s. Prazo Fixo fi mêses fi 112 O/O

Quinta.leira, 23 du Março de lH44, as 19 1/2 hor•.I��e��:::, 1:,...�=.=�,.�:==
na Séde .-.-.--o-.--.- ..�.-.-.. (} \§'_�_.'-=...._ •._+_�_.._+_+

Assembléia Geral Ordinaria � O E' t d W S
-

P I �

co.
m a seguinte ordem do die:

_

-

.

11.. �,�_, S a
__ � ti e a o_ a _u o tB._l' Reia_!oI'io ria Diretoria 'ifJ __ _ �2' Elelçao da nova Diretoria : � - Jornãl Duu:lo de Grande C;r<.:ulaça@ -

êBS· Assuntos diversos. I uo�-
-. PREÇO DE ASSINATURA: - ,j

{A As�embl";)'
A DIRETORIA

h
1 t. Cr. $ 95,00 por 'ano - Cr. $ 65,00 1!2 ano

�
to -

..ela lunCH·::ini'á l'li 2a. convocação uma 0-

\ c;:! Ti' '. d·
.

O.j. lU'lI _
�

l'S a�ós a pr!meira c�;a"ocHção, caso S]ao tiver num�ro �,�
.1.:A1comen .'((,5 fl,çezta tbO \f'Jl.l. H, na Ge1'encia �

Bufemente a hora marcanB.) . 3vl ;� deste JORNAL �I. .

...: A Jo.: ""'. "",•• -

:

!!lD!@Jia"4%l n;mti'À!rI!iliíi\'igH�-4#� -"..- ....�'V- ....- ...-.- -.-... x t-+-+-._·.·-.-+E""+--+-.

Sociedade

S�rvjços de primein
ordem

Sessão de AvBnida Rio Bran·
co. no. 2 (entre Ki·
ecÍ<builch e o Cor·
reio).

A tratar com
A. Lubow

..",,_

te \falvulas
"meTOR

Ca.rl Ritte'i' e Senhora,RCA

BAR1-tMO_RTE
mATADOR DE BARATA5 .

BARAMO.RTEr
I ������-:�-;;��..����.�:x-:-�����r:-r�

e-

os melhores pelos preços menores Hen'i'ique - G1'evsmühl

DO Arv1ERICANO S/A.
Mer(�do d4i1% 'UJTOMOVEIS

p{l'i'liciparn O noivado de seus tZlho8
DOLORES ZITA e HENRIQUE OSOÀR

o Sabão

Cia. \iVelzel Industrial Joinvílle (Marca Registrada)

para hOS)lÉtais, colegios etc. peta sua qualidade desinfectante

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




