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ornem, porque na da- anual Ors o
,

serdem nada se cons- . '" "0,00

l
semestral Or$ 35,00IroU
avulso Cr$ 0,30Getulio Vargas Reforços aliados desembarca 111 ria Normandia � A fotografia

o u!!"ci.do deiS aspiraçõés do Vãle do .loBai I mostra um espeto da atividade nas pr?�js da NOl'l11a'nd�a, i

_�.......�_��_�_�"""'"........_.;...... ..... Bntlsh News Servíoe ;;

BLt1'iVl.ENAU· Sanado, 11 de Fevereiro de 19ti5 - Dr. Acllilles Balsini Diretor Ilesponsavel • Ano XXI· N. 99'�--

Sobem as aguas do S. Franciscoenlre o Bmeacada de enchente ii cidade do mesmo nome, no"

. es!ado de Minas
mo, (C, B.) - As chuvas que está ameaçada pela enchente,

'estão caindo nas cabeceiras do que já tomou grande parte des
Jécnitos brasileiros vê�" pariicip;mdo aihfament� dos ira�Jídhgs que se process;un São Francisco veem provocando S8 localidade,

sensível elnvação do nivel ele E I t o "CO l
.

-:-�- "

." meses, com a especial coopera- I países, que vinha impedindo os ssa enc ien '2:, que c me
>
U 11,

. suas aguas. noite de 2 para 3 de fevereiro,Quito, 16 (A, P�) � A Chame- ção dos meios estudiosos do Era trabalhos da comissão demarca- Pelas Indicações que colhe,
lar,ia Equatbrh�na,distribuiu o �_ si! ,e com a presença ele diploma dora»,

mos na Seção de Pluviornotr!a I ao _que tudo indica, não oferece
guínte comumcar o

. A CI �

perigo ás demais cidac!es localí,I'v I ,f : f. rance-
t b ..I O 111"'''1'10 cornunlcado afirma (Ia Di 1$''a-o de Arruas fOII-OS ';)1 I :. '".' as,. c ,egou-se a um ilCul'u o para 'L.� '.� .c L - ,,' '"
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I
. zadas no curso inferior do Sãoau;'! [O quanor t:e�l' o prazer estabelecer a sítuacão entre o que �ra?l ampllU.(o.S os po�eres f�rmadi()s �le que a cidade U3 l L.__l: .r.,de Informar que depoís das nego .' .,'. ,

dos teCnICOS brasilaíros, 'enUé� os São Françísro, na margem do F I ancisco. Poderão se registrar
ríações que preocuparem o 0.0- . Equa:or e o �,:r�, no S'2DiLO �e I quais. se encontra o comandun-! g,rande lia e situada. em terrH�.{.1 apenas ligeiras inund<tçGes de
vemo N,100I1aI, durante vanos I por hm ao IU!igIO entre os dOIS j te Lmz dos Samos. I no do Estado de. Mmas GeraIS, suas zonas baixas.

pela .

agu S inimigas
Os japoneses aguardalo novos ataques dos americanos

. Iseguinte: «Segundo tudo indica, vo ataque contra o terrÍ!oTio me ILondres, 16 (A. P,) � A agen- novas forças Incursoras inimigas tropoItano [apenes, utí'tzaudo-sa
da noticiosa japonesa, em CQ;- ainda estão operando em nos- do emprego dos seus aparelhas!municado Irradlarlo pela emis- sas aguas ;e, é muito [J'OSSiVêl de bombardeio, 'C0111 baS'2S em;
som de TOqilio, declarou hoje o que as mesinas desf'Bchem um 110 Manilha,\) I
<'.

I

f

DiarIo Matutino

I solução da questão
Equador e

dos li
Peru

ires

Der pi 'd d
ente os traidores da Palria

m nte
I Corle

.

Sumaria Ale ã castigará severa
Estocolmo, 16' (.ti.P.) -- .ti D.N.B. diuul- O decreto criado pela Corte Sumaria, seus" deveres, especialmente por covardia. Tais

go'U hoje um decreto da Corte' de Justiça S'Lt- .

d d. destina-se a castigar 08 infratores - traido- pessoas serão traiaâas âeeapie a 'amente, comoprema, que abrange as areas alemãs ameaça-
das pelos aliados.

.

I res da Patria - os que tentaram

Sr�pressionante .morte �e um sona�bUIOllrãO aos EE" oUe fazer "irauado gelas ánuas do Itajai"Saltou do a" andar de um iUEUho chocamlo ..se vlOle9ta· = �.:I
Imente cem o solo

'

um curso de especia� Descoberta a mdentl�ade. �o menor pe a sua
--"'-' sonambulismo, á noite passada, • _ prOprl3 geButoraRb, 16 - Os irmãos Antonio leva,.ntou-s,'e e debruçou 110 .p.?l- R·l'!liP�ft 1

I
r». Humberto Pederneiras, Dil,II 1t6",,18U Finalmente descobriu-se a Í\tl;211 '� rz; "

'e Guilherme dos Santos, indus- toril da [anela do 110, te.l, �ltua,- id d d 1�11111'n(la, que e' separada do mati a B o menor que pereceu .
_ • _ _

ltriaís espíritosautenses, {oram vi d� �o 3° andar d� preCl!O, pr�p- Rio, 16 (A. N,) _- Chegou an'e I afogado nos fundos do Hotd rido, 'empregou-se com uma fa-limas d, 'e cruel Ia,tah_'daile n,a m�- pl;.an.do-s-e ao SO,IO: So. ta.rotal-. ontem ad Rio o BríQ'dd,eiro Sá f 1
'

1111"11','> 1"0,Sl'ct't3ntp na ","Ih-.", O!lclf>, _. ,

" Boa Vista, quarta eim u tU11il, _u. _ _ � v � a �

(h:u�aoa d'e donnngo. Os �l1dus- me;nt.;.o ge;;to do l!lCO,nSC�cl1l'e f�.t Earp, comandanl-e da Qu;inta Zo-
A identifIcação foi f'2él.lizada lh'e vciu surpreender a noticia datJ'laIS achava�.tl-se hosp'3daaos no I perceOldo pelo seu mmw Gm- na Aér�a, Ainda no decorrer dr�s. ·111�.I·r'F' 01.'" fl·lho.,. p,ela sua propria genitora, sra. '_'.. v

. Hotel Vera cruz _e aguardavam I
lherme, Lev�do fiO Pronto So- ta s'emana o Cm�e. Sá Earp par- Alminda Olbrí, que compar2c2u O corpo de João foi sepultadopassagem pa�'a Sao ,P�ulo, ond·e I corro, Antol1lo �os Santo?, que tini pam os Estados Unidos, via á CeQ,tral para esse fim. após a ldentifkação num dos ce-

]�m tratar. ele, negoclOs, .AillKJ'- s'e achava agol1lzante, ali v'eio jando numa turma (k� oliciais da O Q'arot'õ, que se éhama João mit�rios lo.cais.
nlCl, entr8tanto, qu'" sofna de I a fllIec"'".l', FAB ,,011t" 1'" iI" !" i:Ylla·la pe

�

�
....

, l'�C,"_ :..n 'v11;� lU i:. c
.

Oliari, é natura] de Lim02ilO, no Enu;rramos, assim:, o noücia�
lo Ministro Salgado Filho pura 1111.mlcipiQ de Brusque, de onde rio s'()lwe êsse infausto aconte�REPRESENTACÁO fazer um curso esp�cié\l naque..' viera ,em companhia de sua mãe cimento, aliás {) segundo des-

Interessa-se em desenvolver R parte come';cial de uma
Ire pais. cerca c!e oi:o dias antes da tra- te ano, esperando, com ele, fazer

industria na praça do RIO GRANDE DO SUL Na sua auzencia, o Comando
,gim oco]"l'encta, um ponto final BD l';egisto ([.e' se-

IIt1RO, GnNBlIill 'DilI «"ILHal daquela zOna aél'ea S01'á exerci- I' TI'liJI il:.um M "I WH , do pejo Tte. C:,l. Aviudor Abe.. Após conseguir uma colocação I mel1ant�s O(OrrenClas, a e {)

Endereço: vo1... DA PATinA. 333
. PORTO lU.EGRE par,1 o filho, na residench do nOS:i:O \'mo .

.

O F H R E C iI B E F H R E N C I li S
Ianlo Sprat, �ue t'l1vl::m ?ln te",

� 1._ legrama ao tItular da Aerol1aup

Iifsiraçies
=

811el,S
'

éUl�' oierari'õ� ')
���:lec��:���:�(i�t�::�1��ls:����o I

I) aC318pamento de escoteiros organizado pela Dlretona,' !
do Seniço de Recreaçao Op�raria da Ministerio do Trabalho

i Esqueceu o cartaz l
Rio, 1? (A. N,) � A_Diretoria rará, �té viMe cIo (,olT,en�e e dela I O P<{rque Teátro ;(Estrelll '(io

doo Ser\l(� �le �ecr€açao Oper1- p.arl�ylparao oerca .de Ü'litO ass_o- Sub, que por varias sel11.anas
na do Mmlstel'lo do �rabalho, uaçoes de escoteIros que Sé\O funcionou nesta cidade tinhn
que tão bem vem servIndo seu filiadas aos sindicatos oe centros um cartaz onde allun�bva os

�bj'eti\lo JlO sadir� programa des- de :ecre�ção, D.a mesma P�11ici- espetáculos.
.

Rio, J(j (A. N,) - Cena rumo- "êu com a avenida Copacabana,
1Jnado à prOpOl'ClOnar aos trab,:-' par�o, Lill1da, filhos e sob:,whos O cartaz era colocado, g,�l'al- rosa oe san�T'2nta v,;l.ifiCOll-:õB, clh II domestica Prax;;des do 'Nasci
lhadores, be,m corno aos .SeUS fl� deis sindkalisados, os quai;; re- m'::!nte, defronte a aritiga

�

Casa 7, no bair;ü de CopaC'1b"ma. Na l11'2nio Junior.; qU2 conta 24 anos,
lhos um OrIentado e utll apro- cetem desse Serviço toda a as� Mayer, na entrada da Alameda esquina da rua Hilári:o a'� Gau- agrediu a' l1!l.valha', por moüvos
veitamento, de. suas, horas de IUt - sistencia técnica e moral. Rio Branco. 1-
z,cr, Orga�lLO�... l1:.m.. �a�.an��aI�'�!1 ,0 f"

';·..

··.·.i '0" t« O pUl:que foi em�ora. Mas o

II' AUiOMOYEIS?geral do:> aS:-,Qclddoo; eS(OL1�OS, ren e fleu 3J cartaz hcou, Lá esta ele, M lu-
DISQ.UE FONEsob 00, .:optrole. d�queJe sel:�l�?, Mosco,�/.16 (A. P.) �- As tro- gar do costume, anuncLlndo, pana ap�<\zlV'el Ilha., do, Broc_o,lO: I pa� S?Vletlcas l.)i"OSs'eguem no 1'a todas as noiúes, um, nOV:Q e i 11 � n n Praxedes a1ingiu o amante nas

llr: baI�� ,:l� . ?uan,aba�a; "cedl�<l I an:�lllla��nt� d.·as defesas .ale- atraente espetáculo,
. .

i I. ..JJ U U i'" costas, no \"entr·c oe uO peito, tien-
pela PlddttUfl do DIStrIto Fe�. mas na �l[oesm. Segundo um co- E os, que não sah::;m da Iusto- I i do este em cOl1sequencia, ido
deral, mcntador _Ulem,ú'Ú/

..
os soviéticos ria oe desejam divertir-se, que '1&

6 limousines de aluguel medicar�se no Hospital Miguel
, A referida conoentração, que lançaram, a lut.a um: novo tank, s'e esfalfem a procura-lo pelos l Rodolfo Kraemer I Couto. A agressora. foi presa 'f�

_'pro!.1}Bte obt,er grallde exito/_ dH� modeto «StraSS1'. r�caf\tos di! cidade.
.

'
___",_�_",......_............__......__.... le\Cadil para o 20 distrito.

',,�

fugi'!' aos elementos 'nocivos á Pairia.

UO�K1'gJ1I1""40Iabsoluta��nte inofen�ivo para
r�J. ��u I, pele, EflClente proteçao contra

e"z'el ,PICAI?AS DE MOSQUITOS e

I. outros msetos.

de dum2s, o seu anusiD Carlos
Dantas da. Silva, que conta 28

anos,
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GARCURETO CALCIO para solda (tambo"es 100 KHos)
'Uma mesa redonda com 4

.'. '" ,�. li •...
Cadeira.s, 2

.

Gamas patentes SODA CAUSTICA GLlt'lT. {lataria. nova)
completas etc: Ver e tr���r ACESORIOS PARA BICICLETAS'

.

com Gertrudes, no premo
onde funcíóne esta Redação.

Precisa-se som urgencia -,de
Torneiro competente. Paga-se
bom ordenado. Para mais in
formações dirigir-se á Caixa Pos
tal nU 64 �,. Joinvíle.

'***

Perdeu�se ::.

i

ISocieuadB Bmmfiniadora da Madeira Ltda.
Compra e Venda de Madeiras mua todos os fins

Hua 1 de S3t�mbro
'

'.' l'�!p�fJ�q �il(�
., �t8! ..�;�� ���l1 J

!fj,
. .:..�. lt'L.:�B1 �;-;:;:-.�.e t;;�.;h�.�=.'""'_"""""""'Igt ._<a I!li.� 'V � � -:4-"'�� �t.�y �

ARNO ODEBREC,HT
Es!aball.ll::ido com "RscrUúrio de A�iiíl!:ticia" nesta cilIaua, tema !'1

il liber�!ads [lo üferecer-Ihe re'l1l:ll"e�[;iô3ilmeni0 es seus rH·r;jgnml.:s., tnmr laem Causas Civis, C(jmm'l:��is, Pil!lilis e Tral:mihisia�: qRar em Preses
ses de Invcntélrio. tI'liei' na c!.l�smuil;:ij!i de Suciedatles Gt)merciais: �l
quer na IGUura de Con�ra�G3.

I�§ m����j�!ii�� III RUA Ui DE F'JOV�)l,nm(!. 823 ..
Uit.�!I����tJi1�� fONE, 1205 - CAmA P.. 1Ui}

.

i4t:Jít.8i'5iLL:Qm��2�..:&L2f.���",:E!rê�,-�· �:!:;e:a::;:��f",,",'fíiSiL�B

Oficina RADIO fUHKE
Atende todos os serviços de

Radios receptores
Serviços RalJidas e Garantidos

TELEFONE 1395
HUil '1 da S@lembro, 13

Prefeitura- �Jlunicipa! 'de Blumenau
EDiTAL

De ordem do sr. Prefeito, to! no publico, que no mês de
fEVEHEIRO se arrecada nas tesourarias da séde e intendencias
distritais o imposto (h�

.

LICENÇA sobre carros, carroças, bicicle
tas, etc. referente ao corrente exercido. Os contribuintes, que lião

s�tísfizerem seus pagamentos dentro do 'prazo acima, poderão
ainda faze los nos meses clt'.. março e abril, acrescidos da rr.ulta
de 20oíQ· Terminados Os prazos acima ciladas, serão extraídas
certidões para a devida cobrança executiva.

Diretoria da Fazenda de Blumenau, em 1" de Fevereiro de 19'15.

.
ALfREDO KAESTNER - Diretor

4_......�--.-��_;,<}-_..·_*'-;e.··-9-4' o .-.�-'Ií'''''''+-�-'''-+:-�-''''-'-i'-

Registrode Ip�r®�f�®sReceDltores Radi8jf�jhu�ão
o er. Agente Postal Telegráfico desta cidade,

41 chama à aten�ão.�lo:senhores possuidores de apar.elhas
receptores radiodifusão, para renovarem os registros
dos mesmos; dentro do prasa regulamentar, isto é, até
['h de Março, Aqueles que o deixarem de fazer dentro
desse período, flcam sujeitos á multa de 01'$ 25,00.

t·��iE�Wt�,r,�;y.�����-���4)B��������I����
I R'llPar�!·'lIRtSA ��orRad�o '

,

���)i1f':ti�I���!�W:;g�&-.;gS��;i���i3"§.���!,���g:�.3f��fJ"M����

I Q Dã a ,�� �,� [,.'�T\'f��. Consignações
I� III � ",""<;!j ""� � !ii '"'" .�... �o;::.e Comissões

Conta Propi'!a

! iVladoh..a .'�. Fumo - Queijo - Arl'os ._- !\Jlantaiga - Banha

� CompTCi €) venda de qualquer produto na praça de São Paulo
•

ij SÃO PAULO - ALAMEDA GLElTE N. 1·031
'. j Tel·5.muF,t End;;l.'<'iço taiegrcrfi.co PAU1NET

,

�m:m§.1!M\Çm®f��&llE���m'Ai:!�\l,���

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



mJ

I
1··fOJE ...;_. Sabado,� dia 17 J ás' 8;15. hs.

<
Claudette Colbert e Fred Mac-Murray em'

:§enl
, Tempo t\Dlal�

Uma comedia maluca 'e disparataua, msgullicamente
apresentada e melhor interpretada!

Será mesmo que "ela" não 'Unha 'tempo para ama!'... ?
No Progtama: Oompl, Nacional - {'O Pato e o Gor�ja"•. in

teressante desenho cnlorído e Fox Jornal.
Platéa 3,00 . 1/2 e mil. 2,00 - Balcão 2)00 e 1,50

DOMINGO ... Dia 185 2 horas
Jimmy Lydon - CharlesSmlíh- John LHe! e Diana Lynn • em

�\ TeDj�ção das Garo�as
Uma Comedia Oríglnalisslma Que Lhe Dan\. Vontade De
Ve la Varias Vezes! -- Ü rapaz era bonzinho, mas um dia
cismou em tirar diploma. de "conquístador"! .,- Em pleno

" _

estudío, as vcttas com uma "estreia" dt.� ... sarong!
. �4�.JO Progr.: Desenho, complemento e dois episodlos de
�;, "CAVALEIRO ALADO", com TDm MLx.

Platéa 2,00 . 1/2 e mil. 1.00 - Balcão 1,00

DO�/HNGO - ás 4,30 e 8,15
Alice Faye - Carmem Mir,soda - Engane Paullette

Charlotte Grel:nwoü;I:-'-:o<- Erl,w81'd Everett Horton e ISheUa Ryan, em

[n�l}e a Loura,e a Horen8
Em magico e "magnifico 'I'ECPINfCQLOH r

Uni filme contendo todas 88 parttculartdades dos fi!
mcs Iuesqueclveís ! - Ve.la a "dlnamlca'' Carmem c intendo,
dansanda e agr8à��fido;! Admiro os belos baílados clnsslcos,
modernos e aczobatíousI DeleH€H!8 com os cenarlos mara
vílbosos deste comedia artmíravel !'

.

,

"ESTRE A LOURA E A ,MORENA" fará bem 8DS seus
olhos, ouvidos e,... ; multo �"Si?e'cüHmenW no se� corraQãü!1No Programe: . COqlplartv:mlo:'Ngeional, '�,' ,

A' Noite, .m>1is: I�a írehte do 'P;acHlco") illilg'n:fic()' desenho [colorldo - l'OX J!Jrnal, -e,'. a JiH3flSfW,iOnal �epol'�ag�m
'

''-"CARNAVAL NO RIO" ,

,

Platéa 3,00 " 1/2 e. mil: 2�OO :.:._ Balcão 2,00 e 1,50(}
A' Noite: Platéa Numerada 4,00"

���:.._.. :.
.

NOTA: AS poltronas "reservadas' somente serão
guardadas até ás 19 horas.

ln' Indica�o !:lOS casos 1.1'3
palidez, magreza e fastio, porquê em
sua fórmula entram substânelas tais
como; Varu,dato de sódio, Licitil1a, Glí
cerotosíatos, pepsina, noz de cola, etc.,

tit_[;lde ação pronta e ,eficaz :01:'0:" casos de �.1:1
. fraqueza e neurastenias. Vsnadinl é ��tndícatio para homens; mulheres, cnan- fi:!
ças, sendo sua fórmula conhecida palo$ ��i
grandes médíeos e está Ircenciado 'pela f�Saúde Públíea, ;<i,

V rTI
íhi?'i.!�\�Tfff;12����r�';';ifii;z\�:%&,stiji2[G�L�'::::;E:%0��:2F0;��t,r:;r��![�

"�ílniâ§'=$b-� IBhnne�áiU IJde.
Thdas e V�fni2fas .. Mate�'ªa; para

Phdurtas em Ger�! Ii Tintas em bisnagas para flrtí5!as·
·

L�,z==-==-Be�me�=�l��.:: I��__.. E�::!.�!!�������\i

17·2-í9'Hi
ICztdLl$!.... ���U);�����-;' iI:.. t""i"��:m-����,��� . ..;-1-_

NIIRE-sE no espêlho dos

que sabem atrair Qf�iç:õ(::� e

conquistar simpatiaa! Nun

ca saia à rua com a barba

por fazer I Se quer triunfar
na vida social e nos negócios,

.

barbeie-se �m casa, todos os

dias, com Gi11ette. Poderá,
formar ao lado dos que sa

bem vencer! Adquira, hoje
mesmo, o novo aparelho
Gi11eUe Tech e habitue-se a

usá-lo.diàriamente, com as lâ
minasGilíetteAzul, legítimas.

- fka:;lc com. áf?JC' n.a bô·:n? NQ teu p:HC} o que
rosofvc é a Gifjc:t� . .• A aparência, Jnfni core, é ludo!

- GiI!E-Hf3 resolveu I Já vi C;!!.<J o namôro pegou ... Êle
csfó fi.-ndo a prova dr: que o' meu conselho roi bom .••

E':

GAR;.\N1'J.� POSnTVA: Compre um p�cofe
de dez !ânina:.; e vsa d:Jcrs .. 53 n50 i!::ar :;,:).

ti�feitor devolvo as cito e ser-ti r�embcls-a'::o.

Jf;; i,ml_e)�t·�tt?j
Ca"tza Poetal 1797 - Rio à8 ],;:.nc.ú:.o Ir!tef"Arr:�ricdila'

I +�_'4:'._.e.��,--t:'-'�'-'�'- .•,-+,--9 O@:-Q,';"':���-+->}-+:-itl,-..-,-ç- Ü ;),�.....-�"",••(i-�--:':-+--"�".•'--,,

.lio De�(u!de 1 ã\; i I i s t é r i oUm>1'� 1f��'(f� ou �I';.;;J) 1Hl�,,!iI V�h:ll' ,�" "",,I �

Um Resfriado

da Guerra
5a. H. �t - 5a. D. lo - I. D. 58.

32- Batalhão de Caçadores
Ilhnoxarifado _'

.

Serviço de Rprovisionamento
� , EDITAL '

.!'WB".jf!:a� �«n�idod� 'q'd!i
-

p6em

� periga 6. �ld� e a v;·]:l. come ..

�NI POr" ·\lm;a. �im.pt� t.5:19� nu res

il!::tdO'. Elott-JI: ·at:!a.!u( �Plh!)ra nareçum
�� h:q:.�lt.a!)l.iía-.dü"em ser tratado,
.ro� W�o q, �uidadQ para que não

� P.t;ltrlH'�" ,IIi ""la"eir� � ce�sn[
�;:�-lO!l' !lbo!��í........-.:erltolJ. 'I :>o.tbs 3.S 9f�

!<t--"�fl.r� -do Q;pparelba- �e8piratorio,
r&�tl -SÚnp)&5 "griDD�� b:(ODDhite ou

;r�rria{lC-ft 'pre(\1:;�t4 de um f(.,mmtc
(gpidc �·e�fk,�E.O :XnrDpe S;:io JoITo.

�. f" i.tt(�l:e.;ftdo Jmr!l t!'5tC!!

:I"'�CJ\,. F.� lUZI .·remedia
afr "r;.bor iogr�çla"\'et� pnra

�uees� v!!'!h� S! �t'lanc�1t..

Com::orrenr:ia Administrativa para Fornecimsnta de Artigos de Consumo
,

lIi<bltual Durante o Ano de HI�5.

Chama-se a atenção dos interessados para o edita! da Con
correncia Administrativa para fornecimento de artigos de consu

mo habitual a esta Unidade, pubiicado na edição do dia 9 de
fevereiro do corrente al1O, desse jornal.

Qunrtel em Blumenau, 10 de Fevereiro de 19 i5:

PÉRCIO DOS SANTOS JEOLÁS
Asp.Of. I.Ex. Almox. e Aprov.Caminhões

Aos transportadores de cargas etn gerf.l:1 e de
<

paS&agelroF:
,

- De acôrlto COITJ a, portaria n' 330 da Coorde
'naçãO de Mobilisa.:;ão Economica serã.o fornecidos

'1" caminhões ou ônibus', marca Ford 8 CiIÍlllh·os - 100
cavalos. Peçam detalh�es e informações ar}s' agen-
'tes FORD desta cidade

.
,

..Casa do Americano S's A.
rrLEIU;ADO DE AU''f'OMÓVEIS

Rua 15 de 'Novembro Nli 481

o prazo para ,os pedidos lei definitiwanumte estabeie ..

,c.hhJ pela CfUlrdt'rnação iD�ra o dia 5 de Março �e 1945
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de 8111 Dl e n eu

Não ha razão para a falta,de troco
o resultado de um biquerito realizado ln..

IOlltes fideDignas
Na ultima reunião do Conse,

lho Diretor da Associação Comer
cial, presidida pelo sr. João
Daudt de Oliveira, o sr, J, de

. Souza referiu-se ás constantés I"é�
clamações contra' a fltlta de lllOiê�:
das dlvislonaríás,

.

Procurando inv-estigar o assun

tio, obteve, em fontes fMedig�i
nas, informações que autorizam
fi acreditar não haver mais ra..

zão para novas reclamações.
.

Assínr pode informar que as

moedas 'divisiouarias . fornecidas
pela Casa da Moéda ás delega,
das fiscais nos Estados '? a Caí:
xa da Amorüzazão, durante o

ano de 1944,. atingiram: ao total
'dif7 Cr$ 13;486.457,20.

Durante o 1llês cerrente a Casa
da Moáda forneceu ás delega"
das fiscais dos Estados de Ale...
goas, .São Paulo, Paraná e Rio
Grande do Sul e á, Caixa eh:
Amortização moédas dívisionaa
rias no total de Cr$ 1:132,000,00.
Alem disso, no mesmo perto

do foram postas em. circulação
pela. Caixa de Amortização no,

vas notas de Cr$ 1,00 e

Cr$ 2,00, num total d-e Cr$' . , .

800.000,00. O total dessas mes

mas notas postas em' circulação
durante o ano de 1944 foi de
Cr$ 100.000,00.

'

Pa11eé�1 pois, que não hav,e.(
rá mais falta de moeda dlvísíov
naría,

Banco Popular é Agricola do Vale de Itajaí
Deposito à disposição
Deposito Popular
c/ets. com aviso de 30 dias

.' a> "',, 60 dias
Idem Id .;;1.l gfl dias
Idem idem 180 dias

CIOs. Prazo Fi:8o 6 mêses
Idem toem 12 �

2 0/0
5 O/O
4 O/o
5 0/0

(I 112 O/o
6 0/0

5{2 0/0
6 0/0

Co 'reio
A safra de algodão da zona sul do país

Rio, - Segundoinform,a a Di'-1
visão de Fomento· da Produção
Vegetal do Ministério da Agri:

. cultura,a apuração definitiva da
safra de algodão descaroçad_o da

.

.',L.-ona Sul. d.lO,", p.
a

..

iS·" ,no. R.np... ag.ric.'0-.1" la. 1943�44 é a seguinte para os

Estados: - Bahia - 1..465.000

quilos;' Espiri:to Santo -

. .

57.133 quilos; Estado do Rio-
2.400,000 quilos; Minas Gerais!
- 5.730.131 quilos; Güiaz -

336.252 quilos; São Palda -

403.450.506 quilos; oe Paraná-
12.980.000 qtnos, totalizando
426.419.022 qui!ós.

Numerário em circulação
O «Diario OtLeta}) publica o

seguint'e bo}etnn" u. 62, da Cai'.,:
xa de Mobilização: e FiscaliZa:'i
ção Bancária, assina:do e111 data
{[e 31 de janeiro de 1945:

(<Valor do numera,'riO e111

cirw"','1lação nesta data emitido nos t2r-'
mos do; art. 4° 'do decr.eto nO

21.499, de 9 de junho. de 1932
Cr$ 52.549,000.000,00»,

Justa causa para dispensa
Rio, ..,..... Decidiu a Junta de

ConcHi.ação oe Julgamentü';.

«Empregado que, no serviço I
.

procura pJ:lejudicar o empregador
.

da justa causa para ser sumaria,.:
JU'€mte dispensado.

Aos brasHeiros está assegura.,
da a igualdade de salários \

aos

estrangeiros que na mesma firma

exerçam fi.mções análogas (ar...
ügo 358 da Consolidaçã:.oh

IIgua de Colonia
EIZEl

. �1:S1,,",
.' E[fIA;

Prado, do Rio, La Menor
e Rapsod.ia

enconira-se li venda nas
farmacias e Drogarias ..

, Aniversarias
Aniv{)rí5ariaU1�se

.

hoje:
O sr; Artur Lanse,

O sr, Helio Lorgus, pessoa
de rel'evo em, nossos rodos co

merciais.
- Aníversaríou-se ante-ontem

o sr. Dr. �f.onso Wand"3rlei Ju
nior, conhecido causíd íco residen
te em Flortanopoüs,

**� -':J

Nascimentos
Acha-se ':;1» festas o venturo

so Iara do sr, Carlos Casellas,
íuncíonario da «Casa Ideal» e de
sua esposa .. Da. Helga Casellas,
com o nascimento de uma mení

na, ocorrido ontem na materní-
dade local.
� Um robusto menino veíu €11

ríquecer 011t€1l1 o lar do sr, João
Nascimento e de sua esposa,
Da. Evelina Nascimento.

,***� �,

Casamento
Com a gentil srta. Irís Correia,

contrae nupcías hoje o sr. Al
.berto Day, da sociedade local.

.

***

Viajantes

o oítalmologtsta João Eh'iro
'--- Tavares, �1l1 entrevista concedi-

Divulga um vespertino cario- da ii imprensa do Rio, declarou
ca que preparações horneopáti- que está crescendo '[) numero de
cas de penicilina já estão em cegos, doença essa provocada pe
uso naquela capital. Adianta ain lIa Í;\\ Itamlnose. .

o sr. Ovídio de Andrade, pro.
cer do P. R. J'I.'l'., tradícíonal par-

J tido politico mi i�ir�l, declarou
que sua agrem açao Ja {em. can
didato á Presidenría da Repu
blíca.

da que, 'empregada com antece

dencía, a penicilina homeopati
cu faz abortar fi gripe.

Diplom. pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Univ81'sidade do Brasil

Medico EspeCialista em
Doenças. das Crif§nças

e da Péle

--�

rõnic spo
I Enorme entuziasmo em torno dos [o

Procedente de Itajai, onde re- gos de amanhã no campo do Palmeiras
síde, acha-se nesta cídade o sr,

��- e interessantes, os times do FIa.'Wenceslau Xavier, ccncessíona- .

Por certo um arande numero mengo e do Força e Luz e, á '�ilrrio do Serviço de Bufê Ambu- � �

lante na Estrada cIe Ferro Sinta de adm!radores 30 íuteból co�1.- de, ddront�1'1e�ãl) c!l1 disputa
C t rín parecera amanha ao campo no de um arusnco troteo, Vasto.
a ao a. -

Iím j
..

doí \T I Atl '1' Tod
_, Com destino a Ca ítal Fe- �an1p'eao, a lTIl, (e assístir 015 erc e e ,"\ e lC�. ..ouo_:; Os qua-

d 1 1. it
P, E ínteressantes matchs entre,.. os tiros Que amanha ,pIzamo u.o UU11

.' €ra onc e represen ara OS 'S

I
.,

", 'OI d' C n. 1 a -.0 I t. clubes varzeanos Flamengo, Foi' po da Alameda «Duque de CG-
cr.hon S a ,0,,1'( len ça 11 'c1'-

.

.. ,-, .
•

A· C ca e Luz, Vasto Verde e AHeU... X ias» r estao otimamente prepa-,mencana num ongresso que .

-' ." 1
.'. -

le bríl·
' .:

J'
,

,.., '.'
'.

I co, .de
,

..

zez que nao sera. etectua-
rados e em conclL;o.es .(.le

nodal'
a 1 se re11 !.zara, ViajOU alhe-QU-.

l' l' d 'I'
, -

bl· f' 1 1 I
t "E' ',..,..' t' .do nen mm pre 10 a la. ( lVISüo. o pu 1CO que 01' ao oca. (esses
em o sr. 'UT1(O nos emo, en-

'I' 1
-

h
- I l' f t • 'j 1

'

. d �·d
.. I Pe a .manJa, €ll1pe.n UI'''Se-f.·'o I

pre lOS, c,om. um u 'eoo_ a.go IH.,
carI'egaao Os reler! os escnto� . ."

. .

dos em Flo'ianópoHs. I
em um

duelo�o��:�nh�:. ;�s::';ieiros
DR .. AfFONSO BltSINI 1 A partida I'ealizada ante.lt)l1- tpr ou \Cencer a peleja, devido fl

t'em em Santiago do Cbüe, em má sorte de seus avantes.

prossegunnento ao sul americano Todos os quatro tentos :[o�
extra, entre as seleções da Ar� mm marcados na primeira fase,
gentina x Brasil, terminou C0111 por M!eni.les 3 para o v:?J1cedor ,e

o placard favoravel aos al'geníi- Heleno para o vencido.
nos por 3 x 1, após uma luta Assim, Arg�ntina 'B Chile pas�

on.de o periodo COUlpi�me�tar 1
saram

a,. ocup.a.
r a Iid'eranç",l �om

fOI todo a favor dos nitClOllru ,os 1 ponio perdHtO cada, segllldos

j
quais

s�:;�"'����;P�a;:O :",�eaU:�'�;�
2,

I
I

Cursos especializad,os so.

bre Alimentação das Crian
cinhas, Puericultura, Higie.
ne Infantil, Clinica Médica
Infantil, Tuhercu1üse Infan..

til e Doenças da Péle das
Crianças.

!!li

I a

Trabalhar com o BINCO
POPUU!R E IlGRICOU DO
VilU DE anUiU. é ENGRAN·
DECER o patrimonio de' 81u ..

menau.

furico e Vico são os n�vos jogadores

EURICO E VICO SERÃO

PERIMENTADOS

EX�

Desde ante·ontem encontrmnr-

Querendo vültar novamente a

conquistar o titulo de bi·camp:�ão
oe vendo que o time pOSSUe va�

rias falhas, o Palmeiras está -em

franca atividade. Assim é que
'estão com varios dementas em

.....""w""......"""""'""'.....ç""-........_""......""""......""""""""...... 'entendimentos e tem emissa-
rios >em. todos os recantos do
Estado.

�-.·-�-.-ifll-.�::..EO«-:+.-:.. sie ,em nossa cidade, o arquei
ro Eurico, do COl1corclh de Rio
do Sul e {) media Vico" do <lme
rica d,c JoInvi:le. Como havia cir

culado uma notÍCia que ambos
Iriam este al1:J defendiel' o Pal

meiras, ,puzemo-nüs em clmpo
a procura de umJ. noticia mais
exata .:'. procuramos um dLig-ente
palmeÍPêl1se, o qual nu:.; afil1-'
mou que amtos vbtam par:l o

I
verde e branco" mas que p.rimeírO seriIo expeIlll1entad05. Se de
rem no «('Ouro", como se diz Ha I

giria, ficarão, do contrario vol
tarão aos Sieus pagos.
Como vemos, o PaIm: iras quer

(h� Íacto arrancar este ano o

titulo que no ano anterior con"
quistou muHo 1l11:'r2cidamenLê.
.-(l:--.�..-'.-.-.-.-,<i)-*'

_i "* 0Iti�é§Ç�'ªf#4Mbtg
QI

"VIRGElVl ESPECIALIDADE"
(Ia tiA. WETZEt iNDUSTRIAL JOINVILLf (Marca Registrada)

Bconomisa-sa tempo, dinheiro e aborreoimentos
t}

t:',,��iiii
eup,. *R.R'2iMIIIU
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