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(1\. P.) == l'l�a. a, }:�.t'·Ol' d08 _al�ados'los E8tado� Unidos, o po�lçÕB� ent���:��eH e o Pl'��ITUl'ql�ia. Aeredita-se, nol1dü os aliados mas que..i.'\ mncra-se Illle a TUJ'- O auxino prestado as na-I '\'0 turco n, guerra. melro !llHJ.stl'O turco, di-] entanto, tiue Edeu de-
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Nos: suburbios de Korosten
�. Moscou, 18 lA. N,) -,- Despa- l burbios de Korosten, no carni-
'crioS da frente central russa, I nho para a Polonía. Qu:asi to'_·
a:1,nn{;imn .qu{' as Iorças do gene- I

das as comunícações do Exercito
l't'! Vatutim, entraram 110S 80- I nazista estão cortadas,

Cruzado o rio Uch

Cairo, 18 (A. N.) -:- As ultimas

; informações .', de Beíruth, dizem
I

'que as greves prosseguem UP0-!
• zar de !;&ver tranquilidade na i;

capital libaneza.
_. ,"
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A freguezía rnanda

Ferdinando R. R. Curt Dopheíde ..
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fOI e continúa a s r
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Balcão, Cr$ 1,50 e 1,00

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

Guisa de ApresentaçãO...��_ ....�...:.-,...:._�-�_._---

J. BORBA

�nte o mês de NOVEMBRO
;; i�PQBtGS.: .

L F�del'!il,· 4a' quota dó Imposto de RtHIQ8.
j. EStadual � imposto Territorial � 2". seuH3SÍl'B.
�FE1rURAS: •

JME:NAIT • Não ha Imposto a pagar.
!lpAR." .Taxa Rodoviária • a-ao inteiro.
ISQUE. � Imposto 'I'erretoríal • 20, ssmestre.
ArAL - Não na imposto a pagar.
:BÜ � Imposto s/Exploracão Ágl'icola e
10 inteiro.
)EIO

.

- Não ha imposto á pagar.
�fONIA • Não ha imposto ti pagar.
DO SUL - Não ha Imposto á pagar .

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

ndelro, re li cm-se h j
rtel do 326 B· C. brithantes
militares.
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G' Não é feriado o Reajustame nto da
a ...fewl'a, 11· SBl1a no 10 I dia de hoje divida externa do

'.
9 de

d S I pais

I
Novem'bro

.

,
...

0... · U. A. data de hoje, coma-
Rio 10 - Comunlca-nos ti

moratíva do Dia da Ban-
de 1943 Rio 13 -. Noticias de Porto (lei ra I na-o e' feriado naeío- gabj�ete do �jnistro da ·Ifaz.en-.' por íntermedio da 1\gencr3 Na-

.

Alegre adiantam que continua nal, funcionando todos os ciot'lal:
·

..
a assolar todo o Estado 6 fla-

···.·A·
.

·s····C···o.m·····
<

e·m·o·r·a····
'.
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do Rio Oránde do Sul. o arce· Conselhos de Portadores de tJ.-

• '. '. ' .

. . "
'.

bispo metropolitano ordenou aos 8mfBffi���EB� tulos Britanicos e Americanos
, .

. sacerdotes do Estado que. cn- chegaram a um entendimento

Solenidades no 32- B. C..... Sessão civlca no Teatro quanto durar a seca e sérnpre Rifa do Instituto com os delegados brasileiros,
que permitirem as rubricas, deern • • d d!'

Carlos Gomes nas missas tomo impetradas Sagrada Famllla ���ai�",iâ assenta as as 03SSCS

A comemoração ao Dia da Exercito aqui sediada, organl- A' noite, na sala teatral elo "pré regravi" a oração' "ad pe.!
'

. Bandeira vem
.

sendo realizada. zou para hoje, com inicio as 9 Carlos �?mes, terá lugar uma tehde� I��üvi.a'!l". alter,�ndo c(j� ,Doming_o fo.ra_m premiados na

de ano para ano, com crescente horas da manhã, brilhantes 50' sessão civrca de encerramento do a. oraçao . p.y0 mflrn_:J0s. Outro rifa da
.
exposiçao de tra?alhos

I id d t" . • SI111, os fieis deverão rezar um do Instituto Sagrada Farnilla os

explendor emnossa cidade. A em a es comemora ivas a se Congresso de Brasiltdade. apro Padre-Nessa é. uma Ave' Maria seguintes números:
Ieneia

.

Iea 'do
'

.

'bl realizarem em seu Quartel no t d d t tcone! -'. CIVI" POVQ ru- vet ano o a a a .comemora rva

I
na .mesmo

...

sentido. 2"'jO � Pedro Campos. .'
.' . .

d
A Garcia. Entre estas solenidades d D d B d E tmenauense aprimora-se ca aves .

. o la a an eira. s a ses- ..,.----.---.-, tEi',
118

.

mais e. exalta- se no dia dedica- destaca-sé a cerímoula do jura-
. !>'

-- Elisabeth Scholz

mento à Bandeira pelos reser- são, se iniciará ás 20 ouras, O regime 'de separ'l- Anlversarlos
d·o àBandeír N" I t á d

II'� Os trabalhos encontram-se a
a

.
I a . aciona em que vistas dos Tiros de Guerra e a coo ar. com a presença e nos"

se substancíam todas as
.

..

sa autoridades f' d d cão de bens ctn fa' disposição de seus donos na - O menino Ai/' /··..tuli, I'ilh,; dn
"

.

. G nossas incineração de 5 Bandeiras Na. S u .

•

I !guras e es� '. �
,

I !
IW J I' .

glorias, conquistas do passado .cionaís que nãororam confecío- taque na sociedade, representa; ce do imposto de
portaria do Colégio. 8171'. José dos 8m1tob'/

e esperanças do porvir. nadas de aoõrdo C0m as deter- ções escolares, etc. Ocupará a 0�ff".-.I"•••-.-".-.-.�.-.-+�S o®.H.-�"-.-.-•••••••-'.-••4'.�9'
O Comando do 32' B. C., a rnínações expressas no decreto I tribuna, fazendo a oração ofici- renda

brilhante unidadé do nosso federal n. 4545, de 31/1/943. ai, o Snr. Dr. Luiz Stotz,
'RIO, 9 A Delegacia Regio

.' 9.�••T.�":""-."�+T+-.�."l'e o�.-.�-.-+-<>••-

•••
-

••••-+-+·+�+<f0 oe>'-.ff+�.-�.-+"'••-.-.T".ín!fe nal do Imposto de Renda em

",,". V d
.'

. S. Paulo, consulto:! a direto-
·

'l., OZ
... '"

O San..g(te As taxas de segU" ria desse imposto se 110 ea·

"'".
80 de declaracão, em sepa-

l,.'··,·for.me .já. anuncia.mos,
os dirigentes da "AATB" pl"êten· ro contra os ris .. rado, à.OS..

·

conjugu.es
-

H6gi-1. a cena mais uma importante peça, esta agora e.m be· me da separação de bens- 1. R�(JJI�rjmel1t(}- dei' cá,iídídalo;' '(fe'lfó Cid /)';ÔJ)I'i.iJ -i)illlrlO)� �: '!
Hospital Municipal. COSo de g erra

o que não é cabeça do ca- . Snr. Comandante da Escola de Aprendizes l1l1arinheims. ",;,1
oz .ao Sangue" é uma comédia drama, adaptada peJa· U sal está sujeito ao fmptH:ito,

j
FuJcmo (nome do candidato) residencia á rua '�"',

uma 6bra de Eduardo Oarido, em tres eloquen1es qualquer que ,.geja '(l-seU ren- nO bairro de devidamente aulorj ...

o em sua parie comica a mania de Uli: pai a procurar Rio 6 - O preçq .das __ ITt2f,,"'dime1fto'''é 'se os rendimentos zado por seu pai (ou mãe Juiz ou Tutor}, {.'O!1-'

rusis,tenda uma fiJha� E, o seu lado dramatico vendo-se no cadorias impmladâs desde o j- que já sofreram fi taxação forme a declaração que a este junta, desejando matrilar-se nessa:

menta de uma filha· que procura seu pai.
.

.. l:!Jçi.o..da atual conflagração em na fonte, como juros de apa- Escola, para o fim especial de S0nfir á A'l..al'ínha de Guerra. q'l�"i�

'. ' �s,seguit1tes elementos: MaurQ�Ma;;"'1939 ficou adstrito ás taxas de Hces e de ,debentures, e pre- sua iW:icrícão,

. �àlhões: l'J? pap�1 �e Advogàdo;��7\1lôãcIr:'�a1'â1�rr5r papel' seguros contra os ��scos. de.mios ôl�Hdos em sorteios, .
Nêstes têrmos

.• de mediCO, Almeida' Laraf 110 papel do paI mamaco; Roberto de guerra. Essas taxas, la por va. quandrJ'!'pertencentes a pes. P. Deferimento

j\lmeida, novo elemento em substituição a Raul de Alencar, no rias vezes sofreram modificações soas juridicas, estão sujeitos (Dala c assinatura <:lo célrlflidato sôbrê: Cr $ ��,20 (sêlo federa! c

. papel de Mordomo; Victoria Regina, no papel de dona de casa; acarretando alterações mais ou ao imposto .'. proporciona! em taxa de educação).
-

Alt;la Brandão. no papelde filha engeitada e, Ivone Silveira, no menos pronunciadas nos preços pOder da firma, ou someda. 2. Juntar a esse requerimento os seguintes dOCUltH2UtoS: �;:;';

. pap�1 de governanta. CH. Rio dE) mercadorias e em da recebedora. o) Certidão de registro civil de nascimento, com firma H�CÜ�'
',.'

_ Todos os papeis são de toda importancia, Sendo Cjue cada particular de peças de automo' A primeira parte foi .res- nhecida, se ac'eita pública fõrma;

limador têrá que esforçar' se para reprf!sentaJos e, por isso, os veis Que 03 sua quasi totalida- pondida negativamente. So? b} Atestado de vacina [sendo partícular, trazer reconhecida a

ensaios são rigorosos todas as noites. de são fabricadas nos Estados ha obrIgação para o outro firma médico}; ,
-'

.

A 'representação está marcada para os primeiros d.ias de Unidos. Entretanto, estes riscos conjuge de apresentar lie- c) Uma fotografia, tamanho 3:<4 (de frente e sem dlapéu);'
dezembro no Teatro Carlos Gomes e já recebemos um �maveI de guerrra, para o tral1sporte da elaracão quandO fi soma dos d} Alltorização do responsável, para alistamento no Corpo do'

convite para assistir os ensaios gerais de palco o que 'muito pradução norte-americana; são seus renJimentos brutos ex Pessoa! Subaltel1lO da Armada, redigida nos seguintes têrmos:
. agradecemos. Assim, 1Jromet�mos fazer uma bôa reportagem atualmente bem m2nores que ceder a Cr.$ 12.000,00, estau' Exmo Snr. Diretor Geral do Pessoal

p.ara informar !lOS nOssos amaveis leitores e admiradores da nos ano.s de 1941-42. Em con- d.o. sujeito a i.mp�sto se

�e'l'
Fulano (nome do responsável; pai, mãe, Juiz ou Tutor), pelá

A. A. T. B. sequenma os pieços das mer- flflCsr renda lIqmda superIOr pre�(:nte demento autoriza seu filho (ou tutelado) Fulano (nome do'

A, L cadarias importadas pelas f,tbri, a essa quantia, bipotese em eendídato) fi matricuJar�se IH} Escola de l1prendizes lVíarinheiro:, c

cas norte americanas baixa··ram que se calculará () comple' aS&'2nlar praça 110 COrl)O Pessoal Subalterno da Armada, dn 8"orl..I.<,'
0T"'T••�••�••+-••-+-"'-••

-

••-+-.""'" o":>...-ç••
-

........-�+.-.9-+-++-....�.-:-
-

.. ,... .

'"" \:.> ';;;I uni pouco mais. Nesse sentido menta!' pela aplicaçãu da com fi legislação em vigor.
.

M
lI!' _......__.............__............__ importante empresa norte,ame· taxa de 0,5 oro, a proporção (Data c assinatura do responsável sobre Cr $ 1.20; sêJo fê....

.

. •.
'

otofistas e me... Cnnsum'ld'U' ricana acaba de comunicar aos de renda até Cr. $ 20.000,00. dernl e taxa de educação),
.

'A .. VII \II seus concessionários em todo o Quanto ii, segunda, afirma- A firma do responsável ou de quem por êle assine o rõgd
Canlcos para o E'''' 14 t' .FRlm1R Brasil, uma reduçãO nos preços tivamente. A questão está COI1l 03 de 2 testemunhas deverão ser reconhecidas por tabelião .

.,C.... o'rpo Ex.·.p·e·
..

dl-.C'1·0'..
. 1.'j8 mau .elga flU. -'/l de peças para aufomoveis e ca- solucionada pela decisão pro-

. �o caso. de ser a autorização de mãe' viuva, deverá j!lntfJf
minhões como inicio da volta ferida no processo n' 441, de ce.rltdao de oB do pai; no caso de ser de mãe solteira. sóserá

na' !,,".·o I ....
Exlsta t.nalldade ..

que, For á' normalidade ao nivel do an· 1942- DJ.R. e publicada no ac(:ita si do registro de: nascimento nãp constar Oi nom:e de pai;
:. terior a guerra, o Que fará a "Diario Oficial" da UniãO de no caso de Tutor, deverá juntar o têrmo de: t.utela.

" I Mas na"D é fRIGOR I medida que as condições o fa- !5 de outubro do corrente O b s e r v a ç õ e s:. \ i
;

Rio, 13 - Esfá prosseguin- .' ..' rem permitindo. ano. a} As incrições estão abertas de: 1 de Novembro a 30 de' D(:�

tIo ativamente o exame de sau-
.

. . . .

r
zembro, e só serão aceitas quando acompanhadas de todos os

'.

de dos reservistas, motoristas e ®�•.•".+�of".+.,,=�.::-+.o:.•.:+.·.�••.G.. ®
•

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

....-.+•.

+-+-+�.
-
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•.
-.-@ o€r�

.....",'Ii.. ��-�+.�+
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.•If+® f
docurrcuntos exigidos;

mecanicos de aufomovel, con· . b} O candidato deverá já ter 16 anos feitos ou' 18 incompletos (!m

voeados �nesta capital para o
31 de" Dezembro de 1943, isto é, os nascido nos anos de. 1926

'��.1riei�:Pp�i�����ri�·ir�o/��
_ ..

'ODi.H
. - -" .

'

c) Qo1��:�idato será submetido a exâme' vestibular codstal1te d'iS

poliClínica, Militar, declarou a seguintes matérias: um ditado de 20 linhas de livro de autor

propósito que ó illdice dos jul- contemporâneo ortografia simplificada); duas op-erações mit!11é�

gãdos aptos, é bem elevado. . " t�caSf uma de multiplicar outra de dividir (número de 6 alga�
r:smos por outro de 4):

'@·••T"-"�·"··-.·...+�.·1f:'.+--:-.�0 d) O candidato deverá trazer no dia de exãme vestibular, utn l<i�
pis prEto. Não será permitido o uso de borradJa; 1�

Q) É condição essencial que o candidato tenha saúde perfeita,
comprovada em inspeção de saúde;

f} Os índices mínimos de altura e pêso, em' l'elaçfIo á idade, são
os seguintes: ,

16 anos - lm,52 - 43 Kgs. '\ r � A, f� ,f
.

17 anos - 1m,54 - 46 Kgs. ,
,

.

EpOCé: do exãme: primeiros dias do mês de ]ancjro de 1944.
Ipspeçilo de saúde: será feita terminado o exàme'.
Local da inspeção de saúde: na Escola.
O:; candidatos quando mamados para exâ'me de admíssib e

inspeção de saúde, deverão trazer recursos para permanecer em

F!orümópolís ás suas próprias custas, durante três dias no' mi�
nimo e para regressarem ás suas moradias, findos· os mesmos,

e. os que conseguirem matrícula, serãO chamados oportunamente,
50 devendo se apresentar na Escola, no dia q'ue fôr marcado !em
CJ1(�ular que lhe será dirigida diretamente para a sua re5idênría,

Nenlmm candidato ficará morando na Escola, nem durante
o t!?n:po do exâme e nem aguardando matrícula.

No t a i !TI P o r t a n te - @ consQntimento para a matricula
dEverá ser do pai do candidato .

Na sua falta será aceito o consentimento materno SQl1d0;
porém, nestéi caso exigido a apresentaçHo do atestado· de Óbit�
do pai, juntamente com os detnais documentos.

O consentime11to será ainda materno, si constar no 1 �gistr'o
da na:;cimento do candidato o nome do pai. .

Fora destes casos o consentimento podel'á ser do Juiz tie'
'menores ou então de tutor legal, juntando o têrmo de tutela.

. E_m todos .os docum��to�, que. nilo sejam' passados . por re�

parfl�oes .federms ou mUmClpaIS, sem obrigatório o r{2{'onl1eciment'9
de fmna, a exceção do requerimento do' céll1didato 'iolidtal1do :a
stHl inscrição ..
V i c t o r i n o d fi S i I t� íl 11'1 fi i fi; Capifã'o' ôe CoI-V'cta-Comai1dante.

- ,-
.

.

"Cidade de Blumeoau"
em'Rio'doSul

Esta folha encontra-se á ven

da, diariamente, em Rio do Sul.
na Barbearia Central, de Arno
Kretsehmar. O mesmo senhor
que é n05.so ag,elHe autorizado,

Irecéberá pedidoos..... de.' a.S.'Sino
.

aturas.e ordens' de aniulcios.
.

".

.
.

ArGE:RENCIA. •...•._�ii
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-

..T.�.-n-.+;Ç+�.T�'fiV+-.e00.• i$:..J!.-......�.��....��.I.:+:H� ,. '. , .

• ".,i � ÁI.,(l4, /i21jOOWJ
()j(Ijj/!!(id/rJr!. <lFabrica dff ProdutosQuimicos Auxiliares I

"BRASITEX S.·A.'".........
�..

.

'São "au,lo; Rua Marconi tE ; 124 ..

: 5? andar
'

.. �OIn escl�it6'rio 'ê:rn BLUMENAU á Rua 15 de Novem
bro; 46�� Gafxa:,�ostal, 146, Fone 1309, deseja entrar
em l'elações cofuel'ciâ.is com todas as fabricas de' .. pro·
dutos qllimicós;'clo Esta;do, fabricação de pro.dutos ma
nufaturados

•. 011308, fór,heçeaor�s de materias primas e

mineri9s, seja como corriprai10r , seja,. como repréBeutan�
te ou agente para os .outros Estad08� < '.

.

CIDtiDE E PROPA
.. RUA TRAJANO 33 SOBRADO

CAIXA POSTAL 5a
nURIANOPIIUS 5� CNARINA
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