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ASHINOTON, 2 (As'sociated Préss) � S nnéo os observadores abaUzados e bem inform'.dos,
acredita-se que õ general George Marshal, assumirá o comando supremo ofensiva terres-
-- ire contra o Japão, conforme foi resolvido na conferencia. do Cairo. -----
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BLUMENAU

renuncIo
, Madrid, 2 (Associated Press)
- Charles Foltz - Parece que
a situação politica na "França,
'está se aproximando, rapidamen
te, de uma nova .críse.

«francistas» fizeram lUnu. de-, as pr-essões d.OO líderes {colabora- Afirma-se que os alemães, ;.ten
monstração contra o marechal cíonístas, contando com. o iapoío do fracassado em' seus esforços
Petain nos Campos Elíseos.

Ir
de todos os 'elementos \de Vichy para conseguir que Petain 'faça

Outras informações indicam que são contrarias a áa,cçãlO .d,c um discu.rs.o no radio, u.ceitandO-que Petaín tem resistido ,fi todas Laval, , os como aliados no.fnteresse da

pu
«restauração da ordem'), estão
dedicando todos 00 seus lesf.oF(
ços para unir os lideres colabo
racionistas de Paris em torno de
Laval, para a formação tle um

o marechal Petain acha-se
_,

agora, em face dum .ultimatum O Japão restltulrà suas conquistas I Estabeleceram solida Unhá de frente
d<e Laval e de.varíos lideres pró- Cairo, 2 (Associated Press) _I p-elos presidentes dos Estados Argel, 2 (Assocíated Press) I pas do. General Montgomer.y es-
alemães de Paris; que.teriam exi- -

r d P' S
gído ao chefe de

-

.Estado que
O Japão será forçado a restituir Unidos e da China e pelo pri- I - Anuncia-se que consolidadas tabeleceram a em � ü10 angra.
todas as conquistas territoríaís melro ministro brítaníco, 1 as suas cabeças de ponte, as tro- uma nova e solida linha de fren-

eolabre de maneira mais estreí-
. feitas desde 1914. Ao que se te medindo cerca de 2 quilo'<

ta com <os nazistas ou resizne. n -i n LI- ..l�
� anuncia oficialmente, este ponto rara reS.l!aur

..

ar til senUullca na metros de extensão', desde a cos-

Iníormacões oriundas da ficou decidido na conferencia W ta até um ponto do interior do
França declaram que os .lideres realizada no norte da África. Hes olla paíz.
colaboracionistas de Paris rnobí- _ ==----=- � � _

lízaram a sua míltcía ',e 011-
' Mexico, 2 (Assocíated Press) a restaurar a republíca na Es-

denaram-lhe que se preparasse Umav ião no rte- - Um «pacto de unidade>" destí- panha e fechando caminho a

para qualquer eventualidade, eu- nado a levar a cabo a restau- monarquia, cujo estabelecimento

quan��_�e os camisas-azul ame r IIcano ca iU
ração da republíca espanhola, está sendo tentado por meia de

____
9 foi assinado, ontem, pelos mem- pressão díplomatíca», Os sígna-

bros refugiados dos mesmos 'par- taríos do pacto são os srs, Inda
tidos que votaram a lavor da lécio Prieto e Manuel Albar, pe
constituição republicana .em lo Partido Socialista Operaria
1931, nas Cortes espanholas. O Espanhol; Diego Martines Bar
documento afirma que os sígna- rios e Felix Gordon Ordás, pela
tarios, membros de cinco par-I União Republicana; José An

tid.OS, ccon.cordam estab

..

-elecer

enol
dreu, pela .Esquerda Catala, 'e

tre suas organizações politicas Pedro Brosh Gimpera, pela
um. pacto de unidade destinado Ação Catalã Republicana.

Ms!s de mil Lisbôa, 2 (Associated Press)
n r is ior' '"os

- Um avião norte-americano
t'" I.. I

caiu ontem no Atlantico �iQ lar-.: 'Argel, 2 (A. N.) / -�Ia-se go do Cabo Santa Mana, na

oficialmente que I �rcitn costa meridion::tl p-ortugm�za
britanico, fez nas sua�" :ímas morrendo cinco ttipulantes, s'en·

conquistas, mais de mi\ risio- do que seis foram hospitalisa-
neiros. �; dos na cidad-e d� Faro. '

- \

::f�r��:���tf:: I�� J)s Alemães Concentram forças Na Grecia - IA eK���:�:ri de

o Japão
'

LO?dres, 2 (AS::iúciuÍ'ed Pre�s) j,coronfl �apo1-e.o,n_ Zerva�. Afit� I sofreram uma de�ota perto de

I
bélico do inimigo, mas q$1 Moscou, 2 (AsSOciated Prer�l,

� Rlcha:d Massock - �egunao ! ma�se q:ue o;;,' Q.ms bmiü&J, ,ha I K.remen,na qual .tIveram CBr:�O e «�tuk�s» bombardearam sete ou t � Anuncia.s:e que flp6z a. .va"
Londr-es, 2 (Associared Press) mforma2oes cl�;:;gadas a

Lo.,n.d.l.'es, vanas semanas, lutam entre SI to OltleH(<;"·"'r:-t.� tos. :;� l�ta

. r.on. tm�a
.

O!tü p -lndc_c sm })l)der. 00.s. gIl.e.r"'.I ...C.ll.ii.. çã..o.. d....
e:

.. Ko.rüsteu.... d.. i.mi.u.túrBm...

'

.'. '"

i
..

- A declaração do Cairo, selan- os alemaes estao acumulando. tm contm os qlemães ao mesmo severa na DalmacIa e ,na CroacIa,! nlhelros, morrendo gJ'l"I"HJ!f1 {lu· de intensidade os oombat� tro,..
do definitivamente a sorte do p�s na fronteira da Gr�ci.a;. de- t'empo. Os guerrilheiros gregüs onde os patriops fizeram.�cuar ri mero de mUlherc.s e crianças.' .

'va.ucs.f."0.Jes�. de Ki
..

ev. E!lP�.f.aJapão, constitue uma demostra- VIdo ao aumento das atIvIdades informaram para 'O Cairo que uma coluna blmdada al1:'ma que A d t· .'

' -se entretanto, que estes combates;
ção inequivica di: que os aliados de gW3rrilheiros nos Balca.ns. procurava abrir caminho para a cor o eM re o g_9ver'1 sejam reinic'iado;';.em breye ÇOO1
pr€'t�ndem venC2r Hitler dentro Trens carregados de soldados e se apússararn dum trem de mu- costa norte do Adriatico. Perto no e nossos credores a mesma :ruria ant.;.';'ior. '

\ de muito pouco tempo, afim üe armamento estão chegando a �.lçõ'es alemão pNto .de Patr�� e de Glyna, sete veiculos ah:�mães Continua a S€'1' um dos
.' ..

,.,__�-

,r.oncel:ltrar os seus 'esforços em
.
Sofia, 'rumo a fronteira grega, Ilzf.'ram oi�enta e cmco pnslO- foram destruid.os. O governo principais assuntos

.•
do dia, Ratiram-se. cu; ....f'>t'guida contra os japonezes. I segundo .

infonuações de Buda- neiros. Afirma-se que os alemães yugoslavo em L-ondres informou o acôrdD f.'stabelecido entre I
.. ..

d'
.

! pest via Estocolmo. Viajantes de estão concentrando reforços n,a 1 que os patriotas capturaram o nosso paiz e os nossos alemães
..
a sua ...Prevista grande Sofia informaram que é impos;"i- fronteira da Servia, depois que consideravel copia de material credores externos, pelo qual linha de' inverno

batalha no veI para os civis conSeguir lu- ---- os compromisms externos
gal'es nos trens bulgaxos. Asó

�Llt;.Al.lent� ��Id�nt� .asm S�� do Brasil ficaram reduzidos'Pacifico forças alemãs estão sendo au- V'M�1. � �� � "5 � ��
ao nivel de nossa capaci;-

,Q. G. 'da Esquadra do Paci- mClltadas com camponeses yu� Pa.ulo dade efetiva. ,.

fico, 2 (AssfJciatced Pl'ass) - Se- goeslavos, qUê serão levados a Por este acordo as taxas

gp:ndo indicaçõ'es de acordo com combater contn.os gr�gos, cujos São Paulo, 2 (A, No) =-- Hoj'e vagões da S. P.R. ali iestacid- de juros das nossas divi{-
os preparativos da esquactta ataques aos n.azlsta� tem se tor- pela madrugada, ocorreu um nados. Ficaram feridas grave- das, que v'Buciam juros va-

norte-americana na area do Pa- I
nado cada dta maJ,s !'í8V�ros. des'�stre entr.e. as ruas. Bl�esser mente 3 pessoas, sendo 2 per- riando entre 40/0 e 80jo, fi-

dh.·CO, €�tá p.ara ser.toici.ada lI.11.1ll li ..DeS!�aC�os,. cl�O
..

c

.... <nr.o., a�l!'�,�m., : 1.1YPodf.omo �esta capital, CO:ll tenoentes a estrada de ferro e earam reduzidos a 3,50/0 'e

das mmores te maiS sangrentas ;�p O;:; .bar:��". de gc�lernl�lJ.os í
um trem. da Central do. Bras}l, outra lun boiadeiro da ddad'e 3,75oío, conforme o plano

ca.mpanhas do Pacifico, numa hJegos \,Edc::s'. L ,Eia� .. es.tao. Ju- . que chocou-se contra alguns de Barretos. «lI)) ou «Bt), Estes dois pIa-
das mais int'ensas frentes de lu- I tando entpe SI. OS guernlhenos

.

"""""""""'" ,
.

......,.. nos pod€rão ser escolhidos
ta do' mundo, de !Elas:> ê�tão sob o cOma�l{lo R '.� C A pelos cfedores, os quais têm

do coronel StBphanos Seraphls e ����;�
. E. ���� direito de opção por um -011

O sucessor de
I

os de ((Edes'j sob o comando do
outro d:entm do prazo de 12

, LO"df:'��!����cI Pr,,,) IAt;an�;ODsen-1 NãO "\. consultar
- Em oertos circulos políticos !

sug'ere-se que o. pl'imeÍl'o mi- irações inimigas "omp.ra Onistro, Chmchill não quererá con U
&

U
ünuar a frente do goveirna de-' MOSLOU: 2 (Associated Press)
pois da guerra. Contudo, Chur- - Anul1cia-se que ti sudoeste de •

tchiB ditará ant'êS o s.eu pm'í-; Smolensk e Orsch os russos es- S8U SIR 0m''a'
.

grama de reconstrução )ndican- tão atacando as grandes concen- !J U
{lo o Sn'r. Ant-onv Eden como s-et! tracões inimiaas com artilharia
sucessor,' I tanques e tr�pa3 de infa�: prSsBnte
,.,

Obónga "presjes �. cair .1
d----

I
<:ia de calr em poder das tropas 8. Sidney,. 2. (Associated Pl'eSS) austr�lianas, �u: av�.nçan: com

- AmmClâ-se que a fortaleza de grande de d'ecIsao e ,]a €stoo a 1

Obút1ga, uma forte posição estl'u-·I quilometro apenas de distancia

11. t 1tegica niponica, está na iminen- da referida fortaleza.
fi!a a

cfadiario
da

ii parfir
de (: nossa

I to,oo
SBm '.', mensais fir

lRéiOj;�rt; C8jarine�s�C

A evacuáção
de Zhlobln

�ov-erno nacional», 00 qual p�"
toou n�o tom.aria p�. ii. .' ".

:

A radio emissora de �l�
'anunciou que uma. oomi�ãQ�"
pedal, composta de eepeq!alú'tiUl
destacados de todas as :Bsféi:n5
oficiais, assistirá Laval t.m �U

'.

governo de agora tem. di&.."1te.
Informa-m que, em .recompen ....

00 por darem as mãos' iii LavaI.
os coleboracíemstas Jacques Do..

ríot e seu Partido Popular Fran ..

oes, e Meroel DéBtt, chefe da
União Popular Nacional. bem
como os «írancístas» de . Maroel
Bucard, pediram aI'l1llls nos ale ..

mães.
.

�

Os alemães, por $U Iumo; te
riam consentido em arma:.r �s
mílícías d<e colaboraciUniaías.

Moscou, 2 (Assocíated Press) Quebradas as
-: A Radio .de Vic�y transm?-- � defesas alemãstindo despachos uazístas diz I . .

que o general Von Mansteín or- I Moscou., 2(A.N.) "--' Astro'pas
denou a imediata evacuação de russas quebraram as d�fuzas ale..
Zhlobin p�las tropás alemãs 18m mãs ao surl.oeste de :Krettl!a,n1�
vista das possibilidades' de um' chung, estando agora lutando'
novO desastre da Wermacht. 00& suburbiQs de Smillen):tit ,

......._....

meses.
Nos m�ios financeiros de

Londres e Nova Ymk O;
acordo teve otima repercus
são, detennínando, �media�
tamente, uma alta nos titu:
las brasileiros. Para o ara"
sil tl'arã enormes vantagens
l'eduzindo a divida exter�
na e, o qi'U'e é mais importan
te, fixando definitivamente
ataxa de ju.l'Os. Nós, qw� ti�
nhamos compromissos anu

ais de, U. S. $, 92.600.992,
teremos agora apenas que
pagar U. S. $. 30.727��69
Ol! U. S" $, 33.362.27,3-, COn ...

forme seja aooito a alternà�
tiva «Al, ou KBí;>'

Argel, 2 (Assoeiat�d Pl"8$) --

grande.. batalha 'que durou' '4 .

dias, terminou com. uma estnar
gadora 'derrota das. f-prças .. al�:.
más, que.· se retiram aggtra de
sua linha de inverno do oot01' do
Adriatico, ' ante a intensi8"sima
ofensiva do 8° Exercito.

de Guerra
soldados'

Teatro
para os

São PaUlo,'.2 (A: N'�) '.:" O «T�.
tro d'e Guerra}) dirigldo pelo.
ator Raul· RouUen, éontinua ná
tldàde d.e Natal obtendo. }ranco
sucesso. O segundo espétacUlo
d:edicad-o as forças" ar.l:lladas. foi
assístido por oerêa de 000 sor
dadoS dae nQssas forças tl"Ei
terra, mal' >e ar:

Ralorços '€10 norte
. da Ilalia

Argel, 2 (AsSúcJatéd P��) L
Foi :revelado Que aDte a Qfel'l-'"
siva vitorio� do a� ..Exe:r.�ilOf
na 8l1?a sul centrat:dà"Italia, 0..'
conY!ndo alemão est<i mandandô
para �s8a. zona, peÚldQs .,refot
ços,. que. estãú.· .sendo retirados
d� suas posíçõ�s d1;;T��orte d�\
p�L

-, .

VE:NDE ..SE um Hotel. situado no .centro dei'
ta cidade, oom 20 qUfil't08 mobUiados, modico. pr�ç:o
dO' aluguel. Informações. com o Sl'; otto WUle, Caixa
Postal, 98 ou .COID o. 8tu:. Siegfried Oarlos Wahl.e, Rua
15 de Novembro, 992, nesta�Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ção phosphatada, que é 'E'r1Ç�Jn

irada no comercío sob a forrnn
de farinha de ossos, superphos
phatos.: escoria de Thomaz, etc;
Em experjsncías cuidadosa-

mente feitas no Instituto Agro
nomíco do Estado d-e São Paulo,

, feitas em: 33 campos de GiÍltura,
rios Estados Unidos, com: o 1ê1lT"

prego exclusivo de phosphaío,
oe uma maturação mais precoce,
obteve-se maior produção' média
tendo sido esta adubação a que
ficou mais barata f'.' por Isso é

I
recomendada aos lavradores nas

terras que não tenhaml �ido !-2:
! oentemente adubadas, e para as

! quaes haja necessidade de íertí-

!lízantes" _ ',.' .

modo a poderem haurir, das

ca-I
num terreno não adubado, fo- A �oroduçao mecha do ml�ho,

madas profundas, os elementos mm colhidos cinco CEnTOS de mí- nos 03 .campos. �e cultura �Ita
míneraes d,� outra íorma Inapro- lho por alqueire, custando fada dos, foi a,.�1!guE1te, el? litros

veitaveis.· I sacco 9$800. Usando farinha de l�or .acre (1;6) do alqueire pau-
Conforme ficou visto, a aduba- ossos para adubação de egual Iísta):

,_.

ção verde soe impõe pelas díver- área, colheram 12 carros por al- T�rrcno sem adu�}açao 8�� l�lfOS
sas vantagens que oferece sobre queíre, !JeILl custo de 6S100 ca- 80' com phosphato 9511�tr9s
a adubação chimi�a. No entan- da saco. 'No .re!erido L1silitt�t(l COl�l ad�bo", a�o:�cl;: r �24 1�t�3to, quando se deseje ou se possa gastam, em média com cada al- COM azo o t: pho ..phata �1l U.OS

empregar produtos chímíoos na queíre de milho, em adubos, Com adubação com-
fertilização da terra, para pro- 184$103; na colheita, 168íi,;099 pleta (azulO,' phos-
dução do milho. obter-se-á muito e D2tS capinas, 145:J;Ol2. phato e potassa) 947 litros
bom resultado com uma aduba- Tratando-se de terras pobres, C b

.

''''orno se 'Ü serva acima, "

deverá ser feita urna adubação phosphato é o elemento mais
com phosphato e potassío, na necessarío á planta do milho,
dóse d-a '900 kilos de farinha de

para se obter maior rendimento
ossos. bem

....

fina (! 200' kilos de
na produção.

chloreto de potassio por alquei-
ra. I (Extr. de ..o Milho>, de H.

Tambem, recentes €xperiencias .Lobbe). .

_�__ . _-------'---�

t O'-"Procsito do Dia

ao milho, tem dado 0I?tin�o:s re

sultados no Campo de Sementes,
de, �ão . Simão. Preferimos aind,a,
.além de tudo.. essa-'leguminosa
na cultura de milho,. porque ";re.

. gera hem 'no inverno: e pode ser

. enenterrada depois de éíéctuada
a colheita do milho.

.
.

..

E' consagrado como' um dos
melhores senão o melhor adubo

caro a principal.
.mente, não emitem cipós capazes
�e 52: emaranharem nos carééiros
e de os abafarem, dímínuíndo o

vigor das plantas. Além. di-SSD
é de crescimento regular, rustíco
e pouco exigente em relação á

origem
.

mineralogica .e . compo:
sição chímíca do sólo. �' o adu
bo verde mais rico quanto á

, substancia organíca e quantída
de do azoto fixado no sólo:
Consíderamol-o, pois, o .me

lhor adubo verde por ser rústico,
adaptar-se bem ao sólo e clima,
vegetar com vigor em terras ca;l
çadas e pobres, produzir grande,

o uso do fumo, além. de
lnuül, é sempre prejudicial.
Seu abuse conduz ao tabagis
mo e em pouco tempo ° in
dividuo é um escravo tio
VI CW'

.
SNES.

e.··.fiif�.-.��•..
·

....�•.� ...�0·

Para; a hortàzínha caseira I caminhos. Estes caminhos de. faz à enxadão e nas grandes!, Depois vai se cavando um

serze q!.Hi!.iquer' pedaço.. de vem ter 60 centímetros de com o arado. Trabalhando I dos lados da veja e jogando
chão, basta que não, .seja mui- iargul'a para que se. possa com o enxadão começa se a terra misturada com o es

to sombreado. Ali, com o tra- passar com o caninha levan- .asl�nd€nào sobre o chão' uma terce para trás.
hmwnt'o. ade.qnado}. todas as do estereo, ete., sem maltra- boa camada de esterco, de As hortas maíor ss são, 00-

hortaliç&.$ vice.jarão. ' tar as plantinhas D09· can- de pelo meDOS 10' eentíme- mo já dissP-IDOO, tra.haihad�8
'@."'......<tI................... . J.â .para., uma cuttsra.: em teíros.

" .

tros•. podendo uma p-arte do com o �n:�do. Qi1a�di} o cha.o .á.nunciem neste DIAB.IO
.. '

®
maH.H') escala. jJura ..uma ctll� Depulfl de marcs.dss no terreno receber esterc\} bem é de baixada, um tanto um!., EW.....·.+·•• *�.�

..

�.....-.�q;.f'.·.H·!)
1\ pta"nt�"l"a-o da�' tura industrial, é, preciso -eui-. chãO 'os lugares que ocuparão curtido e O!1tr�t esterc{I fresco. do convem usarmos oarado.@_@PA I.il 'a� a darmos da e8co�hB. do tOfl'e- os canteiros, é preciso lavrEI!' Abre 8e, então, uma vala Mesmo usando um arado 4' IA li' tiln i ia I !D�··hl·1 �" I no. Em ge�al. as terra.a. argi' a terra a uma profundidade com 3ô centimetr0s de pro-I de aiveca, fixa, dos mais sim· :. 14 '" .�ta' +;

Q; a� ,

11os!!oi!' ,ou bafH'ntas são .. as de pelo menos 30 ce!1thnetros. fundülAdB e a terra da vala é pIes, pode se fiizer duas lei Ihi
....

;
Nas zonas ··mais' fri�s as!

melhore.JS' pata· as, hürtaUças �as pequenas hortas ipto se espalhuda sobre o esterco. VHS towlJarem p!n's um lado ; A r.asa que t!l;nf todos os :dallUas podem:ser srrlitDcadas f} tuber-cuJos que se plantam ��>BmE�offiW33EB83tBr�-<m��m8:{--� e a terceira sohre elas, for- � "

r d ",1.", b"'xo liDOS meze-s
. de abril'e

maiol
de sem�nte e a.que!.as mais O d b . l'd ii d "Ih ma!!do grup'fls de lrês leivv._s:, ar, l�OS ,€I mml:�: �

pau. come�ar'a brúte:çãD de 'll'ellOS!!S são preferid!-s .para san os B as qua 1 auBS as srVl as espaçadas de mod? a perml,

I'�
Ilft;;ÇO íliO mahl �htl! �Junho a agost-o. 'Na- zona .tro- (JS grãos .. como o mIlho, ·0, til' 80 601 bater som'e o sól{l � ü'5Ai'rnt nOR'I'I!r"'iJTO P�P.A :'p:cal pode-se: dizer que esta!teijão"o trigo. Tantas vezes temos observado que as ervilhas plantadas pro1undü que ficGU exposto. ,:, ., �"' �t.�11 .!L,,;-:... �.; �

flóI se df'seDvolve durante I Tambem o prüblema €la a· de sementes escolhidas cuidadosamente o ano passado, já não
.

Todo (J chão arado deve i � A L f A I A I L S �todas 8S estações; praticando. I gUil, .:que deve pr�oeupflr o lef'm mais aquele sabor delicioso, são insipidas, irr.presfaveis. ser deixado ao abaudo:lO duo

I � fi) 15 d fi b 505:se o arrancamento nos di1\"er- f.hortiCUHOr .com€rc�al. P?uca Quasi sempre o uma simple<a ques�ão de adubação. Todos I rante algum tem PI) afim de � R\ua
Ir:

e ovem ro
:'*:

80S mezes do ano, vindo fi iDflu�mcia terá na .!Jt)rlazlIlha nós sabemos que a ervilha ê uma leguminosa e, como tal, Pfo"lque a uçilo do si}l e da c_;.'1U- �
- RItme 1107 - ;brotl1ção em todos esses me· caseira, pois aqui tudo se fa.- duz seu. próprio azoto. llue tira da atmosfera, e disto conclui· I va desmanche bem 08

te�.roe8.\����.����'ll>.��'e.'$>"I!>�.í$<!F.����. Z8S, O florlcu1tm."· póde, por 'rá com fi água de encana- mos logo que o chão onde são plantadas as erviihas não pre- Se ° chão ior de breJ? <lU'" '.

essa. f�fma, possuir âahHns mento ou de poço. cisa receber azoto. muito úmido é convE't'H&ote,
.

.

quando bem·quizer Aqui no O p�daeinho- de chão que I Puro engano. Expe,riendas cuidadosas nos provam que fazerem·se galeri�6 de dre- �
Rio, por ex��pI\), quando ha destiDf,ll'IDOS à horta deverá algeJm· azót(j é preciso.

.

naaem. Estas galerit!s n�da . ,,...I1f�'1
escassez· uü 'rosas;, costuma- ser rllvidid:o em'· cântelrOB. Este áz'Úto não d�ve provir de est�rco. nem mesmo de es· mais são aue valas estreitas f
s(>, provocar a floração das Estes· .... c&uteii'os . terâo-. de terco, nem ·mesmo de -esterco· bem curtido, ·mas deve ser quimi- nu fundo df!.�· qmlis se põe f
dahHas para: junho. e julho. pi'�ferei1cia, 1 metrO'e 20 cen· co, sendo ° ideal darmos 20 gramos de azoto (ou 130 de salitré pPdràs emi)ilhaJa8 de modo IPara ,isto .

�s ·,tubereulps silo timetro& de largura, sendo ou de nitrato de cal) para cada 10 metros quadrados de cullura. a facilitar o l'SCOameIlto. das I
arraneaõGs nu fim de janei. esta largura tlscolhida" por. A este azoto juntaremos cerca de 200 gram as de superfosfato ágt!as. EStl18 vales, dep�18 de
ro e meisdoB. de. fevereiro, que podecse com elat de qual., (ou tOo de. farinha de ossos. degelatinada) e de 50 a 100 de elo· receberem 38 pedras sao no·

para 9ue br.ütem tiro março quer das IDHrgens do. éanteíro I ,ato ou sul.faio _?e P?tássi? c0!lforme a, qualidade do, terreno. . vsme?te enchi?l1s �om a
•.

ter·
e abrll.

.' trabalhar até o centro, sem' A. ervllha e mUIto. áVida oe cal e e na terra calcarea ou que ra afim de nao üespErmçar
A époéa' rns,Ís propria para prejuíHcnr as phmtinhas das 'seus �rutos' são mais saboosos. espaço.

(I piantio- das dahUa� no. nos· teira4a-s. Par� fécil:!.dade em Novembro é um. bom mês para semear ervilha. tanto' da Depois de lavrada e pl'epa·
80 paiz é. :contndo nos. me- cMlcular as qtHtntidades de trepadeira' como da variedade anã, sendo que esta última pode, rad.a CÜ}lVf:ni.eat.emente a �6r·
zes de �briI<:81é. agosto do 'sementes Ql1. di� adubos 'para nos Estados do Sui� ser',semeada o ano todo. 1'a lormam,sB os cautmfOF3
Rio de JaiJeiro para o norte canteiro, pode·se dar a estBs que devem Hcn� uus 15 a 20
e de sete�bro' a· qezerpbro o cóinprhúento· de 5 metros, O espirito pai:rio�ico· do povo centímetros mtllS r:ltos que
noS Esfauos·:sillhl08. '..' [r.ZBuíIo"OS d6 fi mBtros qua'j de; Blumenau;, '. ma�s U�1r1ia ".fez os caminhos, e terell!os a

A . multip-UC8QRO por: �esta- dí'8!lÔ'fl', ou com 81/2 quando, d nossa' horta em condições de

-1"-;',
CíHl deve ser ;�eita.n'(}fLIÁezes tel'em.Q81i) met!'(}� quadrados. II se evi enciará bla aqlmitsição receber rw sel?Je�tes OU as
de agosto QU s:etemor,c. . Entre \)s :canteIros .fa.rem.os. . dos.Bonus deGuerra! mudinhas do Vlvmro.

rofi
8

SIO I
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VOVI
nh na

RECEl'rA OlWINARfA
TRIBUTARJA

a) Imnostos
Imposto 'Territorial
Imposto Predial
Imposto sobre Indnattías e Proííssões
Imposto de Líeenea ..
tmposto sobre Exploração Agl'icQla e Jndtlstfial
Imposto sobre .Jogos e Diversões

b} Taxas
Taxas de Expediente
Tnxas e Cl1stas Judiciárias e Emolumentos
Taxas de Flscaãzação e Serviços Diversos
Taxas do Limpeza Publica

PATI.HMONIAL
Renda Imobllíarla
lleuda de Capitais

. INDUSTRIAL
Serviços Urbanoa
Induso-ías Fabris e 1hanufbturejral!.

.

RECEITAS OIVERSAS
Receita de Mercados. Feiras e l\latadouros

RECEITA EXTRAORD·[NÁRIA
Alie.n!i<!}ão de Bens Patrimoniais
C{}branç<t da Divida Ativa
Receita de lndenizaçêes e Restituições
Quotas de Frseallzações Diversas
Contribuições de l\funieipios
Contribuições Diversas
MultáS
[!:vf,lntuais

1 -1
1 4
',:o. .'1
J .,

j J

I n
2 O

1 (I

I (}
� ()
4- Q
Ij fi
�.l o
:1) o
a o
:3 o

RBCEITA EXTRAORÇAJ.IJENTAlUA
DEPOSITANTES DE DINHEIRO - Recehimentos
OPERACOES DE onsorros - Rerebido da Caixa Economice,
RECÉITA A CLABSIFiCAR - Recebida
DEPOSITOS DE DIVER.SAS O:RlfH!;NS - (receblmentos)

. SALDO.l)O EXERCICto A�'TEIUOti
OISPONIVEL:

'

or. $ C1'.·$
Na Tesmirarí� 27;�316,lv
Em Bancos 150.7®,SO-178.109,90

\TiNem,ADO:
·Na- Tesouraria
Em Banco "lneo

2ii.412.•30
14.516-.10

7S4,20 S(1.400.30

�.!.!!.��� �U89,10
� "'"... <lU HJ.i9�.09

28.818,70
583.28 4.339;90
590.88 .8.014.20
120,,00 4.820,60

-r""'2S!lI
...

· ""iOOí"""""tél�lê 1·476.2J S:?O
:.v

lH.690,00
'i57.53fUO
U35.20

100.013,30

119.455.00

3!53.127.&O
3n�14Ul)
16&:159,00

9.6t.tO,Oa

2.308,.00
S.nS.60

J1.191Ul4l
15.000,00

760..00
6.3aO,50

§{!2.00

S.OI'tJJ6

Cr$

l.592.00
l:ü5'1.{iO

2S$.'f7I,21}
!i.6%O.40
845.00

1.3.0tUO

392,IlD
Ulli6,70

2SLOO
40,00

.2G.no
1.256.0.0

4.-S35.'7(l

316.00

MQSCOU, 30 (Assocíqted Press)
-

.

Os exercitos sovíeticos che
garam' a l'um ponto sâtuado a me-

nos de 19 quilometros, de Zhlo- :- - ......-......------

o-s Mostou, 30 {A��:óciâtedPJess)
- Poderosas forças -sovietícas já
se encontram a Oiti}' .quilometras
ao oeste de Ch�1:'1t&ssy -que está
parcialmente cercada pelo nor

te e nordeste, A ell:lisswa.· ríe
Moscou revelou qtL'€l.'.os" ataques
efetuados pelos russos contra

Chérkassy esta se aproxímando
rapidamente de seu porto cul
minante. Acredita-se nos círcu
los hem informados que 03 rus
sos poderão capturar Cherkassy
dentro de muito pouco tempo.
Outros despachos sovíetícos

anunciam que foram efetuadas
novas penetrações nas linhas de

kopol, a sudoeste de Dníeperpe
defeza nazistas na zona de Ní

trovsk e a oeste de Krivoi-Rog.

121.G48J!íJ
l.65?oa

fj.9S.498.iO
3'liU81.!O
167.604,00
10.940.00

2,tOO.OO
n.192,SO
17.ft5iU10
15.700,00

180.00
7.580,5D

�.3S5.iO
542,00

3.333,00

Cr$

914

mekúvichvs situada ao norte 'elos
pantanos de Tripet, :".!,>

Pi,:;'(!f j !.-

bín QUe restá sendo atacada, 'ao
mesmo' tempo, p{)� tres pode
rosas colunas russas. Nos meios
hem illrormados· sovietlcos acre

dita-se provavelmente que
. ps - Despachos da frente-de bata ..

russos lancem um assalto deli;.. I lha informam, que dois braços
nitivo para a ocupação de do esercíto do General Roko.'s_�
Zhlobín dentro dos proxímos sovsky, convergem esmagadora ...

dias. Outros despachos sovieti- mente sobre Zhlop�n, pondo C'Ul'

cos acrescentam que os soldados perigo im'ineytte_ ,de. cerco ,e àní
do G",neral Hokossovsky come- qullamento, cerca de 250 mil
çaram a envolver as importan� soldados alemães, Tudo .índtca
tes localidades de Mozer e I{a!t- 'fj'Ue

.

a maíor.parté
.

dessa 'grande
@•••••••�.+.+•••••••••@ força

.

nazista será destroçada,
.

quando . os russos 'Ocuparem Zhio _

bin.

MoSC.ou, 30 (Assoerated Pmss}
.

•••• ""' (O'� ,,.� .

.........._._.� i :::: i'"'--- r
Londres, 30 (Assocíated Press)

- A B. B'� C.., iUÍorn-ra que vai-'
rios altos oficiais.do exercito

bulgaro, exigirain: que o governo
cessasse, imediatamente, o envio
de tropasbulgaras para a frente
russa e que mantivesse a paz
com a União Sovl'etica.

fripf é Sabsf
Das Manteigas a fina flôr

Rua'. Felipe de Olinira 21Patrimonial Ltda�" 1'. andar - Fone 2�'l041

perfeita orgar!i�ação de sorteios e colonização §..�����r�_�· SÃO Piiutp

I
Sorteios mensais . BOlrificaº�D! . ConstruçãO f· Rasmbolso I

'lI.ft._60 ....'"

.

_

Adquiram U!t1<l apoUca da "A Pairimonial I.Mo:' e concorram aos sorteios
�10_.,.,,,,;ou

.

mensais com apenas '5$000

Agente em Blumenau: A. Telles Rua Rmazonas 63
._----�--�---------------

ti mais

umsnau, em. 30 de Setembro de 1M3. Vis.to Visto:
BRpNO GERMER - Contador Dr. AFONSO NABE - Prefeito A. KAESTNER • Dir. da Fazenda

)++••-�•••
·

••••••+••+.+.0X�4I:._.�';;,.�".++•••••••+••,.eX@�t-."••••••••••••••+.,,®
_

_:SAL.AUeE:!'E· DA. DESPESA, ORCAMEftlUUA.�� AO_.MES-D)'}.SETEMBRO.DE,.1g-4i•

15_300,0,0
4;t15o;00

.
Altiig'J I D e s p e s a j
Local

T I T D L O S
Ãntffio;-I "'j)t:' 'M"::-j Total

O
-= ADMINISTRAÇÃO GtRAL 0$ Cr$

o 2 Governo
n 'lO Pessoal Fíxc
O 20 1 Suhsidlo tIo 'Prefeito
Ü 20 2 Representação ao 'mes.mo -

() 22 Mat�riàl permanente .

() 22 1 Aquisição de veiculos, moveis e 'Iltensillos
O .23 Ma.terial de COD't!umo
o 23 1 Custeio de veiculas, co.nservação de moveis e utensilios
o 24 Despesas divers8s

.

O 24 1 Via-geus administrativll,.s
O �

.

AdPlinístriição Superior
O 40 Pessoal fíxo
{) 40 '1 SecretarÍo
Ü 40 2 Dactilõgrafo
o 42 l\fí,l.terial p�rmanente
o 42 1 Aquisição de moveis e utensiljos
O 43 Material de consumo
{} 43 1 Conservação de moveis e llWMi!itls
O 43 2 Impressos e !ll8terial oe expediêlite
f) ,14 Despesas diversas
o 44 1 Serviço postal
O .44 2 Servi\lo teIel'onicn
C 44 ;3 Serviço Telegrafico
O 44 4 PUblicação do e}..'Pedi�nte
Ú 41 5 Assinatura de jornais oficiais
O 7 Serviços Tecnillos e Espeeiâlizadl)s
O 70 Pessoal fixo
{) 70 1 Con.tador
O 70 2 A�eDte Municipal de Estatística
O 70 3 Alllloxarile
O 70 4 Agente Plorestal
O 9 Serviços Diversos
() 90 Pessoal fixo
I) 90 1 Continuo
I) iH Pessoal variavaI
O iH 1 Motorista
O 94 Despesas diversas
O 94 1 Serviço de limpeza da Prefeitura
O !H 2 Faroamento para (} motorista!
1 Exação e Fiscalizâção Financeira
1 ()."""" Administ:raçã� Superior
1 üo l?essoal fixo
L {]O 1 rCSOlll'eiríl
1 00 :} Primeiro Escrituraria
1 m S Doit;' Segllndo8 Escriturarios
1 00 4 Fiscal .!:_'ançador
1 1 Serviç.os deArrecadação1 10 Pessoal fixo
1 10 1 Intandente Exator de l\Iass8,l'andUbn
1 10 2 Intendeme Exator de Rio do Testo
1 11) ::; Quebras ao Tesoureiro
1 14 Despesas diversas
1 14 1 Percentagem para eobrwça da Dívida Ativa
1 1"1 2 Aquisição. de talonarios, etc.
1 3 Serviços Divers!Js
1 34 De;;pesas diversas
J 84 1 Viagens de interesse do serviço
1 3'f 2 Aquisição de estampilhas
:1 34 3 Quota do Illnça.m�mt{) do imp0'tto l'lflhre Ind. e profissões2 Segurança Pobilca: e _-\.ssi'3;tencia So.eIal
2 <1 Assistencia Policial
2 eH Pessoal variavel
2 41 1 Guarda l\luniciual
2 ,U

_ Despesas diversas
2 H 1 Fardamento para [1 Guarda Muníciva1'.) S Sllbvenções, Contrifnrições e Auxílios
2 84 Despesas diveJ'sas

� 81 1 Contr!bu�ç.�o l?-0,as!fo "Co]onia �ta. Tt;l'eza" (�epl'(i.sario\84 2 Contnhmçao a Soclejc<de de A.S!Ustencla a:ús Laz.aros e

Combil,te u Lellra (Preventor]o) .

� 31 ! ���li�()áE��i�� �:rÊ�����-e!�!Oin�tg�����eil:;e:i�:e�l!�lial
h 89 Assistencia S1'}cÍal
� 94 Despesa� Diversas
:} �14 1 Socorros publicas
� 9'4 2 Amp1<ro á Mtdernidade e á Inl'ane'a
., Edueaç.ão Publica
3 O Administração Superior3 02 ':>Iaterial Permanente
3 02 1 Aqulsição de Mov,!is e Utenidlios
S 03 J',Iater1al de consumo
:3 03 1 l\la.til1'ÍaJ didatico em geral3 03 2 H.eparo de predioa escolares
f\ 04 IJespeBas diversas
3 04 1 Alugm::l de prédios escolares
3 :3 Ensino Pdmar-iol SJi)cllndsl'lo e COIllplements,l'3 30 Pcs;;oal fixo

-

S 30 1 Diretor do Grl1po Escolar Municipal "M�chado de Assis:'
3 30 2 Dir..:tor da Escola Agrícola Municipl.ll "José f'. aa Silva"�3 30 ::: Vencimento de professores das escolas isoladas, sendo Os

'�Titulad0s" Complementaristas a Cr$ 24i;,oo
.e>

Os "Não Titulados" aO!'$ Zoo,no
,J 30 4

V81ldmeu.tu.s_ de prOie.s.sores ..
quB. regere.m 1).8 <lur�Q

...

ss_
....
d
...•....

esdo.
prados, senuo: CompleUtental·ii't-'l.� a Cr$ 200,1)0 ;"�}

IS "Não Tituladoo" a 26'6.60
.

. /;'. $,"'<.-'-'-'<'��-�""'- ·--- ·

.......OJ G.,'lif. . ....-.�.• aiJvli.iit.!l ..vft� .�".

o )ntel\eSS€ da igI1eja em 'lti
mar·· uma atitude �br_e' MussO"'
Hni. relacional-soe, possiv€nnente:
com as asSiertivas ,do <di Fas�
do), orgão 9J.iSHit do Duéê, rew
MilãO, üe que ii. diplomada do

Vatica.no favorecia .o governo de;
Badoglio, que () Papa não tinha.
snnpatia pela.' Alemanha .. 'f)

.

d>t7
via deCidir se a. sua atitude é à
fivor ou contra o Eixo.
O despacho do «Basler Nac1t

.r�IJMen») dizia mais que outrO!
11pnto em discussão no Vaticano.

- 43.S1Sl!tl 5.023,20 48.Ml,6� Compra a Venda da Mâdttiraspara tOd08lJ8 fins;c é'tb' das relações com a Russia
.. . . :oe él Turquia. O Vaticano mantem

.J!:!��!t_c,_}���1'���c_, •."_:4.�=�!_01��·.···I .. de· ...Se!embra.. _���!'��._l�18fnD�·1!.2!· ; �:;���e���r�����n�fc�.ãO- - '" ��� ._._--,,....-._-,.-,-�. ,,--.-�.,, --;,-",.;;.«�.

13.i>IllM10
4.400,00

2.700.00

2.660'.10

60.0.70
156,00

5.938,30

2.'l2t90
4.136.50

2.ela.90
831.30

490.00

3.150,00
2.100.00

1.700;D(l
5fjO,OO

585,00

38,60

256,40

1.000;00
4tlO,QO

7S7,30

58 10
8.52;70
92,10
500,00

S50,OO
6õV,OO
400,00
400,00

300,00

350.00

263,00

son,DO

550,00

500,00
50U,OO
40,00

40,00

750,(10

50,00

300,00

lS0,20
1,33:!.40

130,00

1G,00

25,00

450,00
300,00

o Prefeito Municipal de B1umenau, na conformidade
do disposto no art. 50" do deceto lei federal n. 1.202, de S
de abril de 1636 e fiOS termos.de Resolução n. 237, de 26 de
novembrõ de 1613 do Conselho Administrativo do Estado,

DECRETA
ArL L-Fica anuladá a quantia ds Cr$ 31.496,20 na, dotação
7 -34.2, do orçamento vigente.
Art 2. - Com o produto da anulação a que se refe>re o ar

tigo :mtertor, fica aberto () crédito especial, no. total de
Cr$ 31.496,€:0, destinado ao pagllmento à firma W.A. Reiu,
de Sã.o Paulo, por fornecimentos ao Serviço de Abasteci.inúfeDsivo ao organismo A-

grudavel como um licôr. Apro mento tl'f!gua.

I
vado como auxi1i.ar no tra-- Art. 3. - Este decreto-lei entrará em vigõr na data de sua
tam�nto da Sifilis e Reuma- publicação, revogadas 3S disposições. em contrário'
matismo d'l mesma origem, Blumenau, 30 de novembro de 15M3.

1_I>e�lf)_D.
N. S. P., sob o TIr.26,

I Dr. AFONSO RASE' _ Prefeito.de 1916. .

__...... ......_.,;: 0•••!(.+�H.?f.oI) ..��.:*.O=.::+:+:�Glo0.�+••·+.,.<Io.-+.....-+-••,.-:-....-.-.�e

o Papa Pio XII tenta mediar a paz entre os Beligerantes
Berna, 30 (Associat'Cd Press) tes alemão, 11one...americmw e as atividades do Papa relacio�

- Um despacho do corresp'Oll'- ingles junt'o a Santa Sé. nan�-se cüm o pedido das l1a�

dente elo jornal «Basler Naclt� Outros despachos dizem que ções beligerantes no s-entido de
richtelp inÍol1:na que, segundo 13 Papa manteve, 'Ontem, pro� q'ue () Pontificado seja removj,�
os circulos catoJicos da Halia, longadas conversações com al- do mais para 'O ntôrte áj!. Euro'
o Papa está. empreendendo uma' guns dos mais intimas de seus pa e de que a atitude da igreja
tentativa de mediação 'entre os colaboradores, avistanclo�se com seja fixada com respeito a ntl_..

aliados e a Alemanha. 'O cardeal Marchetti, vigario ge� I va organização fascista de Ml.ls.:..
Não foi passiveI obter. con- ral do distrito de Romia 'e com solini.

firmaçã.:J dos circulos üiplorna� 13 cardeal Piétro Bioncti, prefei!"
tiros eclesiasticos daqui, mas a t13 da Congregaçã13 da Fé.
noticia não é, em g,eral, enCll" Nos ultimos dias, o Papa tem
rada com cepticismo. O corresA H?oebido o c.ardeal Maglione pe
pondent-e dizia, contudo, que. o lo menos duas vezes por dia,
Papa está definidrunent€ enta- juntamente com. os seus assis

t,'Olamlo discussões diplomati. t-entes U,0111eni(;D. Tardini e mo
cas «,. que, há poucos '. dias/ vanni Montint
(.\vist'Ol.f..se com 'Os represelltan� Segundo outras informações,

585,00

114,60

:L156,2o

9.000,&0
;},6:0o,;)Q

150,00
4.023,50

ROfim>; fERlllAS RecenTes OUnnnGAS
.. l J 'lfJ"1IIlI

414,10
3.831,20
599.30

5.287�30
130,00

M I I h O e s
De pessoas têm usado C'lm
bom resultttdo o 1'0pular

depUl"aUvO
7.7i5,oo
5.850,QO
3.600,00
3.600,00

Elixir 914
3.000,00

A sífilis ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço. o Coração,
o Estômago, os Pulmões, e a
Pele Produz Dôres nos Ossns,
Reumati.smo, Cegueira, Que..
da do CabelO Anemia, Abor
tos, e faz os indíviduos idio
tas. Consulte t) médico e tome
o p opu I a r depurativo

3.010,10

482,00
110,00

7.450,00
2.750,00
2.400,00
/1.950,00 EI ixir
4.500,00
4.500.00
3"�,5r)

11.2Z6,51)
3.'141,3ü

fi'10,70
151),00

6.683,30

596,Uo

B,8�:tQ,OO
3.f)22.50
1.600;00

2.902,10
5,'!IW,óo

455,00

2.629,90
837,30

515.00

Prefeitura Municipal. de Blum8na�
De ordem do sr. dr. Prefeito lVIunlcipaJ, convido o�

81'S. contribuintes abaixo relacionados a eompareeerem na

Tesouraria, afim de saldarem seus dehítos sobre o Impos
to de Indústria e Profissão, até 30 de dezembro.

Terminado o prazo acima eírado, serão extraídas cer

tidões para a devida cobrança executivB.
.

. Blumenaut l' da dezembro de 1943.
HERCILIO WAGNER-Tesoureiro Municipal.

�

A. Hildebrand, Alberto Steift, Ana da Silve. Antonio
_

de Aguiar, Bernardo Kuosf, Car]{}s Henrique Medeiro�.
Curt Gaertnel', Empresa Transporte Frenzel SJA.,

.

Erich
Rothbartll, Erich Pfuetzenreiter, Erwin Volani, frvino Rei
nhold, Ewald Irmãos, Expresso Brnsquense, Francisco Pires
Ribeiro, Germano Grambow, Germano Bering, GuHherm�
Schmidt, Gustavo Heidorn, Gustavo Passold, Helm&t Soh"
roeder, Herbert Ohi, Oscar Persnhn, OUe Wehmutb, Paulo
Bernardes, Paulo Scheefiar, Irineu Werll�r, Jacó Ma�ezzo·
li, José Qaliani, José Salvador Hodrigues, julio Wulewski,
Leão Braun, Leopoldo friedeI, LeovegiIdo Mesquita. Miguel
Novskowski, Persuhn Irmãos, Roberto Biank, Roberto Roe
�k, Rodolfo Muener. Severino Silva, Sociedade Cooperati
va Cons. Empr. E.F.S.C., Vitor Mahnke, Waldemal' Nunes,
Gustavo Rutzen, Industria de Estanho, Machado & Irmão,
Gordon 18e1', Júão WenceslaU Sânto8, Maria Conceição,
Francisco Pires Ribeiro, ManGeI Martins, Ferdinando R. R.
C. Do_pheide.

*** '�" """

Decreto-Lei N. 100

3.600,00
2.4-00,00

&ih.... "H.C_

Sociedade Beneficiadora·doMadoira Ltda:

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Setnpre 101 e conunua a ser

dhorl,.!A vl

A mais importante
V'4
Companhia da Gapitaliz3ºnn,' dá 'lmarias do, �ul

Amorti{ia�a@ do, Mi� d� N@vembr� ,de 19&111,
No SiJH9io �e ruBoniziu:ão rsali2üda dia ao de Navam� da 19'43. T�l'��felra,

l!)fnln amortizadi2s U s®f1J.ll�� combÃ�i!.ÇÔ8,li: .'
,

ETQ - RES - UMO ...

,

cMZ - NZ,M - �QO'
TodtlS es unritldoães d;;s Utulos em 'rioo!?o' S{iFteadoç com estaS! �m�lnaÇÜes�

,

püderio racehar imadiatami'llts {I ce,Pital, garanUdo s que fêm dweito "

.

Sflde Social; iUODEJANBmO � �rUóriiJ ® f'iU'4uuh P.'UA BAd�l 00 lUa Jla:!lNCº� '3&'
Inspatores e Ay&ntes em �odo o Brasil >tUm'� i,;

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



s viti as

Inatos a

dos terre
Turquiacaem no nordeste

A

'.

ncara, 3.o (A�.S.SOCi.ated Pfess).! casas foram destrui

..
das

.

sendo
- Pereceram 2./19 pessoas em que um numero muíto maior s:o·/

consequencía dos violentos ter- 1 freu danos. Segundo os dados

.remotos que abalaram quasi to- I oficiais nessa cifra não estão in-

da.a TU1'q�a. durante o

sab[lC.IO I cl.Uidas .as ca.s.as. que ....•de.sn.loro.:passado, Ainda de acordo COlU' naram nas pequenas cidades de
uma estatístíca. cerca de 3.321 Velir, Keuper e Ladek, ' .

Inangnração. do Im- 1��e��oE�!:�:�:- Uontado contra

P.ortantQ Rodovia São Paulo, 1 (A. N.) - o'�e� I .u Rundsstadt
neral Horta Barboza, cmt. da 2a.

São Paulo, 1 (Ao N.) _' Noti
elas do interior da Paraíha, re-

Illiiiiii.... velam que em' varies municípios
daquele Estado, começaram' fi

cair as prlmeíras chuvas que
prenunciam um verão regular.
A população do interior que ha

A
'"

d W si" t
'

lO 3 'anos' vem sofrendo as çonse�
. SSIn8 O em .... a I1Ulg 00 Impor.. quenclas da seca, manlfestam o e40-.�._.+·+��"-:-.-=$�.=.:ot;:�+:��.�@:.�oe.�..-.-•••::�.�.-.:.�.:.�T.-.���e'

't
.

t
.

t to b u t"" seu íntuslasmo em virtude dasao e coo. ra o 80 re a q es ao primeiras precipitações. N- t d'"t f fi 't"t'r

Rio, 2 (A, N.)f__ i 'foI assinado cretarlo do Tezouro dos Estados de ouro até então feita pelo ®:H.�+'i1>�.+.••++_�H.•_.�·H�_'Ji.G ao em IrOI' o a! üOllS 1 ue causa
em W,ashington umcontrato pa- Unidos. A propósito recorda-se Brasil 110 extrangelro, Sendo tão'

Jlíl o·aumentü�.��COl�1Pr�,�_t���o que no 'SieU;�iscurso'de2;rde'No- elevada"justifica-se como se vê, '·..•0
•

P"'ii.n n.' I' \/·e.. rsa .... Indonl'"aç·a"'.o. a·I··gl'lma. JIUl�...ta p.o.na uriRm·l·S(i�.I\·�_\·,�.:.",pelo Brasil para trezentos mi>
vembro ultimo o ministro Sou-

.

o aumento de duzentos para tre- � V. O h l � UI II
v O� ,

za Costa revelou que a vinte I..
.

. . _
.

.

.

.

Ihces de dolares. Essa: operação desse m6,z o Tezouro Nacíonal
zentos ,mllh9,es de d{)l�rês ago� r"10 do g'o Iconstituiu .ínicíalreente o obiem tinha em deposito no Federal R.
ra assinado em Washmgt?11 '�

.

-

' .•. ,', ..... São. Paulo, 1 (A. N.) .�:_ O São Paulo, 1. (A. N',) �_. o
do acordo assinado. naque'J!a; 'fa" ,BanIr de Nova York 171.174 qui- pelo qual nosso governo COl1Ü-

P' 't Conselho Nacional do Trabalho, I Conselho Nacional do Trabalho,
pital em Julho de 1937, pelos 'loS d� ouro metaiíoo, rlO valor "

nua a processar sua beneftea p�� vern o I rl o esclareceu que o empregado c.om I esclareceu que a agressão do ern-
Snrs. ministros .Souza Costa 'é,

I'
de '193 núlJ1õâs e )00 mil '? du- Iítíca de aquisição do precioso

A!'
menos de 'um ano de serviço, não I pregado a seu superior, cons-

Henry Morgenthau� Junior, se- zentosie. cinco dola res, o:úÍll1l'a metaí, '. .

.! e Ixo tem_' direit� a qua. lquer in.�l."I!-l títue j'dsta causa para de.missão,., zaçao e SUU, apenas, um rnez mesmo que o empregado conte
6-.·

·

.•_._._
.: ·.�_·A,,""';.·=•.-ít:-............+._+.._�.-.-J>.��!.-.;-.-+_._+-.-.--.�.-.-.-:•.�.-.-':A.'

....
.' d.... "'.vtso prévio. I mais de 10 anos de 'servíco .

... ,
. --

,"
........ __ . .- -' ••. '" v· . ··.V São Paulo, 1 tA. NL).- Rea:- '" .�""

_

,.1., "" .v.y

Iízaram-se hoje em São Salva-
dor, capital do Estado da Baia, e't:<[.��::'-.:.-.�-''f'.1(.']o�,*,-.)?i'.+@o®it':��I.::€fl>�:.Jf:.���.�.-:-.-�Gi

O varias festividades comemora-
tívas do primeiro aníversarío da
Interventoria do Gen. Pinto
Aleixo,

de 1943

DE O

Zurích, 1 (Assocíated Press] �
- Anuncia-se que os patriotas I
franc�zes incendiaram o trem em i
que viajava o comandante su'-'
premo germanico na França,
Marechal Von RlItld:estedt. O
atentado, foi dos mais imprle:-'
visto, mas o Marechal germani
co saiu ileso.

CONDENADO MAIS UM TRAIDOR'
i São Paulo; r (A:. Ni.) c.. Nos' R. Mo que acabá de 'embarcar
.

prihcI"plOs do corrente mez, de-
víetá ser aherta ao traf�go pW: pa�a o interior do Estadd, �isi-

h.JiCO. ' nla

.. iS. uma.. imP.o.rta.ntê' 1'0-1 ta.rá a.s unidad.

.es

...

tio .e.xercito se�
idovia construída pelo gOj\�erno

.

riogrand1enS8, A n;ova estrada es- . dladas nas cidades de Pírassu,.
tabelere a Hgaçã(), entre �U�- nunga, Rib'eirão Préto, Baurú,tas �. o pmt'Ú da CIdade de RilQ

.

'Grand·e. Lins, Aracatuba, e Tupam!.

Consumidor
txija Manteiga fRIGÔR
Exista Qualidade que fôr
Mas nio i fRIGÔH

----

. National, a õ anos de prisão.
São Paulo, 30 (A. N.) :__ O in- O reu como prova los autos, além

dividuo Artur Coutinho Dual'· de partidario do eixo, prolfutiu
te, que declarou-se ahertamente palavras injuriosas ao nos�!O

partidfu"io do 'eixo, respond>eu a paiz e aos brasileims, tendo:
processo tendo sido condenado confessado ser 5a. cohma e ale�
pelo Tribunal de Segurança mão de coração.

'0".���"+�_.-:-��«'•.::'��.:�.:�<f+��(gO��<i.._.'::'t'+J'''_.��':'''DI.����I«toit•.1i+_�."�.t-'�.,.:+':'�'(_.�•• '$��+.�O 0�<[...,.:"��._""�.:.:+-':.�.·.�"._.® De rrubado um

vião alemão
B

I

a- Novo
Cruz

Posto da
Vermelha

li

Londres, 2 (Associated Pr-ess),
- Um avião al;emã,o (IUe atra�

veSSO'll a costa sudeste da Ingla
fi,erra: na man'hã de ho:re. foi del"
rubado pela artilharia anti-fie'"
rea e sua tripulação salva por
unidades da marinha.

São Paulo, 1 (A. N1) ,'_ Com}
apres�nça de grande numero de
convidados da alta sociedade e

de autoridades civis e militares,
realisou-g.e hontem a solenidade
da inauguração do posto no. 30,
da Cruz Vermelha Brasileira, i.

E'
do

dever de todo reserVIsta l'esiderrte no Municipio de Blllmenan, da l.a� 2.a e

Exereito, Àrmada e Ael'OllfMltica, nascido entre 10 de J-aneiro de 1899 a 31
de 1925 (de 18 a 44 a/TIOS de idade):

3.a
til"

categorias
Dezemhro

dernefa militar ou certidão de sua sHuacão mimar� conduzindo 0it!'I�=iff}J>::-<or��:ti:+�.jf'»���I��,t-�d@��.-:-*��+-:-.�.�.�a�.!t'�-.�..@.
sua Ficha de Apresentação devidamente -preenchida.Procurar no Quartel do 32.0 C. C., à rua Amazonas, ou no

Acantonamento da 3.8. á rua Piauft entre as 9 horas e 18 ho- 4) Trazer em lugar bem visivel um emblema ou braçadaim
ras� a resp:eHva Ficha de: Apresentação, relativa ao corrente ano. com as cores nacionais.

-Â>s 7 h5. serão prestados todos os, esclarecimentos so- In Ficam dispensados de comparecer no Dia do Reser'
bre o preenchimento da mesma e as conlfúnoraçôes do dia do vista 06 de Dezembro) OS reservisias que residirem em luga·
Reservista, sendo�lhe entregue ainda um extrato dos deveres reg muito afastados da séde do munidpio e sem ligação ferro'
do ;Reservista. viaria, os quais �ncontratão nas agencias dos Correiof!: e Tele-

grafost os fichas�Bilhefe para. fazerem ,suas comunicações por
'i, ----- �'�. ($1; I do o pais, os oficiais da guarni..

escrito, isentos de taxa.. São Paulo, 1 (A. NJ iSúÜI.: I ção f.ederal de Fortaleza, ma:nf
datisando-se C0111 as homena- I daram oelc:brar missa por alma

��' .

O Apresentar·se, entre 7,30 e 8 horas da manhã nos loca.
.

no São justificad�s, par::, todos os efeitos,. a�. �altas ao gens das comemorações dos mcr I daqtieles que no. cumpriment;o
IS de Concentração - Grupo Escolar Santos Dumont, á rua se�vlço ou: aula�, n� dIa 16 Q ... 0zzemb.r�� dos Iescrvlstas que Uns da intentona çomunista de do dever se sacrificaram hero:iF
Ama�onas ou na Avenida Duqàe de Càx:ias - a fim de ser I halam comparecld,o as comemo,raçoes CIVIC33 ?�ssa data, !:?m- t935, realizadas hontem em to-! call1'ente. ,

conduzido em formatura, com os demais, ao Quartel dO 32.0 RO' provado pelo r�glsto na respettva caderneta milItar ou cerÍlf1ca )� ,,,;>, ,,_

ou nO Acanton
..

amento da t.aCia...
do, (Decreto-Le! n. 2.751 de õ-XI940).

10�+'••'+'•..·".".+":�'O:""''YlI!;>:._••+�®O e''($..+"."���,,._+_,,�.,,'U;:':•• <IP.•e
)
., '" .

"
" ", IV) Ao reservista portador de braçadeira com as cores

llIf.

x

2 T;aze.r COTSlgc:.O ce:hf!cado, ce.dern�tamlhtar ou ceril: da band,eira..r,!ac1onal� aqueles .que ,exibam �eus certificados ,ou l �m... i "" ! onG @#& mm: .'

d.�O
..
de._�ua

..

S

...ltua.çao
m

..•!ht�r
....

a res�etJva f.lcha ?e Aplesenta
. cadenída mfhta.r, sera concedIdo bvre

frCl.'-m:ilD
(p:.ssagem

..

de

Ida'11
D6 mdf:!·Fftl!'i.lJ�O BALSIN�

�
ça.o, deVidamente .preenc�lda para ent.ega nos Pos"os de Reco·

e volta,) das 9 horas ás 20 horas, no dia 16 de Desembrú, até no .i'fo<lllr Ullf1íil� ii �Humento, na .ocasmo deSIgnada. . <'

o quartel do 32 B. C" nas Estradas de ferro do Governp (Fe. Médieo Especi@'disia em Doef!'u;as �e ell"i!"nça ...
.'

e da Pélte"1') Apreséntar·se nos_loca!.s de Conoentração. mesmo que dera1 ou Estadual) ou as que se encontrem sob controÍe, con'j Consulto' rio. Rua � de Fevar!iro. ni'.·? (ao lado di!!
não posSua fi(Lm�efitÓ'por qualquer motivo, o certificado, Cll- forme o Decreto Lei referido. . & = ndacao di! "Cuiada)

./
.

. I Puericultura w Regimes aUmentares para crianças de peitll - Aviía-

�ê.TiDJ][:+_�_�•.::-n.:.:'::.=�il':'.:-+�-.�e o(!),':.•�e>":+:�=O;�_l-I�.�.��I����@ 00+��,.Si':.�'4i.�.::'�•• ;f.=+:..=�![��oE1�.�••
·

••���.-.-.:+�:.�.�·.•�0 I milliJses - Siiilis iniantil e do aduUo.- Manchas e Feridas em i19rllt

A�Dja 1.0 de Dezembro do corrent.e

Missa por
tllnas da

intensão
illtentolla

das viem
de 35

À-,No Diá do Reservista (16 de Dezembro)

aDe o
r

ii!

I..

AVI Si o 55

Este lambem se baba por uma

coiherinha do PUDIM MEDEIROS

lPahrica de Produtos Q
·

SITEX s. As"

Está encarregado de obter assinaturas e anun.
·cieiS em todas praças do Estado; em DOIDe desta folha..

lO. sr. A

(()tto w�ne. Pedimos, pois, que lhe seja dispensa
.

da boa acolhIda de semlJre.
,.. ;

São. P�u.do� Rua Marconi l1. 124 .. 5? andar
cóm escritório em BLUMENAU á Rua 15 de Noveoi
oro, 462, Caisa<Poet.a1; 146, Fone 1309.� deseja entrar
em relaç?€s comerciais com ,todas as fabricas da'� pro
dutos qll1niicos do·· Estado] . fahrica.çãO' de produtos ma·

tmfaturados, oleoa, fornecedores de. matarias primas e

l11inarÍ'JS,
.
seja .como compra.dor. seja. como representan-

te em agente para outros Estados.

Abonamento de assinaturas
,

e anunmos
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