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Diario Matutino

Assinaturas- (( :::i:�;âl = ��� '�g:gg
coloniaL. - t:r$ 20.00

N U m e r O
(avulso. •. - Cr$ 0.30

; (atrazado - Cr$ 0.50
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Dr. Achilles Balsirrí - Diretor Responsavel NUMERO 18

. • 'fi I

Sabado, 8 de .Ianeiro de 1944

Recusam a ordens de
Londres, 7_ iA. �.) -

HiI.Ue.r, e I. envul�
ímento �� guerra nu

ír::n-I para que os. soldados al.!.!ll1ãs. t:L,O I'
resisteucía. Os generais alemães Iseus generais estão nova\Jnenij� . te oriental. Adianta-se que o abandonassem ai> suas posrçces por SlE'I parte, recusam a ::UI1l-

em luta 'f3n� consequencia 'do des- «Fuehrer» deu' ordem expressa na Russla sem o;precer,em tenaz prir a ordem c1'e Hitler.

+_:+-+:--+�+:-+-.=-c+-;-+-+ x +-+�.-+-.-�-.-.-+--+ X +-+�+-+-+-+-+-+-+ -+ X 4'-+--+-+-+'-+:"-.-+-+-+

Encontram-se em

plena fu a

As tropas alemãs lutam
desesperadamente

Londres, 7 ,A. P.) - Noticias
de Moscou dízem, que as forças
do Marechal Vatutin que se in
ternaram na Ucraína Ociden-

corno uma avalangc, sendo que
ias tropas alemãs lutam dcsespo
radarnenre para conter o avanro

das rcíerldas íorcas pelo ínterior
ta! e Poloníu, estão avançando da Polunia.

)
+-*,-+-'-.-+�+-+-+--.-. o +-+-- •.-+--+--.-+- •.-.-+

MOSQJU, 7 (5. E.) - Anuncia
a Uníted que está em quasí com
i) leto colapso a frente nazista
Em um ampla setor da Ucranía
Horiental.. As mais recentes ín-

.
fOlj;11'ações indicam que QS na

zistas encontram-se em plena
fuga, 'procurando alcançar as

l_
fronteiras antigas da Rumanía

"}f;7"e da Polonía. i
-.% Enquanto torna-se cada Vf�Z

mais grave a situação dos nazis
ias, as fOJjnl'�ções blindadas e

motorísadas de marechal Vatu
. tin continuam aumentando as

vaptagens conquistadas ;H05 ul�
timos dias. A importiante 'Cstrtl
da de CLércassHlfmola já está

ao alcance cios canhões ' ;1;1;5
íorcas russas, Segundo consta C5-

ire Ohercassy-Perkvavcl acham
se cercados 10 divisões das tro

pas nazistas as quais estilo
ameaçadas de completa dcstrul-
ção.

.

Outros desj.acl.os acrescentam
que as íon/as de Vatutin conse

guiram realizar varias acões na

dírezão de Vinítsa e ao .sul de I

EdáYa-Tsierkov. Sirm.l arieanar.tz I
senuo ampliado a penetração das

Iorças russas no anti�(l, territo
no po.onez, acrescentando-se que
os rus"os já esteja 11 uns lGp
qUilGmdros (:os antigJs 1ími;(�8
russo-p{J!onc[es.

15 mil soldados tombam
em campo de luta

Moscou, 7 '(A ..P.) - Corr: a gi
gantesca ofensiva que visa O sul
'L\ln direçã:J da Rumailia, torna�
s'c cada vez mais criticél 11 !;itlla�
ção das tropas ak.mãs, qu;� ::;::!

acham na curva do Dníeper.
Sendo que mais de 15 mil oít
dais e soldado" a:el1làes fomm
morto� na primeira fl'enk ucra

niana nos ultimos 3 dias.

clefesa ela Yugosfct'viaem

Hitler
e +-••••••••.• (3x 0•• � +.+.+.+••.•••+••• (!)

Terror Pardo
mil habitantes e le,',ü'pm, com

pulsorlamente. pura a Alemanha
30 mil homens e mulheres. O
prefeito da cidade Informou que
cinco mil das habitações de Gn
mel foram destruídas. Os ale
mães ocuparam Gomel durante
23 meses.

MÜSLOlt, 7 (A. P,) .- Uma gran
dê massa de trabalhadores so

víéüoos reuniu-se na praça pj in

cipal de' G0l11�1, onde foi publica
mente anunciado que os alemães

�atari:lm, enforcaram ou tortu

raram, até a morte, cerca de 50

.-�-+-.-.-+-.�.-..-. L) .-+-+-$-+-+-+-+-.-+

r on.jres, 7 (A. P.) - O radio
de Moscou Informou quero almi
rante Doenitz, renunciou ao 'pos
ito de comandante em chefe da

Mar.nha alemã, cargo a que as

cendera em janeiro ultimo. Mui-

Rennnc,_on O Posto
Comandante

de

tos dos desern olvimentos técní
CDS da tática submarina alemã
são devidos a Doenítz. Sabe-se
qu- sua renuncia é !lI/ma CJn�

sequencía do afundamento 00

couraçado «Schamtorst».

+-+'-+=+-+--+-+- •.-+-. 0·-+.-+='+-+-·-+-·-+-+

Os Russos chegaram ao Rio Sluch
L)!ldres, 7 (A. P.) -- A B B. C.

AnunciDu q u'.� as tropas russas

no seu d': 1111;0 r'elo o territorioConcentração Nav'al
r! ,.

bit Estocoin';o, 7 (A. p.) - N:)ti-I \o,rios poníiQs e,:.;twtegiLos da

U I ra ar ciu o "Tid�ing" que divisõ':�s d�! costa da Yugoslavia, para i:1ida-
elite aliadas des2m'barcarum em I re111 uma ofensiva naquele paiz. M" t· r· Pt··

-

dLondres,7 (A. P.) - As radio- barcos�torpedeüos ingleses (k:i� IS erloso ",rime ar a - aVloes e
lissoras do Eixo anunciam que xaram Gibraltar, ao mesmo lem-

+-+-+-+-.-+-+-+-+-+ a+-+-"-�-·-+-.-+-·-·

enl São Paulo todos os típos
�O��J�e��t�'�� :a����lt:ll�a�.�a(i�� ��er���te�i���:��S2eC�I;tA�')el)�DI��N�uBo:.: A PpedemlGa de GrlGJpe Sã\) Paulo, 7 (A. N�) - A poli-
., a mvasãa ria liaHa. Ao mesrr,o '10 rúcheéo-fortaleza. L I cia paulista está as woltas ,CQÍD)
mpo, a radio·emissora de Ber� disse, ba::.eada em infol'ma<;&o l!'ê ' ! um crime misterioso verifi;;ado

1 1 fala com gran'de insistenda Madrid, que setenta e sete na- D i M dOi, hOj,e na estrada da Vila Mariana,
nã \<inêxpugnabilidad'ei das de� vIas, em sua maioria (12 mais d2 Om.lna o un foi enCQntraGo um carro d� pra-
tesas alemãs ;na costa da Framia. dez lrul toneladas, cheganm ti ça parcialmelt� incendiado e

A radio-emissora de Vichy il1� Gibraltar procedlentes do

A1l111-1 Rio, 7 (A. N.) O D.eparta- ral as j)ei1euI1lonias e a broJ1(O�. morto o rr;ntorista, a') qUB pare-
formou que um cruzador e nove tieJ. mentJ de Saudê e .Assis1J�,ncj,a pelleul110nia que surgau C01110 ce assassinado a golpes de fGrro�
+--t--t-+-+-+-+-+-+-. o +-+-+-<t;-.-+-+-+-+-. p:.n' intermecUo da '"Agencia Na- compl.kações. E' �n(\'espensa\el s�ndo mais (\,e um os autores do

ciona],; distribuía o comunicado pois recordar os seguii1tes prin..: homeeidio.

OS Nazistas I P<füssegnem no refe· segui.nte: (A atual epedemia d::! cipios gerais de defesa indivi

I •

d c. grip,e sabiamente já atingiu la dual contra a gripe: ·evitar a ja

Abandonam q o seto��,?S BOrçaSI Europa, a Africa,ê â Amerk:a 'do diga, às noites em cb,J'ü, os ali-

<li .'
.

sovlehcas I
Norte, tudo nos levando a crer mentos imp:ropr:os {muito gor-

"., Londres, 7 (A. pj _ Um por-
não seremos poupados, visto não I duroso. íorteln�nte tempela�os

ta-vOZ naZIsta acaba d,c admitir Moscou,? (A. P.) f\oti�ias

1
haver recursos efidentes d·e acor- ou cünservados) as bebidas al-:

. . vIndas da fre!l1e d_' bat:-tlh:t di- do (om os cmhecimentos atuais cOCllkas, as aQl.cl;\ue_raçê,c3 e CO:F
quü os alemães acabam de aban- . �

'donar uma parte de Kívowgrad.: zem que com a jJerd:t Ja clLb.!2 para empedir a invasão �pide� tatll J;Ó,111 agrupamentos, abuso·

lmpoliant2 cidade ,da zona. da' de Bemich2':, t�stá o cOm,mÜiO! I imica, já tendo sido registracos dos riledicamentos, o abra({), o

cu!'\. a do Dntep:er. Segundo, ó nazista i:11p8Ssibi.'.itadQ et:3 de�cn-' I os

pr{'ín�iros... c.'asos nesta cap�� aperto di: mão e n�.1O espirar em

infamnantc da ;emissora de Bér-: der a lona 12fr':!El de Oil�S- tal. por ISSQ devem S21' cl�mpn- frente das pessoas pr2sentes. Um

liirn. Os alemães efetue/mm,·tima' sa-Vilna via' R:)vno�;.As r;�krid:l5 das as f2comendações das autori plano' de d�f.2S<i fari] ·'de

'l'etírà'da até a ,parte ocidental dO' i:::dorma(,9�S' du..em lambem qU2, dades sai:1itarias ás quais �stão e};'écutar, f',;püusar, dormir, ali-
.

.

1 K·
.

a cidade d,� Ponuey aJia"Jt2 d�, sendo atuummel1tc divulgadas p�, mC·lt.ar-s'c.' sad ia.mente, ing.eriT li-
riJ Ingu.. 1, na zona (. � 1\·l()to-. .

. Bernichv já" f.'l>' €\K'ontra a':) al- lo mdin e pelos jOrilais. As pra- qui�Ó$ (a.gua. suco de frutas) pIO��. .

(� ca:1[;:; dos canhõ':�5 russos. Y ticas re..::omélldadas visam rcs- curar o mcdi·;::o a0 la,;:kJ2c2r, gal'-.-+-._+;__+-+-+.--+-�-+. .
.

.,

Iavanço das tropas rUssas pW�. tring-ir ao minimo p<Jssivel :) nu- garêjar c.om agua 2 sal cOll1ple�
Desembarcaram seg-lte intensament;2 11:] r�fçrido mero de doeiltes (!. a graviclaeb tame'ü,e a garganta e usar o 12n-

setor. dJS casos d,eviendv estar em gc- t;{:l ao \'Üssir, ou capinar". i

na Nova fiu iné "'�+-.-+-+�.--:"._+-�-+ 0+-+-+-+":-+-7-+-+-+-.-.., o ._:__+�+�+--e--.-+=.-.-+ o+-+-+-.-+-+,r-+-+-+-.

polunez, chegaram a0 ri;) Sluch,
nas imediaçõ'es dél lpcalidade de
SaI'li, ique se ,lcha :situada a

oeste da antiga fronteira russa.

.-+-+-+--+-+-+_+-+-+ o+-+-+-+-+-.-+-.-.-+

+-+-.;.-+-+-.-."':".-.-+

o Gal. Zonobio ohefe da BI�

pediQão brasileira
Sc10.Paulo,7 (A. N.) -- Proce

dent'� do Rio de Jal1e;�u e viaJ

j<andu �em {:arro especial, che�
gou hOJe a esta capital 10 Gen.e
ral Zenobio da Gosta, um d:Js Argel, 7 (A. P.) - o: 50 Exer

g.eilerais do nosso �x2rcit� que cito Qcuj:ou parcialmel1t� a P')5i

seguirá pala a fI'ente de batalha çRo de Sa: 1 Vitor,e.

no comando das km:as expedi� •.-.-+-.-.-�-.-.-+-:-.

c.ionaria� brasil_::iraa. Ó ilu�!r� mi Obrigou a refirar-
htar, '.'êlO a Sao Paulo ahrn d�e I d V' ··tinspeciunar às tropa,;; do eX2f.Cl- se e Inl sa
to

'

estacionadas na 2a. g2gii11Ú
Militar, que in1:.�grarãlJ. o ref�
rido Corl�o.

s
II

j

..
•

IneralS
II

I
ESlDcohnOi17 (A P.):�;_,���'éig-en�

cia ondai alemã D. N. B., citan
do uill despach,o. pe TiOqtlio de

hojé,
.

ammcia qu:t lll1l:a divíS!::0'

E.,ni
sua

SegUnda. t';ess�o . p.l.,õn��·1 ln.aiS aDlig

..
O ramo �Cl' econ;J�nia 1

a maior Rll,�rra da histórÚ
australiana des'2mbarcôu na COS.- ria, () Gongnôsso BrasIl,�ln 0(' nacional: A lJliileraç&O qu<� oIus- sQndn (;.<1l1ha p�'l')s aliados
ta norte da Nova GQ.hié, no Cil,. Economia estu,cfoll U qJ.v:st.ãJ da CDU os prim:'liH)S desbravaJm;:s aqudas m::smas matérias
bo Gumbi'.

.

maior 'é.'xplora(i'IO da:; nossa:;; ri- com seus sonto3 .rlw; minas de. mas brasileiras.
�.-.-+-+-.- ...-.��'-,--+

{1lWZaS mi'1,e:rais, apTG\;ando plO- ra-ata 8 d,,,, eSl11cnll·;bs, !! que h�J- Qw� {�SS,,' surto :;�>. deve em bô:a

'etettin I po,.,tas' nO setJtülo ji� s�r a l�ES- jc El['. desenvolVe sobr.:! as ,bas<:s parte ás medidas tomadJ.s pda
,

Bombardeada rUlU inCr�m2!lt�da. SÕél ,pr:)tJ(J�:- l1luito mais sólidas do {:2no, do sr. Getulio V;urgas, é fora de du-.

<'{.' .: ....
.

.'. ias qu�� C!):lstt1w�m, pOrtC-:;"" eh- carvão, do :liqueL da .mka etc. vida. A começar pela propria

l
Londres,7 (A. N.) � Al1U!1cia� ier, uma ,famicação d:: qua'lto () Cr8sce sua importa:1:.:i:1 nad:J�lal, Constituição de 10 rk� NO'Jêl11hr:J

'. '"' _se qu·� gú"\:n
..

des •.·.10.rl11açõ�s .�.k EStado Nac�!Jil;:11, h'l11 a:é boy� qúal1do di�rirml�n'l':; novas i:adus- (.artirros l"t:j " 144), toda uma

'.

t

� 'boil'íbard8ir�s 9a RJ\F., . iltaca-I reálizado, G2SSl" camp�. irias se orga�liz:::lll1 para. :;laba- séri�"" (k.� dis[li)Siç:i'>,�3 legislativas·
rlllll

1'.e:;a(..!an..�1e.
�t

.•e.l.l.'Cl.d.. í:ld�, t:.l�l�S-.'
Com d:eho, 'i1ssistimo3, n:)"

U!-ll'aCãO
das .'lossaS . matériüs pri- veiu (ír(k�iElr ê facilitar enorm:�

tTial de St Hl;l, na .1A1�mi:lnl;a'.I' tin.l�iS anD�,.a um.' ... r
..

,:Sf;�ll·ginM.Mü l1l�S.;. e. cr,�s.,.'c tan�...h.;'J.ll.· li

..�ua.
im- mente a explaração do ;mh-�.11f)

clma:nte a I ,t'é' IWSS1L�"-. " ;' .'.
do p,ode :;;'�i' OO:lS1(L�rad,o o pcrrtancJa. mt�.r�<tGlol1.a.l, tl'Ualldo 'Rcco,nhet:mdo

.,

.

,.), .

._,_,,; .,.; �.�.�:.\;'�./:-...,}::/
".'

.... �., ". ".": . -:":.:., �.-': -;'; ...:,':':J.! .�: .: ...
-

:.!st" I direito de jJPsquizal" minerios,
C.)I�l conccd:�n;lQ a industria favores

pri-. e auxiti:Js d::: toda nat11f.'eza, o

Estado Nacional -criou as pm-
missas para qUê a exploniçã'D I
dos minérios brasileiros' S'� <l:ll"- I
ganizasse em grande escala, nos
mais diferentes pontos do) pais.
Propôr agora '),Ovas medidas d2

.fomento, significa J:;ois ratif.L:ar
essa politica, porl\u:� vL:;â sim

plesmente acabar ilma estratura
;.:.";,, '.���'�h •." .. �,." iã está lançada,

"A:N,

No\,a 'Yol'k, 7 (A. P.) - O SUiJ
SecretariQ ela Marinl1i:l, aeclnrou
num discurse,; que,Js Estado�
Unidos oonstruiram 65 porta-
aviões de to.los o;,; tipüs.
+-+-.-+-+-.-+-.-+-+

Inspecionou suas

forças
Londres, 7 (A. P,) - A D. N.

B. acaba de informal' o!iciahnen
te, que o Mur8chaI ROlllmel, a,:a
ba de inspeciollar as forças al::
mãs que Se! acham' na Ho!and'1.
.-.-.�+-.-.-+-.-+_ .•

O 5� Exército
ocupa

MOSCOU, 7 (A. P.) - Anuncla�
se nesta capital qu::'! :'} vio!elltá ;.�

gigd"1tê'iC'l ofcnsi'la (lO G;:'ni�l'éli
Nicolai Vatmi I em direção a Ru
mania, õbrig'O:! os facist�ls dl,-
mães a Uma retirada s)br�' Vi:Jit-
5a.

Evitando explora
ções" do. sal e

assucar

SIão Paulo, '7 (A. N.),"':':':'·A P,re
feitura 'Munieip'i1,t':'dà CI-1a:d:� d

Caçapava, com Ióú\'a\��l intuito
de evitar exploraçõ2s, passou a

Vendf-,l' eIà 1iH�sma 'assucar t' sal
ao W<�ç.o determinado Pí'!ID St"r
viço de Abastecimento do Esfrfrlo
de SM PaulQ.

..

�.-�.

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



'.
{.

,_ .. "';r�1{
}�,

•

r(jc�a --Iá Unha - Minimo 5,00
, "".--.....,;,-_".",:_- ,�_ _,,,,;,. :,"!"Sd=:�1 -=-= ._ ow '"' > �__,.______ FaçO saber que 'pretendem: ca·· Faço saber que perante o !rI

Te'.

���t����aI57 ·r;-......==--V-e
.......

n�d'�e---s
........

e-......".,II NEGOCIO rli I Com p ra -se I ��:t��r��!�Uds�l�o�;!��11 �llt���: gBt.�:N;�e���{s�tth�i�Ct'r��H�a�1a
. __ M=. • r.o:- se embro e 19_2, 80 eIro, ononoml e J8 ar na 91: 'Diretor-PrOpTietario .

n �:. 1 �

d' d id d. Vende-se. em HAJA!. duas lJUmnramos
.'

Motores e e- operarto, domicilia.o e resi- Ele, com 23 anos e I a e.

;Olicina PrOpr!ál -maqulnas de escrever, uma Por conventencte vende se
'" ..,,�, .ados 1:> 990 V d�nt� no �og'ir 0S:f?18, neste brasileiro, operarío, solteiro

Rua 4 de Fevereiro, 7 HIN {Ideal), outra Undervood. um Atelier Fo�ogfafico no trícos, 11Sd,( OS, (G....... . Dístrtto. fIlho Iegítlme de AI· domiciliado e residente em

I Tratar com J. de Afaujl) melhor ponto da Cidgde, com em bom estado. Ofertas Iredc Godrf ch e de sua IDa· Garcia, deste Distrito, filho
Abreu, á 'rua Lauto Mueller, rt'eguezia feita.

.... . {t Comp. e Im1. 'Valter lhe]' Durvína Oodrich. Ela legitimo de Raphael Bononí-

1.26. (Em It3:�_
.

_

Intormações.OTTO WILLE. rj I
. l' t R f Á

.

natural deste Estado, nasclda mi e de sua mulher Barbolo-
I �-

i")e lHlH : I. 1:-'-..
no dia <19 de dezembro de Dia Bouonomí. Ela, com 22

,. VENDE-SE uma Maquina

I'
.

��_.

�Il
1924, solteira de 'proí'issão anos de idane, brasilelra,

de Escrever,. Re.m.

iíngton com Pro'cu ..r'·a ...5'e SedQ Iilatelistu deseja domestica, domiciliado e re- domestica, solteira, domieill-
carro de 29 cmt, em ótimas comprar coleções sidente DO leg,H Garcia, nes- ada e residente em Brusque
condições preço 3.000,00.

.

(albuns) de selos postaes te Distrito, filha legitima de filha legitima de Velentün �tIntormaeões Oito 1\ille
wc: --===----.

Ofertas sob P.F. 98 a Leopoldo Prebianca e de sua Hei! e de SUIl mulher Emi-
I',Procura se cornorar uma bate mulher Pauíína Prebíanca. lia Heil. v

. /

J M·· I O" reúacão desta folha. d tVende-se uma Vitrola- ar- na para azz- usicar, terias 'y Apresentaram os documentos Apresentaram os ocumen OS
- Colaborações recebidas não mario fabrica ção sulssa, com para Jazz a redação, deste Diar!o. :::::---=::

'"

1 exigidos pelo artigo 180 do C.()# exigidos pelo artigo 180 do Co-
serão devolvidas e fica SUa pu- 3 molas e mais 35 d

iSCOS'j
----

I' I
i digo Civil, sob no, 1, 2, 3 e 4. digo o-n. sob nO L 2 e 4. 'Si

blicação a criterici da direção. Pre

•.....•
ço: 1.200,00. In

..
r. o.wm« proc.u.ra

se

aIUg.�r.um.a ��sade Precisa ....se 'Si alguem tiver conhecimento de alguem tiver conhecimento de
moradia para famIlIar de ;_, peso � S existir algum impedimento legal, existir algum impedimento .íegal,

-:- "Cidade de Blumenau" não
,
Vende-se uma propriedade soas a�ultas. lnforma�ões com

."•••u acuse-o para fins de direito. E, acuse o para os fins de direito.
se respnnsàbillza por conceitos

em Salto Grande, Bom Ponto. o Snr. Zander na. fabrica de sr- Precisam-se Oficiaes de paletó para constar e chegar este ao E. para constar e chegar ao Co-
emitidos." em artigos assinados. 1 t f t d 1>1r d S hlCasa bôa e nova, é perto da e a.o� e ma elr� DC. ossma Iníormações com, Freimundo conhecimento de todos, lavro o nhecimento de todos, lavro o pre ..

.

'

..
'

Industría S; A. ,1f; Salto Gran- cher a Alameda RIO oranco, 2 Kuehn.: presente para ser afixado no lu- sente para ser afixado no log.:n1
0.... :.·.·....·

....
·

••+++•••• ·H!.1 de. O terreno tem a superfl-
---

Rudolfo Sprengel - Encano. gar de costume e publicado pela do costume e publicado pela Im-
de 1.100 mZ. Grande estreba- Procura- se uma governante imprensa.

A
r f u- . f F"lh' ria. etc. para 2 meninos de 7 e 8

snós'l BJumenau 5 de janeiro de 1944VO '. ···mae.. ! a 1 'Tratar com o sr. Gustavo Condição: saber lidar· com _/.1_Ju 9 a-se Victorino Braga
TOOA� DEVEM USAR Krleck em Rio do Sul. crearrças, falar perteltamente Oficial do Registro Clvn.

--- o portugues eser Catollca ou

.P·lu·.. X··o-Sod.at11,·.n·a Ao praça de UI.OOU.co Cralzeiros Protestante.. Ordenado Cr$ Uma Casa de Negoclo Situ. �-+-.-.-.:�.-.!-'-.�- ..-:.:o ._._.:_._._.l-._"_�__'._.

u! Vende· se um lote de terras 300,00 por mês p mais a via- ada no Batro do Garcia (Oar·

1 1 K h C Acom 602.500 mz. sttusdo dís- gem pura ao Rio. - Cartas ela-Jordão): a referida casa ece aGem· uenrI-C ....,
_ _tante 10 Klmts. da Empreza com reÍerencia e retrato á pode ser ocupada de I' de � .. 1_ _

üarciq no Caminho para a Dn(.l, RutIl SeHpg, Rua Carne· J' d' t B'_UMENAU...1 RIO
aOe11'O em IllD e. �

Nova Russia, Garcia Alto, rino :'l!. 64·66,. Para tratar com o proprie.
com multa planh:ção de' to· tario. Torn3.mos publico que os portador�s das Debenlures
das qualidades de viveres, Procura·se um Soeio ou C8- Re-rmann l')3chtlebem referente ao segundo semestre dA 1943, poderão receber
paste, boa e nova CAm co pitaI para eXplol'ação de ma· Rua 15 ,te Novembro N' 14. ou mandar receber por inlermedio de pesE'ôas de confian-
nerta de telhas, psü'etaria e deiras, exist.e·. uma Ser')aria ça GEl juros, apresentando e Coupon N' 15.

.boa ilgllll. [<('mio ainda eober· bem instalada em pleno Iun- ®.<)+i> ge
Ao mesmo tempo comunicamos pue 31 de dezembro de

to (je nHitu quasi Vil gem de cionamBnto (Capacidade men- AfINADOR DE peANO corrente ano foram sortendas as segt1int�s debentures.
50.0.000 6J2. �

com madeira d3 sal 400 du�ias). E' pf.ojetada Ofere�e seus servicos á roa 32, 47, 56, 89. 115.11.9, 123, 138, 199, 211, 234, 250, 366, 3';'2,
pela suacomprovaddencácia l?l; quahrlaue e lenho. Preço a cons.truçao de maiS uma. 15 de Novembr6, Ectificio Oar. 373,447. 45éJ, 504, 5ó4, 594. 628, 939, 941,989,961, 721,733,é mu�t�aJ:c��:d:Ôl1if:;: ser

I
fIxo!

-
.

Serrar�a eo! bom lug�r, PBf& cia, sala 5. 800, 807, 965, 915, 931, 957, 996. .

. .Informfl çoeg ., com o Snr. R qual eXlste.� RegIstro, e

I __ . .. _ -. . .. I As ID8smas poderão ser resgatadas em- nosso escrifó.,:.,
.

fLUXO SEDATlNA . RICardo ScneeHPr I
preparos. @�••��,U9..· ••H�·• ..,..�0 rio.

.

. ,);_
Encontra�se Jffi- toda parte '..

Rua 7 de Self>mbro No. 9 Informações com OTTO
A T E N ç Ã O Blumenau 31 de D6zernero de 1943

L' D N' S D "7 de 1915 OU com ü propritiario fi(!nri- \Y.'ILLE, Oaix9. Postal, 98 -I .

II
. 'TECEI '\OEM KUENRICH S/A

•
�C, ..

, .. .L. n 6
qu� flaGS iá UltSmo. Blumenau. AnunCIem Deste DJARIO .

A Diretoria.
. I'

0.+••••.++++�•••+.......+.ex: 0.�.�4>���<}+••••-#>��.?+.ex e.-$'......� .++++.��+-$+�+(!)X 0.+••�++.+� .+ ...+.+••••®

'Gircuns
.

i
MP

O nta tari a

Distl�ibniçio de 31 de D(�Zenlbro de 1943
J

• .:í "

•

Oferta
An unclos nesta Secção Cr$ 0,40

Assinaturas
Anual 01'$ 60,00
Semestral' 01'$ 35,00
Coloníal o-s 20,00

. Numeras
Avulso Cr$ 0,30
Atrasado Cr$ 0,50

Emprp.ga�lie com vantagem
para. cornbater HS irregula
ridades' das lnnc ões neriódi·

.

cas· das senhoras

La Calmante e regulador
. dess('(s funções

FLUXO SEDATtNA

(Oll REGULADOR VIEIRA)
A Múlher Evitará Dôres
Alivia AsCólicas Uterinas

Aprovado pelo Snr. Fiscal Federal em Porto Alegre

Pontos

Prefcia.Blumenau (saldo)
(parte)

AntiguidadeConti .. N. 59 - H�rmann John
:t » 79 - Aloisio Miéhels

pór· Pontos com juros cf. Decreto-Lei N_ 4. í 71: .

Conti. N; 876 -- Contr. de emprestiino Bltlmel1au
» » 838 - Maria L. -de Azevedo Florianopolis
� »930 ..- Carlos May Jnr. Jaraguá
l) » 259 - Contr. de empres!imo Blumeaau (parle)

Rescisões r'eguJamentares cf Decreto-Lei 4.171 (30%)
283j42::S, 801 4241, 815 4253, 949/4238, 1099j42ó2. 383/4252,
352/4274, 953/1226, lOl/4Z34 Cr$

»

Cr$ L9DO,OO
» 1.500,00

(saldo) » 1.500,00
» 5.000.00
» J5.ünO,Ou
» 7.-500.0U

Prefc1a.
14.940,2
14750
14.623

1.362} 10

f,
\

('
\

1
,.

N. 4066 - Walter Voss
» 4125 - Victor Krepsk�T
» 4456 - Guilherme Becker
� 5794 - Pedro SilVEmo de Oliveira
:l> 4206 - Franz Nietsche
;;. 4312 - H. VFílJerding

4361 - Eugenio Schinalz
4323 - Francisco José Rmter

.»,'4180 - Emilie Blomeyer
�'44:.17 :.:_ Rud. Milc!mer

.

:o �42()7. ----' Reinaldo Maas
:4325 -:- Curt Brehsan

» I> ..•• 43!)_S-::"'" Jorge Ooecks
'}} .' »5046 � H. Wil!erding
,.. »5671 H;.\yiIlerding
". ..,.1> 5726 _;:_; Co(ltr. óe emprestimo
) » .5721 �. Osoár &ross
}) .D. ,5139 - FredY.W�chholz

ResCisões regulamenJare.s':43fl,{.'4t?14, 5792, 5053

Total distri·buhl-Q�':l�;.!�:.hoje neste

SDc.i6dâ:dj��'n:Comerc jai
,,' 1;·"'··;':

.

,1'

Blumel'iau (saldo) Cr$ 10.000,00
Biumenau (parte}» UJOO,DO
Rio do Sul' (saldo) »4:0DO,OO
Blumenau » 5.000,00
Blumenau (parle) l) 24.000,00
Blomenau (saldo») 5 5DO,00
}uinvile » 5.000,00
Rio' do Sul )} 5.000,()O

.

Rlumenau ;, 5.000,QiJ
Joillvile » 20.000.00
Blumcnau » 5�OOC/!O
Rio do Sul » 5.{}OO.Ou
Joinvile (parte)}' 11 ;000,00
Blumenaü (parte)" ó.5ílO;oa
Blumenau (::::!ído)" 3.000,00
Blumenau »

. 7 too,OO
Hlumênau » ·12.50fí,OO
Blumenau » 3.000;00

.

. (jJadej »T2,209,4(1
Estado Cr$ '·9.64·4.000,00 à 673 prestami,stas

Una., - CorrespDliuentes

Antiguidade Prefcia.

Sorteio
» ..

»

Serie I Prdcia.
9.7·17,4
9.746,5
9.592,9
9.572,5
9.505
9.370,5
9.333

Prefcia.
Prefcia.
7.223,5
7.199,5
6.96115.

)'

»

D

"

Sede II
S.::rie IrI

}}

»

.

I

"'e S u, a
".",', .. '_.
.. ..."......\' .•.,.

Registro tivil
Habilitações para Casamentos
Edital. Edital

prensa.
Blumenau, 5 de janeiro de 1944

Victorino Braga
Oficial do Registro Civil.

Excursões Sensacionais

Uruguay·ArgenfiIlla ..Chile
l' Excursão ao Rio da Prata

3 1/2 dias em Montevidéo 17 Dias em Buen!iS AiI"es.
Duracão da Viagem 26 Dias - Incluindo Passeias

.

Excursões e Diversões Cr$ 2.950,00.

2- Excursão Urugay-Argentina-ChiJe
Excursão Monumental Atravez os Andes e Lagos
Argentina e Chilenos com Excursões Passeios e

Diversões.
Duração da Viagem 35 mas - Cr$ a.nu,QO

Partida de Porto Alegre em 10 de Janeiro da 1944
ir: nr"n-lerAgencia Mundial de ViagensLXr BuI Cambio·Passagens-Excursões

INroRl\iAÇÕ�S - PROSPECTOS - INSCRIÇÕES COM

L. DUo laszinski - H�:i�!�D::;:'::1 BLUMEHAU

r
� : ,

.'

Ji

_"I _)

i
d nO. c ia ptF

Vende-se Locomoveis
Preço .1;
20.000,orY
22.000}OO
25.000,00
34.000,00
50.0IO,OO
'40;000,00
28.000,00
26.000,00
48.000,00
46:000,00
.46.000,00

Marca D9talhes
Paxman 12 H.P.E. vertical, movo ao lado
Robey 18» movo separaof\ da caldeira
Robey 18" movimento 1 ,'baixo
Robey 30» movo por babo oezo 4.500kg:
Claiton.Uncoln 42 HFE pezJ) 5.500 :'. ('ompleto

'ILidgerWlIOd
40 H.P.E. grupo a vapor :ompleto

Mar�haH 22 » grupo a vapor, QIDpl6to
rtobBY 20» conjunto semi.tLJ
Lanz 32» em otüúo eótado, cürr:pleto
MafshaU 30 � reformado de novo
FlexmaD 30 » idem

CALPEIRAS:
"1 caldeir!i tipo loúomovel de 58 m2 de superfície

de aquecimento, completa e reformada 68.000,00
caideÍra "Ciclope'> multi·tubular 45/50 H. P.
muito re�\)rçadl:l. 55.000,00.
cald€dra horizontal, muW·tubular, usada, perfei-
til, 50 a 60 m2 de fluperficie 7 120/150 li P.E. a
seI reformada antes q_a. eótn,ga . 60 dias. 110:000,00

I caldeira vertical alema fi vapor de 9 R.P.E. 4 ffi2 12.000,00

III ca1deira de 12 H.P.E.. 5 m2 80 S. pressão 14.50000
caM.eira de 6 H.P.N. em estado de nova 7 m2 80 S. 20.000:00

Iníormações' OUo WiUe, :Gaixa Poslal 98 - Blumenau

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A tün()s' os funcionários o. opPl'árjDs. à�.8ta preif'HuTS,
desejo um feliz AnQ Novo.. L

•

Espst!) de todos, no decorrér de �944, a mesma. deli.
cada. 'colaboraçã.o qu'e ma emprestaram no ano que 110je
se finda, taabalhando com lealdade desureendímeuto DO

Íntel'f'sse da eoletivídade qti� tenha II honra. de governe r.
Que Deus acumule de tBlicidades, quanto esquecendo

os seus pro pcíos interesses, se sacnüeam pelo bem estar,
pela gl'aIllleSll e presperldade: de Blumenau.

Blumenau, 31 de dezembro de 1943
.'. Dr. ALFON,tO HABE - Prefeito

(a. s.) - Bruno HieldebrsDd, Azail' Br8flüo, Hercíllo .-.-.-.-.-+-..,;...-.--+o'Í-.:-+.....- ..- .-+-.- .. --�

Wagner, Alfredo Kaestaer, Oswaldo Oling&l', Affonso Farl- .

nhas, Oartos Krumenauer, Nelson Luz, Hernaní Perto, An
tônio Fer reira dtl Silva, Annemarie Tec.henfin, José PSI'f�jr6
Euric') Zwicher, Fp.Jix SChWfil'fz, Alfredo Rodrigues, Arno

IGiehw, Edhtnunuo Silveira, ,de Souza, Olívla Alice Schnal- M�nistéFlo da Glserra
der. Ouilhflrme Krumenauór', Fúlviu da Costa Neves, flUre· 5a, RtlS'h'ill Mmtar - 51.'1. Di"li2ão de InÍi!lltaria

. do CarvalhJ, João. Pas(.lualinl.
.

1\ L (rIO X A II t f' A !J fi
e••••••••••••••+.......® (onturencia A"hnhlislrativa para 1944

E d ,. t a I 8ARBEARIA
De: ordetu do':Sr, Prefeito, convíde 06 contribuintes

. -

I _ fk\l") núblico, pelo presente; que se realtsará no

abaixo' RelaCi'JnadoB 11 comparecerem na Tesoura.ria, 8flrn
.

De ordem de snr. Dr. Prefeito, turno p{lbH�,o, que no Qllart,,[ dt'sta Unidade. -os 14 (quatorze) dias do mês de
de saldarem. seus debit0s Eôbre

.

Imposte Prl.!dinl, aré o día. mês de }ANEIRO serão arrecadas nas te�BOU rurías da sede -Ianeiru de 1�J4<{ às l4 noras. a concurrencía iidfilinistr8tf.

,) 31 de jâneiro.
.

e tnreudenclas distritais, o imposto de Iíeenca sobre auto- va vara o fU!Hdonamento da.- B!ubedria desta Unidade.

''fi Termínsco o }JrI Z0 adma citado Herãe· l'xtreidas CSl'· moveis e camínhões, referente ao corrente exercido.
-

II - Os requerimentos de íascr.ição serão dirigidos
lidi)cs P81"1:1 a devida CÓ1'faI1Q8 excuU'vn.'· .. ..' Os contribuintes, que não satlslazersm B€US pagameu 110 Sr. 'I'en. Cel, Cmt, e Agente Dlretor, e Serão recebidos

Blumenau, ern 3 de janeÍro de 1.944. tos dentro do prazo IHJÍma, poderálJ ainda faze los nos Iletitê Quartel até 1.\8 16 (uezeseís) hnras do �i& 13 {treze}
.

Hercillo Wagner. .

'

mêses de Ieverretro e março, acr éscidcs da multa de 20,(.1 rle Jllflf'Íl'O de 1944, acompauhados à03 demals documentos

,
'.

. .

.

Te-soureiro Municipal,
,

. TefIDinado!S os prazos acima citados, serão extraídas cer-I exlgldos.Alberto Bremer, Alberto ,Viébranlz, A!ircdo Berndt, tiriões_ .pl.Ha .a dvl.íae oub esuca
.
exsculíva.

.. j • II! -- fonH:c!.3re� aos jj.ltere:�Ba�o�, ,BD Quartel desta

ArilônÍo D. AtVHB, Antôhio Bíttclbrunu, Arnoldn ScllMk, Au- Dll'stofla da Fazetda de Blumenau PUl J de janeiro ] Unidade, (i:;; i. Get;.remmentOB ne cessartcs.

gustinó Mane, t"-arlos Bronnemann.. Cristiàno Gude,' Cluh de 1944.
'

lV - P�fll ? iUliIcriçã!) deve o eandidato sattsíazer,
Náutico América, Erico Schiephorst,

.

Ernesto KiuEteu, fl'e. ALFREDO KAESTNER _ Díretor em principio, uns segulnt ..... ;� requlsitcs:
uer+co Feldmann, Fréderrco Grlirnbow, �iúlbf'ruJe J:;.udwig, I' - - ser reservisf.5;·

,

Helmúth Berndt, Herbert.Gracher, Herdeír os Frederico Rat. t - ter vigor fisico, ol)!I1pro.v;H�o por exame médico a

zlaU, Herdeiros YVUhelm,' Renemann, IaácJo. T,avarE;_s. I�ab�'l' ser nroceílidf) nest1! Unlda(h:>; .

la A, Wandt, .ToBo DorlHugúS C1J6?h0, FãO LUIS) Jnao $llwn
.) �)- *��-.• -- •.• - .•-.-.--�-.-. +----'(0--.-1-).

- ter {dóDeioade mortd, al.f'siHI]O p?la Polícia Civil;
1:8, Jit13é .B"eí'nardes. jüe.ê SchmitH, Laurlndo 1V1�urpalln, Leo.. .� . � _ súbmeter SB a tOGtlS as exigBI1Cii3s do contrato, im-

poldo Batista; Machado Irmão.s, l\l!indd Fruncísco, Mande! I AUTO' VIA�A-'O TAIOEN�E I póstos �ela Unidade.
'

José Tobia�, ivlarhi farbení Paumch,�Martiüho dos Sanios, i .' "','
.

. � i Quartel em Blumenau, San/u Gat;1fi.íJ9, 30 d(.\ DeZ€IU.
Max Plsta, Max Reif, Morltz Haertel, Obwaldo Passlg, P8Uc .

+1 +\ I bro de J943,
IQ Frifzt1cho, Paulo Laug sr., Pedro' fnro{cí) Rod{ll!o ,Efikel

I'
CHRISnANO PAULO DE CM�lPOS BERGO

aso, Santüigo GtlInÍn, Seferiao' Cardoso, VV8. OlmicÍoda r .\. .

.

20, '1't�n. L.'Ex., AlmüxarHe � AprOVle.Íonador
..Bertoli, Vva. Lnízd Dietrlcn;3 Fiihos e Ande Dictrich, Vva. _. )h) Ilíu Ir) (tl"lllze) d!� Dt'z1:�uhro, •

ja,C.obSt:\Il e Filhm1, Vva::Ul1a Paruckel', Vv�. Augusta Rnl· I {;lltl'mi tt� ;1I'{- 15 (lt;, ,:Jalji-;iro do I .-�-��.-'>-.-+--�-+-+ {) .--.--.�.-+.-+-_•.�•.--�,-.

_�ã\J; W�Mem):l! L8n�e, �illy !rapp� .çwrIos frederic1, Diu·.' r pl'oximo ano, faremo,", <t:-\ �;t'gHiH-
. i

. .)" . e. Udo �(lhmltlt Frldolmo Tl'nHwel!er' ..... t' ...
.:J , , -l'i" Y l:i.t_;e ll:-':,-i .,�'. _

.' @•••+ +++ ,H� .' 1 c I
,

.'. Decreto-L.ei N. 101
.'.

i SAlDAS DE TAIÕ SAlDAS DE R. DO SUL i
O Pref�Uo MÚóicipaí de Btuwenáu. na conformidade T g:���f;f;:a à����!t�:a i

, do disposto no 3rt. 12, item '1, d·o decrPlo' lei n. 1.202, du • Sexta-feira Sabado ...

8 de RhrH ne 1939 e 1WS· t.emús. da Resohiçãu ·n. 587, ne 9 1 . N.B. _ As saídas de l'aió serão ãl!i l
.....: .....,....

';.

dt1(e}, dezemnl'o .

de � 943.,
- do' C(mse]�o Ad.plin

..
istl'utivo dü Esta. '1 8 boras (13 manhã, ás de Rio do Sul .�'- I ás 1 t horas. I

.
DECRETA' • JOÃO MAHOFER ..

Art 1'·.;_ Fie.am nnulrdú;� os remanecentes das dota- . I i . I
ces '{ '34'2 e B �34·4, dI) Orçcimeu{o vigr.ute, fespectivamen-

'

.;� (•.:..... -- •. +--0<} - .._'''-'t_:_.-+-�- .-*-� . {,> �.
'no valõr dI:) ür$15.(ú33,50 e Cr$300,OO. pertnzendo .0 total .

Cr$ 15,933,50. .' .'
Art. 2',-':' Com os recu:r8úS prüvindDs das anulações a

ti Bf1 Nll't're () 8ft. anterivr, fíCUilZm hbaIGS C'::,élHo.j 'espe.'8 I' d d B f" d ·'d M d' Ltrla'1s da igusl_ importaüeiu, rl(l�,tírHldos das Segllinte�::Iíta. DG B a B ODS lGIa opa e a BIra I

, _

10.50\),00 Compra e Venda de Madeiras para todos os fins. jé

deBpFzas com lnHuguraçao '

"

.
. ....

ú'agua e),.' .Rua 7 de Setembro - BLUMENAU � TelefDn& 1248
. , .

.

Cf$ 15933,;)00.435;50 m5ztJ&W ';iIl>iiÀwwtli!lll.U.!I�_li&CZ&J=Q1t.Mlm� e ". ?_.'U9 "e$····,... •..··++··++·*···®

Ar!. - Este dncr€fo lei entrará. em vigÔr Da daht da .,.
•
.. .

:e I !�i�ft�!· ���;j�i���·d�E B�����i��."!'�"l4"��t�!�:;""ru Uma Gompanlna Catarifie11se fará agora o seu Seguro I
"SA N'\,TA CRUZ"

'

Aviso, importante aos Snrs,
Contabilistas!

De
.

acordo com o artigo 39, do Decreto-Lei 11. 4178,
dê março do 1942, os Peritos Contadores, Contadores, Gusr
da.lívros e P.covisiorw.dos que deixarem de enviar 08 seus

titulos ii Divisão do Ensino Comercial até 31 do corrente

mês, para apostila '(� obtenção de numero de ordem de re�

glstro, terão. as vantagens asseguradas .�elús �enclonados
títulos cassados ti partir de 10 de Janeiro proxnno.

So!icitBffi informações, sem compro�is�o.' li "Empresa.
Intermedíurla', de M. L. Arnujo, estabeíeclda a praça {5 de

novembro, 23 - !O andar - sala 4. - .Caíxa Postal, 195 -

Telefone, 771 - FLOH.IANOPOLIS.

\

Ed
II

I t a I

·-E·DITAL
-N�JNiSTfRiO DA GUERRA

&&2 MZE J

Sa. .Ragiãn· f<U}ifür
.

- Sil. DivisãD de tl!la�ltiH'ia
32' Bátalbão de Cllf;i!tlUreS -_ Sei'viço da Aprovisifjnamen�o

Venda de Resíduos
, I - Faço �Hlblico, pelo presente, que se rea1isará no

,Quartel O.esta lJiJiàade, aos 10 (dez) dius dI) 1')e3 de Jall!éliro
de 1944, ás 14 (quútorze) horas, a aplil':,ção da.s propostas
de prúçi.lS, pata uquls1<}àu ...los residuos do Ruucho' desta
Uuidllde. .

Ir . Ai, pr-op;Js!a15 de PiSÇO§ serão. recebidas nest�

Qua'l'tt'l até ás 9 (IlUve) huras do dia 10 (dez), e virãD em

6übri::;cart�G hiCrHIÜl.!3, dirigidas ao Sr. Ten. Cpl, CmL do
Batalhão.

.

. IH - Fornecerei aos i"::teres8ado�, no Qwutel degia

UrüdauB, us esclarecimentos Dt>epbfárín):;,

:"Quartel em Blu!li(;,lli:m, !!.:sta(i(j {Í(' Santa C;ittil'iflll, 30
Dezembro de 1943.

ClIRISTIANO PAULO DE CA.rvu-os BERGO
20 Teu. 1. Ex,. - AlmoxllflIB . Ap:,oviginnaóol'

c O H P A N II I A DE,' fi E G U R ,O § GERAIS
Em poucos minutos a nova receil!l. -

Mendoco - cciineç" fI.' circular no SaJlgue.
.

aliviando 08 a�cssos e os ataques da asma.
011 bronquite. Em pouco tempo é possivel
tlimllir bem. respirando livre e fll�iIU!ente_
Mertdaca alivia-o, mesmo quo o rn.:.l seja;
anligo. porque diGsolve e remove o mucus
que obstrilE! RS vias t!'spíratcrias, minanuo

,

,a filia energia. arnúnamlo sua .aúne. fa
zel!do-o sentir-se prematummente velha.
M.."<i..�o tem tido tanto êxito que 8e ote
Iere com a garantia d� dar li\} paciente
�egDiraeilo !IV! e e faei! rapidamente e COlIJ
plelo .lilh·io dI) oofrimenfo da .asma em po.!!
c·m; (!las. Peça Mem:lllltn,. hOje mesmo. em

I qualquer fm-mácia, A nossa garanti!!. "é ti.
'5Ult malar pl'fitl'?l}UQ. :�

! �R '&Mi d 8 AA Acabrs COIfl
�í� 5:�"a.� "'- ri Q:smQ.

I JUJlJilA TAMBRM .P.. Cr$ Htao
..

l®·····················e
AnUI1{;lem lle::He diariD. .'

'.
. Bruno Hielde!)J.'ullIÁ

D�ret(jl'" do Expeúieuio e Péssoal
Opét"'a em. Seguros coretra Fogo, T1i"an�J)()1:"te§
Marítimos e Terrestres te Acidentes Pe§soa�§

C. A _P I T A '[ ,., Cr$ 4.,.000 ...000$'00
Séde á Praça 15 -de Novernbro, 9 M 1� andar

.' Florii.tU(fpolis Santa Catariu#j
,

Coixa 'Posto', :�OO Tejeione� 1421.

Endereço Télegrafico: CRUlSEGUROS
.

1, Agenfe,\local: COMPAN,�IA COMERCIAL SCHfiADER

ISllcurs1lis,
e Agencias: {igUARo! T� : � L o = � b� rDoE AJI,A!l'uI::&Ii1 {}

, ,'.
. AtUill1'BS EM TODAS AS ClDADtB no B31ADO

.

sional

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

Allslnaluras' ( ::;:1iiàl = ��i �g:gg
( COIOmilL. - Cr$ 20.00

U e ft (avulso." - Cr$ 0,30
lO U m r v : I aIrando -- Cr$ 0.50

�m primell'� IJ.l9ar� II or-ctem, porque

na desordem nada ile constll"oi!

GETULlb VARGAS

DE BLUMENAU
O ARAUTO DAS, ASPIRAÇõES DO VALE DO ITA.JAII

BLUMENAU Sábado, 8 de Janeiro de 1944 III
'

Dr. Achilles Balsini - Diretor Responsavel
.

III
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te�mn���a�ei!!�je���is� t��i:�I��cf��O eq�í���ta��e s��ent:�I��� �n�ji�anv��ea:s�r������sse:�t A �oa al1lmentaçallftllo em aVllcultura�·de cultura facil, mas bastante com 3 a 4 eeníimetros de pro- da II esta segunda carpa se faz
.

.

.

exigentes quanto a qualidade I fundidade, distanciados 80 cm. a iadispensavel amontoa' para
.

.

'.

da terra, que deve sei fresca e e os grãos de 20 em 20 centí- dar, firmeza ás plantinhas e pa-
íertil. metros nos sulcos, para as gran- ra conservar fresca a terra em E' na boa alimentação que as

Em S. Paulo cultiva se prin- dés culturas em que se ernpre- volta das raizes; aves, sejam galinhas, marrecos

oipalmente o chamado "mula" ga o trabalho rnecanlco. Para A colheita se faz cerca de 4 ou per ús , encontrarão o mate
tinho", que é o mais apreciado as pequenas culturas e as hor- a 4 1/2 mêses depois da se' ria! que precisam para a pro,
sendo pequena a cultura do tas caseiras, com o trabalho' meadura, escolhendo-se para dução abundante de ovos e de
"feijão preto", desprezado pela manual, planta-se em pequenas isso um dia. de sol. As plano carne.

sua má aparencia quando co' covas com a mesma profundi tas são arrancadas inteiras e Uma alimentação imprópria.
zido mas seguramente de pro' dade, em linhas distanciadas de são levadas para o terreiro ou pobre em elementos nutritivos
dução muito maior. 40' a 50 oentimeíros é ficando para um lugar de chão limpo predispõe as aves: ás moléstias
Aqui fazem-se dois plantios, as covas de 30 em 30 nas li- e impenneavef e pastas ao sol e diminue a sua capacidade pro'

em setembro e em janeiro .Ieve- nhas. para secar. .. dutiva,
reiro. Em geral são bastantes duas Depois de bem secas as va-
," O plantio de setembro é do limpas ou carpas, sendo a pri- gens, as plantas são batidas

O melhor meio de bem ali-

"f.." di h mentar as aves é pelas mistu-chamado . eijão das aguas, meira logo que as mu m as para separar os grãos que de
que se colhe em dezembro OI! tenham 3 ou 4 folhas e cerca vem ser logo ensacados e con-

ras secas, balanceadas. isto é,
contendo sob forma facilmentejaneiro. Este feijão em geral não de 20 centimetros ou um pal- servados em lugar seco e ven- assirnílavel, fados. os elementos

se conserva bem, enquanto que mo de comprimento e ':1 segua- tílado.
o "feijão da seca", que é o plan- ® t;,l o®•••• · ·

..+.-.� .� G) que precisam as aves e nas _-----------------------.
fado em ianeiro fevereiro, é de H

-

'D
-

'-iid I
proporções que lhes convem.

produção' bem maior e !de boa ao escul e "Arrancar e destruir gra- Estas misturas secas devem Radios e \l'alvulas
conservação.

.

.

..
.,

vatás é concorrer para o ser dadas em comedouros aproo "I C TO R
As melhores terras para o I Uma Tosse ou ;. desaparecimento da 1 ma-

priados e colocados a alguma
f iiã

.

ão s ar -I ·I'C· sas
.

1 Bl • distancia da água ou dos bc-
08 melhores pelos preços manares

;�jrri�e�aas �errasgl�csl·�i�viã�' U.m. Resff�·lado..
.

ana em umenau'. bedouros, aíím de obrigar as

C 5 DO AMERICANO S/Adas baixadas, quando não de-
.��������������� I'

A A. , I
""

rnasiadamente úmidas, sendo $. IIIIIUI -_ -
. Mercado de AUTOMOVEISbem trabalhadas dão grandes l'eriaolll.lIl1fermide.".... \1111- p8e� Dr. Rllbens Wallhach

produções. ::mP;::'.i:a:��p�: t;:'o:::': . Méd ico _

·

• • IIIi.h.
O feijão, quando repetídamen fnado. Esteunales; i>Dthor.. pareçant

. � 'j}:'
te plantado no mesmo lugar, _importaJ>cialdevemlarU'atados Comunica que mudou sua residencia e consultório para 11 Rua Como Semear Pinhõesesgota o terreno e este deverá ... todo • euia.do para <{ua !lIQ

t t te d 20" anrav_ el. maneira • CllW!8t 1 Bom R�tiro. 21. - Fone. 1258·por an o, ser es erra o com
.moa aborreoim&1lto.. T''',,:LI al.

" ,

mil quilos de esterco bem cur r..� do apparelh" rupiratorio, 11'1_._iiiii·.Diii!iEi!iiF�RO�N�TEiiii'.;'IiIO.O�iiliH.OS_Piiil[T_A.L_SAiiiiiN_T_A_IZ_A_B_EL lBlltlltido por hectare, muito bem ....a aimpl... criPpe; btonchite ou
__

misturado .com a terra na oca re.lfriad()� precilUlm de wn' rem.edia

síão que ela' receber a, lavra de rapido e efficaz. O Xarope São João

preparacão.
• " indicado par,.

-,
Y "'011- EI 11M rem.edia . ,

E' lambem muito ulilprinci· 1I

•.
oabor

..
azradav.e... para\�"

'.palmente em 52 tratando de tROÇO.lyeJhoUOI'eanca...

terras.já cansadas, a ajuda com ""'arop" '.adubos quimicos. na proporção;.Ao ....

de 200 quilos de superfo::,fato S
lMoII

J'
".,

Oe 50 de potassa por hectare uu ao oa
20 gramos ê 5 gramos, respec
tivamente. por metro quadrad<r.
Na semeadura emprega·sé de

Cultura
aves a frequentes {'amiflhadas
que constituem um exercício
muito saIu lar.
Na mistura deve-se levar em

conta a relação nutritiva, isto é,
a proporção existente entre as

proteinas, de um lado, e as

ma férias graxas e hldrocarbo
nadas, de outro. A mistura de'
ve, lambem, proporcionar ás a

ves os sais minerais, principal
mente o caldo, que elas pre·
cisam-
Como exemplo. damos abai

xo duas rações que servirão
em um tom numero de casos,

sendo a primeira mais aconse

Ihada para poedeiras e a segun
da para aves em crescimento:

I II
kgs. kgs.

Fubá 25 45
Farelo 2õ 10
Farelinho ou Remoido30 30
Farinha de carne 60 'I, 15 10
Farinha de ossos 5 5
A qualquer das duas rações

deve-se juntar 4 de carvão em

pó e I de sal, dando de 50 ti

60 gramas de ração por dia e

por cabeça, em duas vezes, pe
la manhã e pela (arde.

RCA

Dá se o nome de adubos ver- bos em razão dessa faculdade
des ás sementeiras cultivadas especifica-
para serem enterradas direta As forrageiras cultivadas co· a••• Ii.•.••:••_•••••• �:......eo ®1U.•�._.j( ....�......�.�._.-=�.�..
mente no solo com o fim de mo adubo verde, devem ser de

Imelhorar as co,tdições daq .ter· crescimento rápido e raizes pro-

�
ras pa;:-a outras colheila3. fundas. Estas sementeiras per"

As plantas depositam em seu mitem ademais, 'reter os nitra'
oiganismo, elemftntos fertHhan· tos que as aguas das chuvas

I--------.._..---.-------1------'. tes absorvidos ·da terra por levariam consigo, uma vez for"

I ..··.·.' ...C:.
·

.. ·.·.·.A'.... ·f·..

'

'.[''.
'

.....
'

'.' .' c.. o M ( T· A
meio das railes, e do ar, por mados. As terras acidas e can-

.

mei,} das folhas. Quando' estas sadas por excesso de cultivo
plantas são enlerradas, os ele- tem sido radicalmente fransfor" m
mentos dispel sos das .camadas madas pelos adúbo5 verdes e tE

Rua 15 de Novembro. 596 �profundas do sólo, reunem se I especialmente pela "lespedeza � 'tu
nas camadas superficiais, .con· serícea", a planta melhoradora 0� ..·�.- -.:.-••�.·.� ·+·••

·

••�® oGr.- -.-.-.· <t (i'
tribuindo tambem para enrique- das chacaras pobres.
cer as terras de substancias nu· Os adubo:; verdes podem

I
frilivasJ formadas ás expensas exerc:p.r a sua ação muitos anos
do nitrogenio, do carbono, do após serem enterrados, A ma"

oxigenio e de outros elemen- I teria organica, assim deposita'
tos tirados do ar. da no solo, favorece a ação dos IIsto demonstra a imporlancia microotj!anismos fixadores de'

.. 1 das leguminosas como a alfafa. nhrogenio que enriquecem a

trevos ele. utilizados como adu· I ferra às expensas da atmosféra.

Adubos
r

verdes

Se pensarmos por um mo"

mento no formato dos pinhões.
veremos logo que eles, quando
caem á terra. ficam em posi
ção horizontal. Esta ê sua po'
siçãO natural, como a nafuréza
os fez para que brotassem com

segurança. reproduzindo a es

pécie.
Asaim, tambem, devemos Ia

zer, pondo os pinhões apenar
alguns centímetros dentro (
terra para evitar que sejam CI
midos pelos ratos,

.

1.111. AMIII & freltas ":':": $ia PauJe QUBreis hôas fotografias B serviço rapidc?"I"·"

Procure o

f O to AMADOR (G'\. . Schob.:) J

Sempre foi e,continúa a ser

.0 Melhor
COllserV'ação elos ovos p.ara

conSllIllO

O'Anú Preto e 08

C-arrapatos
'"

Uma das .crendices curiosas com o parecer dóS cientistas do
de nosso caboclo, mas que não Museu Nacional que num de
tem nenhum fundamento, e esta seus Boletins recentemente pu"
cos

.

a0l15 comedores de carra- blicados, provam que em 28
patos; , observações feitas, abrangendo
)\inéla agora.':.! revista ·'Chá· muílas dtlzias de anús nem·uma

canis. e "Quir1tals'" vem de fazer

I
só vez foi �ncontrado algum

l!}tere
.. s.�.�nte. i?.gué.r....ito..... 'entre seus vestígio de carrapato !la esto·

ellor,es, mquento que culminou mago dos plssaros.

Le s!& z; _ 52Luac::: _� 4

As galinhas não põem seus parece, dão 100 0/0 de perfê;.\-
ovos "ao gosto do freguês". tos ao fim de vários mêses. �,
Elas põem abundantemente C?m Estes prOcessos são: comer!'
certas épocas do ano e falham var os ovos em solução de si
muito nos mêses de verão. licato de potassa, em âgua de
Nos frigoritícos os ovos !:>e calou cobertos

.

com vaselina.
conservam perfe.itamente por 61

Estão aqui 3

proces.sos
bem

mêses ou mais e, dos proces- simples para se evitar a escas

sos caseiros experimentados, 3. sez dos ovos de verâ6,

,-----
.

A f O 1'1 s O () O E B R E C H T

.1
Confador ...Aluãl"io

Diplumado péla AIJademia de Comercio do Rio de .Jàneiro.
Com longa pratica proficional,

. A C E I T A - LllcrílilS Al1ulsas, Balam':lls e Onnmi8ilçõsS COrnSrfi!ilis.
Rua Ui de Novembro N" 1464 _.:. Fouo, 1450 -- Ne1,ila Cidade

Instrumentos de Musica

"

�

\,

't . 4.�.!i3j:., 'Ê
'.
F
..� ACO S

w

\ ,Y1":N' \U I O LÍ'/I . -. l1C-'�'" .�,__4· :"�.;� •

,) ,- ,i' ""I�.��"""'fflF'l!" ""1SP;;l .ailiQ;, ,

.

�' ÚldicndG :to.s tasO! de ftaquerut,
palidez, !lla�a. e faSf;i�... porque .. em
sua fórmula entram

.. substâncias tais'
�omo Vanad.aÜ? d7 .sódio, LiC!it�'tl;á, (;.U ..;

cerofosfatos, p�psma, noz de" (:Ol�. etc,
de ação pr.ont� e efica�. nos casos :âJ
fraqueza e neurastenias. yanamof'é'

• indi<::ado para h'.omens,. niu1heies�' Crian.� ..

.

. ", ças. sendo sua fórmula conhecida PeJos
i.,' ':: j �'! grandes, I?égicos '.e está ,licenciacló pelli
";·cêfi�",,.·'ilV .

Saud�' Pllblica.

EM GERAL, especialmente:
Orgãos e Harmonios "Bohn"

Pianos
.

"Essenfelder"
Harmonicas -. Pianadas • BandoneODS

Ins.rumen1os pa.ta Banda e Jazz-baild, marca
uWerí�" .. tordas, Pal�let6§ e outras

f\fiudezf)§ musicacs.
Peçam Catatogos e Listas de Preços ao

REPRESENTANTE:

Paulo Kobs - Caixa Postal, 39 - 'São Bento
L. S. Francisco - Santa Catarina

_ P .2 *'. aiaib; K!!It2& &SiM

�()m acção dlr ..cta sobre o 'ESTOMt\.GO. 1"10AOO E iNTESTINOS elLmin ...",

as causas, evitam, ".absolutAmente" a prisão de vC,ntrp, proj1or.::lonam. deade;

';"'0 começo. P'ê.m ·estar gen.l e. rUllm clés:lpp:!.t'ecer 8S ·cn!�l'mlih.d"s tio
....

� ESTOl'4AG.O. ["IGADO �TESTll:!(J;; ...

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�. melhor filme: até hoje feito pdo "Grande Berry",

S • I • 44

..

Domingo as 2 e ás

.�
'. longa metragem, todo colorido e falado em pol'tuguês:

"

.. de WALT DISNEY - Uma grande

'" � ii historia de amor! Nada mais be-

',' ,� .

II 10, nada mais poetico foi feito até

,

00 . iágoral Da técnica perfeita, historia romantica, BAMBI e a .coisa mais encantado

� . ht. que já saiu de um .studío cinematografíon.
.....:: Seja que 1 for a sua idade e íns

� truçao, nllo perca esta obra prima de Walt Disney,

�. NOTA:.,...;...Somente na matínée das 2 horas, será ainda exibida. ás

� partes do filme em série flash Gordon ..

�" 2 Horas=F'Iatéa 2,õO e 1,00. - A.'s 8 1(4 Num. 3,00 e balcão 2,00.

uma peÚeUla que nos contará as aventuras do maior "Lobo Marinho" do

porto d.e São Frarmisco.

Preços:
Babado-s-Platéa: 2,5D-112 1,00

Domingo: - Balcão 1,50--112 1,00

3a' e 4a'

. : ".

m",4"4siB�}jjI4it����Mif'í@t__f li MiW1iili94WÚWMSUri _w��e§1W&iMWitt1GMil54i&A&N16iM( %"44\WAiiiiIl!DiBI!M PI!!l.·i.'l'IIa__•••

seeundario do

categoria dü S. D. BIu

, .

No estádio d� S. D, .Blu- Apitou �sta partida o sr.
_

menauenss realizou-se quin- tenente Oswaldo Eortunato

ta-feira ultüpa, dia 6, a se� do Bem, qU9 teve' l'egúlàl'
gunda partida da serre "me- atuação, prejudicada, imen
lho!' de tres'\entre os eS',sa:mente j.elo estado esc or

�uadrões secundaríoe do Bl'à� regadio do campo.
811 E. C; e ê'a 8. D. Blum e- A' renda arrecadada foi I
nauense, em disputá da PrI- de Cr$ 144,00.
meira colocação no Cam-

.

peonato de fllteboJ da Li,
.-.-+--"'+-+-v-+-.-�-�

.;l't�!�lmenauense de 'Des� O S. Paulo f. C.
..:f�fÀ partida teve seu.' de- .irá a Buenos Aire's
sennolar .

um
-: tanto prejudi-

cado por uma'clruvínha ittl-· Sã,o Paulo, 7 -i. À dire

pertinente qUD caiu duran- ção do S.PauJo F .. C. anun

te quasi: todo' o transcorrer eiou que o tricolor paulista

'��" h�ta.. . � _,

excursionará á Argentina"
';':._ Sam vencedor dessa puI - sa, si as negociações ora

'. valente equipe do Bra- ern andamento forelli posí
r;\. G. pelai contagem de tivas.

1, tentos de Sorbinha O Campeão paulista de-

o vencedor e Luiz pa- verájogal' tamberü no Uru-
•

8 vencidos.
-

,

J guay.

Redator: JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA

I�erá neresscric O Luizinho ficará no

terceiro partida
São Paulo

SãO Paulo, 8 - O ponteiro
direito Luízhho

. oontínunrã

no S. Paulo F. C. tendo as·

sínado compromtssn ontem á

tarde. .Dessa f{lrma o tricolor

paulista já cunseguíu asse

gurar o concurso de notaveís

elementos, pois Leonídas, No
renha e Piolín já ;,re,llovaram
seus contratos.

Vai orocurar valores
novos no Paraná

em titulo
ii.ili§&iitilijiSD f

ultima ultrapassa os li.

mítes do bom censo.

Não queremos dizer

que rulano ou beltrano

esteja com a razão. Lon

ge dísso. Queremos ape
rias itizar ainda uma vez

que isto tudo depõe
muito contra os nossos

prevíiégtos de civiliza-

I
ção. �ão somos tão atra

zados para não com

l pree�dermos isso.
. Por tsso, seria melhor

acabarmos dfl uma vez

com esses e:;-petaculos
feios, unindo.nos por um
só ideal: - Colocar nos-

.

sa terra no Iugar onde

ela merece no cenário

eSf!ortivo do Estado. Mas

para isso é
.

nescessarta

(3. União no' verda cieiro
sentido da palavra.
E; pern terminar, aeon

selhamos a quem tiver

rixas pessoais a resolver

procurar outro me!c\, não
lrazendo, aSEim, a publi·
co, seus sentimentos flou,
co �preciaveis.

I
I

IV

"aO
•

veio

Em vista do resultado ve-

rificado no jogo de ante-ou

lll' tem 1 entre os quadros se

II cundarios do Brasil e do BIn
menauenso, em busca do

!
primeiro posto, no Campeo
cato de futebol da L. B.

D.,
. torna-se nescesaaria a

realização da "negratl pois '+'--+:-.-'+-+-+-+-:-+-+-.
cada clube conta com uma

vítoria na sede.
Quinta-feila ultima, f.i..

pós a realízação do eu

centro entre os segundos
quadros do Brasil E. C.
e da S. D. Blumenauen

se, alguns amadores �Ot;
dois clubes armeram um

"sururu" dos díabce de

fronte ao vesttario do

estadia da S. D. Blume
nauense.

Já nos cãnsamos dê
criticar acerbarneate es.

tas atitudes antí-espor
tivas e demonstrações de
t.'iHa de educação, pes
soal d'? alguns jogadores
de nOSSQS grendos .

E' 'certo que o tutebõt
sem rivalidade torna-se

um tanto monotono, mas

o que os. nossos [ogade-
_

res devem reconhecer o
.

quanto' antes é que riva

lidade DãO quer <dizer
promover -escandalos

nem otender aos adver

sarias com palavras de

baixo ca�ão.
O qQ.e nos Íoi elado

presenciar quinta-feirá

.dSer� reaVzi;ta�,' .rio proxi� 'mede sacrifícios para ..
------""'""'--............""""'--"""""-"""""'__......""""'''''''''''''''''''''''''''''!I!!!::""..,

�o mes de feVerE?lrO, nesta proporcionar ao rmblíco bln- ,H E L M U T B P R·O B 5 T
Cidade, r�..

�&; •.gran�e prova �enauense espetacuIos es;

de u?taçao, org�pJ,zacla pe� portivo13 dignos de realce.

la Llga BhunenaU:,enae deI' ....
.

Despottos.. '

.....,

Em nossos Pl'OXlIllOS nu-

E' sem duvicl{\. mais uma merol:! daremos pÚI'wenores

ótima í'ealização de '" nossa sobre esta grande competi·

entidáde; cuja direçãO 'n�Q'
-

.-�'
\
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Oferece os seus Serviços em Concertos e BeÍQrmas de Gua!quer

I'
.

.

b
-

t. Mar�is de Radios. inclusive R�frige:ração. em Geral. Conforme vm am0S noh- Entretanto, por motivos

I
Maxima Presteza - SerVlC\}S Gal'àntulllS. ciando amplamente deveria que ainda não s�o de nosao

II!I!I!i'l!í
Tecnico Responsaul: FEL I! P �.. B A'!!!:2.!!.!!.;a.ze.".. j ter sido T8a�ízado 'ante�on- conhecimento, o Indajal não

. I tem nesta CIdade o encon- v�io� deixando os aprecia-

A L B D t
" , i tro deci�ivo pára () título dore� .do futebol local a ver

. ,; _ . pa rO.CInara Uma'de vi?e-campeão de 1!?43, navios; ..

:da Llg9i Blurnenauense de E; eom isto, apresenta-se

grande prova de Nataca- o DBI0'aSPSl?11.tos, 'entre
-Indaial e o primeiro "abacaxi" para

...

o Tríbunai de Penas.

.

.,

In'd.aial

DENTISTA DIPLOMADO
,

.

CO!vI MA I S DE 10 li N O a DE P fi A T I C A

SERVICO RAl'IDO E GARANTIDO

CONSm.TAS: Terça e Ouarta-feira - Sexla e Sabado

R U JS. 15 lJ E 1'1 O V E M B R O. 742
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o Comercial, de Curi
tiba, jogará nesta

cidade?

São Paulo, 8 - O treinader

do Comercial,
_

sr. A lbíno de

Souza, esrã pronto para em

barcar para o Paraná, onde

pretende contratar alguns
Noticia o "Diário da Tar- jogadores para reforçar o

I de", da capital. que, segun seu clube na temporada de

do noticias procedentes de 1944.

Dur.itiba, o E. C. Comercial +_+_+_._+_+_+__+:_+_.

daquela cidade, pretende
excursionar ao nosso Eeta

do, realizando partidas em

Floríanopolis, Jcinvílo e nes

ta cidade. A excursão do
clube paranaense só depen
de das negociações que es·

tão sendo ultimadas.'

Norival no

Paulo
-São

S. Paulo - Fala se com in
eísteneía DOS meios desporti
vos sampanllnoa, que o S. PAU�
o esta dtspcsto a contratar o

zagueiro Noríva], integrante
+-+-+-+-+-4>-_<t,.,.-+-+:__+ da seleção carioca.

. Leonlêcs confinuc-: •....:+-.�.-+-:+-.-.-.-+.

rá em 5. Paulo Piolin reformou

seu contratoSão Paulo,8 - Leonidas re

formou seu contrato com o

São Paulo por mais dois anos,
rec(;3bendo luvas de 20
mil· cr�zl3iroa por ano, 800
cruzeiros mensais de ordena
do e o premio tnaximo de 400
crnzeíros por jügil.

São Paulo, 8 - SegUndo {i
cou apurado, Piolin reformou
seu contrato com o S. Paulo
F. C. por mais dois anos, re
cebendo 65 mil de cruzeiros
de luvas.

®·+··�·····+"••+++++••0 ®......+••�••••+••++.+.e>
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1 Caixão funabre ! A Capiial �
1 ilii&iBiiiZiE.iBF4NiN4.! :.
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J. S 3njços de primeira = A casa que tem tados (JS �

I
ordem = artigos do mais ba.ixo �

, preço
. ao mais alto �

Avenida Rio Bran _ -..;

co, no. 2 (entre Ki-- , GRANDE SORTIMENTO PARA i
eC�b)usCh e o Cor- = ã L F A I A T E S �
relO . � .:

! A tratar com e Rua J5 de Novembro 505 :i
A. Lubow â

- fone 1107· �
®•••�••Jtfi.'.�".••_1é......:+....m I@,u·!n;,.::.;....!if.�.\fiõi6õf_••JI!....e
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Companhia Nacional da Saguros Ipiranga
Agentes Gerais de Staa Catarina
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RIO"::_ o ministro do Trabalhe, fi uma sr.tloltação da mo conoorca a interessada, o espirilo que presidiu á ela
Associação Comercial de S. Paulo, proferiu o seguinte buração da lei foi o de acautelar os interesses dos subs
desnaehe: .. .

crítcres, maior a razão para que não se excluam d0S de..

"Snllcita fi Asscr;iação Comercts! de S. Paulo, sejam posítos as tmportanuias recebidas dos fundadores que, maisesclarecidas ss dúvidas que aponta sobre a interpretação do que os subscritores comuns, são respcnsavsrs pela Ibos.

do decreto-Iei n' 594ó, de t: de novembro ultimo que "ter- orunntsação da sociedade, Quanto á segunda consulta, é
na ebrlgatorié o deposrto das sntradas e do napltal das se- evídente que a exlgencla do deposito não alcança os au
eledades. PI)i' ação em orgaoisação". Entende fi consulente mentes resultantes d a valorização do ativo ou de transror
que, referindo-ee o art. 1.' desse diploma legal a ímuortan- mação de fundos de reserva, nem os casos em que o capi.cías recebidas de subscritores, estão isentas da . obrigação talou o aumento compreenda bem', moveis ou ímoveís. A
de recolhimento as quantias com que os Incr.rporadores parte do capital ou do aumento de cs pttal sujeita /). depóentram para R. f(lrrnRção do capital da sociedade. sito é apenas aquela realizada em dlnheiro. A coasulta do'.

f'l5:o mel'eC6. sulrágio porem semelhante hermenéutl- Hem III, já teve solução aa portarla minísteríal D. 62, pu
ca. A lei se refere a subscritores, de um modo geral, sem blicada a 24 de novembro findo HO disciplinar os casos rela
diEtinguir. entre estes.fundadores ou não. Ademais, se.vco- tívos às sociedades que sedestlnem a operações bsucaríos.

o meu ilustre amigo Capitão Euclides de Castro, essa
alma cheia de aentüeeus, esse espiriic jovem, dentro de
um corpo um tanto usado, comentou tia dias pela rede
de seus jamais reunidos, o caso da falta de higiene de
certas pessoas que "pegam em ludo" e depois não lavam
as mãos.

FABRICANTES:. Nüo sei porque, sou sempre obrigado a diseoraar
Ind. Com. e Seguros KNOT SIÂ. das ideias do meu mui prezado e respeitauel amigo.

Ora, é sabido que nüo existe mais agua mineral, porTelegr.: KNOT - .Caíxa 34 - HAjAÍ falta de gaz. As Ueroejarias Autartica e Brahrna nos dei-
me =",",,'...r-=z: um mm! ,�_.........., .. , __ xaram sem o precioso liquido .

....10 /: = :li a....

II
Ora, qual será o mortai capaz de lavar as 'mãos com.\K-eçam ao seu l.orn._,ceCli01.y

C. d 10 EnU' agua "enganada" quando o seu elevado. (Justo, recomenda

I'
. ,- & .. «3=<nn�...""mnnrma lasse e' K I

usar agua de colonia ou mesmo gas(Jhna. .

MEDEIROS MEDEIROS Th1EDE1RüS �lEDEIROS I . Lavar as mãos, m.eu bom amigá Oapuã« EUêtideSt�_!� ,�m;;:;;a� 1922 D·esmente cousa. rara hoie em dia. <t+=\
'"'ffiW'C!&ili_�Jl'� '. ,

O melhor de ludo é neto sujar as mãos. Eu por
Dre flll;.1t"'niinio T3vaTes .' exems-io não pego em nada ...R�O, - A Primeira CirCI1DS- LIMA, 7 (A .. P.) - O minis- Abraça.o eordiatmienie, amigoA.55i5fe�t� �o P!i'Z}f•.Davi4l:l Zis!i'lson crlção do Recrutamento vai iro das Relações Exteriores -

.. Es�ecialist:l.Bm d��eças dos ?lhos, ouvidos, !la)'!;: e .garganta. iniciar ii chamada dos sorte- forneceu uma noia á imprensa.:

. COllSul,to.rIO mo.ae.r.nam.er.l
..t.e 1.1.. 181:a.

lado 5'nJ earnct.er

P!'l".IlI/llJelltê I
adas da class- ue 1922, BgO" ern que desmente pretenda o Aniversaries. .' .

.

nesta cidadea.
ra convocados para o servíço 11 Peru' "desapropriar" do Equa-

II
_ Rua 15 íle NGvem!lril, 1393 • (defronto 30 Hotel Cruveiroj i�

,"
.

,

.

-. Operações nos Hospltccs ..
' ativo do Exe!cito. Esses

601'-1
dor tc!ritorios limítrofes entre Fazem a,no� hoie :

�;:m!;iJ�_""';K.��...�,p;;r;•• "mt".:"::-'''''J'Ri'';T;"",� teados devemo apresentar se os dOIS países, conforme dá a .
<1

sob pe_n,a de �e:rem ccusíde- e�ll.ender o boletim dõ minis- .z: O �I'. 411lo/�io Fe!'I:eira do."

..

:BA.RAJ\fORTE rados 11lsubmIsBos. 'leno do Eq1l1dor. .'
�:l�tda!z��ncwnat'lo IJlllmOZ]{l! des-

.....mArADORB�i1�Õ�TE I

UnIA!;i ..... m lT�
�iu

P ri lJII!I!! .8
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Pi\EDElROS
.

A1EDEJROS. f�lEDEmos- MEDEIROS
.1í!@iI4ii§f�il5IS:S2 W1M.m 1i$!ti�SlfiR&:CiiIJ&iJItiE&&AL • fI,i.
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Para
.

as suas Iéstas tenha sempre em casa

F E R"M E N TO
fJ.ÇUCAR DE BAUNILHA

P O'SPA R.1l. P U D i N S
. i\iI E O E I R O S'

,Os Bons. Amigos de Todas as Senhoras

,UrO, desejo manifestado

executado'. Urn
'
....

pedido

,-

Ferdínando R. R. Curt Dopheide
.'

BUJN{ENAll �. Rua fioriano Peixoto, 94 - Tel. 1-148
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Permitida a exportaçãõ
de carvão- catannense

para o Prata'
RlO- o presidente da Repu- Catarina, até a quantidade ma

blica assinou um decreto-lei xirna de 40 mil toneladas, me

permitindo a exportação. pala diante condições a serem es

as Republícas do Prata, de caro tabelecldas pelo ministério da
vão extraído das minas de Sta. Viação.
9.... � .•·..·.··�··�···0o®····�················.

�ornais Reunidos
Ao Cap., E. C-

Aviso a População f

o Sn: Dr, Licio Portes, delegado de Hlgíene deste
MU!l!ciplo, comunica a população em geral, ,gue ten�o
surgido nesta cidade alguns casos de VARlOLA, sbrlu
um posto especial para vacinar no Hospital, Municipal.

Este posto vacinará durante todos os dias e a vacina
é graüs,

Dr. L I C I O P O R 'lI E S
Delegado dê' Higiene

DR. AFFONSO BALS�NI
Médico EspeCialista em Doenças de Crianças

e da Péle

Consultório: nua li de Fevef�iro, nr. ? (ao lado da
• redaçao da "C!dade)I Puerícuítura - Regimes alimentares para crianças de peito - Avita

I mínoses - Sífilis infantil e de adu!to.� Manchas a Feridas em geral.

Cronica
I!L!WWst M • IM .ti

& ""

APERITIVO

KN.OT
o MELHOR

no lar e no bar não deve faltar

JAN.BA.S

Dip!omado na 20 anos e com priltica nos principais hDspitais!lo País.
&"ÉMORRÓIDAS, VARIZES (VEiAS DltATADAS}

.

li Ú'LCERAS DAS
PERNAS. SUA CURA'SEM OPERAÇÃO E SEFY1 DOR.

Nascimentos
En<.'-Unú·mn-se em festas os .,w:

quinie« Lares:
-·0 8J'. Teodoro llIou&! e,

digna e8jJDI5Cl com o nascin.
de um rJlJUsto meninu 1J.1wl
ô . nome de Ebe .

-A. gentil .'m I' ta. útavül Bra- -.A. sra. d. Genla Lucas,
ga) filha do sr', Tomé Braga. o JW8cimento de -um menino

_ O SI'. Waldh' Luz, luncio _

macIo Helnmth Lucas. 't

lta.rio do Banco Sul do Brasil. I
0.,··.·····.·· ..······'

-o sr. jl1aJ..� Konl'adt. 'Telegramas Betio I

, . - o 81'. Emitia Tlwlmanlt.. f

Encontrarn se nos Correi< l
10 9 Telegrafos os seguintes felf /1- i'

Anunciem, neste diario. mas: '. 'Ji".!
fleimann, Arno Laesker, �'i._eo·

oe Bacca, Carlos Fischer, Ceci
Iio Karam,' Erica Sachlleben, An

.

tania Vieira, Elsa Scholner, Pe
dro de Almeida Pamilid Meine
cke, João Oaclel, Irene Soares,
Aldo Jenser, Reihild Sanches,

I Rodolfo Ruediger Junior, Wer-

I ner Neumann, Maria Rodriguf·s
da _Silva, 'Zergin� \�7aldrich, N�
caslo HeusT, Juho Sause. ··rr

Dr. A.

Cura da GO:ilorrêa em poucos dias
Tl'l!tamento �specialisado; por modernos métodos e eficientes, dasdoenças de senhoras, (lrlani�as, :::nração, pulmões, estômago, fíga·do, rins,' bexiga, intestinos. (dieenterias, amebiana, colites, .. prisãode vent.re, etc.), diabetes, obeeidade, reumatismos, 'sífilis, malária.

opilaçãp (nll1.Lda: terra). erisipela, eczema, etc.

niatermia.� OZOl!otermia-Electrll Coagu!af;üo
iTOUPAVA • SÊCA .

. B L li M E NAU 'Alencão:
.,.

L E N HA....... :g;ww

Lenba seca especial. taça sua

encomenda na USINA SEMA
Telefone, lO�8

Blumenau

o sabão

m� tl$. i.� �i- m"&
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