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Quinta-feira, 13 de Ja.neiro de 194.11

ooseve t tratou
'\\?rl),hington: 12 (A. P,) -- o
presidente Roosevelt em Í:111, um

relatorío .ao Congi'esso em' que,
referindo-se a

. aplícacã» da
Lei de Emprestimos 13' Arrantla
mentes na Ameríca Latina, disse:
-- A lei de emprestimiú'\S � ar

rendamentos estendeu 'Ü S.!U au-:

xilio a outras repúblicas arneri-
_.;, canas que, unidas a nós, na de-

-�. lesa do Hemisterío Ocidental,
tcem cotat.orado com uma pro
dt!(;;�.o :1::- milhares é míllrares d�)
dólares. Substancialmente, l{ldo
li auxilio através da IRi d;; Em
prestímos e Arrendamentos pa
ra (IS PilÍSi3S da Amertca Latit.1il
consiste em equipamentos
guerra, tais como Cil'nhõ�;s a1lti-1aéreos, vekulüs mHitanis � jJ:O-
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qucnas unidades navais, a5Si11l!1 tudos Unidos, agindo suh a di
como materiais usados e diver- n�(:[io(da .lunta de Estudns-Maic,
sas instalações dedicadas ü pro·· res. \D� Março til! 1\:1·11 a Outubro

dução de equlpamen.os milita- de 194;), as remessas pela L'2i

res ou navais. Os tratados orig i- de Emprcstunos ç An·;.�nd!lln��n-
nals de abastecímentos rnllita-

.

res e equipamento naval para
a Ameríra Lntina foram apruva
dos 11,<'1:1 gaf. Marshall, cheíe [iiI
Estado Mainr do exeriíto norte

americano e pelo alnrirant..
SlarJ" então chefe das opcrarões
na,vais ..

Todas os concessões de equl
pamentns militares e naval -; a ou

tras rcpublicas anPI i;:U!Ll-;, P'�-
.

ta .Lei de Empresümos e A rL-�:l

damentos, .íoram aprovadas T)'�'
Ias 'competentes autoridades .Io l
Exercito :l� ria Marinha :ln" Es-'

{OS' pUCl a Americn Latina alran-

{
te foi �lestíaddil ao Brasil. que I

)11U, em patrulhas sobre o At

çaram �o n�?n�U1t,.' /Ie ,cento i� o :gal. Marshall, 'em St'U reíatorio lantko,. t€en� �h�!1dad() div€_rsos
dezesseis .mílhões e qUI ihéntos bienal de chefe do Estado submarinos 1l11111lg0S. E aíndr
c quarenta e tres mil dólaras, Maior do Exercito !iOI'te-america agora .o Brasil 'esta 'preparando
,DI:;;;tp .mnntante, uma I oa par- no .oonsiderou "\ Italmente im- tropas para combater ao' lado

iiurtante para a defesa estrate- das 'nossas na Europa.
gira dos Estados Unidos-, e OU� Unidades navais brasileiras e

tru part� destinou-se a tsegur cubanas, usando barcos de pa

rança do Canal do Panamá. O trulha costeira consedidos por

Brasil e outras republicas sul- nós e com tripulações 'tra'inadas

americanas 'nos. teern concedido graças a Lei de Empresrímos,
utilíssunas bates navais e aéreas tem desempeuhado um papel 'ati
na Arnerica Central i� ao longo \'0 nos 'servicos de coml n10 atra

das costas do norte da Arnerlca vés do Atlantico sul e do Mar'

do SuL �o:} ii Lzl do Ernurestl- das Caraíbas. Os EstudosUnidos
mos c' ',\ rrendamentos temos mau já estão prontos para acrescen

tido ii deíesa -aérea e clsL,ll'él tar 'a Lei da Emprestimcs mais

do continente. As forcas aereas dez 'milhões de dólares. Nenhum

brasíleiras, 'voundo em apare� auxilio 'foi pr'estado a Republi�
lhos

.

facilitados por est� 'sist;;- cu ·Argel,ltina».

I) nd6'l(··,OSIe. u ,,' L�l
I

CargllelrO I13zista,' i
c../ ,"

'*** I nições
foi pelos ares. O ref-Cl ido;Estüc-olmo, 12 (A. P.) � Um navio par.tiu-s(� em dois jJ2daç�'.-1, \

correspondente de uma agenda k�do ao fundo f!ll�i.l.aJ11!·!ltP, Im-I
t-elegrafica Suéca em Oslo, infor� vw:m alguns aL'mas a j.f'

\1,
,

L�ã que um ,navio alemão car- a:ffrmanflo-sL' qUi' 4 {!feIr' I', regado de material belico c mu· ceram.
, L.

•�+-._:;_.-.-.::-.;..::..+-�._'_. o:"':-.:_- "':"'-;+-�+';_-.�.�'1; -

--+--';.. IIC·hamados ':ao
"Serviço NélCionai"

Washington, 12 (A. P,) - Pre
sidente dó «C. L O,) em uma de

claração publi-ca, acaba de apro
\'ar todos os pont'Üs do progra-

Pa.rtiLl""se el11 ·d_ols
o

ma interno do pr.esident.e Roo
sevelt, exc-eto o plano que per
mite que todos os capazes sejam
chamados ão Serviço Nacional,.

1

+_+__+_+_+_+_+_._+_+-+ o .-+--+-+-+-+-+.,-+-+-+o +-+-+-+-+--+--+-+-+-+ o +-+-+-+---+--+---t-+-+-i>

Possivel Acor�o Polone·z·' Russo EliminJ,cão
..

de 15 jap�nezes
Londr.es, 12 (A ..P.)'- JuJson

I
híficar a cooperação com o Exer maticas, no sentido de qu� advo-'

j O'Quinn _:___ A vplta'do preúJen- cít,� \T.ermelho. Benes acaha .cl'.� gü·2Hl a SUD causa junto ao g-o-·
)' , k' Eduardo Benes, ch1efe d:) go- assmar um pacto tcheco-russo. vemü soviético.

vernO da Tchecosiov<:qub no I Tanto ,nos circulas tchecos, c{ln:? �l irradiação para o movi

exi}io, de Moscou, e a d.c;:;lma- nos nrcubs poloneses, acredl- ÍJnento subterraneo da Polonia,

çãO do govertl0 '-polonês exilado ta-se que Benes se avistará com Mik.olajczyk nã,o mendm:ou a,

de 'que instruiu· .o n::.o\'imtent0 o primeiro mhistro da Polü.1Í::l, questão das fwnteiras, mas as*,

:mbterraneo da: Polonia, no S2n- Mikolájczyk, ant-es ainda que o s-everou, enfaticamente: "prefere

tido die qlfe evit-e conflito C:Orll mesmo parta para \X!ashington.' riamos t'i1contrar as tropas so-

os exercitas sO\'iéticos que ::':1- Tudo indica que das pmximas \'iéticas não apenas',GoIllO aliados +'-+-+-+-+-+-+-+-+-+

trarem' naqueie pais, (leu força, COIlYêrSaçÕes !l'Gelerá sair a de- dos n{lSsoS aliados, lutando 000-·

,cm
Londrés, as especuluçõ'2s 'cle cisã'Ü de que o gonl'i1o polonêS tra {l inimiga comum, mas co.., n Sr, Leonardo Eulalin do

ue püd.erá g'er 'álcançado '�l11 Cil- I�artir,�p� do
_

pacto ',t�h�c_o�o���- mo nossas proprias aliadas '. Dt)-

mdunento elltfie a PO};)l1la � a tIco, espera-se que a" cO:1\er:.,a- darando que' o estado poIon'l:s Nasnimouto na Inglaterra
Unii10 Soviétka...O empenho cau çües de B�l1es com Mili.-Olaj.::zyk j!a'lnais deixou de existir, diss'e:, .-"-�-.-.--+-.=-:+'-,,,-+o +-+--+.-+-+-+-+=.+.-+-+.

tclos'Ü dos PQloneses de evitm aplai1mrão o caminho, decisiva-. «Exigimos respdto pelos i\lbre::i- São Paulo, 1'2 (A. N.) --- Aüm
...\ tan,ne:-: ('cllltnl SI)[ia I Infl)rnul\�in da VU.rania

qualqtte:ç mensãQ às questões d�� 'mente, par" isso. A_ dcdaraçJu s�s oe os dír-eit:J3 da R'cpublica, I cI,� assumir as funções de vice-·

Ihontoeiras, f'oi observado com (to gov'�rno l;oloJ1.:!s é tãD ca'l"] PololH:"a, suas supremas rmlori-- (0'n8u1 do consulado gc:ral bra- 'Q. G. Aliado, Arg�l, J� (A, Lonches, 12 (A. P.) - Se.gund.!)
muito interesse: ao mesmo tem- cisa quanto oportuna, pod�'n;lol dall!:'& e SillS ciJadf!os, em qiml-! síleiro em Lundr;;s. Parte hojlc P.) - Anuncia-se oficialmente uma informação da Ucranld me

po rel�l que se indica que o' 'r"ata- tamba11 Sl'l' inh�rpretad:l como

I qUer
sitLJaCã.o da gU<:'ITU ê em

I
por viu aérea para il Inglaterra, que c1 a\'iaçã{) aliada prêsscguiu ridional, �\'ela que as tmpas

'mento das relaçõ:es do g(Jn:�rn0 um apelo as 'Na<;ões U;lÍrlas Imn qualqUer fa:-it> r:o d2s2m:;)!vil1l;:>n· o Snr. b:-onardo Eulatio d� Nas- [2,111 seus ataques CO:1tnl .sofia, russas estão a 80 quíl�mBt"os

p,olones éom Moscou poderia :::ig- as quais ma'ltem relaçüc::i dipl{l- to da sitmtçi::o internacional. clmént'Ü Sil\'a. capital da Bulgaria. da Be�sarabia.

(

�� .•)_+_+�.:_+_ +_:+_�,,-._. -_. �_ +--.-+-'-
..;.-�:t.:�-- ...--'..-��-+-+--+-:-.--. --+-._:<>-+-'.-t-:"o·�."-"-·.-.-. --.-.;,....". - •._-+--+-.--+-,+-.). .).-.-+-.-+ -+_+""_+.-.+-+-+-+--+-.';_.
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, '?',
pe�sO,l humana, Ele é eternem,
Ele e mortal t - Mas \) PAPA- _

DO, instituição de Deus, - ahl

•
esse é eterno como ,0 Propl'i�
Deus!! !••••

cão e .as suas fi 'lü{itbd��s', .f'SSil'

.pergunta é por demais, i!1f:mtil.

Dai porque a ��ssa pcrj.;unta que
!iOS . fazem :JS jornais euroj)Bus ...
E O PAPA!? res{J{ll1der'!!11os, ([112
',o 'Papa oõntinua a ::i2l' u qlk� é,:

.

- 'wcerano ,(:'spirilUal, cuitlnndo
d{l seu rebanho de cent�l1as de

,milhões 'de alrrws, sem ad,:!ril'
ç:}Dca-

Washington, 1:2 (A. P.) - O

D-cpal'tamento da Marinha anun·

ciou que o sargento Barcly Ross

excmnpt�ãõ mundial de ['esO Im<c,
foi ,citacb pm' sua val'entia na

campanha da: ilha d� Guadal

canal, oride elimill,oH 15 japol12-
zcs quando, protegia \'éll iDS f(:�ri
dos das f-orças norÍ"-alll;,riciln3,s.

são do PAPA. Notccse porem, I e surraüas cartas de '.lihe-rd,lde,
que e�f'e trabalha não se i r1spi- I �";;Çj'q\ idão, rdi6iDo I -em um se;l

]''-1 na INlldi:l'.le de S'Cl1timl3.ntos lidó vago, llmnhow, abstrato 2

OH !la sinceridade das suas c::>n� I jnd�linU{), -- não conseguirão
I'içi'ícs religiosas da Ilarü3 d[,:;s�IS

1
t:ambem embalr a rlassL::a �Xp'�

potencias. O Papa está, cansado riencia dos homcllS e das cói'�as
de 'sab",!' 'muito bem que tanto que"faz o th�J e () apanagiD do

a Alemanha como os Aii�ldps Papado. D<emais, <J Papu salK·. �

com 'Ek� sabenlús nós, qU8 Q Va

tiCai,O nesta guerra' é requ:�stado
apenas 'WD10 um ex{:,clenk fator

de'PROPAGANDA, e 'tlarla mais.

S�ia C01110 fôr, o ,que par;�re

ser 'verdade é qUe o fi:JSSO san

HJ, Padre, o Papa Pio XII não se

acha seguro J1'() seu PulaL'Ío, <l'lU

HrOIllii. Til: It:1 íl!:'sil1l (lU" Ek,

Centenas de canhões e cam

pos de minas em toda a Eu
rópa ocupada

Zuricb; 12 (A. P.) - Os i1azis�

I
do co.m o que revelou a àge:ncia

tas 'esp<llhannrl centenas de CEi- alemã D. N. R, a propo3ito dos

nhões e cam pos de minas além pl'eparalh os d�fencivos qll'8 'B,;tã

de outras poderosas dEf·esas na i sendo feit,l 'em toda a Europa
f'snl�çlativa_ da iil\',1Sfio, d'.� acj)J', I ocupadél peles ale,mf.jes .

I +�.-+--+�*-+-+-+-.�. o +-.- ..�.-+-+-+,_.-+-+

Enl poder dos alemães
o 11ar,lamento' do gal. Tito

***
L{ll1dres, 12 (A. P,) U�naj

l�n1is'sora hungara acaba de in
f.ormal' qw� as tr.opas alemãs na

Yugosldvi3 acabam de capturar
Jajc-e, sede do Quartel General
dos guerrilheiros e do Parlame(n
to do Ge'neral Tito.

A . Grande Batalna Do Qio Bug
neral Vatntin, avançando :mais

de 100 quilometras pela Polo

'Dia a d'entro, CDrtara�m a f�lTO�

"i� L-e'lingrado-Lemberg 'C aca

ba de s,eparar os ext'l'citn3 d:.�

Von Mannstein d,') norte e sul da

Russia, em seguida as forças rus

sas rompleram a frente alemã

do 'do Slutch e inidara111 um \

movimento' en\'ol\'ent2 Lontra

Londn:s, 12 (A. P.) -- Segundo Sarny, qm: alguns d2spachos �nr
l1llticias aqui ·chegadas ele um cor l':nam desde ho.n(lem t81' sld\�
respo:1c1enti:! d'e g.u�r�a i�a fren-I üaptuwda e cuja gl:arnit;ão nesta
t-2 onental, as dlvlsoes cIG g·e- Cúnd�nada a per€CI totalm.,nte.

Londres, 12 (A. P,) - NO,ti
cias d[1(la ela frente de bata

lha, anunciam qt:e lIS :exerdlos
rUS::iOS \.:0:3 generais Vatutin e

Konev, sL'pararam praticamente
os ex.efrÍlos alemães do 110rt2

e do sul da Hus'sia, hiciand·o 'u

grand3 batalha do rio Bug.

•

Resumindo: �"A' pergunta
<<r- ... E O PAPAl" l'espo(ndeu
r:emos 'que (l pessoa de Papa,
'Pio(XIl, n'cstd guerra, poderá ter

um desthlO analogo ao que tiv-e�

ram oS S'2US homónimos - Pb

VI e Pio VII
..-:- mas Papado "ins

tituição di\"Í:1a para gUV::fllO ·cs,

pititual 'do mund:'J, esse Papado
terá a miss.i'::u e a sorte qU'e lhe

ou1orgaraln ós vinte senllo,;; de

HISTORIA, a wrte e a mISSa,\)

de ser inv':êncivel e imortal G)�

,no· ti proprio' Deus! ! ! FôxiÍ
desses legitimai'> conoeitos, _tudo
ê il.1fdl1t,ilidade!!

vendo a possihilHade de se tor�

nar pri�iól1'eiro ou (:est�!rrado,
já tomou - ness�'Sê�ntldo,

- to

das as providencIaS assegurad{)�
rus do, tom mldallE'nt-a da Igre
ja 'dUl'�J:l,t2 í). �u,:. passivei" e G.ri
minosa mt2rtllcça;l. As NunCla
tUl'as, 'em todo o mundo, já es

tão' d� passe da Magna Carta es

crita por EL�, Papa, por ande,
'em tal caso, se .deveria orÍ(mtar
o g-O\',,�l'l10 espiritual elas almas.

--: Desde logo, porem, convenha
mos no seguinte; .. _. A 'pessoa do

Papa para a IgreJa e para
..

d n:,o�
;.:a Fé- é 11lll acrid·?ntal fuosofJ:-.

EL\ 6.Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Um desejo manifestado

.pedido
.i\\!e·dd3 ttin l�fvn
co. 11.'. 2 '(entre Ki:
�:·{.·kbui,eb p o (�:�:�r-
f' f-l i i f:,

:\ ttn 18"� Uf�r!3

t�. t,��@;,WJ Ferdinando R R. Curt Dophcide
BLUMENAll -' Rua Floríane Peixoto, 94 • Tel, I H8

em

Agências instahlda� ,c,m: 6ASPAR,IBIRAMA, .INDAIAL., PRESIDENTE GETULIO , RODEIO e RIO DO TESTO

t' , I' '.' ., "I'''' 1'1; '\ " •

,.\ .•••.•i s j. '-!, 4: 1 1. .�, ! J.l_ l!"� .t 'li con�ljltó-
nu

Dr. medo Hans Pape
Rua Piauí. 2

'.

p
�

a s s 1 V (J
o. $

T
.

l'razolltlU.rruo

a 01lrto '43 Longo
"

Titules Descontados
.:

.

C/Correntes Devedores'
.... Acionistas (à realízat')
...•. Correspondentes no País'

NãO BxigivBI
Capital Subscrito

ExigiVBl a muto g a

Móveis Bt Utensilios
.

Almoxarifado
S�movenies

DEPOSiTOS

Sem juros ' 50397,20
Com juros 491.438,90
Disp. clespedil1 255,306,60
Com aviso 1 fiO, 107.90

.

84.3.76,CO p f' 11- 10" Se}razo exo ; )":). 0,'- -

Limitadas 2ÜQ.729,IO
Dep, l<:;:spt·ci;>is .

, 3ií ê{Ofi.70

Dcp. Bancarios
.

7'.379,60

-.

B54872,00 I Co�rG··p{.'ndcntes t'l . Pai:;
. ",......-,-,,;__--

'. jJUfOS ao OHlütHl (Di\'illendu-:i
2.600,00 I N0 1 c 2 - Saldo não. pr:x'urado 12.81\1,20

,

1·III'W,lI§!·I',"""'.,....�!���_�··"'m�i... mi:ia..._i:r;;;;;::t.ii!!! �
r t?� � j --_.:= �

I� . D;r� R:flDCnS �ral1bacl\ ....

li _.'., CUNfCA lVn�DJ�:l\. .. ,.

II
CÜ�1\l;!W. FULl.\il�í} - �31'!i.MAGO - neann c. mU5TWIJ8 - ruNS

I �tiUr>ig'iTISMi) - m�'iTt.n�UA. - HAlOS X - �:LEiTnOGll!imiJ6nAfI1í
I CmumUllflO a Resirlllm:m .

I �
R 11 li lHH>1 fiE T HW, 21 -- F O N E. 1258.

I �1 . Gímsuitas lias 8 ás 11 (; das 3 i1s § buTas ..

I ��>'�.��;;'�-�'.'
.

2.76L632,sol.'B-'l> Li R-�, ,\ l\!fO.···R'
.

rl1If.J>' . .L:'t<;... \1.111.'_>:._ _lJ __� .J

1 mATA í"t O" r1 f\ � ü""" tr A" r'A 5'
.

.

i.rs. Jl'
. 'j.U' ii t,,\ t,,â C O r� r..

� .. '

'U J� R ,-\ l\ /f/)R""rr'E"
·

l) [� 1..A ll'1_\ . ).,".�.. .

1 :.114 861).80

L333:ti56,80

Contas dB GompensaCáU
950.802 lJO

1.'1'"�1.734.1 I) 2.61:58.537.00.

26.853,10

5.988.269.80

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



Bela LUgosi" Lionel Adwill;
. Don Po,·ter1

•

Krene Hervey
, e �R,afph Morgan, ali'

13 .. I - 44

'1. f

Um filme tétrico e misterioso que. farâ arrepiar os cabelos dos homens mais' corajosos!
"

!mpwprio para menores de 18 anos.

..

LCOum Orande Ato Variado pela CompanhiaZein
�Iatéa BtOO

e estr-o e seus ,Artistas.
Balcão 2,00

li !ssooÍação Desportiva Duque dB Caxias
'j

Informa 110S o nosso corres- esporte daquela ZO:1a. A rnaxi

pendente oe Rio do Sul, que) ma entidade í;U1 apreço contan
I a já vitouosa Associação .Des- do-se vitoriose, dentro da L. B.
! portiva Duque de Caxias, acaba I D. e tambcrn já sorri com sua

1"1\' de pedir filiação a Liga Biurne- situação ülum.:tal ia, segundo
nauense de Desportos. inío 'ma nos o correspondente,
Ccnstituida, sua primeira di- já atingiu a 100 mil e tantos

reto! ia de ilustres elementos des- cruzeiros, em preparativos para
tacadas naquela cidade como: construção de seu formidavel
Dr. Nicanor Hensi, Dr. Francis. estadia, dois campos de tenis,
eo Gonardi e Dr. Arvino Gerte· etc.
ner, por certo a L. B. D. mui
esportivamente concederá

.

sua
..- ..-.-.-..-.,-........- ..--.

fjliação. P.Ta-O· d�CD.I"tOl1A Associação Desportiva Du- 1-' c' � . li

que de Caxia, não nasceu só
i mente para defender interesses
seus, ti sim de toda espécie de

Deverá ser realizado D' sempre demonstrou
por todo o corrente mês rara capacidade rte dírl-
a eleição da nova diTe· geut0 experimentado 6

tOl'ia da Liga Blumenau- conhecedor do seu "me-
caS'3 de Desportos, pa- tíer".e desde a fund:H;ito
rs o auo de, 1944. ,

de nossa "mater", o sr,

N6� Os quo labutamos
.

Çampvs vem prestando
na imprensa esportiva ímpresetndtvel concurso

t', em consequenela dís- .. ao esporte local. Na se·

so, privamos mais á (�retarir:t coutamos em

míudo com os mentores Luiz Reis, o popuifn' Lu-
do esporte em Blurne- lu, um f'!emento N.for·
nan, sabemos quão es- ç�tdÍf:�im!) e iucunsavel
piilh�.wa é a míseão de RO eumprimento das' 0- .

dirigir uma . entidade a brig/çóes impostas pelo
altura na confiança de esrg'o que ocupa. Como
posHad;l 1108 membros tesouretru, a L.B.D. con-

que a compõe. Por isso, ta çleadn (I seu advento
.

podemos falar, sem me- cúm Benjarnlm Margari-
dó de €'tral', que os di- drl ,fUlli'1f um [ovem

.

('5'; e••••••�.��·.++.+•••••·+® (.'0 · 0
retores da Liga Blume- rinrtif'!tH !-HiP .para Il'.)8 1ª .; I �

E t' a"i de· �[ad. 8'1"1�a':'8' S,·' --.1... �.:',naueuse dE' Desportos ?ê·loTnóÍ1 velho, de tão I! XpOI"� ·on1a -

:;
tem oorrespoadído' ple- habitnndos qllfJ estamos IJ.

uameute á c,Epeütntiva a :v['-Io tnf,alhRndn em : :to

do fJspodL;ta e dos clu- pról da engnUldecimentn : Siocli permanente' de: :
bes miados. eesJHH'tivü de nOSSH terra. : Madeiras de construção em' ge�

:
Nos ccasíãcs em que Os tr�s nOJUl'S acima'" Q i .... I -:

tormn precisas, sempre silo, pürta[i,dú pode-se : ral, Ferros, Soa. lhos, fVIorduras �

estavam todos il l}(lslos afirmHf, di.l'iceia ue se� .. :
mesmo em' pr0juízli de rem substituidcs. Por- : etc.

.

i!
ID ...u •••••••��H.>?*!lI'� ....+0 Brf.lndão rejormcu seu I �:�Sp�1�:j���8 m�1!�Í(��;:: ��n:�; ai�� fi�!�b�;lOS�� i Telefone 1337 i
O V�5CO da Gama não contrate con1 o Cõrin-j bando um pouco dB.E ho- f.p.ntirlo de f..e pleitear a €I

. S l UM li IN IA U .. Santa Cataríná ;!

jogará em São PaUIOl! thíans I ;1���1� dr�)�7ni�f�s��od��� �o���l�i;;�;rt;�:�e�t�.�IO� �•••H++ +••• .,®(}e+.{\.+.+++ ••�.+ �+ •.•®
�ão Paulo, 12 - Ao co.!- S5.o f aujo. 12 - O famoso t'l1n.�o. bom l1ndamento e pro-

I 'p-,..t'.,:,,�A 'U'. L O'· ""SE'"R·_......1""N"""',""""-""""'lj.=."" "1t!ario do quevinJ1aanuncian- centlo.müdío Brandão ri'for· O sr. Alfrt)do Campos grHs50 ainda maior do
l>a1

".
-

..

(lO, o ;rusco. da �ama nã.o I ll:üU .seu cúntr�!to com o �ju· na pregide�cía da L.R nosso esporte.
J)ndcla estar. dOlOlllg'J proXl-/ rmlhlans, tendo em segUIda .,

.

i,
.

.

mo llP!-da çajhtl:il p{-j1'a enÍrcn· .ell!r8do em leria!,:. O médio

1-_'lli"!!!iUWli\i!1!Lidbi!iXUi!!M'iiÍôiI!?---'''--
UM + Ai,"-.

611
[fi:h�UJH�naU - SiD. ��atari�ô

tar? CoriE�h,itlns. Por este flsqUi-'l'do Dirw deverá. oca-I
.

Radio'Oficina Universal

I
..

M
.

mot!vo. os ..dl.rigente� d.o clu- par f) p(l,�to ..
de cf'utl:'rhsJf, .

d·. OiS>
.'.

.

�t-. Tin.tas
e yernizes -. atenaes

. h� conntfJl!H10. I"Bta emp::\Il e'1qm'ut,.} qurar a:impedimento'
.. e Febppe r.õlilt!lrt.'«)sowl_Z

para pinturas en, geralhHdo ('l1:! l"é.aHzur Üilla. p·a-rti. do centro.m-Bdio f!i1

CtH1Wf.'O'I'
Rua :i5. de Rovem.b!."o, HH3-A

du amígtosa �om" Saninc F.C lJ�tr) 1Ivlr'IH!i'il d'" 1938' Oferace os seus Sefvl,çoS em Com:ertos.e Refl!rmas de Oualquer [' 1 h' t' tc ••• e ",. ." e " '. Mm•• d. lIad.... lnelusiv. n.ln.er.....iiI Gorai. l�nI��n��.a��.
. DENT!STA DIPLOMADO

COM: MAIS DE Hl ANOS DE PRATICA

t
SERVIÇO IiAPIDO Ii GltRANTIDO

.

COliSULTAS: Terça e Gnarr_a�feira - Sexta e Saba_dll
II U A 15 D E N O V li M B R O. 742
,

�..!......,... g;e:n:_..mSltU.§Oêil& BS!i5iJt!P;lSEOtCJtI$!&&-22Gi!i

/ .

����� :�:�-:-=;���_.-.� c-'---'-

({edator: JOSÉ LOPES DE OLIVEiRA
---_._,;;..,.;...--_._-
__,_���� .. =-

Suspenso por
meses os

I
Rio, - Par« o correute a,· I

no foi Iixada K· seguinte ta
bela: em 20 âH março - Tor

2a. RagÍão de Al1mas ·8
···EDITAL

n�llnicões
.

.

I'
,.
\

Pelo pre8eri�e> convido a todus os Snrs. pm;suidol'ês de
Portes dé Armas' de Caça, a comparecerem nesta Fisoliz3ção
RegiOl;31, durante o mês em curw, afim de réquererem a reva·

lidaç;"io dos séus respetivos porte:-;.
OH que rE';;idiI'6tn nos mUl1icipios r1:� Oa:�pal, Itajaí. Bms·

que. ]nd:dril e Tirnbó, lJodedb f;lsc·lo por interÍ'nr�dio das res

peliva'� [)':'lq�aejus de Polida, meriia1l1e icq'lerirnrnt" eó�crifo e

dirigido ao Snr. Cap: Delegad'J d;, n. p� e Sc;daL .
.

findo I.) pra:w acima eiílldo. :;'f�ür, 'Ü'; !;;X;lS aere'i'l'.Íd;l5 de

I no O/Dr de acó�do .ec::m () Regu.lamtP!o -in Serviço Ih; fi'�nnlii:aç5o
.! �e �rnia!'; f' MUnlçoes, aprovado p.J. I Decreto 11. L de 18 de

I í JanelfO
cte .1939. ,

.

'.
. :la. H,egião de Al'mas e Munições, l."m Hlumel13U, 10/11/44.
"'---:-.�' :.=+'-,-+-+-:-+--+-+--+ o .-+;__.�+--.--+-{!-+-+-+

Gompanrua Nacional dB Seguros Ipiranga
Agente.s Gerais de Sta� Clii:ltuw'inltj .

N ei j z e I «: C i as IBI,UMItNAU 1

Não aceitou a investidura de
vice presidente da Liga de Rio
do Sul, o sr. dr. Adernar Luz.

GARANTIMOS o SERViÇO
F":''\VALDO K .. �1'l1:r!.- 'i..·LER

Una 15 de Nuvembru, 1307 - BLUMENAIT . 'sta. CA11ARHU
Telefone 1.249

o MELHOR
no lar e no bar não deve faltar I'FABRIC1L�TES:

I
Inda Com. e seg.uros K.NOT S.'A....___

Telegr.: i\NOT - Caixa 34 � ITAJAÍ

Divel�fimeDIOS a

ASSI51TAM
T U·.R MA·

valer D8

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

de produção de açúcar,
existe o produto em abundancia,
'principalmente 110 norte do país,
e que vem escasseando o esto

que de algumas praças consumi
. deras em virtude da falta de

O anie-projeto do Decreto-lei cnan- ;:'�!l:�����!: �h���':d�:�i!n,�;
-l

. Abastecimento, resolveu tomar

u.····O...'0 imP.·osto �.OAbre lucros extraordí- várias providencias para que não
_ A falte açúcar a população. En-

.

• AI'
,. tre as medidas assentadas S2 in-

TlarioS
.ti ,s. c asses .econo,illlCas pl'osseg.nem. n.o. estudo -.

das suze
..stõeH, para'�

• clue o transporte do produto de

10- . ...._... .combatf3r a infraçãn modo que, mensalmente, sejam Temos o prazer de regls- partamento das Municipilida-
R
..

Em algumas reumoes branca do Imposto referido que lhe. forem aplicave!s. trazldosdo nordeste, para oabas- trar ainda os se gulntes votos des; do Soro Bruno Hílde-

do mínrstro da Fazen�a ,com no artiga 7' desse decreto Art.'7:- Afim de resolver tecímento normal do Distrito Fe- de Boas Festas e Petiz Ano brand Se.cretario geral da

repre�eDtalit�s do c_omel'cio lei nbdecem á sf'guinte tabe como primeird instaneill as
deral e 'dos Estados de São Pau- Novo enviadas ti "Cidade de Prefeitura MuníciIHd de Blu-

e .da lDdust:�a, !em Sld�} exa la, 5 % sobre a parte dos questões decorrentes da apli lo, Paraná, Santa Catarina, Rio Blume�au", meDRU do Soro Hércules da

mínada a cnaçao C:o .rmpos IUPfOS não excendentes a 20 cação deste decreto lei in- Grande do Sul, Mínas Gerais, Do �XffiO, Snr. Ten. Coro- Silva Rihas; da Casa Gratíca

t? sobre lt�cros ext!aúrdina- o/a da média dos verificados clusíve as dúvidas que f�rem Goia'z e Maio Grosso pelo menos nel Oscar Rosa Nepomuceno CHIos J, Oottluann e Cia.;

:fIOS,. 0. p
..

roJeto' de Iel ínlcíaí no bíento de. 1.939-4.O, ').�o oío �USf'itB.d.as na base de !an.-
5m sac�s de açucar no período I

di! Silva, ex-Ce.mte. do �j2, B. do t.aborato-lo .I--�Ddrü.m3�o ;'ii.
me:Dt� 8f}�es�ntado com esse sobre a parle .. compreendida çamento em relação a caROS de Janeíro corrente a Maio pro- C, e [!OSSO particular amigo S. A.; do Sor, Marto Ligor.io {
obJetlvo·e do teor seguinte: entre 21} e 40 o/f); 30 o 80 em que sejam invocadas eir- xímo. Os preços ele venda, 110S do Soro Dr. Prefeito Muniei Monteiro da Equitativa. dss

'I�!t. l' - E� criado o Im bre Çl parte c()mp�eendlda en cunstan�ias e x c e pé ifonais I centros de produção, acrescíd?s I pál de Blunll:nau, do _�:lr. Hl.:li. Estados Unidos do Brnsíl e

p�s.o. sobre lucros f'x!1'80r tre 40 -.J/O 8 60 (1;0; por cen- quanto a tormação de lucros da despesa de transporte, serao tor Btum, DIretor Geral do Equitativa Terrestes Aciden

dínarlos a, ser cobrado junta- to sobre a parte acima de fica criada a Junta. de Ajus fixados de modo a que haja a I.?erarUmento d�� Municípa- tcs e TrausprJrtes S. A. c da

mente

.,co.
m o de que, tra,ta o 60 oI'!. I t�s dOS. Lucros Extraordina-! n18i�'g,em de lucro bruto, 'não lida de, de! Sp!. Herbert f�o- Socieàade Tecnica Bremen-

artigo 4; do decreto�eI n. Art. 5''''''':'''0 imposto não 1'8- rIOS que se regerá
.

pelo re- mmor de 1_0o�. .
s�r. Pres�df:nte da AssoCla� sis Ltda.

5.8�4 de _6 de
.

setemb. o de cairá ,sobre os lucros que fo' gul'lnlento a ser bmxado por As COlTIlSSOeS de Abast,en!llen çao Bf8s.1el,I'a �.de_ Irnpre�H8, A todos agl'l1{!f'e,emo,s peno

19,4J, e�q_uanto perduraram rem aplicadoe Da aquisÍção àee�eto dentro de 30 dias, li to dos Estados de São Paulo e do S�r._Joso SlUlOes �e Sou· hOl'a�os e
.. retrl�Ulrnll� com

as c�nctlçoes decorrentes da fie certificados de equipa- partIr da data d� publicação P�raná (port�l:ias _da Coordel;<1- !!t d,�s!l[n;��'i!P.�..tc; 110 l�e· I I! rllfllO; ;I!js!���.
g?�rla e para os ca�o� pre- :Dento ou na constituiçãü ja dc:ste decreto,lel. çao

.

da MobllIzaçao EconO-hllra

I
.

vI��t���s6 �ecreto-Iêl. depositos d� €quipa�ento. § I' - A ,Junta de Ajuste n�. 1l�...

oe 143 d: 24--7�M$ e DRa AFFONSO BALSINI
,

se reI' �'pos�o a. qu� ArL 6·-Sã.J extenSIVas ao dos Lucros ExtraordiDarios lu�1O�4i)), regulamo de acordo Médico EspeCialista em Doenças de Cri�nças

devidOer�I�sar 19o xnte:-IO!;� imposto d.e que t.rata. €�te será constituida de 5 mem' com o Insti.tut? d:o _AçUG3�' 0 do e de! Péle

cas conio fi. Jetsoas �urld1 decreto leI, as dlSposlçoes bros nOmí:'ad06 pelo presi- Alcool a drstnbmçao do açucar Consultoria: Rua 4 de Fr:�:���{)dan�;cid���lad3 do

to.lei n' 5.8:4 d�me o. elJre' legais do imposto de renda dente da Republica, +_._+_+__+_+_+,_+_+_+ I P�ericultur� :.R�gime� alimentares para crianças �e peíto . AVitií....
-

bro de

.1943 e. 23.·�áe. setebm 11' .

.

mmnses - Sdilis mfantlÍ e do adulto.- Manchas e FerIdas amgercu.

recaa . so re E M tI' N' 1os lucros excedentes da mé· E.LL· ·IN.G.ER &'" .eIA·.
_ mpreza e a nrgwa amona ;;-3 • ,",,", _,.... !l€ .E - MA' ""'-'!\!iII!:.HIl'G

d!a dos ,:erHicados .n.o biê· 'Do Exmo. 3nr, Ge.neI:BI Jo· C r o n 'I C.O S o C i a Imo de 1939-40. sé Gomes Carneiros dístin I

§ !. -:- Para fi fixfi(;ãodo' lO milHar Diretor da' Empre-
rendl�ento tributado, será

Rua 15 cta Nõvembro, 588 - FONE, 1201 sa Mefalurgica N1icional f('- Capricho de mull,er
adotadO Q

..
conceito de lucros!

.----- 'cebemos atencioso oficio co.. Jornais receul-vindo8 da Capitnl Federal, narram" nOH

.

estabelecido no artigo 37 do
.

M�ior SOf'tinlento i!!m: munieaudn ter reassumído a interessante-� facto oeorrido na vespera de N[dal, em tlnHi

decreto-lei 5.844 ,le 23 de direçeo deste prpsHgioso e8 das pretorias da cidade D1!1l'uvilhosa, PUb8tPtlOS ao C3S0:

set�mbro de 1943:

I
P(,!·ftllllfu'ia;-;, E,sp(�<:iHUdad{_':{ fal'lll:J(TlIl"u'lls, t.lil:e!�Cimehto industrial dei DoI?res"gentil e mimosa filha d� �r. Dom A!onso fuertes.

§.�'-No.s casos em que se })l'og;l� p. Pr()dut(_l� Chim�('():-:. JOl�vlle. . apllJx�nara se �ouc�mente ,pelo dlo�l!)to e �abasiaào sr. Dom

v�rlfl!IUe, pelo lucro extraor.
(Tratos pela gentIleza. l f?ra�cH;�o BaIrlga fllho muco.

do rle(:��,!, Sr. Dum· A!varez

dm�no d�corrjdo em parte
LABORATORIO DE ANALISES .-+--•...:..,;.-+-.-.-.-.-.IJ08e JU�!O A. foüSo de. �atHgato.s B.arrlga. .

do lDve8hmento efetuado em I .

FOI um amor 8SSInl, a prtrlWll'a Vllltl:l, viram se, oma-

�aquÍnas, e in3talações, rea-
®·•••••••••• ••·······.0 Só será permitido o trafego de vei-I ra.�� se (' seUl peUEarem na cd.rcstia da vidu, n:� preço do

llzado ate,31 de dezembro 19'A C
.. i')'.'� I

.

t·
felJau, banha e do xarque, eontrat:HHlU em U!Hrem se pe"-:-'J,

de 1�42. se�á esta circuns- : ap I a .: cu os que servf?!l1 os ln eresses los Índissolu:,ei.s laç�?s matl'imon�ais, (que graças ao nosso � ')

tanCla conSIderada pela }un- ,. .' '.. publlcos bom DBUt3! amua eXIste no BraSil).
. .

ta. .

.'

• .' ". '. Dep01s de Dom Alonso ter gasto quam um.a. fortuna

Art. 3'-Em relaçãü a firo 'A casa que tem todos os: . �IO,.- A.prcpnsIto da nO'!hmques que, conduz�m denv�- com o enxov�l ?8 fil?H dilet�. enxoval este; cot!�çado por

". mas. ou_sociedade para as: artigos do mais. baixo : tICI�. �!vulgad� em. tor�o da do�, de petroleo para? BraSIL todas &s "amlgUInhas
'

dh. nOIva; mareou·se n OHi 24 do

.quaIs llao se possa estabE'. f "fi .. alt .: p�s::>lbj!ldade .da paraltza�ao do Ass�m ,acontecend?, o I._;onsel�o ano de gr:J ça �e 1943 e �ustaIUente a vespera de Natal,

lecer a base prE>vista no 3rt. jf
pre ... _ ao maiS fi

• trafego de ve!culo motOrizados, NaCIOnal do Petroleo: cumprm para que se (Wita8sem novos presentes, .

2_"; �orque tenham sid<) cons- t GRANDE SORTIMENTO PARA:- o co.ronel Joao Carlos Barret?s, do ord�ns do preSidente da CNivites roram exped.idos IJOS .amigos c estava tudu

tnmdas após l' de jaoBiro I ii L f A I A T E S : preSidente. d? Con.sel�o N�cl(?- Republfc�, dentro de poucas preparado pa�� Dom Fra[1�lsco BarrIgu, receber a Dolores

d�}941 ou porque ,h!ljamve .. *' : naI.do Pctroleo,. ftz .l �gen:l� I hor�s_ ultimará. o trabalho d.e como sua lellmma esposa.
." .'

'. rlfJ�Bdo prt'juizos. naquele ;." Rua 15 de Novembro .505 • N�7tonaf � segul.nte declar��ao,
I
revI.sao da� lIcenç�s eX,cepcl- Mas ... como �m tudo. ba sempre o seu "�a� ..... EiS que

. penudo, ser� consiqerado lu- :. . f oe 1107 _ .:. A.nUI1Clando . qu:e o trafego 0f!�IS de ::afego._ So sera !;ler- �� caso grave velO surgIr para estragar a l'elICIdade de

CI'O extraordIllario o que -ex- •
Q

0 da CIdade p':lrallsar,a dentro de mlt1da a clrculaçao d?s VeICU aOI_S entes que se. amavam.

ceder de 15 % do capital e e
72 horas. �press<? me em decla- lo�, 9ue servem aos mteress�s E> que ao assinar ú seu nome no coml1cttlnte livro de

efetivamente empregado' na
rar .que nu,?

.

eXIste, ,a�!:>olu�a- pu?hcos. Quantos aos demaiS registro, a SDt�. Dolores, desistiu e não, quiz mais unir-se

exploração do negocio. AnunCIem neste diario,
mente, motl�o para pa�fco.•�a mel�s de, tra�spor�e novas Te· a.o coitado do Sr. Dom Francislllo Barriga que ficou a ver

Art. 4'-:-As bases' para co. n?ta. qu� tIVe op.o�tumda�e de I duçoes so serao I.ellas no caso na\'io�.
. dlstnbulr e que tal publicado de se agravar, amda mais, a Imaginem que ti Dolore�; havia assinado o nume qUe

pelos matutinos de hoje, a si- crise que ora atravessamos' passaria a usar:-"Dolores Fuertes de Barriga".
tuação atual ficou bem defenida. Todos os entendimentos ne- JARBAS
Por c:;sa nota ficou sabendo cessàrios para que se cumpram ***

em ':Peares o público que efetivamente, di- 'i'ielmente as ordens referidas Resalva:-Na cronica social de ontem, por 1twlil'() de
minuiram os nossos estoques tem sido reaiizados enf're as "cochilo" do '{'evi�or sain entre outros "pasteis" de liome

de gasolina, positivando se .des- altas autoridades do país, de· nas impo'flancia, na linha, 15 "mà famitia" leia se "SUlt

s�rte a crise de .ha muito pre'" vendo, ser baixadas serveras farnilia". De fO'1 ma alaurna é de m.eu intento ei:icrcvel'

vista. 1530. em ':Irlude dehaver instrações qUe não

pOderãolsObre
a, fam[lia àllliJül� J A R lJ A S

escass�ado o numero de navios ser transgredidas".

-C.1-·- .... ,----,.- Aniversarias Viajantes

.

.

seo 1.0 de ,Corte .' F;lZt:'lll (I!lOS hl)Ít' : .

Dr. Frt-:[]cisc(} Gutardi_� Es·

".

QU'PR" ER'O C R .? ,.'. .

ta nCt;ta .:zdade o sr. dr. Pran·

. •

L AP_�END� O TE.
_ 1 ' ,l!e�:t(ya lWJe a ��ua data n.atll cisco Uof!u'di, provecto adf;O!}(u(O

Prahc:o moderno e f�cu de c�mpreenrl.er. !\U1a noturna a hem I{ sm d. Eddlz RodJ'J/llles I o jX l' i.; I

começar dia 15 de FevereIro matricula 10 de Janeu'o em deante. . ..
'

I
dll ela {.IJ '- u,.

Professe ex diplomada em sa� Paulo e registrada em Florianopolis. ddl�na )�Sp(:'�'�l·,_l(:o f. :/:- • ,tA1!I:ed'dOI.RO, -

! ---,

\

'�.·"W'
RUA lSDENOVEMBRO,770

.

1·I,gne,�,,:c81'CI�A::
l1e,�a cz .(u.e, I ..cp

.

.

.

.

..'

.

__ --:- Dei (Ue hOJe a data

anue;'-j OUo Lepper - Permanecerá

Fol.·h linhas' pa.ra o ano de 1945 8a}'u� �) I;}',. AI�o U";,(!j' All:!��'een, no seio. da familia blume.J1anellb't!I. ..' . I RepJ.e"en�ll111e (,a CIi,C. . .i.\ac<UI,I:d (I NJ'. I/Ito Leppef' .101'_, l1Jtporfan'
Aguarde ii. visita pesSÓilI em sua Casa. ou faça ii. sua encomenda de 111aqmnas 0'omei'(;uus e!/l i'jau te úulll,tri"l no })/Ilnicipiu dll

com OTTO WILLE. na Rédilcão deFte Jornal. Paulo e Estaao do Parana; JlJinüi/f;.
.:+-+-_;_.;_.--+--.-..�.:__'.-�-.- ..-.-.-�:+

·�-+-�-·���+A-C·R=-.-A�7·::;_�+i-�":�-.1D+A-,�A�s�2:��I'-+-
..-.:�

- "" Jorge W/€iC'kert-- 8eriuÍlt pito
·m Mll/hl fi ,.;en;iço da Cla. Ca·
111rjaria Eiulmw, o ,�1'. JOi'oe

I N f L ;\ M A ç Õ E 5 I )IFdf'l-erl, inopetOJ' desta iml1v�'.
tantc nl)re,�·t:·jltadcr. .

I

! Potíguara 1.oal- E.std n.:"fa

I âdl7de o Si'. Poti_q'llal'U Lnli, rI"
prl'sentante da (l'il1iclwZun".
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Açucar Para Os EstadosQulnta.-féira
13 ·dG

.Janéiro

nas praças de Santos, Silo Pau- não puder ser coibida por outro

lo, Antonina e Paranaguá, D..e.!ll meio, D orgão a que estiver su

C01U<') o escoamento do que deva jeíta 11 fiscalização do centro

sair d-essas praças para as. que produtor ou o mercado de consu

sejam 'por elas abastecidas, indí- '1110, onde a alta se verificar, ai:
cando ao Instituto do Acucar e intervirá diretamente, requísí
do Alcool os tipos de açucar na- tando, de quem quer que D de

cessáríos ao abastecimento dos t-enha, e vendendo pelos preços

respectivos mercados. fixados 00 açucar neoessár io ao

Se a lnobservancla dos preços consumo. ;

+_+_+_+_+_._+_+_+_+ X ._.._._._._._."."..• ....c....._.�

Votns da Bôas Festas B FBliz Ano Novo

de 1944

MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS

Tecelões
Precisa-se Tecelões com bôa pratica

Largas com MaquÍoetas.
.

Garante-se Ordenado' Süperior a C:r$ 400)00
.
Mensaes..

8ó ãpreseritar-óe quem tenha bastante pratica, á

Rua, Urugnái, m·. �18
TECELAGEM ITAJAI S/A.

I l' A ..J A I

-

Para as suas féstas tenha sempre em casa·

FERMENTO

AÇUCAR DE BAUNILHA
P O' S P·A R A P U D IN S

IV1EDEIROS

MEDEIROS
FRIEIRAS,
E5PI i,-i HA�J �!.�

""::-�Y<N'<II:"!17f.7"'�

COCEIRAS,

&i

Especialidade"
CIA. WETIH INDUSTRIAL JOINVILlf
m

,Marca Registrada)

...

D:::I�&ido da roupa porque Java facilmente e com rapidez
"

'''''.:
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