
E IP
-.-,:< .. _-,,""-'��.. :.- '--":"--::.�"-

u

... Moscou, 24 lA. P,,]--I hora do castigo pa"l tas em territorio russo e IIOS palses ocu"' rochal Stalin na ordem. do dia que em�tiubna
, ra todos os crimes praticados pelos 1Ii1leris ... pados está se aproximando-proclamou (8 Ma.. ocasião do 2.r aniversario do sei! Exercito"

Em primeiro lugar, a ordem, pOõ"que
na deserdem nada se eonstlroi I

o ARAUTO

dais do chefe alemão ldo escrt

tório de cultura publica 'e pro

paganda.
.-:t:-:+:-:+:-:.:-:+:--,.-�-.-.

Londres, 1'9 (8. ,I. H.) - Se
ndo um anuncio do Ijornal doe

,oterdarn, controlado pelos ale
nães, os artistas, escritores, 'ato
res, cantores e musícos 'holande
ses entre 18 e :50 anos s:erã:G\
chamados para 'os trabalhos 'for- Ilhas atacadasçados nas fabricas de guerra do
R� lch, excetuando sómente i OS Washington, 24 (A. P.) _ Va�
.protegídos pela «nazífícada» «Ca rias centenas de .àvíões norte
mara de Cultura nazt-holandeza»,
a qual obteve ínsenção 'para· os án�er�çanos atacaram as ilhas Ma-

membros colaborícíonístas me- nanas no Pacifico. Declara uma

.; diante a posse de 'cartões espe- informação oíícíal.
.

'f,'�'.-+:-:.=.-.-:+:-•.-+�-.�+ O .-".'-"�.•.-.-.-.':_.-+-.

Estocolmo, 24 (A. P:) - A ***
agBm::ia noticiosa sueca, em ,des- Lernaciona!»; Continuam', de ma<

pacho de Helsilngfol's, ;afirm'ou; neira insistente, os rumores ,de
ql::; lO ministro finlandes "das Re- um iminente armisticio russo-{in
lações Exteri:ores, Heürik Raui- Jandes .. Não foram dados ,deta
say, informou, a Comissão ..dos lhes das informações que ,teriam
Assuntos Estrangeiros da Cama- sido pr'costadas pelo sr. -Ramsay
ra sobre (Ia- sit:uação1p::Jliüca ln� ao Comité de Helsingfors.
+-,.�-.=.-.-.,-:"".-,-�-.-'-. x .-:+'-.-:+'_�-.-•.iE::_"-.-:+,

50 milhões de cruzei,", Berlim sofreu mais
ros um ataque aéreo

Rio, 24 (A.N.) - o Presidel1·
te da R,epublica ãssinou 1m} de

cret10 autorisando ü Ministro da

Fas'2nda, mandar 'cunhal' na Ca�
sa da Moeda a importdncia de
50 milhõ'es de cruzeiros ,em mo'E'

(Ls jauxÜiares e divisio,naràas
l1Um; t_otal de 84 milhões de uni-
dad'ês.

'

--""'"

Londr'.'s, 24 (A. P.l - A radio
emissora de Berlim informou,
que a aViação dos Estados Uni...

d,os efetuou hoje um ataque CO.Ol'
denado ao norte e sul niO terri�
torjo al-emão. Não: fonnn divul
gados detalhes sO!Jre esta ulti�
ma açã,o.

o .. .... .. ..

Participando na extinção de
incendiei

Londres', 1'9 (8. L H;) --'- Os·
U1�rnbr:os da brigada holandesa
na Inglaterra, estão participan
d.o dos trabalhos· de·' exttnçãiÓ
de incendios 'em Londres; como

.--.'--,+,-.+-.+.-,+-,.-"�+:-:.+�..

Tomados em conta os

delitos antes de 1940
LO'nctr-es, 19 (8. L H.) - O

Partida' Nazi-Holandês, pr;õocn
pado com" o baixo nivel moral
dos s:eus mem)Jros, iniciou uma

investIgação:
..

para descobrir os

que teni antecedentes criminais.
Uma parne do fichário- desté ·ser�
viç,o caiu cemrnãos 'do perkúlico
dande'stinú «Het,Parool;), demon:;;
tra que, sobre754 pessoas, forám
objeto de investigaçoos; 107, ou

seja -14°/0', tem ahte'Cedentc::; pri:
�mi�ísetoda�' ·class.e· de,delit?s.
Sôiü:�nre foram tomados em con;"

tq' ós delitos):anteri::J:res a

.

1940:
:.

" , "_" _"
- " �

-

-
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Washington, 24 (A, P.) -

President'e Roos'êvelt diligiu uma

mensagem ap Senador·A. fBakley
apelando. ao mesmo para'que re

tire· a 'sua renuncia 'dp posto ·de
: líder do Partido De1l1ocrata lno,
Senado. .,. i

treino para os mesmos serviços'
nas cidades da nolanda, 'ocupa
da depois da invasão. Outros re�

c�bem, tambem, instruçÕ.::is de to
dos os aspectos da dçfesa civil,
inclusive ,contra gazes. , Estas
guarniçõ€s se incorporarão nas

que ainda existin�rh na Holanda:
d€pois> de libertada, e servirão
de instrutQres; para o uso dos
mOdem{)s aparelhos illgl,es'2s qu'""
levatão na 'ocasiã-o. :

+-.,;:__::,,�,+.-...-+..,...::t�+:-+�

Roosevelt dirige
lueosagem

DAS

Diario Matutin�
( anual... - Cr$ 60.00

A3sinatufBSf
( seme�tra! - Cr$ 35.00
colonIa.l.. - Cr$ 20.00

li n 1l:1 e r o • ( ilvulso ... - Cr$ 0,30
• (airazado - Cr$ 0.60

;&;&

ASPIRACôES DO VALE
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dPOIO .. O elado DECRETO PRESIIJENCI
de I\�erito de Guerra

., Medaliuis
Nayals

ao

pelos

Rio, 24 (A. N.) - o presiden-\ hJ43, estão divididas em tres 01'

te da Republi-ca assinou um de-· dsns : Serviços Revelantes, .Cruz
ereto-lei aprovando o regulamen-I Naval '2 Serviços de Guerra. A'

19 para a concessão das Meda- prímeíra será conferida aos mi-

lha,S
Navz

.•
1i3 de .Merito de

GU8e-\ fitares. da Armada Nacional, ser
ra. Essas medalhas que serão vindo na ativa.vreserva ou reíor.. '

criadas pelo decreto-lei nr. mados, que tenham prestado ser-

6495 'de 18 de D'�Z21l1bTO' de viço revelantes ou ato" dê bra-
vura durante período ele guara;

+--+-4'-�-.-�-$§!.:-�-<> segunda, aos militares .da Arma-
da Nacional, da ativa, resel'\'!aj
ou reformados que se tenham
conduzido com denodo em ação'
contra o inimigo ,<:) finalmente a

Q. G. Aliado, no Norte ela Afri terceira, caberão aqueles .que te

ca, 24 (A. PJ - Anuncia-se que nham prestados bons Serviços ft

.Tortes contingentes de «Líbera- bordo de navios ou en� comís

tor» norte-americanos atacaram são em terra. A míed'alhá «Ser
duas fabricas produtores de pe viço de Guerra), serão conferi
ças sobresalentes para aviões em

_

das 'tambenr aos militares das
Steifra na Áustria. Marinhas aliadas.

'

.-�-,.-.<t-.--+-.��+:-.of-.• O +--+'-."",,ª.-:.:-:.-.�-�-+:-�'

Teatro de renhidos
combates

Washington, 24 (A. P.) -- iA democrata registrará o pedido tido de abandonar o posto de certo o Presidente Roosevelt terá
Cantara dos Senadores quasi una de renuncia apresentada pe- lider da banca democratíca, 'Ca- perdido o apoío do 'Senado.
nimirnente afirma que o bloco 19 Senador Bakley \ no sen- 50 tal fato suceda como parece ***l

.--.--.t:��-..-.-..�.-�-,-.·o .--+:-.'-=+-.-.-+_:_.,,--+-'+ o ..-::-..-.-:.,-+:-,+-•.....,,�-�-.o �-•.-.-�-�-..-+�.�.-§-�

'rtit,s,
. esc!ilores, alores, eas- A�alo sismico �Urant8 Dito segundOS

�., res e musicas chamados pale A�icante1 �4 (A. P.) - Foi tos. proximus desta cid�de, es-

t b Ih I d sentido a noite passada um 'aba- pecialmente em Marcia, onde

ra ra a os. o a os 10 sísmico de c�rta_ inte�sidade houve um' ruído bastante forte
durando as oscilações 0110 se- tremendo lampadas e quadros
gundos. O referido tremor se das paredes de casas resíden-
terra foi sentido em: varies pO'U- leiais.

"

, ,

Moscou, 24 (A. P.l - Despa
chós aqui recebidas da frente de MOSCOll, 24 (A. P.) - Foi ofí-

batalha revelam. de Genov que clalmente anunciada a captura
as ruas daquela cidade 'estão peloss russos de importante en

sendo teatro de renhidos COlIl!"
troncamento ferrovíario de Stru-

bates entre as forças russas e gre Kresnye. Essa localidadeque Manaus, 24 (A. 'N._) :_ CUltiva-, tríaís que se comprometerem a'

alemães. Os russos estão domi-
.

é centro distrital da regíão de dores de. Juta dirigiram um me- comprar os sub-produtos e deri-'
nando a parte nordeste da cída- Leningrado constituía um dos mortal ao' Interventor arnazonen- vades daquele plantio e assim'

R .

d·
II de de onde expulsaram fortes mais important�s postos avan- se, ,:;_olicitando que O ,JneSll1iO con- possam empatar seus capitais na

'umOre5
.

'. e arm IS· "'" ,clestacame'ntos nazistas, após .. çad!ziS das posiçõ�s germanicas '.

Cedesse ise'nçr:p de impostos ,ror r-eferida industria. O Interventor.
..

. saugr,enta batalha. \ de 8h..:üv.
. �.

'_ ,I d'et!erminado praso, aos J.náus- deferiu I() pedid::> declarando que

ticlorusso ..tin.1 ndez 0 .� .- ......
'

......... • .. €10 .. • .... + .._ +: .......... €)

erli vive COR· I ole
eaça

Estocolmo, 24 (A. P.)
.

� «Ber
liln; é uma cidade que vive s9b

Reuniu-se ao grosso
das forças

Q. G. Aliado, "Argel, 24 (A.
P.) --'- Depois de resistir durante
7 dbs e 7. noites ao cerco das
tropas germanicas, um Regilli!:n
J.Q aliado conseguiu rom1per o

assedIo, �'eunindo-se em segui�
.da .:_ao grosso das fo'��ças. anglo�
ll:orte-amerka,nu's.

fabricas �ngstriacas
atacadas

Capturado
russos

Memorial interventor amazonenSB

IJ;árias =
São Salvador, 24 (1-\. NJ -'Ti'"

veram inicio os frahalhos de ex..;

ploração das minas de cobre de
Caraiba, :neste Estad:D, esp,,,ran
do-se que possam sér extraidas
até o a,no de 1945, 50 toneladas
diarias daquele ruiilerlo.

o lll':snto merecia o apoio .n'coes"

sario, Ulüa vez que tinha, parti...
do por lutadore's da, ec{)�lomj.a;
ama;zonense.

50 toneladas
de cobre

cO:nstante ameaçw). Esta f2vela- dós os arredores da 'ref2rida ci
ção. acaba de ser feita por via- elade alemã, ha quantidade d·c

jantes que a{;abam de chegar da tropas ele assalto nazista:3, com

,capital do Reich. Declaram ai.ll- forças dest.acadas para intervir
da os tnformames que, em to- na caso de ,tumultos.
.-i>.-�E2+-.-�-.-�-.-+ x+-4--+��-.-.--�-�-.-+

Necessidades Militares ffão
Devialll Ser COllfulldidas

Lo:Udl''2S, 24 (A. P.) - Lord ,Italia, pO,Ddo em d'ês'taque, \aQ
Lu'ug, ex-arcebispü de CanÍerbu- mesmo tempo, qUe os ,conn'ndan
;ry, pergunfou na Camara ,dos tes àliados deveriam bombar-
Lords, quais as m�didas ,tom�-' c['�ar quaisquer -objetivos em po- to, Lord Lang que .necessidades
das pelo governo britanico, afim I d<:r do Ínimigo, quando füsse militares não deviam S21' con
de proteg,er os mO,nu,mentos e I ""sta medida ditada por ,.llêcessi- fundidas com conveniencias mi'"
objetos de arte e 11istol'icos da clad-es militares. Disse, entr'etan- litar",s.

o �-.•-.-"'-"-�-i>��-�-+-i'-,+-.-.-tJ!e.:�-•..,-•.-,+--+-�-+""",�-�.-q..-.-,._:.t:_�_�

Avançando impe- li MULHER PO'DE SER EMPREGADII DO MARIDOtuosamente
Moscou, 24 (A. P.) - As colu

nas avançadas do Mar{!chal Ma
rinov estão avançando impetuo
sanlente para iNikplyv e Odessa.
Apoz tereni ;capturado ,Kriv0i
Rog de assalto.

+-+.-:.�.-.-.•-.�-:+:-.-.

Rumo as linhas alemãs
Moscou,24 (A. P.) - Os exer

citos soviéticos em açãn na zona
de Krivoi�Rog mediante violen
tissimas resf�egas abriram a es-

, trada rumo as linhas alemães ao

longo do rio. Bug e a RumrulÍa.

�-..-+:-=..- •.;.._.-.-.-.-.

Caso se verifique a invasão
EstGcolmo, 19 (8. r. 'H.) - o

correspondente ,em Bema do Ipe
tioUl(;o .. f.Afto:nti:dning�l1'l, il1i!O:r
moU qW'3 ;no dia 8 do oorrent,e.
{} s�manário holahdez .:Haaga
che Posb de Haia, :co:ntroladiOi
pelos alemães, disse que as aut'o�

ridades da Hola:nda, segundo .or�
de'ul;; expressas dé Berlim' laas
seus age'ntes,

. os mesmos tê;m:
I9rdens de inundar as 'provi1'l-<
das cosreira,s da Holanda,. 'caso
se verifique a hwasã9· alia,da:,

,- :.;-- -- �-;",- ,-_ - o:.

Questão de capital importanda .***
. I quer nü trilhalho. O laço de pa�

vem de ser decidida ,p'ela Cama- incomp:ltivel com o \'inculo ·con- reni€sco, qualquer que seja, ên
!"n d-e Pxcvidencia Sodal do eon- jugal, mesmo na regime dr:: (0- tre patrão e Qmpregado, '\15:;)
seIho Nac1Qllal do Trabalho: se l11unhão, a prestação de serviço ímp,:,cle, outrossim, a fili11Ção as
a esp!Úsa pode S2f empregada do remunerado p21a mulher cas:lda instituições de previdellcia so,
'estabelecimento comercial, da flr- á -=mpreza de prapriedade indi- ciaI. Assim ch;:cidindo, a referida
ma individual do marido, se exis vidual do marido. Após oexanlÍ- Camara r�:coDhec::u o direito a

te incompatilidade entr3 o :vin- nar, frente ii. opiniUo de cliv'3r- I uma associada de instituição de
cuIa cotijug�ü € a Ilf2stação de SOs tratadistas l'eUomado:S, o con- Previdencia ii concessão dé apo,·
serviço remunerado e si, P01' uI- c�ifo de contrato de trabalho, sus s'entadoria por invalidez; bejE�"
tim9, a subordinaçã::J hIerarqui- tentou a decisão em causa que ficio qtt2 lhe havia sido neg':1da
ca do -empregado é inconciliável J;ocle existir contrato de trabu- pela mesma instituiçã_o, em virJ
com a. situação d� esposa. Acei- lho �ntre marido f) mulher - tude de considerar nula a sua

tando brilhanre voteI profêrido empregador e <empreg\'l.do -, Eem inscrição como. segurada. IVIuÍ.i<>
pelo Conselheiro Eduardo Cos- quebra do r",quisi!o de subordi" jnt�ressante será, pOr c€1'to, uma,
sermeli, decidi,u aquele Tri.bunal nação que Sê harmoniza com os questão trabalhista em qu:; COQ

fav9]:"avelme'l1t.e ás téE,es acima deven,s dê espüsa, isto é, obe- t�ndam marido e mulher. lu..
eXllost:as, acentuando que não é diencia e respeito, qWõ'f no lar, teressante e inédita ...
+-:+�........+:.;s.-.-+-.-.-.-+ x .._._._+_�_ .._ .. ;;;,;;,.._ .•_.

io foi
Ferido

28 ii soldados
perderam a vida

Melbourne, 24 (A. P.) - n.2S
pachos aqui chegados anunciam

que as tropas japonezas p(!rd:�
ram 28 mil soldados nas opera
ÇÕ€S aliadas ,no Pacifico Central.
Estas perdas estão r;;laciouadas
com as batalhas das ilhas GuH�
bert e Marshall.

..

.estinção de incendios ateados pe�
las l:.ombas nazistas, quando .elll
determinada ocasião, uma boin
ba explodi.o a poucos metros
de destanda, matando 2:de seus

0ompi1!1h€iros e ferindo outros
3. Maríns -e .. Bartos, não foi si
ql�'er feridp 1evem'e.I)te.

L{)'ndr�s, 24 (A, N.) --i O jor�
'm�Iista brasil�jro Marias ,c Bar

rns" {:s'Capou por um triz ela
nior� duralnta o raid' das forças
aér,<eas alemã de ho.l1tem contra

�sta capital. Membro de uma tm
ma<ci� b;bmheiros voluntarios, o
repórter brasileiro trpbl)Ihav�l !l.àDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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1"0': Grande loqueio' o Melhor e Mais Aclama-
Um Wme. d1i.eio de esplendo e beleza, em magnítleo téoníoolcr t.," .' , I i '

do FUme inglês, que DaS
,khistoria movimentada e repleta de aventures de U}Il8, intrepida esquadrilha' mostrará o poder da 48.

,aé:�áJ
'

SA,BADO: ainda' um Fax JÓi'nal. DOMINGO; Continuação da seria
arma! A hístorla interessante e a tual de como estamos sendo defendidos!

"GPitMen' .Juvenls do ,Ar" No Programa: FOX JORNAL:
DOMINGO Balcão 1,50-1/2, e militares 1,00 A's 4130-Platéa 3,00 -v--Baícüo 2)00 A' NoHe:-Polt. Num. 4,OO-Balcão 2,00

LESLIE BANKS e FRANK CELLIER
- EM-

**F tilli4M!6i 6FE

Um sol-americano de
atlefismo em 1946

RIO, 24 - .A Confederação Sul Americana de Atle
tismo comunicou á Confederação Brasíletra de Desportos
o proposíto de fazer díspular .

um campeonato sul ameri-,
cano extra de atletismo, em. Lima, capital �o Perú, e�
1946, e ao mesmo tempo ccnvídou a nessa entidade msxr-
ma para Iazer-se representar no eertame.

.

..��'13���b1®B���
�"'_.lfli'':<tã�B..�.'.D..T�.�if.®Oa'''j<.fiL'''�.f[_mtI€:..��.ü(!!

O rampeoncto Brasileiro começará í I.

em Setembro 1.1 ijuareis Mas fotografias 6 serviço rapido?
Rio, 24 - o Ooaselho Técnico resolveu fixar � Procure o "

definitivament€ a data de 19 de Setembro para o!� A ....4 A D fi n Iinicio do Campeonato Brasileiro de 194-'1, ficando I
f o t O lVJl V K (O. Scholz)

. a-s I-nscri C.'0-as :p.a··.ra, os
com esta decisão, organisado o calendario frrtebo-j Rua J5 dê Novembro, 596

--.
.

. Iístíoo da entidade máxima para o corrente a.110.

'

..
' .. ca nd ida tos

.

I t:-·+:-.-="�-.
<!II>
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Da, �ecretaria da Liga Blumenauense de Desportos, I aDlzada a fabela do�j$_\*M._ lê&. ii ffiRtzW#
_

recebemos.a nota abaíxor
" .

T '

4\lO M 6' '6
.

I Dr. A. T A B O R D ,Jl..

Nota -da ·Secretaria ornelo lVJ1UnCo "arIOCt!l Diplomada ·1r.a2Ilanns e camptáUcil nos principais hospitaisdoPafs.':; ,8
..

r.�li.@dator EsportivoNe!: [(Gidade de Blumenau''. ." HEMOIUlÓIDAS. VAIUZES (VilIAS DELATADAS) E ÚLCERAS DAS

Rio, 24. = _,_-\. Federação Metropolitana de Fute- PBHNAS, SUA CURA SEM' OPERACÃO E SEM DOR.
De ordem do sr. Presidente, peço a especial fineza 1 PI 1 Curii da Ganorréa em POUCOS dias

de ·dl',vulgardes que se a'cham abertas, nesta Secretar-ia 1)0 aproYOU, por proposta (. o seu respectivo. De-li � � �.. L t 1 1 :t Tratamento especíalíaado, por modernos métodos e eficientes, das
'

-,

e: pe1d 'espaço • de 15 dias, as inscrições para os candí- partrunonto, a·· At,J8 a para os jogos 0.0 'I'orneio doenças de senhoras, crianças, coração, pulmões, estômago, figa-
dó. tosa: Blseola de Juizea," da ··.L.iga Blumenauenss .de Muuicipal, que terá 2 meS0S de duração. Os encon- do, rins, bexiga, intestinos (dísenterías, amebíana, eolítes, prisão

cu ti � � � de ventre, ete.), diabetes; obesidade, reumatismos, sífilis, malária,
.

Desportos? Atenciosas Saudações,
..

tros serão realizados em campos neutros, sendo . opilação (mal da terra). erisipela, eczema, etc.
.

. (a)' Luiz Reis marcado o diét 2. de abril para o Inicio do referido Diatermia - OzoIlolsrmiilglUectro Coagulação
k Secretario. 'I'orneio, com (la seguintes partidasrv-, Vasco da ITOUPA'!lA -SH'CA B L U M E li li U

Não resta a menor duvida de que lavrou mais 'um Ganm x Fluminense, no campo do Botafogo, Canto ���t&l$Mi>'J.!Wst.s.\j!íji�.lDOO�
,

magnifíoo tempo a nossa Entidade, fundando a sua do Rio X S,. Oristovão, no campo do ltl.ndlu'cira,; �""",""=."""""""",.",.,��=�-.=__..,__""""",=��.
Escola para, 'a preparação de árbitros paraas fupuras Bagu x :,&fadül'eil'a, no campo do Flamengo; Bota- Dr. Or.nellas Juniorpartidas de futebol"

.

fogo x Borrsncesso, no campo elo F'Iuminense e Cil'UI'gião _ DentistaEi motivo,
-

também, ....c.l.. e, intenso jubilr; para .nos quej , •

'L'l -s-T J '" " «1'- P I� .emerrca x L' amengo no eaznpo do v asco da Gama. DbhOmiluo pela UDlversldade de ...ao iUl0
sempre batalhamos. ao lado dos dínamicos parédros da

CONSULTI�S mARIAS -das 8 ás 11 _ das 14 ás 11.30 _ das 19.30 ás 21L: B. D., no sentido de que fosse concretizada .maís •.-,+,-.-:�-:+:-:.:-4>6i+:-:._;'.o'�;-:+�+�.-:':-.:-·':-:�-.:-� , CONSULTORIO á RUA BOM RETIRO, 14 _ B L U.M E.N A U
essa idéa, que significa .um 'grande passo dado em O S'� P. � RI·.. nretsndo Nono '=-==-....6 __".,.�""""" ...... .....".__"""",,,!l

beneficio do esporte . no Vale dq Itajaí. tJ {) U U

��-���-.o��-��_�� S, Paul�24�O S P'R e�ã procurandodonkat� P&��������.����e&��������__�*�'������ri�

...,
u.m bom cencl'o ..atac<inte, e por isso dirigiu suas vistas fj E L M U r II P R o B 5 T

.....p,,a'·r",a··· pr'otpsso.'r<1a .·E·s·ro·l� 'rf�1 pa� p?�1:�t��{�a�o é NeDo pe_rtenc9;'lte ao Curi�iba, que
DENTISTA DIPLO�ADO
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\.. _U \,":\.. esta prestes a ll1gressal'no Clube {·essepel'rano". COM MAIS DE.10 ANOS DE PRATICA
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L. ..
... SERVICO RAPIDO E GARANTIDO
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que. a Direção Técnica. da Liga. Blumenauens6, por' Trll' . .. •
..

• • I�!"'�-�""'"'������������������

in�ermedl.·o do presidente A..merico Stamm, convidará o .11�.��·l[tnopl)hs, 2'Í: _ Os dH'w;entes da }"et1el'aç�fto A P E R I T I V O.
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Dla 27 no Esta- Permanentes da
dIO do Amazones
Esporte Clube

Amazonas.E. C. X Brasil E. C. '��-"�H�+�"�"�.-'*o���._�:':���F�-F

encontro de qrandes porporções Haverá preliminar OS· proximos campoonatos brasiIB�O·
,

,'.

t
'

,

d
'

'

d
-

RIO, 24 - A Confederação Brasileira de 'Desportos diri
en re OS q ua ros secun a r lOS glu-se ao C. N. D., solicitando licença para a realízaeã .

este ano, dos campeonatos brasileiros de natação, atlstís
mo, remo, cíclísmo, voleiból e polo aquatíeo .

L. B. D.
Entregues pelo 81'. Luiz Reis, esforçado e competente I' secre

tario da Liga Blumenauense de DC8pm·t0!1, recebemos duas perma
nentes para as partidas oficiai» do ano corrente,

(]1Ylt08 pela gentileza.

o MELHOR
no lar e no bar não deve faltar

FABRiCAN'I'!\S:
.

Ind. Com. e Seguros I(NOT S/A ..

Teiegr.: KNOi - Caixa 34 _. !TAlAi

Paulo

Radlos e Va!vulas
"RCTOR

05 melhores pelos preços menores (

CASA DO AMERICANO Sll\
argentino Chueno
do S. Paulo F. C,

",;"
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.' '::'-'" .�'--' .

D6ario Matuting
( anuaL.. - c-s 0,00

AssinatlRras" sem.estral·- Cr$ S.OO( colDnial. o
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N gene r a: ( a.vulso •• , - Cr$ 1,30
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III Dr. ÂchiUes BaJsini - Diretor Responsavel iiI ANO .xX NUNiERO 1�925 de Fevereiro de 1944
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Embora a aptidão para produzir bom
-

e ab'fil!" nte
leite depende, em grande parte, da raça, da linhage� e

..,.,-,�

regime alimentar, existem certos característícos de con

formação que estão sempre associados li uma boa produ-,.,..... J -_- j ir;··-
címento das raizes mais delicadas e mais finas, que são ção.

A vaca boa leiteira deve ter o tronco forte e robusto,as que alimentam as plantas. Este excesso de regas é
com a parte posterior mais larga e mais alta que a anteprincipalmente perigoso nas plantas envasadas, Para sa- rior. Ela não deva ser muita gorda, pois as gordas são ige�iP�tet para regar, que o solo já e�teja seco e, en- bel' quando se deve regar uma planta em vaso de barro e ralmente grandes comedoras que transformam os alímentos:r�gUé abundantemente para que a agua penetre um se o som lor "chocho" não precisa regar, fazendo· o SOo
em maiores reservas de gordura, em detrimento da proãu.p�lmo na terra... ..•

mente quando o som for "seco" e, então, é preciso regar ção do leite, Tambem não deve ser multo magra, isto g-e.Quando se regam canteiros ou gramados, e frequente bastante.
ralmente Indíeando maus tratos que podem Uer prejudica.1,pr€go de pequenos aparelhos, cerno

. chafar�zes, que As plantas de rápldo crescime.nto e as, de. tolnas es- do a capacidade leiteira ou então a exísteneía de alguma1m a água. Este modo de regar ê. quast sempre pessas, s�culenta8 precisam de maior abuudancia de agua doença ou deücíencla Iislca.(ilHal pois não se dá ao chão bastante ãgua, como nas regas. aquelas de .cresCImento lento ou com folhas A vaca leiteira deve ter· a cabeça pequena e larga eeciBo,'e u.resultaôo é que acontece como mostramos pequenas e Iínas precissm menos água. Da mesma forma
o olhar indicando mansidão. Deve ter as pernas curtasnra J: II água -sõ penetra 2 ou 3 centímetros e as li? plantas que for�m receu.temente podada.e, os brotos en- sendo as traseiras bem afastadas uma da outra para pe�QB,:proGUl'ando esta humidade, se aglomeram ai, na víveírados para cnarem raizes QU as pl!mü�has recem·en-lmitir uma boa conformação do úbere, deve ter o pelo Iífieie ficam sob o efeito do sol abrasador, e o gra- vasadas preeisam de um� boa rega �, depoís, de um deS'j no, brilhante e liso e a cauda fina, :I1exivel e bem guame-ip�r�ce. . ..

canso pára provocar a vinda das raizes e dos brotos. clda de crinas.E'.pl'êCiso, usando aparelhos, deíxa-Ios vãarías horas As plantas nas estufas devem ser regad8s. somente I A pele será macia' destacando-se facilmente dos teci.do: no mesmo lugar ou, o que é muíto melhor, não pela manh.ã afim de permitir � ventilação remover o e�'1 dos sub-jacentes. '.
os e simplesmente regar com a borracha comum, mo- ces.so de humidade que poderia ser fatal ás plantas mais O úbere da boa leiteira deve ser amplo, saltentando-o ábundanteme.nte; para termos � resultado da Iigu. delicadas.

. .

.,
'" I se entre as coxas, de Ivrma francamente esférica, perfeita-·ym 'gramado VIÇ?SO e be_m enraizado .. _ _

No ar hyré regar de pretereacís á tarde para, que mente simétrico em todas as suas partes.j'-"Ue reo-ar demaís. O chão, na supertíeíe, nao deve durante a noíte 8S plantas possam absorver toda a agua A DAIe do úbere deve ser fina macia um pouco un-. �3rmanentemente molhado, pois provocaria o apodre- que Pfecisam:anfes da evaporação provocada pelo sol. tuosa âo" tato e pos8�ir os pelos eu'rtos, fiIl.�s e sedosos. Os."...., -'... .

..
.

..

. ..

tetos grandes, bem aíastados uns dos outros e devem ficar,,,rtn_._+=�+-:._+-I:.�-::+:.:+:t:@o���(["ff".:._._.�._��-:-��0 09�.·I.�'-:+:-t�+�.=-$Ii�"�+��+.�+�.+(fiot;').�'::.-.-"••1'_"-:$�+:'.-::���':."�.�0 enrugados quando vazios." .

�""""'_""'�"""""_"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''m_''''''''''''''''''''''''''''_'''�--''__'''''''''''''''''''··''··'''''''''''''''ml Os Brasileiros de hoje As veias marmarías serão grosas sinuosas e bem apa-···5t .... ·••·• .. • ..

S·�;;;·�;;;·�N;Õ
..

·CO�O�·;;:·�
....

�=
.. · .. ··

n �:��� �e���;:'ã da ge- ::I�t;f���:�:;�re:�X�i�1�· :e:o:" t::pe::::�o t::•• ;i·��c:;.�:;:;.:.:.:;·::,:,���-.:.;.�::.::.A.:����·���:.:.:::;:;�u:·.-.:,:;:.:.:.;.:;.:;lIl1 influencia sobre a capazídade de produzir leite. A cor cm. �U
zenta-clara, é das más leiteiras; o cinzento sarapintado de
manchas escuras será das boas leiteiras, com o

amarelado e o castanho avermelhado. 'I'ambem o creme
Quando os cascos também são claros indica a boa Ielteíra,
eaquanto as brancas ou com um tom azulado são quas]
sempre Ira cas Ieíteíras .

Naturalmente que estes indíelos que acabamos de 5-
nUme1'8S ocorrem mais acentuados em certos animais e
menos em outros, mas a vaca que �apresentar o maior nu.
mero destes requisitos e de

_
maneira mais evidente; é

que deve ser escolhida.

®�-t:41��._�.���_$������4'�._"_�'H.+:eO e��.��._._�+:�-�-���_+':'<)':'{}_�_�_�"*,��Gl

Na roça, quando se fazem grandes cercados para g��
Hnnas, ou quando se pretende fe�har horta e po.mar, deI:
xando as galinhas soltas, pode se fazer dO segumte modo.

Com mourões de 2 metros, distanciados 2m. 5�CID. e
enterrados 4DCID;, empl egaremes' 11 nos de arame, !I?o ou

I iarpado. Os primeiros 5 fios ficarão de 10 em 10 cenumen
! tros, em seguida 3 distanciados 150m.! 2 distanciados _20

�§If+"��+-.+.'*:-�H�� ...�-:+.�tio® ..H�.�.-+.+=+-+.-••�.".-.':.+•••€1 ém. e o ultimo distanciadl? 25, nc�ndo a 1m. 6(l�n:L do chao.
....... - -

.

- -'_ - -.,.
- .. . - _.-..

Junto á cerca do 18tlO que IiCarem as galwhae, plan-
ta-se uma éarreira: bem junta, do capim limão) que fecha·
rá completamente á paesgem ás galinhas.

Mas para certas raças, como a Leghorn, 1m. 60 de
altura é "Uma cêrca de 9rinqueto" e serão precisos 2m. 60

mínimo. lato se conseguirá mantendO os JJitimos !ios,
.. dislaue '"�os 25Cl� ""- .'

'" '\li:'�'W' de 15,1ios

o espirito patriofico do povo
de Blumenau� mais UMa vez
se evidenciará na aquisição

dos Bonus deGuerra!

�i8Jluestão de regas precisa ser bem compreendí
ji$t@ uma rega boa e utll e uma rega má e noerva.

�gua demais ou de menos ou em ooasiõse ímprró-

.� Cqmpanhia Catarinense fará agora o seu Seguro
.

�

"8 A N T A C R U Z"
.

t!C.OMPANHIA SEGUROSDE GERAIS
\(J)péra em. Seguros contra Fogo, Transportes
Marítim.os e Terrestres e Acidentes Pessoais

C A P I T A L - (;1'$ 4.000.000,00
Séde á Praça 15 de Novembro, 9 ,." 1� andar

f I o"i.- i sn Ó P o fi i s Santa Catáuina

Caix Postal, 100 Telefone, 1421
Endereço Telegraflco; CRUZSEGUROS

�.Agente locai: COMPANHIA COMERCIAL SCHRADER
\\ e;. .

"
... A .

•
• c U BIT I B Pt. - fi I o D E J A N E I R I)�.eJ:rSalS f! agencias. S Ã (} P ã U L i] P o H 'l' o li L E G R E

.
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AGENTES EM TODAS' AS cmlUlES DO ESTADO
j;:fi���_.�.=.I+:'.�.=��"._Oi.•_�€X(?)._._.+11t_.�.'...�+§.••��u\$••0xS+ ....�.:-+�<J..�.����+::·n��1S
T. i

•. hia'acional de Seguros Ipiranga ,A t e n ç �. o .

/4'9ént�s,Gerais de Sta. Catarina Ja enoontra-SB nesta CIdade a

i�l"e'i·�· e I (; i as Cervej�. .

li I)\,U M E ti A li !l!EAntarctlca J�

. 1-4. "
:+.-:+ .......•

;t.....•.. ,,§,�. \�ç+.-.-'-._ ..- ...�<t!� .:;�.-�-�-.-.• ..._ .-�'iiii'.-+-.-.._�_._�:�
'-�ffl

I{:l P.�����;���:::a���,�i;;ruç�ü�o���:::�:o
'AdquirF utna"apolice da "A Patrimonial Lida." e concorram aos f.odeios

, . \ \ mensais com apenas 5$000

'.f. Ag�nte '�m Blumenau: A. TeUes...... Rua Rmazonas 63
"��"'- _-(lo :

'�.,.lL!lQsc!ts;:::u::,;:W

,
..J \ ,\..

.

·'1 \
�i:J.· .".$>�If-"�.-:+-::�f;+:::..It:"••�0 (le-..'l>:1':+�H·..-(j:+�.:-.�.�::.:-+:.-:-.�.:+�0.�.... 1

tadona de Madsiras 8..À.
'. ;.;. \

.

.

.. ...

.

/-:.,SI�cklpermanenie de:
'l\A"adfiliras· de construção em ge�
·;ral:,lF'orrQs, Soalhos, Morduras

/.... ;.. etc. Aos nossos

Com este lema, que l'esu

me o :m.otivo patriótico de
uma bela e artistíca· ilustra
ção. a Goodyear está distri·
buindo aos seus clientes uma

magnifica folh.ín�a p a � a

1944, que é um mÚlce do ae·

senvoluimento da propagan
da em nosso meio. E, d.izen< Ido prúpagandl"} dizemos b..J8.
oropaganda - aquela que1��iiI��i'Ilm����
âssocia, á sua iinaHd&.d� ?o·1 .

.. .. . � .. .. ....
. ..

mercial, um propósito ClV!CO 0.�"':��H:t��_+�+':'+�+�':"�.�<f_·u:_.�ªol?).F.$j_j[�_���'?_•.�_._ü�:S>li:�_-1!.1f���f.e
e patriótico louvável. DIu �
referência especiál que aqm
fazemos a este trabalho de
arte publicitária.
9.·<f�·+4>:".-��:+:+�···�"'H,-�-••�0
"Acum.ulando agua entre ali

suas folhas os gravatás (brome·
liuceas) tornam-se fócos de mos

auitos. Al'ranque�os sislema:tica·

,menie. cru.xilicrndo a campanha
1

contra a maIoria em Blumenautt•

assinantes

l

����i@.\,\\�$���m��
Para a Sua Saúde e de seu Irmãozinho

Peça para, o Papai lhe Comprar:-

F
. ...

I' ieíto com matéria prima se ecionac a, (:011-

tem assucares completamente assimilaveis e

vitaminas. De gosto a.gradavel, pôde ser co
mido eOIn pão ou como sobremesa.

"SOCKEDADE MALTiZM:A LIDA". São Paulo.-Rell1resentante em
BLur,1ENAU: Sr. COSTA MOURA-Gaixa Postal, 139

Brevemente A Venda Nos Principaia EMPORIOS

- - e FAR1Y1ACIAS da CID1\.DE � -

p ARA

Iniciamos neste mês a cobrança das assinaturas dos nossos

prezados assinantes.
Pedimos, pois, inteira atenção ao m'.,." '\ encw'�ega:-IF,

O T TO W I L L E. ...
�.

.

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



Êm obediência as determinações da lei 'e aos estatu
tos sociais, venho submeter a.vosaa criteriosa apreciação

'

.. ' ü balanço, contas e demais d,;1cumentGs e atos, referentes-.

ao ano .socíal que ttndou em 31 de Dezembro de 1943.
Não obstante as dHiculdades atuais, cs negccíos 800i-1ais . traascorreram ncrmalmente tarnbam no exercicio em Diretor-Presidente..

;/ ----------�------------�----------.

Billl.tã�I!;O Geral em 31 de Dé�embro 1943
....fl'ivo IDas

ImolJilizfviG;
...... ;

- -

__:r!..:!-�j!Rf!j,-'tfdificios etc.
,.,..-,

.&l'/' Estável
Maquinismo
Móyeis
Utensllíos
Veículos

• ".:
!.
';,. .'� . '. _' .

.

'idade de

pannia lorenz
.��� .. ........,.;;:m�"""'�'''''''''''=__'==$�m_.;:.::::"_;_,,,,_""�=.....�==,"""",m"""!l"""''''''''''_''''''''''''''U.........,...:J_"""",'''''''''''�_"""'''''+"",,,,'''''';'=-_�'''''''''''.__"'W_. ""'��""'._"'""'"'__�"""'""",,�"""'="""""'_.�

fécula
....

,

. �"., I
r

·IU·

B LU M
ReJ/atório da Diretoria

�e�h�re!§ ��ij@nis�aUi

E NAU
I revista,

.

conforme podereis vos inteirar dos dOCUID.'(:Úl.tosacima menciona-los, que. se acham a vossa dlsposlção e

que merecem aprovação dos membros .do Con�elho FiscaL
No entretanto, quaísqner outros eselareclmeutos que

desejardes, a diretoIÍa terá muita satisfação em ministrar
vos, na sede social, onde está ao vosso inteiro díspõr.

Cordiais cumprimentos.
Blumenau, em 25 de J�.neiro de 1944.

(as) FRITZ LORENZ

s i V O

1.214,597,30
11.753,00
76.119,20

174-358,00
��........,....

Não Exigível
911.706,90 Capital em ações

.

Fundo de Reserva
Fundo ps, Aumento do Capital
Fundo pa, Devedores duvidosos
Fundo pa. Seguros

1.476.827,50 Depreciações

3'000.000,00
691.437;90

+ -. �... -� .. ''---'+' � '+o��"-�-.;;;;;(.--�-'-.---.f:.....

16tf���:�� .

. Exportanorâ-·� de·
.

MadHiras·· S.
462.044,00 4.974.431,90 I .' B LU" M E NAU

Exigível á Curto e Longo Prazo

11 -Assemblela Geral Ordinária .'

..

'

. ':�,; ..

311 &.2'" 4 gr��:nfooJrentes--Credores 1 t1:�J���� 1.738.671,70
\ .

São convid.ados os .sr.a, aCionistaé..
·

da. f:X.'.Sitâ.dê..

ra.·..... '.;.:'. �, o
-. Màdeíres SIA., Blumenau, á .compareeerem a Aseemltl

Contas de Compensação Geral Ordinaria a :reáliiar�se no dia .24. de Mlu,o ode;
OH;�ão da Diretoria 30.000,00 ás 10 horas da manhã, rio escritório da sêde, stta li •.......

vessa Pernambuco, SID., para deliberarem sobre a s9guln:

I 1.0 APrOV8ç���;�n�Oe �!:S·dO. e�aUiei� d

Ij1943. Parec�r.;.do Con�elho Fiscal e R.�!a�ório.da D!r..
et�ri·

20. Eleiçãn da DIretoria para obremo: .de 19441.46. � ...

1 30. Eleição dos membros do Conselhe ,Fiscal e ;s,eu
[supleutes para '0 exercicio de 1944. .

. .

:�.

;:/""40. Assuntos diversos de interesse seelal, "" .•..

Acham-se t di'P�Ç� t�.� Aeíenlstas, ,é...rl

.

���Z!�!2.3J!!2. tórío da 8oeieda�e, os documentos de que trata (} . �-
.

,

....J99, do decretcIet .D. 2.627, de- 2õ-�-1940., .!,.
-

.

Blumenau, em 11i de Fevereiro d.S. 1'.4.4.. b .'.'
. WALTER ·PR�BSa ,

Diretor�Preffidentf;
.

'\
E>�."""§"':."":'.O:Hnn.Go *.�u.,�nH"'UO"i�".e"'Coletoria Estadual {la BIllDllnant .' :

'.'

'.
,

;

(

Disnonivel
Á

Caixa
Bancos

Realísavel a curto e a

longo prazo
Participações
'I'itulos á Receber
Materiais
Produtos em estoque
Dupllcatas á cobrar
Contas Correnteõ- Devedores

35.819,10
275.606,30
1IIn"':I"���

4,17.000,00
18:539,80

639.974,10
1.279.919.30
1.377.386,60
250.224.00 4.013.143,8c
�

Comissões
,

:':S1)esas

I Frefes·

I
j�r��S�SDeSCOritos
Seguros
Depreciação
Bonificações
Fundo de Reserva
Fundo pu. Seguros
Fundo pa. Devedores duvldosos
Fundo pa- Aumento do Capital
Dividendos

273.090,30
1.340.736,20
751.454.80
327.278,10
51.998,40

220.786,90
221.152,00
128.798,10
72.156,60
50.000,00
50.000,00
670.950,00
600.000,00 I

4.758ÃõG1õ I

C r é·d i t o
Saldo da Conta: Lucros e Perdas
Rendas (Especiais
Fundo pa. Devedores duvidosos
Mercadorias

. 7.124,20
64.875,00
140.815,50

4.545.586,70 EDITAL

'

.....�-. Contas de Compensação
Ações caucionadas

30.000.00,6.;3·!m03;
�---......;_----_..,.._.__._-�--

Deillonstfação da Conta "Lucros Bt Perdas" relativo ao exereíclode 1943

Débito

(ass.) PAULO SCHINDLER
Díretor-Gerente

Blumenau, 25 de Janeiro d<3 1944

(ass.) FRITZ LORltNZ-Diretor'Presjdenie
(sss.) AXEL DEEKE
Diretor-Gerente

de

de parecer que sejam aprovados pelos senhores acionistas,
com fi proposta da digna Diretoria quando a aplicação e

distribuição dos lucros apurados, hem como todos 08 atos,-,�. _"'.

. 0.s membros íntraassínado do Conselho Fiscal de I
referentes a gestão da mesma Diretoria, durante o exercíoío

"Indústrias de Fécula Companhia Lorena' tendo examinado transacto
o relatorío, balanço, contas, livros e demais documentos Blumenau, 25 de jsnetro de 1944 ..

relativos as operações da sociedade, realizadas no decur. (ass) WALTER MUELLER
.

. 80 do exercício encerrado a 31 de Dezembro de 1943, e (ass) ARNOLDO MUELLER
,

.

verificando a perfeita ordem e exatidão dos mesmos} são (ass) HERMANN JOHN .

;'__-t;-�-:.-=.:_�_��._:._ ••;_� o .-.--:�-,�-::f-.�-:..�.-3t-_� () '+-+:-'-:+:-�-+:-.-_:"=,�-:+:_:., o .-.-:+:-:.:-:�-:.-:.e.:-::+,:--*

(ass')_.E:�_!íedje-GuardawLivros, registrado no S. E. C. U' 23.591

._-!

Empresa Auto Viação Catafin�nss S;ASCA wz. ZlZ:::ee,::;u;o:;a;;:a:::ammus:::::;ua:;o:m m_.w ermc""'º"""'"" .....

Para Passeio e Serviço
Á Preços ConvidaUvDS

NA:

Com. e Iof WALTER SCHMI�r S/A.
R�fl..a 15':;t1� r�Gyêmb!ro, 1495-.

�. '<'. .' '::"".

---- ..

:."'"7: •..•..-:-.:." ;':.- •. -.-.-. .�, '. /
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I íl)Y.!iI AFFONSO aALS�ttU '

'W·a� .. 1099 .. é�PG�t�151
Dr. Achilles BalswJ
Díretor-Bespousàvel
Dr. Àffuruso Balr;irJ
Díretõr-Propríetarío

Pi.!IJl:�cnai3r1i � HI?IJ�meg i1lime!1�iire'F'IJ!'iU crie)i!"i!}; da pe;�o • Avn�·
mt�11l:1e;; • :mills h}!�21m e lia i'!d�lUI)�� vXanCbê$ e Ffri�i!3 em gtrr�t '@

IY"�T:L ·:i!.od·lf'<:!,_J��'!.��������.;;:;c:��_

.._,

BARAIVIORTE
mATAüOR OE BflRATAS

BAR � 1\;1' f�1Gri' 'E'1:1_.. li. L'tJL\JJ[il, .a .

1

AfONSO ODEBRECIiT
C�l' t1'f�fi@© Ir=tr1t.o�1i�6r�@

Diplomado pêla Aoademía de Comercio do Rio de Janeiro.
Com longa pratica prefíclonal,

A C iS ITA - E:wri��s Aí!'!l1��ii.�. Bt.llf!m;z� 6 Oi'j3milSaCã0S Ct:ml!�rda.is.
Em� 15 de NQ'ifembfí! ��o V�8.� - Fml�. 1�5iJ -- i�6a�a Cii\ada

livulso Cr$
Atra0àdo o-s

[���1
ll�b'�

B' i;''1�ii�;;:c.o :i.H)f) �::'?S::': di: fr2·.It;.�:'::�G)
pal�'':�i:'.z, ;'·.t�;.;��iCZ8. e ���\��i2:
S:]_8 Z(.}::.i;'�.::�:·.� €:'�/::'.:;r":1. ;::l_Ú:·�:t

r ,�,.-,. -.,��.� ;;;0-+;.".: �·-··=�'?2\?':.�:"',�-�;·""-·��:::-·-�·�'�:-;-�'··��'-;·:'�:�'=.::-"'::.'�:�:<':o,. �

��:.,iíi:���:-"��of_�:�:���':'€'B;.�,:t·�:*,'<2.@ O �_",.�{;��'i}1l'7,�S:iq,'4>�'i,�,"JI-1J�>])�.�"'�

��mpresa força alUI Santa Catarina Seli'VEç�$ d�
{?"r�e fi��affca

(Em Gera!)

�� SempreIoi e continúa a ser

,

Escriptorio
.Alameda .Río Branco

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

. '.

1 Eurico Gaspar Dutra' ,..

AIO, 24 (A. N.)-O Ministro da Guerra baixou um inscritos para o concurso que possuem o curso das
aviso mandando matricular no primeiro ano na Escola Escolas Prsparatorlas e tenham sido julgados aptos em

Militar de Resende, . no corrente ano, os candidatos lnspenção de saúde.

Taxas relativas a ,apólicBs
divida publica

da

Rio, 17 - A Caixa de Amortização consultou o

ministro da Fazenda se os juros de apólices ao porta
dor da Divida Publica Federal relativos ao segundo se

mestre de 1943, pagos, porem, depois daquela data)
estavam sujeitos ao desconto do imposto na fonte, a

razão da taxa de 6 010 daquele decreto-lei ou da de

40{0 do decreto-lei 4.178, de 13 de Março de 1942.
.

: O ministro da Fazenda manifestou,se de acõrdo
com o parecer do Serviço de Tributação, que escla
ce seja qual for a espécie ou 'natureza, valendo· citar,
por exemplo, lucros, dividendos, juros, alugueis, comis
sões etc., quando sujeitof:j ao recolhimento do imposto
na fonte, por 8e tratar de rendimentos de títulcs ao

portador ou de rendimentos pertencentes a residentes
ou domiciliados no estrangeiro, as taxas a aplicar são as

de decreto-lei n. 4178, de 13· de março de 1942, mui
to embora. aconteça que somente venham a ser pagos
ou credítacos apos 1 de janeiro de 1944, isto é, na

vigênica do decreto-lei n, 5.844., de de 23 de se

tembro de 1943, cujas disposições não retroagem.

RCAa 15 de N@vembro, 588 - FONE, 1201

Maior sortimento em :

.••...•••.. Perfumarias, Especialidades farmacenticas,
. .

. eh":'>, ;:'i >_ 'Drogas e Produtos . IIDICOS
•.

"'. '·i;i:&;,:,�i;\�;;::. .';: i.ABORATORIO DE. ANALISES
'( .'. -"" "," ,'.7·,- ..•. ·.,

I I
A t e

-

Sexta-féira
n ç a o

25da
Já encontra-se nesta,

FevereirO
Cidade á Cerveja

I I
��ANTARCTICA,:tde 1944

• ®+=...=..+:.n+:._+�-::+::+I�.�+:."'0

Recital Nazíra Mansur
A apreciada e distinta cantora catarinense, Banho

rita Nazíra Mansur, realisará amanhã á noite, na Tea
tro "Carlos Gomes", o seu recital de canto.

Mais uma vee, o publico de Blumen au vae aplaudir
a grande cantora conterranea, que é, sem favor algum,
a maior expressão artistica da nossa terra,

.

A senhorita Nazira deverá chegar amanhã a

cidade.
Redução de interstício para

promoções no Exercito
Rio, - Qpresidente da Be- r�; f: .*** r,�-!

publica assinsu Decreto, de- 5.625. do tte-cef. de Infanta.
terminando que .para 8S pro- ria e dos majores do Corpo
moções no Exército, por qual- de Intendentes, Iica reduzi
quel princípio, durante o cor- do a. 18 meses, e o de 2. te.

ran.ta ano, S8 Interstícíos d.O j nente, de todas ás Armas, a

Artigo 13 do deoreto-leí n-o 12 meses.

esta

:)._�

Conta Propl.'fa
Madeira - Fumo - Queijo - Arros - Manfaiqa - Ban�a

, Compra e.vende qualquer produto na praça de São Pau'o
SAO PAULO - ALAMEDA GLEITE N. 1.031 \
Tal. 5.31D� Endereço telegrafico PAULNT i,

QI44Mi'MiJi __ii & ._
t

r.rl.,r17D···7t···
..

�r��e··�n··�e·��.:-.r::r TRoatr.to I� Cd'· Gomes :::g�;: P�::i:::it
.�===::"'.=....=.> .......,==JJ eCI a e Piano M��S::r��ie�:do��b���i

f� A enceradeira ideal para o seu lar. B Realiza-se hoje no Teatro
são do DASP, neste Bstado

f· .� recebemos a comunicação a·

tI�:::: VENDAS a longo pr-azo a preços ao ALCANCE t::::�.l �aa:�s ���:r':: �y�3�o hdO� baixo:

l i Déa Orcíoll, liA Gigantesca "Fpolis, 14 2-44 - Sr. Re.

i Interprete de Chopin". dator
de TODOS.

� PROGRAMA 1 _. Tenho o prazer de Ia

l� h I-Be.ch Rummel-"Orques. var ao vosso conhecimento,
.-..-��..-���-�--��...;.....o �_...�..._..-_:+:__._�.- +':_*_.+. : Peçam demonstração sem compromisee :� tral Ouverture". para a dlvulgaçân que julgar-

. i • :f II-Chopin-Valsa; Berceu- das merecer o assunto, esta.

ProJ··Bto do regulamento da Lei sobrê os ��. _

- a -

�1 f:�:��ta2si� Impromptu; Bal' ���:bde:t�=bi�ta���c��rõae:x�
..

.. ..... .

.

.

�: Joao Prosdocimo & Filhos: III - Schubert-GodowSky- tranume�áriom�-nsalista da De-
.

L E t di'
I

r
.� Rosamunê legacia do Trabalho M.aríti-�:....

ucros . X raor InarlOS . .�� Curitiba - B LU M rUi A U - Joinville �lj di::U10 Fiorence - 2 preIu' ft!�, d1nWJ��;1:ri� dgo����r�}")
�� RUA 15 DE NOVEMBRO. 687 :,. Ll:"'zt-Pol"nal'liIe. (Fiscal VII), promovida peloRIO· - O

..

minístro- da dinários, ° qual levou cêr- '" u_

.. , ����:;.:;,:;.:;:.:c:.;.:; ��tA��,��� Departamento Administrativo
Fazenda fez. entrega, hoje, ea de 30 dias para ser ela- -,---_ ��, do Serviço Público (DASP).
aos srs. Euvaldo Lodi e borado pelos funcionários S

·

d J:{ •
Déa Oreíolí é a grande L,ocal de. lns�riçã�: Rua

Daudt de Oliveira, respec- elo Ministério da Fazenda . ervlço . e LCOnOmla pianista que a fina platéa de Felip.e S,chmldt.n 5,1 andar

tívamente presidentes da Sobre o texto da nova re- Blumenau aplaudio entusíss-
em flof!8.nopolIs.

Federação Nacional das gulamentação, guarda-se a

R I
tícamente em setembro de HorárIO: I:!as 8.30 as 10,30

I
. .

S ura 1943.
.

horas, dláriamente, exceto
ndústrtas e Federação das maior reserva. emente

Entradas á venda. na Casa
aos sábados.. "

Associações Oomerciais do foram tiradas duas cópias Ideal e Conleítaria Toenges,. _Encerr�mento. As mscn-

Brasil de cópias do Projs- e entregues pessoalmente Rio, - O Serviço da Eco- novação do registro que o. e li noite na bilheteria do çoes serao encerradas a 2 de

to do Regulamento da Lei pelo ministro Sousa Costa nomía Ruruí de Ministério da corre de 1. ide janeiro a 31 Teatro. de mar90_ de ;?44. _ .

sôbre os Lucros Extraor. aos lideres da Indústria e Agricultura chama, por nosso de masço.nor termos do ca- Condlçoes: 80 poderão lOS'
. íntermedír-, a atenção dos ex- pítulo XII do decreto n '5;729 orever se candítudos do se-

dinários. As duas entidades do comercio, oomproma- t d d d t
.

d d
. xo mascultno. de 18 D 30 o.

por a ores e pro u .os agri- e 29 e maio de 194e. A ex- <.\
, tA ..

de classe, estão estudando tendo�se êstes a não divul- cuIas e pecuários e de msté. exportação dos produtos aci. Consumidor! dos de idade.

presentemente: por ínter� ga-lo antes da sua aprova- rias primas. seus sub·produ- mâ m8Jlcionados, aos expor. 2 - No posto de inscrição
médio dos seus orgãos téc- ção pelo presidente da Re- tos de residuos de valor eco' tadores aevidamente registra- Exija Léite supra mencionado os candi·

nl'cos o re1'er·l·do trabalho publica Na manha- d·e· ho nomico para o {lrazo Ide re· dos. datos pOderão obter os es-

.,

.

l' . _c ,.

f
· clarecimentos que desejarem.

devendo redigir, com máxi-I je, por vía aérea, foram .-+�_;+�+:-:.:-:+:-+:-.---,.:-. O:+:-�-.=+:-"-.-�-:.:-.:-. ri r 3 - Reitero-vos os meus

ma brevidade, um parecer enviadas a Federat;ão das protestos da aprêço.
contendo os seus pontosde Indústrias e a Associação Curs�os..R.eg1onal-s de· a·per-

I
Delegado da Divisão de

vista. ·Apesar da necessida- Comercial da Oapital bano �

� .I. Seleção da DASP.

de urgente do pronunciona- deirante, por suas congê- 9:.._+......_._._+_+_"-....._.:.�._._._t.._t®o·�.�••�••�..,Hi.t:tt••"t:".�+.T.-�
mento das classes Elconômi- neres no Rio, cópias do re-

tcas do -Pais, somente na. guIamento em questão, a Cl'coamento dp sa··rgentospróxíma semana será ei:lte fim de serem pt.·ocedidos os r ., &;
•

.. .. \.. .

conhecido, em face da abun- .estudos necessários. I
dancia de detalhes do pro� '.--.•-:�-�_...--.-.:�-�_.:..

jeto destinado a regula- A T E N ç Ã O
mentar a cobrança da taxa Anunciem; neste diario. ,

sobre os Lucros Extraor-

R. PAUL NETO Consignações .

Comissões

Riô, - b ministro-da 'Gu'2rra
assinou o seguinte·aviso: ;
('Funcionarão no conenÍ'e al1{)l,

�m todas as Regiões Militares, os
.

cursos regiom'lis de aperfeiçoa!�
meuto de sargentos, obedecendo
as s�guintes instruções:.·
Periodo Letivo: duração, 24 ·cse

nlanas, exclusive. ,exames; inicio
r
e fim, a critério elos cümandl'lnt'3S
d<3 Regiões Militai'es, de acordo
,com' os r�spectiv05 programas c

dif.etrizes; os cursos funcionarão
nos C. P. O. R� ou em 'Unidades'
designadas pelos comandant·::s
de R. lVL'

.

Numero de matric�Ias: :não "de
verá ,exceder de 5 piar cento da
s,oma total ct':'l· 2.o's

.

e 3.os sargien..

["'1. *** ,.,.

tos existentes nas n. M..;; os co
mandant€s 'de R. M. expfedirão .M

instruções julgadas necessanas

aos trabalhos dos cursos, respei�
tadas as disp,Osições do .curso B
da Escola das Armas.
Matriculas: serã.o realizadas de

acôl'do tom as instruções baixa:�
das .na portaria nO 5.892, 'd<e
20-1-1944, com as seguintes alte:.
'raçõoes: será tolerada a idade en

tre 26 e 35 anos, para os 'SHl'g,el1-
tos qu� teuham mais de 10 anos

._.. . _

c1� serviço, re:perid:o esse limite I\� E O E I R O S
a 1° de Ma;rçb do 'COrre,ntfe; a ãll-- FERMENTO DE ALTA QUALIDADEl'egime1.1tação minima será de' I h I dum ano como sarg�nto pronto I Para Ô 08, OCBS, tortas 8 toda �a8telaria

. �m corpo de tro,.)a»_. ::.;;, iiliii-ii__;;;;;; ;;;;;;;;; iiiiiiiiiiii iiiM1p! a..m ZQiE! -

·Lavando-se com
•

I em
o sabão

E ialid
elA. YI(TIEllNOUSTRIAL JOINVlllf

t�mpD e dinh oiro �

(Marca Registrada)

e"
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