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Brasil ia' está envian�o tropas Rara a [uropa e
----�--=-----------------------=----

ESTEVE NAA politica da BôaVísinhança RUOSEVELT
.

'Washiílgton, 13 (Assocíated o seu temor de que 'os 'Estados PttH,:·mn em revista as

Press) �' Frederlek P. Krieg -- Unidos abandonem a politica de condecorando O

Nelson Rockfeller, coordenador Boa Vizinhança depots da guerra
dos Assuntos lnter-Amerícanos, 'e drs'se que a sua politica 'não

declarou numa entrevista que pertence mais a um partido, mas
sua maneira de trabalhar com os está identificada com os ínteres

[atínc-americanos é (muito sim- ses do _,DÚVO norte-amerícano.

ples», pois acredita no valor das Terminando a sua entrevista,

palavras diretas. Disse que «eles Rockfeller expressou a sua opí
têm de nos acreditar pelo que gião de que deve ser aumentado,
somos], cada 'vez mais, {} íntercambio cul-

Varias latino americanos visí- rural entre os Estados Unidos e

taram Rockfeller em sua cnsa os países latino-americanos e

suburbana. Rockfeller expressou ,que esta é a sua tarefa.

,

São Paulo; 13 (A. N.) - Fa
lando 'em' Arge! o general Mosca
renhas de Morafs declarou que
está proxímo o embarque do

Corpo Expedicionario Brasileiro
':� e que 'O Brasil já está enviando

forças ,terrestr,es e unidades

�aer�as' para servir na Europa e
-

ilfrIca.,� ,

Reiniciada

o Vaticano contra
anti-semitismoo

i' Berna, 13 (Associated Press)
- Informa a agencia Stefani,
por meio de um despacho, que
o «Osservatore Romanq», orgão
1d'O Vaticano, atacou energica-
mente as perseguições aos judeus
que realizam na Italia

,

os
'

nazis
tas ;e fascistas. A atitude assu

mida pelo orgão oficial do Vati
cano causou grande sensação. O
«Osservatore» insiste, 'para que

,

não.se amllve ai sítuação da Tta ..

li� e que 'Os fascistas cessem 'sua
campanha antísemíta.

Moscou, 13 (Assocíated Press,
- Reiniciando, a investida do
saliente de Kiev, apóz 4 semanas

de pesada defensiva, o exercito
russo ataca vigorosamente pelo
sul e sudoeste de Màlm, 55 mi
lhas a oeste de Kiev, diz "a radio
local. Na cabeça ide ponte do 'se
tor de <Kremenchung as forças
'russas capturaram Chegirín e

ocupando outras oitos 'cidades
na sua arrancada sobre a ci
dade industrial de Kiroviograelo,
E,' {) que inf,orma a radio desta

Capital.,
'

.;'f

.,lapa a queda do

governo finlandezw,

Rio, 13 (A. N;) - ° 1Ministro
do Trabalho advertiu que nill

guem 110 Brasil' deve perceber
mIario infurior' ao minimjo e que
serão punidos os que burlarem

seus empregados' com todo o

rigor das leis.

Nova Vork', 13 (Associated
Press) _:_ O radio de Moscou ci

tíando uni artigo ,publicado no

,jornal soviético (iA "guerra e a

classe trabalhado1'8/> insiste na

necessidade dos finlandeses der
lrubarem o seu governo e decla
rarem guerra a Alemanha como

isalvação ubica para o povo da
Finlandia. Diz que a tar.efa' j}0-
der ia ser cumprida com I) :au�
xilfo dos russos e acrescenta que
o p'ovo iinlanc1es não poderá es-'
peral' até a :ultim:a hora e :)�ecebrer
ainda as vantagens de coobelige
rante.'A irradiação Iói gravada
'pela CBS. '

Ninguem deve
perceber salario
inferior ao minimo

Demonstrações anti ...Hunga
Rumaniaras na

Berna, 13 (Associated Presl)
-- Um despacho (l.e Budapest pa
ra a «Gàz<ette de Lausanne,) in
forma que d,emonstraçõees anti

hungaras se verificaram na Ru

mania, nO aniversario ofl anexa
ção da Transilvania peta Hun
QTia, e :ctn' consequencia da re

cenfe 'declaração do prim-eim mi

'nistro Tou Anto'nescu, segundo a

qual nenhum tratado poc!eria
'Í'prçar a Rumani3. a renunciar as

suas provincias. Infürma-se qu,e
�ntonescll fez uma proclamação
pedindo ao povo que imite 'D

ex'emplo dds heróis rumenos que
morréram para lihertar ti Transil
vania.

f
II Vitimas dos ata

ques aéreosfica contra .londres
Londres, 13 [Assocíated Prsss)

- Sobe a '1lI9 o numero �d'ee mó!'
{(is e 238 io de feridos, 'vitimll�
civis dos ataques aereos, duran
(e d mez passado. E' o que 'in..!
forma o ll11'inisferio do Ar.

SICILIA
tropas norte-americaúas
Gal. Mark Ch\'l'k

rlranas na Sícilla. Roosevelt acha
va-se ladeado pelos generais Ei

senhover e Mark Clark, tendo'
condecorado varies oficia�s. ,

10 a 12 milhões
de soldados
Londres, 13 (Assoríated Press)

- Entre 10 à 12 mílhões [ d,e'
combatentes, estão prontos pa
ra a arrancada sobre a 'Eul'O;"

Da, declarou o 'comentarista milí
tal' do «Observers,Washinglon, 1'3 (Assocíated

Press) -- O presidente Roosevelt

passou 'e�ll revista as tropas ame-

Washington, l;� (Assocíated
Press) - Informa-se que o presí
dente Roosevelt passou pela Si
cília e condecorou o Gal. Mark

Clark.

,\VashingLún, 13 (Associated
Pfess) --- Anuncia-se que o pre
sidente Roosevelt passou em re

vÚita, na Sfcma, junto com: os

g{hlemeS Eísenhover e Paton, as

trúpas do 7Q Exercito.

a Ofensiva
Moscou, 13 (Assocíated Prcss)

- A radio 'de Berlim admitiu oíí
cíalmente, que as tropas russas'

irromperam em Cherkassi, ,e que
Os invasores. tomaram rua por,
rua, casa por casa aos alemães.

Cherkassi e Chegirin capturadas
Moscou, 13 (Associated Press)

- A radio desta capital anuncia
que cabe as troopas, russas de :,:En-,!genharia, a grande parte pelo
fracasso �o assalt,O �lemão con-l Chun uing"

-

13 (Assocíated
tra o saliente de Kiev. q ,

,

Press) - Anuncia-se que as tro-

pas [aponezas voltaram II. utili
zar gazes tóxicos contra os c_bi�
nezes, enquanto as forças 'nipo
unidades nipónicas, irum ra!1d de
pontos no norte de Cha,ng�eh'.
Os chine.res eliminaram todas as'

unidas niponicas, \num 'raid de
;mais 'de 20 quilometros', nesta
mesma região.

A
Russa
quílometros24

Moscou, 13 (Assocíated Press)
,;.-, As tropas russas na aerea do
cotovelo do Don, chegaram hon
tem a noite, a menos de 24'qui
lometros da cidade industrial de
Kírovogrado. ;' I

em
de

Kiev Gases tôxicos
estariam
usados

sendo
pelos

• •

mpomcos

Kirovogrado

Representarão a mulher
blumenauense

Seguem amanhã para Florianopolis as

Enfermeiras Socorristas desta cidade
A convite da Cruz Vémelha

Brasileira, filial 'de Santa Cata
rina, lem Florianopolis, seguirá
para esta capital amanhã, ás 9
horas da !manhã, uma comitiva
de Enfermeiras Socorristas que
representarão Blumeimu' na

grande parada civico-militar que
aH se r�alizará em comemoração
ao Dia {l'O Reservista.
Esta -grandie parada contará

com' represenÚições de Enrerntei
ras Socorristas de todo o Esta-
dü. I
As enf.ermeiras blumenauens'es

seguirão em onibus especial
acompanhadas i)ela Exma. Snra.
D. Léa Grossenhacher, distintu

vice�presidente ria sub-filial de
Blumenau da Cruz Vermelha Bra
sileira. O regress'o ,está marcado

para quinta feira a tarde. ; ,

Acordo entre
a Africa

Portugal :'8
do Mortá

*** �-

,Lisbôa, 13 (Associai'ed Press)
� Proced;Cnte da Africa elo Nor
te chegou 'Ü cat'g'eiro «Silva Go
vernâ(>, trasendo o prilneil'O dos
cinco carregamento,s ele fosfa
to, referente ao acordo reaIi�aL
do entre Portugal e as autorida

des francesas' da Africa do Nor-
te. ( l i

La Convenção Nacional
Agricola

Lisbôa, 13 (Associat'cd Pr{?ss)
- ° Presidellt,e da Republica
General Carmona, presidiu a

sessão inaugural 'da, Primeira
OOl1v�nçãü Nacional Agricola, em'
pres'ença dos 'delegados e de al

tas autoridades. O cardeal Ce
rej,eíra, tomou lagar ,de ho;nra
perto do PresidcntB da Repúbli-
ca'. :{,

Prisioneiros da Campanha Italiana
Q. Ui Aliado, Argel, 13 (Asso

dated PIes)' - Embora 6000 pri
sioneirós germanicos até aglOra
feitos na Italia ,pertencessem tO
das ás formações regulares do
exercito alemão, esclarece-se que

alguns'deles eram poloneses, ero
atas, etc., obrigados a cngressar
nas unidades alemãs afim de

preencher os claros resultantes
das baixas sofridas pelas
gC1'l11anÍCos, nos campos 'de ba
talha da Tunisia e Russia.

alemãsCidades bombardeadas
Wilhelrnshafen e Hamburgo. �

Londres, 13 (Assüdatle'd Press)
---

- Grandes formações de bom- Londres, 13 (Associated Press)
bal'df'iros t1Ol'te-americanos, cru- .--:. O Ministerio do Ar, anuncia
zaralll novamente 'O canal da que avIõ1es Mos'quitós atacaram
Mancha afim, de atacar '�terrl,to� diversos objetivos na Alemanha
rio alemão., Foram tOillba,rdead,as I 0,.cidental al1fe-hon�em á., hoite.v!lrias regiões, entre as quais, as Todos aparelhos l1egressaram; ás

im:portantes ddad,es de Bremen, :j,suas bases, ;
,

,

A Diretoria

Tribunal de Segurança
Nacional

Chunquing," 13 .(Asspcíabed
Press) - O .alvo comando cbinet
anuncia a retomada de Niuptan,
situada a leste de Chang'eh.

-_:. ;;1;

nag,em.
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..1 Kleirte � Metzker - ,.�,:{
if; Rua 15 de Novembro, 667 - Fone, 1.076 :!
: --cc -'- CAIXA posrAL" 34: !l. .)

l� �BtUMENAU- �l
II Presentes para Natal II
í; Louças e Porcetanas �{
t� Aparelhos para café, eM, cafézÍnho e iantar, na�ionais e estrangeiros �i
l� �Venda. avulsa de pratos. fravessas etc. de tolios os tipus� Tl
f ARTIGOS de: Aluminio; Esmaltados. Ferro. Vidro ETC. ��

II .. l'J\.QUfIROS COMPLETOS ...•� Sociedade Carlos Gomes
f�" e venda avulsa dos artigos da Wolffmetal ,,��' Ficam convidados os sr. sócios e exmas. famílias ps-
f ,J ra o baile de gala 3, realizar-se ,dia 25 de dezembro, com

�i,!' uiudezas '��ra- l'osh'1ll..a ".:.:1 início ás 21 boras.

f !V"'n�
,

'-' Uldl J A apresentação do convite que está sendo

� � do é indispeosavel. As mesas estão a venda no
� �l Nóbrega.

'

� Entrega domicilio �, Traje de bHHe.
� �t�:;:�·���:;���c.:",��.:;�':���;':;"::��

SãoPaulo, 13 (A. N.) -:o Tri
lJunal de Segurança em' sua ses

são doe amanhã julgará a apela
ção de Heins William Engert e

José Braulio Guimarães, funcio�
nal'Íos da Agencia Telegrafica
Trans'Ücean e condénados a 7

anos de priSão, por ato de espilQ�

Rio, 13 (A. N.) - O IProcura- Chunquing, ,�13 ! (As'soci�a;ted
dor Gilberto Goulart de Andrade Press)':__ O alto comando chinéz
denunciou hoje ao Tribunal de informa que 2.000 ,Eúldados das

Segurança os individuas Bento força� japonesas foram cerca�

JOSé,de Souza, Armando da Cos-! dos á Eor�este de Changteh, ha
ta Fonseca e Manoel Alves, �,!11: vendo m"llS de 50 mortos, en

l,l0der dos quaes, fora�n ap!C2l1di-1 quantc) os deméli,s lescaparam: do
dos 142 pacotes ide dlt1al1llte. l oerco. ,:, I ! ' :

Desastre ferroviario em

cos de Caldas
,

";=e-- I sição de carga da Estrada 'de ;Fel'
São Paulo, 13 (A. N.) - iInIor- 1'0 Mogiana, Segundo o que se

Úla-se de Poços de Caldas, que I apuraI!- até o momento" perdtl
pavoroso desastre ferroviario ve- ram a vida nestie desastre, qua
rificou-se hont-em ás 17 horas, tro funcionarias daquela COlnpa
perto ela ponte das ,(Antas) em nhia. ° transporte 'dos passa
Poço d:eC !alelas, ocasionado pelo geiros foi feito em automov�l do
desencal'riUJal11ento da maquina local do sinistro a Pocos de :Cal·
e 'de todos os cano';; ela icompo- das. 1

Não

compre
seu

prasents
de

Natal
sem

Po ...

R ECA ��..,...�
•• , " ,,_ " •••• 0 ..

consultar

a parjir
de Cr$
10,00
mensais

o

sistema
crediario

da
nossa

firma
Calarinense s. A.
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(Continuação do Numero 5J.:1.·de 10'lZ/43.)
Despeens diversas Cr$

Jli[annténção da F..scola Ãl?ricola .Municipal "José F. da Silva" 24.851,10
:

"

..... Orgãos Culturais .

Pessoal varíavel
Gratifiea,!to a um Bib�iotecál'io
Material permanente .

Aquisição de hvros para a Biblioteca Publica
Serviço de Inspeção

Pessoal fixo
Inspetor de Ensino

.. _

'

. ,

Subvenções, Contl'lbmçoes e Auxllios
Despesas diversas

'

Subvenção á quatro escolas Complementares, a Cr$ 4.�3o,oa
Contribuição para 3 bolElas <JScolal:es no Liceu-Industrial
Subvenção ao Colégio Bto. A,ntr.lUJO

Saúde Publica
Assistencia Hospitalar

Despesas diversas
Manutp.nçãO do Hospital Municipal

.Serviços Diversos
Despesas" diversas

Higiene .e saneamento das zonas rurais urbanas
Fomento

Fomento da Produção Veget-al
Despesas diversas

,AqUisição de sementes
,

Sel"Viços Industriais
Serviços Urbanos
Pessoal variável

Fiscal da Caixa Eeouemícs
Tndustrias Fabris e Manufatureiras
Pessoal variavel

..

Operarias do serviço de extração de pédras
Operários da fabrica: de tubos d.. cimento
Serviços Diversos
Pessoal variavel

Vetérínario do Matadouro
Encarregado da Feira Municipal ,

Despesas diversas
'

Aluguel do terreno da Feira Municipal
Divida Publica

'

Fundada-Interna·Amorlização.e Resgate
Despesaa diversas

Amortiza�fLo da divida consolidada '

Idem do emprestimo na Caixa Economica para o Bervíço de
Abastecimento d'agua, conforme contrato
Juros
Despesas diversas

Juros da divida consolidada
Flutuante-Amortização e Resgate
Despesas diversas

Amortização da divida flutuante
,

Serviços de Utilidade Publica
Administração· Sliperíor
Pessoal fixo

Diretor de Obras Publicas
Fiscal-Geral
Fiscal-Auxiliar
Fiscal da: Zona Buburbana
3 Fiscais da: Zona Urbana a Cr$ 470,00
Fiscal-Distrital de Massaranduba
FiscI'J-Distritâl,de Rio do Testo
Pessoal vaníavel

Gratificações a um Desenhista
DEspesas diversas

Viagens de interesse -do serviço
Construção e Conservação de Logradouros Publicos
Pessoal varíavel

Jardineiros
Operaríos do serviço J,e ruas, praças e jardins
Material de consumo

Para o serviço Je ruas, pra\�as e Jardins
Despesas diversas

'I'ransporté de material para o serviço de ruas, praças e jardins
Construção e Conaervação de Rodovias
Pessoal variável

Operaríos do serviço de estradas e pontes
!faterial de consumo: ,

Para o serviço de estradas e pontes
Despesas diversas

Transporte do pessoal emateríal para o serviço estradas e pontes
Conserto de motores, maquinas, etc.

Serviço de Limpeza Publica
Pessoal. -vari 11vel

Operarros do serviço de limpeza publica
Material de consumo

Para o serviço de Limpeza publica
Iluminação Publica

,

Despesas diversas
Iluminação publica
Ampliação da rede eletrica e substituiçao de Iampadas

Encargos Diversos
Pessoal Inativo
Pessoal fixo

Aposentados e invalidas
Indenizações, Reposições e Restiuuições
Despesas diversas .

Restituições de ímpoetos .e taxas de exercícios encerrados
Encargos 'I'rausitoríos •

Despesas diversas .

.'

Consto de predios escolares e aquisição dos respectivos terrenos
Para a mtegraliza;ão do capital subscrito em ações da Cia.
Siderúrgica Nacíoual (5a.. prestação)

Premias de Seguros 6 Indenização paI' Acidentes
Despesas diversas

Acidente.do Trabalho
Contra. fogo .

•.. Subvenções, Contribuíçõns e AUXilias
Despesas diversas

Contribuição ao Depaitamento das Municip,,;idades
Subvenção a :Transmissora "Radio Cultura"
l\-Ietade emolumeutosou custas ao Oficial do Registro Civil e ao

Juiz, peja celebração casamento pessoas reconhecidamente pc-br..s
Contrfbuição para 01. A. P. l.
Contribui�:ão para o L A. P. R T. C:
Diversos

'

Despesas di'7el'sas ,

Honora'rios, custas e outras despesas jn:di�iarial'!
Pl�paganda e publicidade
Despesas imprevistas
Abono a fUl1ciollarios
Gratificação ao carcereiro
Despl:lsas poliçiais e judiciarias
Aquisição de plaClts

342
3 42 l
a 6
3 60
3 60 1
3 8
3'.84
3 84 1

.. 3842
S 84 3

4 1
4 14
414]
'1,9
i 94
.1 94 1
.5
5 1
··514

1'\ 14 1
'6
6 3
6 31 '

6 31 1
6 4
6 41
641 1
I< 41 :3
6 9
6 91
6 91 1
6 91 2
6 !14
6 94 1
7
7 3
7 34

, 7 34 1
7 34 2

7 4
7 44
7 41 l:
7 6
" 64
7 6,1 1
8
8 o
8 00

S 00 1
8 00 2
8 00 3
800·4
800 5
S 006
8 00 1
8 01
8 01 1
8 01
8 04 1
8 1
811
8 11 1
8 II 2
8 J 3
S 13 1
814
8 14 1
8 2
8 21
8 21 1
8 23
8 23 1
8 24
8 24 1
82-4 2
8 5
8 51
8 51 -1
8 53
8 53 1
8 8
88,1
8 84 1
8 84 2
9
9 o

9 oo

9 00 1

!I 4
94-i
9441
9442"
!J 8
9 81
984 1
9M2
9 8i! 3

Bruno Gel'mer

1.76ti,50
(;'.)0,00

3.87!J,I:k,
�r157.78ó"Eõ

_,

�1""I""'O"".1""6"'r-,J""Ü
10.275,10 1.526,10
2.doo,oo
5.673,60
18.960,,10
2.202,00
1.230,50

943.40

5.850.00

19.320.00
3.000.00
f:I.1l1l0,OI)

29.410.10

38.422.90

lf28,QO

li.goo,oo

'.99lAo
;Ul�,1ill

2.824,80
1.815.00

60{).00

33.150.60

67.055.60

5,946.60
6.3110.00
4.950,011
li.950.!lO
14.850,00
626.60

4.050,0€1

Q.o50.00

361J.20

5.413.60
31.n14.80

lf9.k75.70

132.039,60

20·985.00

11.320,0€1

S75.tJo

"H.380,50
11.805,20

1.192,50

40.7'19,30

5.000,00

7.580,00
1.914,80

3;,000,00
�.O(J°7Ü_O

1,j.!l7ú,oo
mHl,10

1&2.60
782.00

lo.Hli;So

(Decreto-Lei u. 84. de 19-3·�3.)
(Decreto-Lei n. 87, de 29-5-43.l
(Decreto-Lei n. 88. de 29-5-43J

Crelhto Especial� lDem'ato-Lei n. 90, ele 2-7-43J
íDecreto-Lei n. 91. de 11-8-�3.'
(Decreto-Lei ll. 96. de 24-9-43}
(Decreto-L;:,i D. 97. de 15-1€1-43)

.'. Despesa Extl'aorçameu turia
D(ipositantes de Dinheiro-RestituiCÕtB
'.ri·unsferido pára Depositos de Div�rsas Orige.ns
Heceita a Classificar· Transterido para Receita
Depositos de Diversas Origens - Restituições
Operações de Credidos' - Pagamentos ..,
Saldo que. passa para O mes de Novembro

, Discriminação dos Saldos
Disponivel: Na Tesouraria Cr$

.. Em Bancos
,

Di,'ltl'ito de' MáBsaranduba
.

IdeJn de Rio do Testo
Vincuiado:

. .

Ol'çamell tarja

127.261,00
390.919,20
40.886,50
26.251,10
!l.2t8,3ô

158.211.lO
�m..

585.317,80

161.429,40

c-s
3.092.90

350,00

650.1::0

UIOO.OO

�.392.30

3.750.00

1.271.70

967,20
(tiS.oO

50,Oíl
230.00

seaec

'700,00
550.00
550.nO

t.S50,OO

IiSO.OO

450.00

169.00

694,30
2.992,00

4.52UO

e.i 15.20

16.214.40

5.0Ifl,60

9.244.10
1.370.50

5,310.60
1.47-1.00

132.50

l.ODO.fiO

1.455.80
117.10

15'7.60

UHa,nO

2nD.Oo

5.310,80

Tolal Anuncies nesta Secção Cr$ 0,40 ii linha - Minimo 5,00

943.40

6.500,00

6.171,70

Assinaturas
_,,\ II nal CI'$ �H)�OO
�>:,,'Hl!:'Htral O�* 85,002·874.80

Z,o�5,oo CU10llÍ:11 Cr$ 20,00
Numeres

li!

IS
1.201l.1l1J

r
_c\ vul-o (11'$ O.:iO

_ De coumetentes FUNDlDOnESf'OnMEIl�OS n �q5í.óDl:!,I10 Empresa Metalurglca Nucioual A tnlz:�� u,a"

34..465.40\'
.

C. Posial J3
- Colaborações recebidas não.

JOINVILLE - Santa Catar-ina.
,
serão devolvidas e fica sua pu'

33.150,60 ®�.+�·+•••+�.+"�._••��_�0C®$.9H.�+.H.�.·H§H\I>+0
'- blicação a criterio da direção.

\len ",.. ,..", �
-�� H

67.055,60 " ,,-lfr '�$' � - "Cidade de Blumenau" não
Uma chave auíomatlca á oleo marca AEO para trans

('
se responsabiliza por conceitos

Iormudsras de fHbricas e usinas, paru 1 i .000 VDHs, 8,500 emitidos em artigos assinados.
VeHs (r êde de Blurnenau e IbjüÍ) e 5600 Volts (rêd,.l de .,.. ". '" __5.lH6,1}{)

I7.000,00 Brusque) com 2 .bOl.inas de mrxlma até i2 Amperes inC1.1r5}'.���',�;� oleo o.s 5.500,00, 8Pill oleo Cl'$ 5.UOO,00. n::tenção:
v Oferta sob "eRAVE" a esta redação.

l(j.���:gg ® ....�•••++••++�..+Hu.0 O®H�.�""H-*+'i>',}.$��1>Hi��<>01 L E N H' A

:::::�� Fabrica de Tecidos ou ssus artsfatos I
537,20 Conhecida Ilrma de Porto Alegre procura,

representar uma, dando reterenctas oomsreíais e bancarias.
\VilIy Luckow, Caixa Postal. 950 - PORTO ALEGRE.

Em Blumenau até dia 19, Hotel Bõa Vista.

Lenha seca esnecíel, taça sua

em:Gmew:1a Ri.'! USiNA HEMli
'I'eleíoue, 101i8

Blumencu

6.107.g0
34.0l'G,80

5�J.012.50

Sociedade Beneficiadora ue fáaueira Ltrla,5 J �5D(J,90

115
." ""'0

CREME

r

310,20
782,(1(1

1�.2�4,80
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•

I

Alan Mowbray e lIobby \Natson

•

I

-EM ........

Uma comedia como só HaI Roaeh,
o wag'o do Riso sabe apresentar!
:E ma.is a continuação da seria

CONQUISTADORES DE OESTE.

__"'lhll;l!

Balcão 1,00-----.- Entradas:

I (t • V sus
O espetacular jogo de, domingo proximol No

s. ,De
Campo da Alameda Rio Branco,

ao Campeonato Estadual!
em prosseguimento

�di�ui';��I'_1i de FeUppe SartosowUz
,I . Ru.a iS de Rovsmbl'o, HHS-A.

.

I Marcas de Radies, lntlushr9 Reiril&eraçãlJ em Geral.

II f-i,axilllll Pr;;steztl - .. Serviços Gara:ltidos.

III �����!.IlIilRmTi!!i!0�SE!!l°iSlrlW!l!!lIi!!!lT!!lI.1Z!!lD!"_"

Campeonato OIimpico Regional
Eliminatorias

!vencedor o,quadro do 13 B

lugar: I
C pela comag(HI1 de 3x2.

lu' ar: Os goals do 13 B,e. foramg -

murauão« 1}()1'; Del11etrl0, Jan-
go e Edgar.
Os tento do 32 fOfam asai,

naíades nor Besss e Helio,
tendo Reine desperdiçado
uma penalldade maxíma.
Os quadros obedeceram ã

seguinte formaçãQ:
1 f) 'F1> (.'jlL� 1.). j.

D.refeld; Faraco e Edgar;
Piszera, Lula e Tete, Pequí
Badeco, Demetríe, Jango e

Zulmer,

Pelo pJ'esoale são eonvldades 08 Scnlwres subsod
tores de ações d!l Sociedade Anôntma acima. meueiOllaõr.,
para a ;Jl'Ímeír.il assembléa gerai que tará por Iím � fH)me.
ação dos tres pe.ritoB que deverão proceder a avaliação
dos hens, com que o subscritor Afr,tHJO Sauder :pr-ettYllde
reaUz�r e íutegraHzar parte dt) cHpital subscrito, na tor
mação da 8ocied!:ide. cuja assembleta deverá i'eaUZarMS13
DO dia 28 de Dszmbro (lol'l.'cnte, p Iss nove hOfé.$, uests
cidade de BIU1J)OiHW, Esíado de Sr' fi a, Catarina, à rua t 5

de Novembro N' 1425 }. Ai.UVif.
Blumenau, lO de Dezembro de Hi43
AfONSO SANDEH If.oorpQradOf

-- ***-

Aviso aos Subscritores
Pelo presente; ficam convtdadcs os Senhoree Subs

crHI).res de ações da soch!dails Anonrma acima mt-ncloua.

da, para a segunda assembléia gm'81, qUH terá por üm o

exame disGu.asão l;) aprovação do lauda de avaliação dos
bens com que o su�scritor Alouso Sitoder, prd�nde reali.

zar e integralizar parte do capital subscrtto na fot'tns,;ãu
du. aocledade, cuja assembléia fBeliz3f se á, no dia 30 de

Dezembro corrente, petas 9 horus, nesta cidatie de Ulume
!HW li rua !5 de NQvet.nbr" 1.425-1. Andar.

BlummHiu, 10 de Dezem�}!'{) d� 1>?43
AFONSO SANDEft locorpllrtHI{lf

��-
. , -_._---�---_.--_:.'._� ��:���-
Dr. R.ubens WalIJ:)a,ch --,frigur é Sabor . Médico ;.

.
.

D.as. Minteinat a FI'na· flD·�r I"�.
. Comunici'l que mudou suá l"esttlencia e Ctln�rill para il Rua

1·.'.u 'u '" Bom Retiro, 21. -- rcne, 1268. .

��.�;��-:r� L..;.. nllrnº-�n:: D� HOSPrrALJiANIA JZ,a1JRL . ----,.-

Cortume A:ionso Sauder S.A.
Ferdínando R. R. Curt Dopheíde

BLUMENAU·· Rua Floriano Peixoto, 94 • Te1. 1-148
Aviso aos Subscritores

"Acumulando agua: entre as

QUQ;$ folhas os m�av<ltáa (brome
liáceas) torO!t'.nn"B8 1&:0$ de mos
CJ,ÚtOIõ. ArranqUe-os sistematica
mente. O:lDi:illando O' ca:mpctnha
conira a ro.a1o:rla em Blum.e,nau"
(!).o··�······.··"++ ..+••e

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



Campanha
.

contra ExposiçãO de Esculturas de ladeira
a presença de nle... Vem obtendo o maior suces! Destacam se. entre outras, as

1"" d so a Exposição de Esculturas esculturas intituladas: "Doma
Dores nos Slhoes . e de Madeira do sr. Erwin Tei- dor", "Santa Ueia", "Regosiio",

II. chmann, que se realiza IIO tea- "Pensativa", "Botoeudo", "Ohu-

bilhares iro Carlos Gomes sob opa- cro", "Turmeíro", "Liberdade",
troeinio da Prefeitura Munici- "Pai João", "Errante", etc.

Rio, 7 - Em cumprimento pal, Ao Snr. Erwin Teíchmann,
as instruções baixadas pelo Os que ali estiveram admi- .

apresentamos nossas efusivas
coronel Nelson de Melo, che- rararn com prazer os magniíi- Ielicitacões e 110SS0 íncentlvo
fe de Palie.Ia, !i I) sr. Javme CDS modelos expostos, nos .

,

!!l ,y. • • na sua maravilhosa arte. :iPraça, chefe do Servieo de quais não se sabia o que mais
!r'

McnMcância e Menores, vem apreciar. se a beleza das ima- A Exposição selá encerrada
de encetar rigorosa vígllan- gens ou a habilidade do artista. na prox ir..:a quinta-feira.
ela contra a precensa de me- ��tf-�__.c$-'�-+-.-":"-+-+ o+-t--+"""'+-+-+-*-"-+---t.'
DOTes DOS bilhares da cidade
e em outras casas de jogos �••-.�•.+�-,*-••'i)-��"�-.-"-.'+'+ ..e x®+'.w-�"'�"!i.��"�·-.�"'-·!i:·-·..e'

e diversões. Ontem} vários \ €)
J' .c , n lC" tI 0

agentes da secção de- vígllan- \ :. . a rez a sua, compra para as I eSdlS e �
ela Geral a Menores, numa': Najal e Anõ Bom? ::
visita qu e fizeram, a

�

um �i· � _ �,
lhar, sito a rua SãO rraacrs- �. Nao ? �
co Xaxier, tendo constatado � o

�
a presença alí de numerosos : F.!..

-

\ia" ar. C P it "�menores, prenderam o pro- : ,.,JllaO y .asa el er 47 ;
príetário do referido estabe- • �
Ieelrnento Jose Joaquim o li- : Bill :,g,:
veíra, o qual vai ser devida- :' �
mente processado em conter- � f .\:
midade com o Código de ,'\1e- : que o,:erece seus granues �

o excesso prolongado do flores. @ @ ....

fumo produz uma intoxicação @��."'�4)�(h..-e��+�"$�++�H+e � e ucrlcôisslrnos scrtimentos � ..�
cronica, que se manifesta pe- � �
la irritabilidade "nervosidade, "Arrancar e destruir gra- ': _.- õe -- �falta de apetite, palpitações, O' :.:
pulso Irregular, ataques de vatás é concorrer para o

�.... Tecidos, Armarinbos, Chapetls, Perfumarias, :,;falt:;a angina. �o peito, trans� desaparecimento da ma. ...
.."

tornos da vlsaot alem de ou· '9'
l'-:Tf' Ti!:'y5' 'iI:''li"1:' �

t
.

t SNE" 11 em Blumenau", !:. . lC_,-,,, JL "'.lo L.l!.'Vo ,��"8 sm amas.;:). ana ...,:

0•••:<U�.�•.•_••_ ���eo0.�"'.J:+ ..��+�••*.� +._.e' I���'
� A =.

�I
�

� I Casa Peite" �
� I·-�_ �. <= �._..�"""""'__",.=c. .:
. ' .

.� Rua 15 de Novembro, 553 BLUMENAU �
e �
®�••�.o-�""+."-••••'.'••+�0 x��+.••�.'1I'�<&.��.•••"+•••�

Rio, 7 -- Uma ação emocío- não tem apenas assento no di·
nante, talvez mesmo a primeira relto civil, mas importa "numa Rio, 7 - Dícidíu O Minís�
dessa natureza, foi dicídida ho- dessas obrigações que se colo- tro da Fazenda que as obrt-

ja pelo juiz da Ia.Vara de Fa- cam acima dos cõdigos". gações de guerra podem ser

mllia. oferecidas para servir decau-
Considerou ainda a juiz Cal- �.

tldorad
-

..

Trata-se de uma .pobre anciã çao garan 1 ora a execução
mau de Aguiar a condição de d t t d f

.

que, para obter
.. alimentos, de e con f.3 os e ornecnnen-

funcionários públicos dos réus, t
. 4' � •

Eseus dois fiihos, ambos funcío- c e servrços re-rerars. sta
que ésvlam ter sido beneficia' d

.

ã lt dnários publicos foi forcada a ecis o resu ou e uma con-
'< dos pelo recente aumento de lt

.

t d brrcor rer aos meios [udíciárics. su a apresen a o so re o
vencimentos, inclusive o salário t 1 C

.

O magistrado, julgando proce- assun o pe o entro Na cio-
� Iarnllia; 1 dE' P

.

dente o pedido, considerou "que na e nSI110 e esqursas A·
os réus reconhecem ser a 'auto- Concluiu a sentença por fi· gronomlcas.
ra velha e pobre e deles geni- xar em 100 cruzeiros a pensão ®"-+.�'-.�••�.f••+.H.�•••"'�0tora". e que o dever do filho alimenticia devida. pelos réus
de alimentar sua· mãe. pobre, ii sua génitora.
.•--..-.:=.-.-..-.--._:.�. o .'-:+:-'+"",,,.�.-''--.-'.--+_.�

I DI'. Elo;lj Nascimento, ilw1tl'e cli-
nico em. Enc1'1rzilharla.

I 1 Pazenl nno.�.llOie :
.

I Dr. Manoe! Barbosa d� La.

I
.

, cerda - loltol/. da sua vwgem,
1

- A sm. D. Ottilie AJ'ndf

11�t-�
de recreio {t São Paulo o ilzudfftt

r 7;;z, , ..�S.P08lt.
do

s.'n/.... R.udolfo. /ll.({fJi8trado... jU.i ...
':i 11Janoel B�t?bOs[,.'lr Distribuidores: lOHN & (U,�, LT�A.. ELolu.�. de Lacerda. Contando Ja com

Biumenau, Caixa Postal 105 - O 81//', Hem'lrllle 8tamm pro- largo circulo do 8iInpatia foi S.
e++��••�+j>�+_+••_'_._�+��_..@O®'Ht���+�4_,,�.�•• �:���_�_�':'�t�f,@ prietario da Casa 2/]. j }],;cia. e81�e}'((do pelo. 'P1'el�ifo(Peça� ao seu. fornecedor) � I João lIíarw ele Al'a�Jo, Aleule8

���_��""��RI_��_��_�. I m Onereis bõas fotografias g serviço rapido? a3 Viajantes Ferreira e seus filh.os·, na ponte
MEDEIRDS :MBDEIROS � bJ

ffi M&jor Mario Fernandez _

do. Salto.

M"i"'SM'1MMH5C?? liI'IIi"J ..'" � Procure o ffi EtlContl'(1 se entre nós, o Sm'. el+H'."+.�.�.+-.-••�"·+'�.'.�0

A p' b' d P ·d· t· Q" A '1·
· . as ffi lrla,ior Mario Fiil'/landcz, distinto •

11 ····a·· fI.C
..

· a
..

B p.o ·.u..ns.· U.l.mICOS ·llXl·.• ·l·.·a·p.ng..•..·1[1 f O t O A M: A D O R (G. Scholz) �.��'.�'ú i·�ln·esel1ia:lte
..

,qe;·al do,� Labol.afo-l' elegramasu �.,J /'lOS .�eumdo,y Parana Ltda., de Retidos

"BRASITEX SAn
Rua 15 dé Novembro, 596 ffi �ti;::' Laux - Aclza-se 1Wifal No Correio e Telégrafo desta

.. ..

� a1

C.l.da,de.
p

.. I,.'oL.'.e.'d�.,n.t.e_ de.
S,

..paUl.O..
" 0�

..;.jdade,
acham·se retl'dos tele-.

. .
.

. ..
.

" . D

9!(+�.-••-'-'-:-•••-.:'-.+-".';f.· ..":0 O éH-+T���++�+·+·�... -.-....�..
'

...4i�"W .

..S1lJ ta. II ma lJaU,T. gramas' para as seguintes peso

.p CaS·SI80 ede; !lI!l,oS S" Dr. Eloy Nascimento·- Fi· ';')Oa5: José DomioO'us Chaves,São
. aulo, Rua A\arconi n. 124 - 5? andar .... ..... .

. ..
1.1 '11" o 1-\& sitou esta cidade, ontem, o sJlr.\�.dalgiso Walpini, � Mercurio.

lUME

NãO queriam alimentar .a propria mãel
. Emocionante julgamento na La. vara de Família

E'P'cl""':;�:=;�:��=E,�;:�,;:sg"g",�l
Consultorio modernamenteiutalado em caracter permanente

Ine8ta cidade á
Rua 15 lia Novembro. 1393 • (defronte ao Hotel Cruzeiro)

Operações·nos HospUaes

:•.+�;---.--=-+_..-.-.-+-.�. O+-+-.-.-.-.-+-.-�+-+

Navios entregues ao tráfego
pelo lÓide Brasileiro

Rio, 7- Depois de conve'

nientemente reparados nas

oiicInas do Moc8nguê, foram
entregues ao tráfego pela
s)lperinfendencia. técnica do
"Lólde Brasileiro". os navios
"Urú" e {'Campos Sales"} que
ha mais de cinco anos se en

contravam nos estaleiros.

O "Urú", cuja construçãO
data de 1905, pela firma {'W.
Dexlord Sons Company Li
mited", em Sunderland, In
glaterra, é um cargueiro que
estava condenado a ser afas·
tado definitivamente do tra
!ego. Veiu a guerra, porém
e vários dos nossos navios
foram afundados. Na imptls.

sibilidade de serem construi·
dos novos :para atender ás
necessidades do momento, a

di! etoria do "Lõide" refor'
mou-o, estando o mesmo des
tinado a prestar novamente
uteis serviços á navegação.
O "Urú" d8sloca 4,096 tone
ladas brutas e tem uma equi·
pagem de 33 homens.· O
"Campos Sales", embora tam
bem estivesse no dique 11a
alguns anos, é uma das nos
alIs boas unidades de cabo·
tagem. Sua arqueação é de
4.739 toneladas, dispondo na
vio de acomDdações para 104
passageiros de la' classe e

158 de 2a';

ex Fio-mm'

Este lambem se baba pcfr uma Ido PUDIM MEDEIROS
BB�������mm"������RgmB�·*�·am"

MEDEIROS A\EDEIROS MEDEIROS

Para as suas féstas tenha sempre em casa

FERMENTO
AÇUCAR DE BAUNILHA

PO'S PA·RA PUDINS.
M E DEI AOS

Os Bons Amigos de Todas as Senhoras

_i;

I

Tef'�a..féira,
&4 de

Dez:embSõ'c

de 1943

Podem ser utilizas
das como. caução
as obrigações de

guerra

�M;M+"##tft444� f"fffQ'�-J::'!rn'� 'mil:. �

I D�. AFFONSO BAlS�NI
Mécaieo iEzr;.'leeiicUsia em Doenças de Crianças

e dCil Péas

CO!."llsu'tnrÊO. Rua � de Fever!!Íro, ni. ? (ao lado da

IM
i i v. I • redatao da "Cuiade)

PuericuUura - Regimes aUmentares para'crianças de peito - Avita-
minoses - Si!ilis infantil e do adulto.� Mancbas e:Feridas em geral.

,ai;; ;;;:;t?&i4r;aq 4 Q Mm-.;:. " -
um +#4W& m iO! ti fMMfiMM@* ='4"-

Croni a

o Proceito Do Dia,

UM CONSELHO
'Utn mpaz, que está prestes a iniciar, na imprensa

do Interior, a sua "carreira literária" faz-me, no limiaT
dessa Gl'entuTa, esta pergunta séria. isto é, incônwda:
"Acha que serei melhor sucedido atacando, ou defendendo
a mulher?".

Pilra ser sincero, embOTa eu pense que sinceridade
é falta de espírito e de educação, eu acho que o melh01',
para você (como para toda gente), seria não assumir
nenhuma atitude diante do Problema Mulher. Neu.tralida
de absoluta. Nem advogado, nern p'romotoT. PO'l que, se '/)0-

ce atacasse a nzulheT, teria por admimdores muitos e mu:l·
tos honwns, quasi todos mesmo·o qu.e não vale a pena,
porque a admir açeto de um homem por outro homem é
quasi sempre apenas um,a necessidade de consolo, uma
espécie de solidariedade no infortunio.,. E, o que é ain
da pior, cairá L'oce na simpatia de certa hO)'rivel espécie
de mulher: a despeitada com as outras. E isto é precisó-:1
sempre, a qualquer transe, para quen'l quer que seja, evi ..
tal', Se voce defendesse a mulher, e com 'isso, conseguisse
encantá-la, teria, incontinen�i, acirrado contra voce, o ódio
excitante de todos os homens (o queeu pessoalmente acho,
mas nem todos acham; uma coisa agradabilíssima.

Assim, eu peço a voce que fique imparcial. Para qu.e
acincaT, ou defendm' mu.lhe7'es'r' Ha tantos homens que pre
cisam ser divinizados, ou, crucificados (o que vem a dar na
tnesmal! As mulhe1'es nunca precisam absolvições ou. de
condenaç(Jes; pOTque tem wna irrevogavel eondencirl., que
os homens nâo lein, a conciencia da sua beleza, ou da sua

fealdade, que é qu.anto basta. para faze?' a sua felicidade �

lutaI, ou [l sua tolal infelicidade,

I PAULO DE
Blumenau - 51ft. Catarina

ITintas
e vernizes - Materiaes

para pinturas em geral

I Tintas bisnagas para ertistas
0"+"�+. �....+.�+.!t_+:•.•_.�.�@o® 9 t; .§�".§!<i>.<I>�. 9!1'.'oII>1t 9.V.'" ._�_..+0

ING

G. de A.

, Aniversarias

As Conhecidas Industrias Gerais Cássio Medeiros S/A,COlIl. escritório em BLUMENAU á Rua 15 de Novem· desta eidade, acabam de instalar nova e moderna aparo·tn·o, 462, Caixa �ostal, 146, Fone 1309�. deseja entrar lhagem para a fabricação de seus excelentes produtos: m�--A-f�O-.-N-.-S-O-=O-.�·"'-D-E-.-B�R"''''''''-�-C'''''H--T-��
"

em relações comerciais com todas as fabricas' de oro- fermentos, Açucar de Baunilha e Pós para Pudins Medei- L

dutos. qUlmicos d(J Estacto, fabricação de produtos �a- ros. Ccnt���r...Ah!láriio
D t dI· fi

..

d
.

d
. Estão, pois, de parabcns, 08 dirf\tol'es dessas iudustrias', Diplomado pêla Academii de Comercio do Rio de Janeiro.nu aura 081• o�eos, . ornece

..
ol,'as. e materias primas e

o municipio de BIumenau e· o nosso Estado, pois, aO que
Com longa pratica proficional,

minerÍ'Js) Seja como comprador, seja como repres�ntan- nos consta é a llnica fabrica no genero em Santa Catari- A C E I T A - EscrHas ÃVlllsas, Balanços e Organisaçíies Comerciais.
�!(:f:,�ç;j' �e..OR agente para os outros Estq,clos. .....

.
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