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Reduzida
deÇão Londres, 16 (Assocíated Press) do Partido' Falangista. O referi-,

- O Secretario do Foreíng Ofioe, do Secretario acrescentou: «Em
revelou na Camara !d03 Comuns, baíxador britaníco em Madrid, re
que a Gran Bretanha recusou," . oebeu instruções responder que,
se aceitar a declaração do go- o Governo de Sua Magístade,
vemo Espanhol, não se julgando não pode aceitar a recusa de res

responsevel pelo i'ndiclente de ponsahílidades, nem (J ponto de

Saragooa, onde varias indivl- vista ,do governo espa'nhol de
duas com uniformes falangistas não ser responsavel pela prote
.invàdíram o Vice-Consulado brí ção do Vice-Consulado brítanlco
taníco e que o governo espa- , contra os malfeitores trajados
n�l'?I, não poderia ser responsa- C?m o� l.ll1ÍfOlTI1€S do Partido
bilisado pelos atos dos membros Falangista. ,

.

+-+-+--+-+-+-+-+.-+-+ Londres, 16 (Associated Press)

A Bulgaria e a paz
- Bombarrlelros pesados norte
americanos, atacaram hoje ob-

Nova York, 16 (Assocíated [etívos á noroeste da Alemanha,
Pressj - O correspondente da enquanto formações dt)· apare
N. D. C. em 'Ankara, informa lhos Mosquitos, do comando de

que segundo rumores corren- bombardeiros atacaram dura
tes na capital turca, dentro de mente objetivos na Alemanha

pou.cos dias uma delegação dos I ocidental. �odos aparelhos re

fjirigcnt.::s da oposição búlgara, gressaram as SU8,S bases,
visitará a Turquia afim de en

contrar meios decisivos de por

LfJndres,16 (Associated Press) 20 milhões de mor-
- Anuncia-se que ii produção Ialemã' de aviões de guerra, foi, tos na atua guerra

:t
reduzida de quasí um terço do I Nova York, 15 (Assocíated
,lotaI, em resultado da .lntenaílí- Press) - Os observadores míli

�ação .
dos golpes descarregados tares locaes opinam que já mor

�'ielos 'grandes bombardeios da reram na atual guerra provocada
'aviação anglo-americana, com a pela a Alemanha, mais de 20 mi
culminação dos raíds noturnos lhões de pessoas. Desse total 10

\

hrttaníoos. milhões se compoern doe jivis
11101't<o,, em sua maioria pelos na

zistas. Saqueiam B Incendeiam·
as aldeias em seu poder

Londres. 16 (Associated Press)
- Anuncia 'Um oomunrcaco. do
General Tito, que as linhas dos
guerrilheiros Yugoslavos, rede ...

ram sob forte pressão das tropas
alemães na Croacía, Acrescenta
ainda que �s alemães .110 seu

avanço saqueiam e incendeiam
as aldeias que caem em seu ,1)9:
de�' �

.

.

termo a guerra.Exercendo
são sobre

pres"
Artona Aviões "Mosquito"

sobre a Alemanha

______L_� """'_�""__"-�_��_

ATACADO O PORTO DE BARI Estão recuando
as tropas alemãsl' Londres, 16. (Associated Press)

- Anuncia-se que a infantaria
canadense atravessou a estrada Londres, 16 (Assoríated Press]
..Artorna-Aríogna, encontrando-se -:- Mais uma ',Tez, durant'e a- noi-

. agora em boa POSi�ãO.· .... d.e ..
exercer

I te, de.· honterr�: poderosa e�qua�'
ruais severa pressao, sobre o drilha de avioes «MosquttoSr':'
porto íncendíado da cidade de! atacaram a parte ocidental da

, Artona,
.

I Alemanha.

Afundadas 17 grandes unidades tle um comboio
aliado ali atracado -- Suprimentos perdidos

Q. G. Aliado, Argel, 15 (Asso
ciated Press) � Anuncia-se que
as tropas alemães, estão recuan

do 118 margem ocidental de Ga
rigliano, num setor situado a 8
quilómetros de Calabrito. ,

primemos de dois á tres dias,
Qois fiai o peíor golpe sofrido
pela navegação aliada dentro de
um porto protegido, desde Pearl
Harbour, ,

Washington,. 16 (Associated
Press) - Cercaa de 30 aviões
bombardeiros alemães, empre
enderaam um ataque de surpresa
contra o porto de abastecimento
aliado na cidade de Barí, �Ja
Italia, àtunda.ndo 17 navios mel'

cantes no espaço de poucos mi
nutos. A historia desse golpe,
um dos peíores sofridos pela
navegação aliada, fio i revelada

hoje, �mblOra este fato '- tenh'a
!omrrido a cerca de duas senia

nas.

Grandes formacões de bom-
,

bardelros sobre a Mancha
Os alemães estão

do
'evacuan

cidade de Odessa
Washington,' 16 (Associateó

Press) - O Snr. Stimson, Secre
tario da Guerra, declarou que
bombardeio do porto de Bar],
fui anunciado pelo general
Ei3enhower �l 4 (!ce Dezenlhro. O
comunicado 'expedido pelo Q. G.
Aliado diz 'O seguinte: «Na noite

I
de 2 .. fDrmações de àviõBS inimi-

Washington, 16 (Ass,ôcLtted gus, atacaram (l aCl1ea de Bari
Press; - Os aparelhos alemães causando danos nas instalações
que atacma,m !o porto de Bari, p'Ol'tuarbs. Ha grande numeros

apareceram de madrugada voan- de vitimas. ,

do muito baixo, apanhando de

surpreza li defesa antiaerea . da

ci,lade. Sobrevo':ll1do as instala

ções portuarias, atacaram um

comhoio reoentemente lei1trado
naquele porto,

..

onde se achava

descarregando, sendo afundadas
17 unidades.

a
citos russos 'na frente da Ucrania(AssoclatedEstocolmo, 16

'." Londres, 16 (Associated Press) ,
ve tréguas nas atívi Ianes dos

,�l-- Os residentes numa cidade na· bombardeL'ü.' brianicos, varias

parte oriental, informam terem· formações de aVÍões m05qU}tos
ouviio l1..lmOr de umá grande. for Têeniciaram sua çf.ensiva na

ÍI1' (R de avi5es de bombardeio 50- noite passada, com novos ata
; hre\Toando o ,canal. N�lvensjm- ques ao 'Ü�ste da Alemanha, ten
+ I \cdi.ram qll� Os aparelhos fossem do regressados sem perdas ús

\Ístos. Desde segunda feira hou- suas bases.

Press) ..::_ O jornal 0:Aft'Q.lbladet�, �dden[a1. Acr-€soenta, que os d..

ínrorma que 'Os alemães estão

evacuando a cidade de Odessa,
devido ú grande movimento en

voI vent�!, que realizam <os �xer-

vis alemães nos paiiZes baltioo:s,
estão s'cnd'Ü tamb-.em evacuados

piara um ponto situado muito á

retaguarda dos referidos paizes.
------�--------�...-....._--�--_.==

nazistas Terminou a excursão
da missão brasileira
ficando os seus inte
grantes adidos ti

RAf

Gapturados mil2
Campanha
vr9

do. li· Exames finais do
para o com: Curso de Monit<;»-I
batente res Agrícolas

Washington, '15 (Associated
Press) - Al1uncia�se que c-erca

de 'mil pessoas foram feridas 1I0l"
ocasião do ataque da ar·ea de
Bari, 'cujos PQrmenOl1es loram
hoje revelados. O Secretario da
Guerra, rereriu-s'e hoje em en-

DIA DO RrSEDVISTAtrev1.3ta á :impwllsa s-obre o bom- [ n
bardeio 'de Buri, dÍzendQ 'que
maior parte d'03 suprimentos já Belo HOl'Ízonte, 16 (A. N.)
se enc'Ünlravam em t,erra por oca \ Em ambietü<e de Íllten·so entnshs�
sião 'do ataque. Ouve grande ex- mo civioo, reaHzou-se hoje em

plosão el11 2 navios carregados todo o Estado, a comemoração
de inunições. l'd'O (:Dia do Reservista;. .

.

Q. Q, Aliado, Argel, 16 (Ass'o
ciaÍ'ed Press) - AnunciaQse que
desde o inicio da batalha do Rio
Sangro, o 80 Exercito capturou
oel'ca de 2 mil soldados alemã-cs.

Aracurú, 16 (A. N,) - A Co
missão ExeCtitiva da campanha
do livro, para o combatent;::,'con
j L1Ua desen\"ol'\!:endo grande ati,
vidade nos lúeios sQciais.:

Belo Horizont:8, 16 (A. N.)
-;- Prosseguem nesta capital
'com resultados bem satisfato-

rios, os :exames finais dos cursos

de monitores agrícolas, patr{}c�-
\,. I·t

.

d [nados pela L. B. A. seção de

t:· � 10 en a scena e
í Min�s Gerais c pelo Ministerio

sangue I da Agricultura.

Londres, 16 (Associated Pr-ess)
- Terminou hontem ii eltC1.irsão
militar da missãp de aeronauti�
ca brasileira 'ás bas�s america[
nas da Grau Bretanha, deVoando
seus integrantes, ficarem adidos
de segunda feira proxima em

cliantü, a varias u.nidades· da
R. A. F., afim de obs'ervarém as

operações.
.

Washington, 15 (Associated
press). - AdmHe-se nos circuíoa
oficiais, que 'Ü golpe vibrado

pelos alemães COlÚ o bombardeiO
do porto de Bari, custou au

exercito 'britanioo, a perda de su�

Sâ.ü Paulo, 16 (A. N.) �- On
tem ás 18 horas na AvcaJida
Paulista, Salvadol" Alvarevga, de
:12 anos, solt€iro, alvejpu com: Londres, 15 (Associated PI1eSS)
,i tiros :de revolver, á Ge-rald,t - William Smith \Vhit:; - 'O

1�\J.neíro de 35 ano", casada, que mOVlmerma ue _llatriotas _yugos
fom ele vivia maritalmente. A lavos'10.'lelm�nte pró·R;U5s�1 ,u:rqll
\'itima que foi atingida.• pelas I] CÍ,)U que idstabe!ec2u um govert1o
costas, sofreu dois gravíssimos, provi30rÍo {'m oposição ao �o

·'efimento.so<r O auto.l" dos

dispa-!. vemo eXilad.o, agora instalado :.li10ros, pretendeu fugir, mas foi Cairo.e reconhecido pelos ·alia�

:,ubjugado 'e pr,eso por
.

dois dos, inclusive. pdu Russía. D
guardas CIvis uepois d;e, violc.nta ! pro,blemrr po1itiC? d?� �alcans
luta corporaL.. sera um dos 111ms dlflcCIS 'para

Governo lugo-Slavo
as Nações Unidas resolver quan uisterias do Interior, da Recons-l A formação de um novo go
dp -Hitler fôr expulso· d� peniú- tr1:lção:e tias FIOl�estas, e das verno yugoslavoecaus?u grande
sula. '05 patriotas anunciára'll1 Mmas.

.!
surpresa em alguns CIrculos da�

que õento 'e quarenta delegados O comunicado do novo gover· qui, pois a decisllu de pôr o rei
criaram um parlamento 'e um nO yugoslavo Jladadj�se sobre. o Pedro e os afiados em canflit,o I!' São Salvador, 16 (A. N.) --=Em
organümo governamental para governo do dr. Boshldar Pune, aherto surgiu exatamente na ho- Janeiro proximo será inau�u�
(Erigir o ter.('Ítorio yugo.slavo já no Cairo, e do gal. Draja Mihai- ra em que Stalin, Ro{)S{;velt e Irada p,elo Inst'itu_t'o, d� Assucar

iibertado dos nazistas. O gover- lovich, ,líder chetnik ... Não '.fez Chu1'chill conferenciaram sobre a e do Aluo::>l, a dntIlana reniMI

11.0 é formado de memblus do tambem referencia ao jov�m rei }1o.ssibílidade de se unificar todas I d;D Estadu da B.aiB:' com a capa-

Partido 'Democratico Servio, A· PlCdr�. 'Yug<oslavos q�l'e se el1con· as forças das d2mocraci�s para l Cld_a�<e de 12 llll� lltros de alooa!

irradiaçã<o anu:nciou que o gal. trulll tem Londres dlsSepl,ln que o ataque final contra o EIXO. retIficado por dia.

Tito, . comandante em chefe dos os
.

)l11embros do nov-o gov,emo
.

r����:;--.���/��."����@l patriotas 'yugoslavos, foi promo- 'd,aal1":aatre? \odsesdd�mao'. r,€raXttaresmma "�sSqlul'be!: II E C A·
.

i��
•

asa J�s ouças" ������:l'�:�s: ������:�eT�� .

rais. A escolha de servi:S: Cl'{);� ���.�.�

��:; � Uu
.

B®B ;, foi tid€.ntifieado oficialmente co' tas e iCslovenos 110 novo governo Na""o ..

1: :!l 1110 'sendo iUm antigo lider tra- parece j'er por 'Übjetivo dar ao

,:
.i

• nOVO governo um carater ampla-

�.'.;: _._ Kleine Bt A\etzker __
. balhista que lutou na guerra ci-

mente :nacional. Embora os par-
� =1 vil 'da Espanha contra o gal. tidarios cio gal. Miha.ilovich te�

�: 15 de Novembro, 667 - Fone, 1.076 i� Franco. Os delegados yugoslavos nham ace.ntuado que consid'eram

$::. :{ elegeram tres vioe-presidentes: Tito e seus partidarios principal-
(

- - CAIXA POSfAL. 3': � I Mosa ,Pidje, jornalista servi�;
mente como COl11.unistas, infoi'ri1.a-(. : ! Ivan Auglls1ino, escultor' Cl'O�

�; -B L U Tvi E NAU -

:11 ta; e JOSlp Nus, um esloveu\}. çõesexatas aqui obtidas indicam

��
. ;

;1 ( Vlasü Ribnikar, t.lIl1 servio; Ivan que o seu movimento é antes de

U Presentes pal�a Nâ.al g! AugustiniO, 'escultor H;;ta croata, �I:�l���:aai�� ���v�n:��o li�:�
g .

D n i foram nomeados assistel�S da çã,o com a U,nHio Sovietica tenha

U Louças. e orcelan =j
1 Defesa ',NaCIonal, e Josip ::smod- sido sempre estreita l8 assma-

• :. b·
.

�. 1····
.' =:;J laka, antioa,.o ministro yugosla\lo ladn.. Os partidarios·do !Ia}.· Tito, Anarel os para. caie, c la, caiézinho e Jimtilf, na " e estrangeiros I

- �

H -Venda avulsa de. pratos. trav&ssas et�·}t':'$ os os tipos.

�::l
no Vaticano, foi indicado para estão lutando contra lOS nazistas

'. ARTIGOS dê: Aluminio. Esmalto:dos. i�iP , Vidro ETC. ministro oos relações ;extBriOl'es" selvagemente, 'elevando-se o seu
.....I,.{ i: . A conferencia dos líderes do mo.- numero a 200.000, enquanto.-"

��'.' fAQUEIROS COl\\l)LETQS �J vimen�o ci,e libertação da Y
.. ugo.�- .:ql.le Mihailovitch p'Üssue somente

f ;1 lavia estabieleceu ta,mbem os 1m- '30,000 ho;m:ens. I

I!._
e venda avulsa dos artigos da Wolffinetal

II B.AR.AMORTE
i; Miudezas para Cosinha 15 mATAOOR [lE BARATAS sem

�.� Entrega. á domicílio
.

.

�{ BAR.AM()R�E �Ol�::� ...

�.""._'-"""""""'''''''''''''''''''''-'''''''�''''.' _ �.'!." ••, •.: •.�����:::.:�� . -

.,
,.. . ,'�. . fie o)oarlft

Criado Um Novo
Usina o9ntral da Assunar

consultar
o

sistema
cumpre
seu

crediario
da

presente
de

Natal nos.sa

firma
Se A.Caíarinense
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AIlMllZEM BO�' RETIRO
Ferdínando R. R Curt- Dopheide

EHJJMENAU - Rúa Floriano Peixoto. 94 - TcL 1148
. .

,

Aviso aos Subscritores
Pe�10 presento são convid.ac1os os Penhores Subst:ri

tores de s eões eb SocieílJ3íie Anô:)irila acima me ncicnade,
p�H'!l a 't)rim!:?h"! assembléa geral quo terá pOJ' fii:11 a nome

sção.rlos rres pefHo;� que dEtverão proceder fi avallação
dos cens, '

com que o subsorttor Alr,[1,':)O San der preterute
rc?líZ:1f e ii!t· gndíz;!l' rnl'te. rh cflpitn! snbscrfto, IW [;)f

msçRo ti;;., Sncipdade. cuja s ssernbleí, deverá realizar-se
no úta 28 ele Dezrnhrn cor reu!e, �H'!ijS nove horns, n,est�;,'

cidade de Blumenari, estado de Sr a'a Catn r ínu, à rua i5
de' Novembro N' 1425 r Andar.

.

Blnmenau, 10 de Dezembro de !943
AfONSO SANDER 'Ir:c(>rl}o"H]or

- *** -

.

Aviso· aos Subscritores
Pelo �.lreBf'nte HCfl1:D couvldadus os Senhor-es S!u!Js·

·crlt'i)t'eg de hÇÕ":'� da Sociedade Anônima acima un-ueiona

da, p,lra a. segunda arscmbléln geral, que t'Ô'l'à p:'>l" fim (l)
exame dlseussão e Hprovação no )Rudn de aVI;H';y:I:1 rios t

.bens com que o SU�SCI'ít()i' AfoDi'O f:;:tndu, pre ten.íe i'f'f!Ji-l
aar.e Ü).tl�gra1i;wr pude do c�lpHf11 subscrlto nH fním'1f;ãojda sociedade. cuja .assernbtéla rt.'alizerr.se á� no díll 30 d��

Dczenrbzn corrente, peiélF: 9 nO!'Rs, np�)rli cidade de FHume·l
nau á rua :5 de Novembro 1.425-1. AgdEr. '

Blumenau. 10 de Dezfm!:>:'H (L� 1943
AF{iNSO' SANDER Incorpurador

FERMENTO EM PÓ uBACI<IN"
AÇUCAR DE BAUNilHA
..
H a T c a "C A B E ç A B R A N C A "

para os bolos e tortas de Natal.

PÓS DEPUDIM "CABEÇA BRANCA"
para a sobremesa das Fes�as.

,
..

flru1i1., de' i POtL\ A)t'gr�. p:-OCUf;;

rep�e��i1tH;� uma, da!?à?l':E�Iereilci.:.;:-; �:,(;H:ç:ciçÚfl 8 b1,!JcnI�ía81
, \V1Hy Luckow, Caixa Postal. 950 .� FO:lTi) ALEGr'(l:. I

EmBiumeoini até dia ;9, HOfel'Bôa Vista, ./
D���WB!'t1uj���'e$: j@�N & ttl1trrLv .s, 'f����

Biumomw, Caixa PD'"fal 1.09

.'..:
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Frequentemente ouvimos di das com um.,a
de sementes. Isto I te segundo desbaste já nos da-

zer que é difícil a cultura da dará para 60 metros de risco. rão pequenas cenouras que po-
cenonra, no entanto nada é Terminada a semeadura O� dem ser usadas na cozinha.
mais Iacil, E' bastante seguir riscos ou sulcos devem ser le- As cenouras estarão comple p Ig"""" d

.

'J' dhmos certas normas, já consa- vernente cobertos com a terra (! tamente desenvolvidas cerca de

". UI o.es
.

O ar mgradas. e poderemos ter, o ano que se faz com a mão ou com 4 meses depois da semeadura;
todo, lindas e sa borosas co uma vassoura velha e. logo em este' ponto t' bem determinado A<;, roseiras e outras plantas e a eotuçao de �abão·e quero- corre-se o risco di:! queimar os
nouras. seguida, proceder se á a mm pelas ramas que se abrem para assim como várías. hortaliças, serre se faz dissolvendo um brotos 1101105.
A terra dos canteiros devei ii boa rega com crivo Iino no o chão. são frequentemente atacadas pe- quilo de sabão em 5 litros de Pode se, também, aplicar COl11

ser revolvida profundamente, regadcr. Muitos preferem regar Como já dissemos os cantei los pulgões- que cobrem literal- água e depois de frio. mistura- ótimOs resultados a solução de,
_

no _:ninimo_ 30 centímetros, os I copiosamente o can.teiro ante s ros de cenoura receberão ester- mente os seus brotos. Estes pul- se 4 litros de querosene e água 1
nicotina. Esta se prepara com

tenoes serao muito bem des- i de semear, para evitar que a co bem curtido ou terão rece- gões sugam <I seiva das plantas bastante para _fner lfi� litros. extrato de nicotina ou, . mesmo
manchados e a terra aplainada. '[ água da reRa postei ior leve a,; bido esterco fresco o ano an

e, conforme a intensidade do

P3.
ra as

Plal1tlflh?.S.. del.lelida.8.'rne.1
C

..
O.
m

.f
..

ti

..
1."
o d.e .c'.'o.. rd.a...•....... 1.00 .

gra-
A cenoura prefere chão enxuto sen'cr;tes muito para. o fundo terior. Como complemento po- ataque, podem 'aié causar a mor- mesmo para as roseiras, quan- mos de fumo fervidos em ba-
e silioo-argilioso estercado, com I O chão dos canteiros devo de se dar 20 a;i,) gramas do te da planta. Segundo a seiva, do ainda pouco atacadas, é nho maria num lit� dágua até
esterco muito bem curtido I:) • permaoecer urnido até a brote!' superfosfato 15 a 20 dc sulfato el-s provocam a rnurchação mu�tas VeieS. S.Ufic. i�nte. ';lma so-

I qu.
,e a .água /.i'.q.�.e r.e.d,:zida

à'
hem desmanchado. A terra mail ção d.is plantinhas que se dará de potassa e 10 de salitre para das folhas, brotos ou botões, luçâo de sabão, dOIS quilos, em metade. O liquido .sera então
trabalhada, cheia de ferrões e >:J 1 uns lU dias depois. Pode-se di c:<dá metro quadrado de cau

as folhas enrolam se, aparecem 30 litros de água. juntado'! 20 litros dágua.
esterco novo provocam a bi i minuir as regas depois de nas h i '0. nodosidades como tumores nos [.)e p.'..referenCi.a

se fj. rá a

..

apli I. 9u..alquer de�.ta.s.....SOluções!
se

Iurcaoão das raizes. cidas as plop.linhas, Lzendo-as {\ .." . d
' .. talos e a planta definha até cação pela manhã, antes do aplicam por meio 40 pulvenza->

cada quatro ou cinco dias s. \1.}'{·sel'nMa eai-lltll) np.vl:�" }ê

S
. . ,

1
-

. d
,.. �".'. j�., ::1::>, .

.' l' .
morrer sol quente, pois em pleno sol dor.

.

""emela·�eJn.n?Cla�) dlnI_ não chover. ni }llln':'wutar-xt\JlllHIHOf A"" esrnov es
.

tivo. em II�has rl1stanC:'lidas 2D
.

. ." .',.;. ;" .... ," 'I ,
•.

, I s vezes, n;e�m" es�e5 �lG' .•�)--4>-�-.-+".-"-"-.-"'__.-.�.�+ �I:ou 30 cenl1mktros. E.' bcsfa,1te Lv.'g0..

que as. lllud.l.nhas te d. :tlt,d, O 1<. ,�j,.(I .• i,(_n.t.ollhOS �hegam a atacar a:. raizes
I

riscar os canteiros com uma va· nham fi a 8 ccntimeiifls, faz's, Füo, --- Em requel'lmento dm� das plantas.
.

.. ...,...

N"SE
�

ra, fazendo riscHS pouen profun' " primdra limpa dos C mteiros. gida óo ministro da Gllerra, so-· E�istem varias especlss de I � UTO 'UAflAO' TAIO"E'
.

I
dos, ellm mellOS que

'.'.Im
cénti·, á muo, e proce._'.I

..

e.;;e ;.W primEi I licitou a Sociedade

constr.utol'.a I Plllg.oe;;, d�Sd.e os verti. es
.

d�.s '.' i. ��'. .'.' U- V I l�·.. '.
". .... ..' ... .... :11melro de piOfun:-:idade e, como I lU desbastê, dl'iXilndo someme c lndustrial Ltda. f'osse declara� í roselr�s ate os pretos. 9ue safJ i ....

fi "'.! ....

as
.

Sf:rnel1tes de
. c.enc:ura são I:.JS phniiuh!lS ln ,i� forfe� e dis· d

..

� s.o..
iÜS so�tead�s. para P?'est�� f:��uen,te5. na.

s laratiJ.el,.as .mall .l. +1l'-llllo pequenas, e mill!ü bom' tancladas 2 ou o centImetrus cao (la serVIço mIlItar obngatu- (,atadas onde se multlpl.clm de I I 1)0 dia 15 (.·quinze) de Deze.rubro, ..mislwálas eom strragem de1uma da:;; outras. rio ttem lOS mesmos direitos as� tal forma.que causam a mo!t� +

madeira ali an:ia fina pára au· ,!;.s rr:udinhas menorHS, que segurados aos reservistas con- dos br,'\tos .dOV05· Nas Jaraiqel' I f-mtnLute atê 15
.

de. �Jalleiro do l
mentaí o volume e faciiítar a foram ;I!rancadas, podem. ser vOGado:> para o senir,o ativo do ras, tan,b:m, ocorre o enruga- r proxiLno ano, faremos as seguin- I
distribuição unHolme das ;:c· plan,adas em linh�ls inlelcabdas Exel'lito, pelos decretos I1S. mento.e morte das folh�s:. .• tes viagens imentes. Para qUtm não tem prá entre as (lU!r":l e ali elas fica- 4.\:)02 e 5.('l12, de Outubro de D�vI90 _a esta raplr:_lsSlm� � u

..
tica, acol1selhamus expf�rimen!al' I r;10 a uns 10 centimelro::: uma

I
ül42 e Junho de 194H. Em nome mult.lpIICat;aO dos puIgoes,. e I SAmAS DR TAl!) SAIDM DE R. DO SUL I

prime.iro dis iribuindo umil certà I' das ol.ltrns.. do min.i.stro da Guerra, 0. 'co� precIso ajac.a.l�s lo�.o qC!e l3e· • Zegunda·feirli Terça-feira +1J b d . I t do I l'Jua'ia·feira Quinta-faltaquantIdade de serragem, uma I Uma segunda lrmpa 'Com no
,
ronel Bma Machado, chefe do êlm perce i o?, pOIS ma S ar ... ,

• Sexta-feira Sabado ..

coJ.her de sopa, ,.)or exemplo, I vo desbaste

.se
[Há quando as... / (.iabinCj'e, dirigi.U. um onc. ia. a tendo provocado. o enro

..!.ll.ment.o. 1 N B, _ As saidas de .Ta.ió '8.e.rã...o ..... ás rsobre 6 metros do risco. I mudinhf.is aiinaírun uns 15 cen mesma sociedade ,esclarecendo das Iolh,15, eles hcam ali escon
IDcpds de aàquh ida a pratica i timetros, deix�Ildo somente os (..Que Os decretos dtadas assegu- di�os. e prote.gldos contra 3 i S ht1'N!S d:i manhã, ás de Rio do eul ..

nece&saria, tomam se d�z eolhe-! mdhüres pés dislallcíaclos 8 a I rum identicos direitos, tanto açao dos m�et��I�as. I ás 11 horas.
". I

1'!os de serragem ém dB areia pO c2nt!metros, aos sorteados Gomo aos convo- Um bo� lnOletO da prese�ça t JOÃO MAHOFER
.

.

.. i
que sedio muito bem mislura· As plunlillhas arrancadas nes- cados para o serviço do Ex,el'cito. dos pu!goes

.

l1uma pl�nt� e a
�J> 6...,.. -.--.-.-.•-.-��+-.-.. -"-+ .........-,,,-...

presença de eerta� formlgumhas �

.-+-+.'-+--+.-+-�-.•.-+.-.+'0 �-..--{>-�-+-,*--.-+- ..--+o .-+-+-+- ..-+-.,.,...., ...�..-. !'que, em grande numero, sobem
.e-" .t·, � l \

.

e descem pfla planta. Elas aí
UI lI/tI ·{/r"

.

Ól;;l>· im p.cO' s+ ('s a serem pa9.os n'o va.-o.. ator�ida
...
s pe

..

las seCt�ç.
ões d.e- " I i . UJ

.

.' cochomlhas ou pulgoes, que��

I . IFã\) adockad as e muito. procu-

I d D -

. b I radas pela::; formigas.
mes e

.

azem ro I Os pulgões devem ser com
!

�

batidos com soluções de óleo
I Durante o mês dó DEZEMBRO deyerão ser pagos us tmineral ou de sabão e querose.ji !'it'guintwl impn,'ltob; I ne. O óleo mineral se eml)rega
COLE1'OB.íA FEDEH.i\.L - Não ha impostos á pagar. I com igual quantidade de água
COLEFO:UA I:STAIJU.-\L -' N/lo ha. Impostos ii. pagar.

l' 'I -I' A S 0· ��·· •.•• .. ••.. ·SP B. .� f b
'

U R.'-1. :

I
BLUMENAU -- Nib lia impostos á pagar. Preceito do -DiaUvSP.'\H - lmrwstus de Licença s/Gado Abatido, 4' trimestre.

I BRUSQUE - Não hLl impostos á oaguf. O fumo não fdz mal apenas
INDAIAL - Nttu 1m impostos á pagar. pela nicotina, mas tambem

TI!\-1BO' - Ni{{I ha impostos á pagar. peba produtos que �e forIJ1<l!lt
nODEIO ,-_ N,to ha i:npostos á pagar. UH tlümbustão do tabaco. I:u·

I n;�MON. I/-\ - Lop
..
ele Liconça s/GadO abatido, 4' trimestre. ci.em·se, pois, aqueles Que

rao do SUL - lmp. de Licenva síGado Abaiií:;o - 4' tlimestre. procuram subtrair,se �os ma
les du rumo, fazendo uso de

. cigarros "sem nicotioa",®+···.,·.· ...� .• *' ..*... "' ••0 oe.+ ... ++.��.$-+•••• 9 ••+.0 o®·· .. •• ..••• •••••�·•••••0
<'.NES

Uma Gompanhia Catarinense fal'á agora o seu Segurol"'
"

0

"SA N TA C R U Z"
.

iiA capHali
I.. ...

. ..

'J' �. A casa que tem tlldos. os :
: � artigo!; do mais baixo :
: � preÇo ao mais alto :
.,. ..

: GF.ANDE SORTIMENTO PARA:
, ALFAIATES :
.: .

..
.

..

:41 Rua 15 de Novembro 505 t
: - fone 1107 - !
s ..:..

® .,) .....+_.,...�•.4'....�••ilIilt>+il>®

cultura cenoura

COMPANHIA SEGUROS GERAIS
Opé['f.�· errA Segu1"o§ �o[ih."'a Fogo" Transportes
�1:arithnos c Tez'-regtr'és e Acidentes Pessoais

CAPITAL Cr$ 4.000.000,00
Séde á Praça 15 de Novembro, 9 IOf 1� andar

f I €» Ir l1 a n 6 P fi li s Santa Ciltarina
Caixa Postal, 100 Telefone, 1421

Endereço T€ii grafko: CRUISEGUROS.
local: COMPANH A COMERCIAL SCHRADERAgente

S.ncursais e AO-""'l�;as' c u_ T ! B A R I o D E J A N ]i J E o
� "--ii \..1 .' li li!; P A li L O - P ta fi T O A L E G H E

AGENTES Rr;�Lm::t:\s f!S GmAnBS no ES'l'AUtl
®

••••••••.
+

....
++••+."'.00•• €1 ti (�.::t.. 1l;+.'\_;.+• .g,"�.00i>9•• .,• .,+.@(_.0.Ó'•••••••••••�

••••••.••
@

Colabore no I\,;�aior .1Pu{to Econômico do seu Estado!

S' t /]i�
.

Vii I ria
aior Concurso do Rádi_o Brasileiro

Um Prem�o Unko de 10.000 Cruzeiros, flata quem acertar o

Mês e o Ano do fhn das Hostilidades I
S;ntonÍL,em l38UB aparelho" pal'<1 a �i�;:Uo NadoHal do }tio de Janeiro, 'l'ODAS

AS SEGGNDAS-FJCIHAS ;I� 1 (), 10 hor,'ü'l í-'ln POD'':'O (\ [ll1<}am o ramoso Programa dos
('Trigêmen;-; VoealiHth:-i", arün de se hab\lit<irem ao Pl'ómiü único de 10.000 CrF..zGil'08.
O l'vtAlon PHE:\HO Arr� HOJr� DI8TJ{IBlJIDO PELO HADIO NO BHASIL.

fJlll__..,..,....���
...............����---=_ ...............�__. _,.- ...............,.,._,.,._................,....._,...,..11iII

fi """==:""�'�p'�;�'E�:;Õ-'u�o�ti�'�iLu,�::'u'ul
!!!! .."..; ; ,., .. _

' �.�.;� �.' ,:t.:>t��· ·llll= ���_���-.......,.,.,....._...._.,�� ..�.,_......,;....J�_...�'�.....--� ._..�
11

e da Horta

AlimentaçãO das Vacas
Leiteiras

Do Deparl�mento .da Indu,trla ·Anlmal de
Estado de Se Paulo -

I - A cana forrageira e. as l'all1as 9-0 mandioc

depoÍs de pa�tw.da:'i muna picadeira, bem com o capi
do planta devem ser emplegados C0111 ração :volum01
em subiltítuíção ao pasto dural1tt3 a época de aRcasse

II - Uma boa ração de concentrados pode .

8

C Insti.tuida de milho desintegrado e farélo·. de álgod:
em partes iguais f) f{_>l'necida à'::l vacas leiteiras na, pJ
porção de um quilo para doIs quilos deleite produzic

H1 -- A mandioca mansa (aipim) dE3verá sel' f�rt
cida picada e à raz,ão d\3 2 a 5 quilos pOl:dia e por ca�e(
depene1endo (las condlçêíes oCoilOmicas da explora.ça.o:

IV - Convem afatitar da alimentação dos anim
H, mandioca brava e 08 talos de bananeiras, beru.JlOl
os 'caro(;os de algodão. uma vez que o intersss?-dô (

nue de tort3, de algodão e butro!; alimentos de .,j
I.

e ualidadf:).

Sempre foi eoontinúa aseI'

·Melhor
! '.

IÂllxiliadora
I

'. >.. ..

. AV 15'0
Do dia II de J loeiro dê H141 em (Hanfe se.f.3.0 p

em núSSfl escl'HÓrio, área 15 de ncvembw fi. 714, (JS j
do 2' sHlI!estr5 de 1943. sobre as L0tr ;sllipotecarias, ��

Cr$'. 8,00 svhre r.s ,da2a. aJO emis:sõ��;'" .' '

..
"

.

Cr$ 200G snhre 8S dO valor: nomint.il de Cr$ S@O.Q(
'.

'. lia. a 40s. em lssões;
Or$ 40,00 sohre as .ôo valor noroínál de Gt$ 1,0

das.i lu. a 40€1. emIssões.
Oatrosjm o,;m::Ql.lica.mos, qu�, db ficnrd-o eom a le

gentt\ sE'r.á rel1UZadÓ}10 di1l3 de janeiru de 1954 '!) SI

anuai de h·t1"flH partI lia!'lgí!,t�.
BIumen84� 15 de Dez6111bi'o

50 ciN1ado Comel'eial: ·I"iyõnius. -.--..�.

Corl'es?ontii}ntfj�,: .Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Prefeitura. ,MunicifipaJ de Blumenau
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTA.m!:. Jm!liJl""B!TE AO MF.S DE NOVEMBRO DE 19ft3.

�I
""'=...

I Arrecaaação ICO,hg0 T I T TI L o S
-

--

Geral '

_,","", """"''''_

Anterior I ::"0 .Me>:'
•

�--RECEITA ORDINáRIA
A

Cr$·· ces
..

::. 'TRIBUTARIA
ai Impostos. ..

."

O ii 1 Imp�sto,Territod1l1
I) 12 1 Imposto Predial

...

,

., . _

Imposto sobre Industrías e Prc'flStOCS

Imposto de Licenças
_ ... '

Ir/1Dosto sobre Exploraçao Agrteola .e ü\dus(nal
Itnposto sobre .J(lgos e Diverl5ôes

t) Taxas .

.

1 21 ,1 Taxas de Expediente .

,

t .22 J Taxas e custas Judiciárias e Emolumentos
1 23 4

-

Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
.1 �J 1 Taxas dn Limppza Publica

.

PA'l'RtMONIAL
2 oi () l�enda Imohíllaría
2 02 O Renda de Capitais

INliUS'fRfAL
'i'! o�1 o ServiçosTlrbancs
3 O.j I) Indusutas Fabris e lI�anuh tureiras
" .

RECEITAS IlIVERSAS
4 11 O Receita de Merc/'.do;.:, Feiras e Matadouros

RECEITA EXTRAORDINARIA
Alien�' ção de Bem; Patrimoniais
Cóbranç« da Divida AUva
Receita de Indenizações e Restituições
Quotal\ de Fiscalizações Diversa!:>
Contribuições de Municipios
Contrlbuíções Diversas
Multas

li .23 () Eventuais

(). 17 3
O 18 3.
O 25 2
Ü,27 ::3

fl 11 ()
(;,12 n
(J l-i O'
fi tI) o;
li 1:) I)
6 20 O
ii 2t O

.,

'l-.,.

RECEI'l'A EXTHAOnçAMENTARIA
DEPOSI'l'ANTES DE ]/INHElBO - Rec{'bimen!,o� ,

, OPEHACÔES DE ,CREDlTOS ' Ref:ebiào da Caixa Econouiica

HECEITA A, CLASSIJ�tCAR ,Upcebida '

DEPOSITOS DE DIVEHSAS OH!(',ENS - (recebímentus)
8AT.D0 DO EXEHOIOIO ANTERIOJ:t

DISPONIVEL:' / Cr. $ 01'. :ti
Na Tesouraria 27.31G,lÚ
Em Bancos 150.7P3,80 17S.1W,!JO

VINCULADO:
Na Tesouraria

,

No' Banco ,CInco
25.412,30
14.516,10

'o
O 2
O 20
O 20
O 20 2
() 22
() n 1
O 23
O ,2}) 1
O �H
O 21 1
O ft
O 40
° 40
U 4() '2
O ,12

ADMINISTR,\ÇÃO m RAL
Governo

Pessoa! Fixo
Subsídio do Prereíto
Representação ao mesmo
Matertal permanente

Aquisição de veículos. moveis e utensílícs
Materu.I de consumo

Custeio de véícúlos, conservação de moveis e utensílios.

Despesas diversas
Viagens r.dministrativas

Administração Superior
Pessoal fixo

Secretario
Dactilografo
ltfat,erial perm!l.Deote �

.

(J 42 1 Aquisição de moveis e utensilíos
.

O JS, :Nfaterill1 de consumo
(J 43 1 Conservação de moveis c utensiH\Js
[) 4;3 2 Impressos e material de expediente
O·H Despesas diversas
O H, Serviço postal
J . 44 '2 Serviço telefonico'
r:' 44 ;3 Reri:iço TelegraficQ
(I '44 4 Publicação do expediente
O .H 5 Assinatura de jorTI'lis oficiais· "

f) 7
. Serviços Tecnico9 e Espcl:ializad :IS

O 70 Pessoal rixo
n 70 Contador
O TO' 2, Agellte Municipal de Estatistka
[l 70 3 Almoxfiril'e
). 70 4 Agente �'lorestal
3 9 Serviços Diversós
) no Pessoal fixc)
J 90 1 ..continuo
) �n Pe�oal variavel) !Il 1 1Iotorista
) 9,j, Despesas diversas
y 94 1 Serviço ,18 limpeza da PreFeitura
í fH 2 Fardamento para o motorista

Exação e. Fiscalização Finftnceb�
n ... A.dministração Suporior
00 T)PSSOllJ fíxo "

(lO fesô:Ireiro
00 2 Primeiro Escriturario
00 3 Dois Segundos Escritururios
00 4 Fiscal rançador ...
1 ... Serviços de Arrecuuaçãv
W Pessoal fixo
10 1 rntend�mtc Exaívr de Massaralldu!m
10 2 Intendente Exator de Rio do Testo
10 ; Quebras ao ,Tesoureiro

.

H Despesas diversa.s
11 1 Percentagem para, cobrmçà da Divida Ativa
H· 2 Aquisição de talonarios, etc.
3 Serviços Diversos

3<1 D espesas <�ivérsas
34 1 Viagens de i"nteresse do Serviço
3,1 2 AquiSição de estampilhas
31 3 QUÇlta do lanç'linanto dOJmposto f;obre Ind. e profiss(ie1'i

<: Segurança Publica e Assisfencia Social
1 ...'. ,

.
Assislencia Policial

4l ressoaI variavel
,H 1 Guarda MUIlÍciDfil
41 Despesas div'ersas
41 Fardamentn para a Guarda Municipal

.

.

.

S Subvenções, Contrlbuiç.:il's e Auxilios
84 DeS)leSaS tl.íversas ..•..

'

81 1 COtltr�bu�ç�o �o ,aá!19 "eolonia 8.ta. TetTZí(' (�;;!p,rosó.J'io840 2 CoutrIbUlcao a Soe�ljldade de ASsll!itencia aos LazaroE e

Combate a Lepra ípreventorio).
..

'; .... ..
'

84 3 1rle� .ao, E!5t�do pata'�II1anntençã(/ do destacamento" PoliCiijl
"8,1 '* AUXIlIO a CaIxa de Esmolas aos iudíucutes de Blumenau c

.

� Assistencia Socilll·
t>..

.',c;
'o.

94 Deilpesas Diversas
,. "

!i4 1 Socorros pllblicos
. .

'

94 2 Al11p!1ro á.\ratr--fnidadee á Inianc'a
Educaçi1ó PubH(�a.

..

O ... Aclmil1istraçãO Superior
02 :Material Permanente ,

02 1 Aquisição 'de )l{lv�ís e Utenl';ilios
II?, Material de .consumo"
iYJ ;,lilterilll didi>tíc.o em gemi
03 2 1:�ep"ro de pI'eUias eSCO]lll'('S
fH D�spesas diver3Rs
04 1 AlngúeI da 'prédios escolarc,,: ,

.....
' ,

H ,' Ensino l'rimarin, Secund3rio e Oomplementar
80 .. Pf.l",sol1.1 'fbfo ..

.

..

30: 1. Dii.etpl' dd 'GtuJJo Escolar Àlunicipal "Machado de AsSis"
;30 -2 l)lrdol' da EseQh A<>rico!a JIunicipaI "José F. da Silva"
pO :j "h:piéimento de professores das eScolas isoladas, sendo os

"Titulados" Comp!eIllentaristas à Cr$ 24iJ,oo· ,

•.. '... Os"NãQ Titulados" a Cr$ 200,00
nn oi \Hlldmentos. de professorei! q\le regem OS cnrsos dpSdr,

hrw!(lS, sendo: CompJ('n1f"'nt'Ú'i�üls li Cr$ 2BO,00
0" ;'São TituladOR" ii 21iG,fil'l .. .,',

(CONTINUA)

•

121.223.00
'

238.393.00.
SOS.420.40
881.$42.60
16'1.661,00
1�,15a.OO

3.106.00
12.610,60
l'.na"oo
15.700,00

800,00
1.580.50

10,524,60
542,00

3.S43.oo

7.295.00
2.292.70
2�tM,OO

1.2.36,00

359.00
968.20
Z'l7.oo

6.892.70

336.00

'.fútal

Cr$

121.223,00
2115.689,00
610.'lJ3,W
38%.686.60
167.661.00
13.380.00

3.464,00
13.636.80
18.mW.OO
15.100.00

820.00
7.580.50

1'7.411.30
5�2,oo

3.819,00

71.410.80 3.702.40 15.113.20
9.232,00 36U,00 9.592.00
11.302.50 1.046.00 12.3�8,50
28·818,'10 28.818,70
5.211.50 53l.10 5.803.20
8921.10 1.056,30 9.883,20
4.9%6.60 . JSO,no 5.296.60

L7ftl.E'o8.90
.'

29.459,00 1.771.261,90
• "" ' .:. C2 li: -

111.090.f!O
75i.536.70
4.135.20

181.406,10

Cr$

11.000,90
S.500.00

615.00

49�.60

l.181.00

10.000.00
4.000.00

4Tla.lo

150.00
4.601.80

458,50
4J�95,20
6�4,30

5.7&7.00
130.00

8.625.00
6·500.00
4.000:00
4: 000.00

3.Soo.00

3.360.10

1.1 ft2.60
l1n,00

8.250,uo
2.750.(0
2.401],00
5.5{lo,oo

5.000.00
5.000,00
412,50

11.38S.3a
3.502.30

680,70
150.00

7.433,30

596.30

Uoo.oo

3.890,00
3.922.50
1,800.00

, ,a.757,20
6:935.70

455.00

3.158,90
831.30

565.011

,

4.050,00
;,2,7ón,oo

,

54.632,90

.. $0.219;50

Cr$

l.100.00
550,00

401,60

,222.80

1.000,00
400,(10

23.00
502.70

31,50
�ol.'lo
SUin
500,co

850.00
650.00
400.00
400,00

300,00

350.00
.

ft57.20

800,00

550.00

500,OQ
50(1,00
40.00

2.lutoo
275.1:0

40.00

150,00

151i110

200,00

'7{1,gg
I.B89.20

154,50

180,00

450,00
30o�00

bro

� 'I Publicado o presente decreto·lei nesta Secretaria, 8US
,
quatorze dias do mez de dezembro do ano de 1943 e aíl

Coasemidor! xado DO Jogar do costume.
BRUNO HILDEBRAND-Diretor do Expediente

@.11 +•••••••• (;

Requerimentos Despachados
JOlio Ziebarth. licença para reformar um prédio. dere

rido - Pedro Kraeroer, baixa de imposto. deferido -- Oscar

Barg, idem, - Joana Mafra idem idem -- Júlio ROSIJ, idem,
fi J1W'Mld& _S== idem -- i..sntônío Leopoldo dos Santos, idem, idem - Iná

cio Borges, idem, idem - Rolando Prchst, idem, idem
Luiz Pahi, licença para cumprir o exigido pelo D. S. P.,
deferido -- Ricardo Harg licença para fBzer diversas re

formas Dum prédle, rtefer'ido - Guilherme Barth, baixa de

imposto, dt!ferido - Jorge RodeI, vístoria deferido - Ro
do lío Ruediger [r. idem, idem - João Manoel de Borba,
idem, idem - Leopoldo E. Peretra, idem,' idem _. I'aulo
Hoemcke, idem, idem - Victor Koprowskl, idem. idem __o

li Leopnldo E. Pereira, idem. idem - Alfonso Braghanhoio,
A venlda Rio Bran ' idem, idem - Theodoro Daríus, idem, idem - Fábrica de

co, no. 2 (entre Ki--

I
Gaitas Alfredo Herrng, Jíceça para cumprir o exigido pelo

eckbusch e o CGr-
. D. S. P., del'erido - joão Sousa da Silva, vístor ía, defnido,-

18.700.00
reio). Olmicinda Berto lll, vistoria, detertdo - Germano Schiphorst

6.050.001 idem. idem - Fábrica dA Gaitas Alíredo Hering, licença
615,00 í

A tratar com para cercar um terreno, deferido - vva. Anna Hofmaun,
A. Lubow baixa de imposto, deferido - Frederico Henr iqu= uabe,

892,20
® •• ít•••�••!l•• +,,�,.tj>*4> •••®

fornecimento d'agua, deferido - Curt Oe1trgi, licença para
razl}l' uma pequena reforma num prédio, de(erido - Alher'
to Dietrichkeit, lioença para cumprir o exigido pelo D. S, p,
deferido - Carlos AdOlfo Rotbbarth, licença para cumptir
o exigido pelo D. S. P.. deferido WalJemar Sander, idem,
idem - Gustavo Rosernbl'Ock, licença para construir dele·
rido - Cort:1me Oswaldo Otte S,A., transferência da taxa

I
d' agua deferido - Luiz Mabnke, licença para conrt�uir,
deferido - Erich Steirubach, idem, idem --, Walter pun,
baixa de imposto, deferido - Hal'twig TI:íKX, idem, idem -

I Felix Hauer, hlem idem Eleonor Melcher, licença para
I reformar UIll. prédio deferido - Eeinaldo Oste, fornecimen
I to d'aguil, deferido.
l

�
·

�

--== -)

Cr$

1.403.80

11.000.00
I4.%00,00
1

H70,101
173.00'

5.110.50
1

496.00 ;
4.696.90
'741.90

fi 281,00
130,00

9.415.00
1.150.00
4400,00
4/iDO.OO

3.Goo,oo

3.no.ln

1.599,80
110.00

9050:00
2,150,00
2JiOO,OO
6.o50,llo

5500,0:1
5.500.00 I1,t52,50

13.486,30
3.'l78.30

120.70
1511,OU

H.ltin,3()

4.buü,o(j

v,SOv,oo
iJ.H�2�50
2.()vo:oü

tr.8H7,uo
8.734,90

455,01)

3.31�,lle
837,30

4.5üo.oo .

3.000;00

i i h õ e s <1/ PrBfBitura Municipal
! DECRETO ...LEI N- 101

r o Prefeito Municlpal de Blumenau, na conformidade
do disposto no art. 12, item L do:'..decreto lei federal n'

1.202 de 8 de abril de 1039 e nos termos da Resolução n'

587 de 9 de dezembro de 1943 dó Conselho Admínlstretí
vo do Estado,

DECRETA:
Art. l'-Ficam anulados (IS remanescentes das dota

ções 7-34 - 2 e 9-94-4. do Orçamento vigente, respar-tí,
vamente DO valor de Cr. $ 15,693,50 e Cr. $ 300,QO) perfa
zendo o total de Cr. $ 15,933,50.

Art..2 -Com 08 recursos provindos das anulações ii

que se refere o art. anterfor, ficam abertos créditos PBpe
ciats de igual iroportancia, destinados às seguintes aplica
ções:

,

Para aquisição de hldrometrns Cr. $ 10.500,00
Para atender despezas com inaugura-

ções rio Serviço d'Agua e outras obras
munielpais

M
De pessoas têm usado CI)ID

bom resultado o populcr
,

depurativo

Elixir 914

218.038.30
... 3.043.ft11't,2n e...•........ ·... ·.···e

�f�;nel1IHl. em 30 de Novembro de 1!H3. Visto Visto': I·
C· f b

I

" BRUNO GERMEFt ' Contador Dr. AJo'ONSO RABE ' Prefeito A. KAESll\ER • Di!'. da Fazeu.l« I alxijo ·.un0 (fit:J.�+<!>+.+ +.++.+.+ 0X(!}.�••••••••••••••••••• (!jx@ + 01
I a u ú o

...
.

BALANCETE DA DESI"ESA ORÇAMENTARIA. R�FER!!TE AO ME§; DE NOVEMBRO DE 1943.
I j

GO\1ig') r T I T U LOS,. D e IS p
�

e s !.-._ Total !
. Local f Autl.'l'Íor I Do Mes.

A sífilis ataca todo o

organísmo

O Fígado. o Baço, o Coração,
o Estômago, os Pulmões, e a

Pele Produz Dôr es !lOS Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que
da an Cabelo Anemia. e Abúr
tso. Consulte ,) médico e tome
o P o P \1 i li r depurativo

Elixir 914
iuuíeneívo ao organismo A
grudavel como um licôr, Apro
vado como auxiliar no ira-
tamento da Sifilis e Reuma�
mutismo d'l mesma origem,
pelo D. N. S. P., sob o nr.2G,
de HI16.

Exija Leite

frigor
m

Serríçes de primeira
ardem

AntllídeUl nestê diario.

Atef.1ção:
LE N HA
Lenha seca especial. taça sua

encomenda na USINA HEM,"..
Telefone, 1O'í8

Blumenau

I SANGU ENOll1
Contém

OITO ELEMENTOS TONIGOS:
ARSENI.,lHO. VANADATO,
FÓSFORO, CALeIO ETC.

TônicD do Cérebro
. TênÍno dos '- Músculos

Os Pálidos. Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que criam, Mttgros, Crian
cas raquíticas. receberão a

tonificação gercl do
organismo com o

SANGUENOl
Lic. D. N.S. P. N' la9, de 19?1

Hão De�(uide
Uma Tosse ou

Um Resfriado
f"erigoSi13 en{€;rmid.;,ltr� qtl(� rIQ�1lJ_
em flf�cig:o a saúue e a "ida; Coll}�

,aro pl,it uma 5imlJle� tússe ou re�"

fri!!tno. Estes males,· emhÕru par!.���aUJ

.tem ilnportallcia, deyem ser trat.��dvs
acm LO-UO o cnidado inlra que 1,3ü

ia u:;grn""c$ de maneirá a causar"

.&jU5 abouecinlett[.os. 1 '.Id.u� a� a(

!ec,,:,õf�3 do lf1Jllarclho rc;.;r:dratúiiu�·
U.l1la :;l!Upl�..; gõ"iplle. Ornn(.!hite UU

ti:.:lf riuuo. prccjsó!m dp. u.w. rem{".It:u

capido e i�rfieaz. O Xarope S?iv.J 05u

� o lwJicado pura �ste:i .

.çaso�. E� mn � remedio

de �i:1bót' n.gracli\\"d, pra:a
IIOlH':OS. \.elhos e creaH�U8.

Xarope
São João

,

tab. Alvim & F;eiia1 - Siia Pal110

r :

de Blumenau

5.433.50,

sua

Cr. $ 15.933,50
Art. 3'-Este decreto lei entrará em vigor na data fie

publleação, revogadas as dlsposiçõea em contrario.
Prefeitura Municipal de Bíumenau, em 14 de Dezem
de 1943.

DR. A. RABE-Prefeito

••

e "alv�las
". CTO'-R

RCARadies

os melhores pelos preços menores

AMERICANO 5/4ICASA DO
Mercado de AUTOMOVEIS'

ODEBRECHTAfONSO
Contador-Atuário

Diplolllaclo 1,>cla AeilllemÍa de ComeTclio du Hiu de Janeiro.
Com longa pri'ltica profieional,

A C E I T A - Escritas Avulsas, Balancos e Or!lanisações Comerciais.
Rua 15 de Novémbt'o N" 1464 - Fone. aso _, Nesta Cidade

EstatisticaAgencia. de
Ficam notificados a comparecer, no- prazo de 10 dias,

à Agencia de Estatística de Blumenau, (predio da Prefeitu
ra Munieipal), a·fim·de efetuar o pJ eenchimento da "Ficha
de ExportaçãoJ' as seguintes firmas:

A. Chimica Ba:rer, Alfredo Zoellner, AlI. Com. AniliDHs
Ltda., Antonio Candid o de Figueiredo, Arlindo Soutinho &
Cia" Artur Buerger, Bernardt Irreãos, Carlos Hoepcke S. A.
(Filial), Casa de Moveis Rossmarck. Casa Royal, CaS;siO
Medeiros, Cia. Paul, COill. Ind. Walter Schmidt S. A., Com

panhia Heriog, Companhia Jensen, Cia. Knehnrich S. A.,
Companhia K:irsten, Cia, L()fen:t. Cia. Nelss, Ciso Salinger
S.A., Donato Vida! Garcia, E. Adlweiler. E. Neil, fletro Aço
Attolla Ltda.} Emílio }\Hellbul'g, Emílio Manke S.A" Empresa
Orarica Cata_rinense G\' A .. Empr�sa .Industrial Garcia, Erich
rI. Olsen, Er!ch Hau' '; Ewaldo K. MueHer, EXDortadora de
MadeirHs S A ..

, F. Ar ,'·Wodeck, Fabr. de TeCldcls} F. Stoep
ke, F. W. Zímmerma �l�Fabr. Art. Texti5 Artex S.A., Fabr.
de Art. de Tecidos i '[o Strauch. Fabríca Artema, Fabr.
de Cadarços e Borti· '1'3 Haco Ltda .. f>ihrica de Chocotate
Saturno, Fabrica d'"'. "",��as Alfredo Hering, Fritz Zimmer.
manD, Guilherme Z\ aQ{k.;Oustavo Kummerloewe, H. Hem.
roer, H. Schrnude, RÍlus Joenjes, H:'lUt & Cia. Uda., Henri.
que S�hrnidt & frmtiú. Je.rmann Weege S. A., Hermllnn
Manlou, HiDoch & CI1a., H��('her I rmãos, Industria de Cho-
301ate Salvare S.A., IlH. Je t;(\1l'id. Gropp S A., Industria Quí
mica Oura, J. A: Stamm, .rleinto BendoW. ,Jacinto Lima,

, I Jo�o 8!a.rnor8ki, JOãO. Candido fi:: Silva, José Proba, Kaeser
& Zuellg, Leder & Llschkf', LUIz Banagura, Malharia de

I Artefatos Finos S.A., Oscar Ruediger Filtl,) & Irmão, Oswa.

lIdo OUe S,A., Pedro Alcantara Pereil'l-i, Pedro Coelho Re.
prex Uda., Rkardo Peiter, Rovito Mtlgnallfllli &: cta. Ltda."

j Sander & Filhos, Schl'ader ela" Staedeiü & Cia., Thomaz
I Ra1waJsk:, Victor Germer, Victor Prob:5t & Cia., W. S. Cre

I mbl' S.A" Cia, Sclu€ider, Walter Haufe, Walter 'l'homsen
I \'{faH�l' Wehmuth. \\'illerr�irig & Cía" Wu!f &: Irmãos, Ha[J�
I ToenJE, Wagner êll Schnelde, Oswaldo WlppeL

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ti Os homens me tornaram I) que hoje SOu: uma rnu
lhcr cruel, que talvez não tenha eSInO, corno dizem, al
ma, co ração ... "t - Chamamos a aten ção dos nossos fre
guezes para f 8t.1 produção da METRO que é uma das

melhores produzidas até hoje.
'

----_---_

Campeonato Brasileiro
x Paulistas
eules e Luizlnno.
A renda foi de 371.300

Cruzeiros.
Os quadros Ionnaram as

sim:

RMENiQ
P.ÇUCAR DE BP..UNILi=iA

PC,'SPA R A P U D I N S

J\i1EDEIROS

Os Bons Amigos de Todas as Senhoras

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



iAraecadação do ICadetes
imposto .de renda] Ar
RIO - De acordo com os

dados estatísticos organizados
pela Diretoria do Imposto de
Renda, a arrecadação desse tri
buto até outubro ultimo. já ti
nha atingido a importancia de
Cr. $ 1.191.111.921,50 com um

aumento de Cr. $,1t0.497.218,4ú
sobre igual período do ano

passado, com uma previsão ce
mais de 1 bilião e 500 milhões
de cruzeiros até ,I) fim do ano.

Rio, - O ministro do 'I'ra- Parág. único A asslstencia Afé li data presente, entre- Esse imposto em 194-1, Passa
bulho aprovou o segutntepa- medica Iar-ae.ã, de preferen- tanto, não realizou a instala- rá a ser a maior fonte ele re

}'t'C2f sobre a prestação de ela, através da subvenção, ÇãD dos serviços meotcos ceita da União, uma vez que
assistenuía médica aos s':O'gu· ou de ambulatórios ou postos autorizados pela portaria em figurará em primeiro lugar na

rudes do Instituto dos Comer- médicos, atendendo se precí- questão, propondo auora a arrecadação das rendas publi
ctar+os: puamente ás molesüas de na- comissão reorganlzudora do caso Segundo nos declarou o

"Dispõe o artigo 33 do de- tureza contagiosa e de maior T. A. P. C· .que a taxa aludi- sr, Celso Barreto, diretor do
cr eto-lei n.o 2.122 de 9 de perigo suelal, podendo revés- da seja fixada. a, titulo pro- Imposto de Rendá, no proxi
ahril de 1940: tír.se de formas preventivas vlsório, Pro meio por cento, mo exercício serão, recolhidos
"Art. 33 - O seguro- doeu- e abrangendo a asststencia considerando que. na situação I aos cofres públicos mais de 1

ça completar.se-á com a proso pré-natal e a maternidade e atual, não é aconselhaveI a! bilião e 800 milhões de ClU

t! çâo rie assietencià médica ainda mediante fi manutenção majoração das contribuições 1
zeiros.

cirurgíca hospitalar e farma- de eotonías de curas e de ao maxilllo permitido e ainda'
e

cêutlca,
.

nJedia:ate eontríbuí-] repouso". que, pelo mesnHI motiva, de- 0+· ....•••••• ..••••••••••

ção suplementar, que venha I Para atender a esse pre- verá ser :adiada p�'lra éi'oca O Preceito do Dia
a ser fixada para esse efeito cetro legal, roi expedida a oportuna fi prestação dos ser-

cunstante. de
..
u� ...

acrêscímo portor+a miniS.ferial Se 642, d" IViÇO.S ctrúrgtcos, h?;;!Pit3.lares
O regime alimentat couve

sobre a contrít-uíção do se- 5/6{41. Que estabaleceu noua- e rarmaceutlcos, tnstalando- utente impede as grandes os

gurado e as correspondentes ragraío 1.0 do artigo 22 uma se no momento apenas os cilações do pêso do díabéti
do empregador

.

e da União, contribuição suplementar atél serviços de nssístencla m
é co que deve permanecer «m

IWS coníormidade das ínstru. ° maxímo de 10,'0 sobre anue dica a cargo de umbularóríos. torno do normal. Só II mé�ico
çõer.: que expedir () ministro

j
Ias PBO'tiS pelos segurados .

pode estabelecer um l'(\f,:pme
, n, t It. T' '.n 0,. ' e @flue"tentlaaas"'e"respeItosUO ira Jamo, .uuustna e tiO- pelo respectívo empregado _,' ,-. )

.. - ... ".,

i"
•

llH','cio, pela União. .

Anunciem. Deste lHAhIO SNES
«",-.:»-+=+-+-._+_+_+_+ o+_+_+_._+_+_+_._+_+ o +-+-+-+_.+-+-.-+-+-+ o .-�-.-.--.. -- •.-.-+-.-+

À Fabrica d.B ,P.rorlutus QuimicusAuxiliares IIIUII!.� "BRASITEX Se A."
Significativa Homanegem
Ilrestada ao Interventor paulista
São Paulo, 15 (A. N.) '- 'O I Iene com que 'essa EnUJad.:e" CO�

lnterventor Federal S11r. F.ernal1- memOrou a passagem ck seu se

elo Co�ta, reoeb-eu dos operarios gllnclo aniversari-o: O Sm. Fer

que integram o Circulo Operarb nando Costa, que presidiu a se

de Vila Precl·ente desta capital,

I
ção, foi 'recebido com gl'anck

I significativa e expotanea hmne- aclamamação, pelo ,elevado l1U-

Este tambem speubD.�Mba MP��EulmROaS • nagem, por ocasião ela s'2ção so- merO de opE'rarbs presentes, t�
colherinha do I !:.u

_MM t ""H����

pró-gerll1allica de VicllyT C r o n i c a
Barcelona, 16 (A. P,) - A im- ão, poderà tolerar a atilude in

prensa e a radio-emissora de solenie ::: insultuosa de Smuts
Paris ainda estão fazendo a pro- para com fi [)dIria",
paganda pt Ó germanica de Vi-
chy, a proposito do discu�so .

dpronunciado pel.; mal. Smuts. M inisténo .. O

ao qual acrescentam novos co Trabalho
mentaríos. lUo, 10 - o Conselho Na-
A "Action Française" publi cional de Tr..balho, julgando

cou um flespacno oficiai de Vi- orocesso recente. acentuou
chy, dIvulgado pela Havas, di.! que "por equidade para efei.
zendo que Smuts dá a enten· to de

.

C011cessão de pensão
der que a Franç'l "o Que de releva'Ee () período dé ca

melhor poderia fazer para pre- reDci!.!, em se tratando de ue
servar as suas liberdades essen· neficíárío segurado vitimado
ciais era entrar para a comuni- por tubercdose pulmonar.
dade do lmperio Britanico". A Camar1i de Justiça do
Todos os jornais de Vichi, Trabalho, decidíníiú Hecurso

Lyon e Paris publicam comen' a ela interpoóto, decidIu." Não
4: ano - Masculino I' lugar: Pamb!ona; 2: Carlos G. Xavi' tados sobre o dj8CU�SO, direta I é licito ao empregtll10r iruns

Herbert Plato; 2', Rubens Reu- er; 3': Silvia L. AHhulf. ou indiretamente, dentro da o f<:!�'ir seu emprpgado sem pro
si: 3; Horst Zeile.r. l' áDO - V: 1': Iracema rientac;ão dos alemães OU dos Vál' a nec2ssidad? ou couve-

4' ano :-:- Fernjninú l' rugar: Silvfl; 2: Eunice Iairo;3-: Ali- colaboracionistas, fazendo do uiêllcia do seu ato".

EL.1le Rabn;, 2', caei.lda ..Evaris-l ce Klupel. I assunto comentari�s nm�rgo,�
.

--�

to; 3", DelCl :1acolbus.
_

!' ano -- X: 1': Editó Adri- em torno dlts • verdadeIros Rio, 10 (A,N.) - O Couse·

.'.s.•.....'.·.
&

..
no -

v.:
1;:

.. M8.·.U.0.. el... N.T.u. -I.a.
no

.. ;.
2': LeOll.tina .LU..8.ke;

3': I proposi.I.OS dO.S aliad.os para
com lho Ni:lcioual de Tr!1nsito e8-

!fes; 2'::Osmaz' Pamblona; 3': Euiália Souza.

la
Franç�a, clarece que os súditos do

Euclides Nascimento.
..

l' aDO - Z: 1': sebastião Charles Maurras· escrevendo "eixo", motoristas de pr3ça
3' ano - X: l' EHani M. I{. Tell'S Neto; 2': 8Hvio D, Puu- na "Aclion F[ançai�se" de Ly- ou amadores, podel'ã) trocar

P. Souza; 2': V�d& Pietrows- chiroH; 3': Protasio Soares. on, diz que "os chamados liber- !inemente suas carteiras co·

ky; 3': Edel Baha. Curso Complementar ladores pOr fim estão mostran' mo manda a lei até 31 de
i)' ano ...... Z: l' Air S· San l·.3.UO A - 1': Rolando do as suas intenções de dividi- dezembro do corre<1te, desde

tos; Giavo V, Amédc0; 3"Val- Walcholz;.2·. Heinz Gieseler; r�m o mundo" e continuou di- que não sejam considerados
domiru Bi<iusckL<

.

3"; OlàsÍo Ferreira. zendo que ,,'nenhum francês, perigosos á segurunça nacio-
. �. I1úo. Q: Plá'cida EspÍa· l' ano B -:-

l' Helrnute qualquer .que seja a sua opini· naL
Hüi8, L�llZ A .0. Veiga; 3' Car- Buízcke; 2.: Nielsa Silva; 3.;
los Duql,e. Erdmil' Kurz,

I2' ano -:-_ V: F Ladlm Ma-: 2' ano - 1':
.

Ema Radtke;
gh:zdü; 2'; Afonso Schneid e'!'; j 2': IDgO Kostetzer; 3': Felix
3.':: SW.:li Jacobus. Lucas. .

2' dno .�.. X: 1': L�uro E.
ç:i1VI:!.· """l<'l"'u�l'rla' N.··· *, 0+•••<>q. "HI- @.�,.. • ,0 l!l ,asclmen,.o;; "A . d t

.

3': lagu Berna_thàt. .'.
- rrancar e es rUIr gra�

2' ano - Z: 1 ': Zulma M. Al-l.vatá.s. é co.ncorrer para o

IhDlf; 2': Jaüquirh Lopes; 3':. ...., r:.
Ansdmo TriveHer.

... -ldesaparecImento da ma-

l' 11:!0 U - i': Newton V. b1"1a em Blumenau".

- '1'ronscoi'l'(3l! ante-llOntnrt o

anicersario natalicio da SI/1'a. D.
Gertlia Gaullce, e8polia do 8111'.

I Leopoldo Uoulke.
- Trl1nseoJ'i'eu no dia lU o (mi.

I
cel'.�âl'Ío na.talieio �Io .:111'., <!ni8Ú)

=...- lJadas, i'dl1lwdo !U/1CIOJ1al'W dos
--------�------------------------��----

M
,

1'88 esforços. 'r:il,uto quanto o in�migo quiser esmagal'-
nos pelos seus métodos de a8tú�ia, devemos esmaga-

o jlo com o' nosso poder l'eal Hoj�, qua�do já tomamOH

T-�-J- I a nossa pusi(;�o na f�'ente de co�nbate, devemos con-

,
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! central' .05 DOSBOS esforços para áumental' a foItca de
•

.
.

I combate e completar a Im'a €l3tru/tura. Devemos 'garari..
pão esperava apupar', devemos uovamente garantir q�ie j ti_r que elltral'.:mos �o. t�l'�ejl'o �lno de guerra--que Bp.

prosseguite.ll10s')Jla guerra. empregando .OR DOSSOS maIO- (ra o. ll<-'SSO ano de v!tona· . 1·.

\
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de 1943

A.A .,.,.._

assistência medica aos seourados
dos Cornerciariosdo Ins.tituto

São Pa li lo, Rua ll\t\arconi n� 124 - 5? andar
cum escritório em BLU.MENAU á Rua 15 de Novem
nro, 402, Caixa Postal, 14G, Fone 1309, deseja entrar
em relaçÕes comereiais com todas as fabricas de pro
dutus quimicos do Estado, fabricação de produtos ma-

11l:Jatt: rados" 01e08, fornecedores de. materias prim(jl� e I
II.) IUel'l'J!;1.'.' ..

s8]a
.

como com

.. prador. seJa._. como

l'epresentan-\l.te uu ag'ente para os outros Estadm,.
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l\Jexandre Alekine PJO X II DI-
RGRA'

N Y I 1
r (A p' ·A 'd·'

um apelo em flwur da
... o.r� . o. �)-

..

! a lU
1>"· :.1 ('.-:-. -. 1de V Icln mformou que o gran- d r, pc o .J.' átd

rir enxadrista Alexandre Ale-I Berna, 16-(AP)--'- Anuncia·se
khine iugressou em um sana-,· oficialmente que o Papa Pio
torio nos arredores de l\Iadrí, XII dirigirá, através do radiQ,
i:cresceníando que "de

alguml
um apêlo ao mundo a favor

tempo acusava sintomas de da paz, durante a noite de Na-
alienacão mental". tal.
.,.-ó_:__+-.-*-._.,--+_+_: ...x�_._._._+_+_+_+_._.
SOC!EDADE CARLOS GOMES
Ficam cor,vidados lrs srs, sócios e exmas. familIas pa

ra o baile de gala a realizar·se dia 25 de dezenbro, com
inicio. ás 21 boras.

A. apl'Bspntação do convite que está sendo distribui
do é indispensaveL As mesas estão a venlja no cartório
r>i'óbrega.

Traje de baile,

Dr .. C A M A R A
ESPECIALiSTA

TRATAMENTO E OPERAÇÕES DAS DOENÇAS D r� SENHORAS
MolesUas das meninas e mOli:as. Disturbi!!s da idade critica. Per
turbações neuro-glandulal·es. OPEHAÇOES. do utero. ovarias.

trompas. fumôres. ilpendice,· bermas, .

etc.
Diatermncoaguiação -.Ondas Curias.

CLINICA EM GERAL
Coração. pulmões, rins, ap. digestivo.

Varices - Ulceras - Doenças TroPÍcaes.
CONS.: Rua 1511e Novembro. llSS (aoIado do Hotel BUle)

RESID.: Rua Amadeu Luz, 23 - Fóne: 1226. - B L li 1\1 E 'N A U
MM

I'à. N?Vl�. )�ORl{, l� IA 1-) -, O primeiro
..

ministro
10Jo) .CH> .JiíjJilO, em mensagem pbla passage111 do. ani-
,:el'S�J'Io

.

de .1-'eai'J Hal'bol':, declarou que lJ ano
.• de lf.144

"gera o 1:H.'):';";O .ano da vitória", mas dedarou "á O'uerra
. En.fI pod�rú porfacilments<v6ncidâ". Numa ilTádiação
{';:oh, e.m]�:Ol';l r1t'l.'ró<}ui, gravada pelo Monitor dos·Es
Lulcí,s lJ,n!(tos,

.

declarou: "Nós, O povo deSO milhões de
C"iGS: que ocupamos �x(;)a,s e territórios que o Ja-

ENSAG

AL

,

doI Entraram nos SU\�

burbios de Artona'
'Riu, 15 (A. N.) - o Presidente 'O. G. Aliado, Argel, 15 (As ...

-

da Hepublica, assinou um decre- soríated Press) � Anuncia-se

to lei determinando que os alu- que as vanguardas do exercito
nos ela Escola da Aeronautíca, britantco, entraram :ll{lS subur

passam a ter a designação de bíos de Artona, sendo travada

«cadetes do Ar», que lhes é pri- uma 'sangrenta luta contra 'os

vatívo. I nazistas.
!

i

:+__-+_+_+_+_+_."""'.-+-.+ O +-+-.-+-..-.-..=-*-.+-,
®•• _•••• _•••••••.••••••••® x® •.•_

•• •••••.. ·�····@
® �
• Já fez a sua compra para as festas de �.
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: Natal e Anó Bom? i
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i então vá á Casa Peiter 1 i
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: que oferece seus grandes ':
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� e uorioõlssimcs sortimentos � j•
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i Tecidos, Armarinhos, Chapeus, Perfumarias, i
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: ETC. ETC. src. ::
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� Rua 15 de Novembro, 553 BLUMENAU �
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DR. AFFONSO BALS�NI
Médico EspeCialista em Doenças de Crianças

.

e dCl.Péle

Consultor.·o' Rua ft de Fever�.iro, nr. ? (ao lado da
• tedaçao da "Cidade)

Puericultura - Regimes alimentares Ilara crianças de peito - Avita·
minoses - Sifilis infanlil e do adulto.- Manchas fi Feridas em geral.

Social
Som' b .. a Am i I:J a

O ENCONTRO
o mrâgo bem vivido (as suas ruga:.. são Taslros que

dÔ:CiliU pensamentos viajúres; os fios brancos. entre os

seus cabelos, fiapos que ficaram da t'Única alvas das iw
ras bailarinas que se forarn; a calma dos seus olhos,'ca!
maria que restou de tempestade em que nauf1"ugi..lTaul:...:
sonhos e sonhos de velas claras.•.); o anzi!Jo bem vivido
{oi fa.lando assim:

Cada wn de nós vêm ao mundo com que "rendez-vovsP
marcado consigo mesmo. E vai ao

.

encont1'O aprazado:
vai conhecer-se a si pl'op1'io, Uns, i1npacientes, chegmn
precipitadarnente untes da hora nwrcada: e sof1'C'11t tanto
da ansiosa espeTa, qne, cansados, já não icem nervos cal'
mos capazes de bem senti?' os encantos todos do prometi
do í'léle a-téle" .. , OUt1'OS, lanyuidus ou distrairias,. chegam
sempre atrasados: e desfalecem. na "i1'1"emediaoel melar?;
colia do que não "é," nem "fui," nem "será," mas qu·e
'pfJderia ter sido" ...Out'ros, os desrnem01'iados úü. indi
Ferente, nem se lembnlm do encontm ajustado: e passmu
(1 vida ]111lo m.undo num oco abandqno, esquecidos ou des
conhecidos de si mesmo.. ' Oulros, afin.al, chegam li l�rn'a
ceTta e de duas urna: ou não se reconhecern os dois"eus",
ou ficam longanl,ente se peTguntando ccisa que não teem

'Iespostas. ou estTanhando se, ou censumndo-se, ou úriti
cando-se, no "tédio de dois" qUf:: é a 1íOssa vida conciente.. ,

Mas... Como e onde é que 'a gente se encontTfl c(m·

sigo mesma? .

Ora! POT ai... .No fundo de mn copo vazio, ..No geH
to da alma ou do corpo que criou mna obra de arte .. -

No â,llinw contacto dos dedos com, a moeda que eles de
mm. de esmola...NO del'radei1'o eco da última silada de
uma palavra de pe'rdão ...Dentro de uma lágTitna...En-
tre os lábios de alguem... G, de A.

De,wle oniem enconií:a-;,c em

re,,'ta,� o la)' do Snr.
-

A1'tU.-r PO&/'
/l1".1' (� de D. Lilio8a Poernt!1', com

() uacllllcnto de uma galante ·me-.

ninll.

Aniversarias I Cm'reio .., e Telegra{o/} 'nesta CÜ�(/·

I de,
onde conta nltm61'OSaS }'elw;oclS

de amizade.

Nascimentos
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