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DO VALE DO
" Jêiil e

BLUlJíENAU

:1 Londres, 20 (Associared Press)
;__ - A radio de Berlim anuncia
que a \Vehrmacht está através
sando um período muitlo criti
co de Juta. Àcr<escenfu�do que
{)S exerci.tos alemães estão CInte I

-';, \:.;'"::..:' �

a evenrualídade de realizar no

vas retiradas, devido a avalan
che de massas de soldados rus-

sos lançados sobre as linhas
alemãs da Baltíoo a Ucrania
ocídenta].

+-+--+-+-+-+-+,_+-+-+

Cooperaçáo
franceses ao

,

Exército

dos O Nordeste' da Alemanha
5.0 .

violentamente atacado
Londres, 20 (Assocíated PreSS) I rífícar-se 'na região de Paríz, on

- Poderosas 'formações aereas de a Gestapo nestas duas sema

nas varejou numerosas casas,
detendo a tor!/o e a direito. A
própria emissora de Pariz anun

ciou o íaro. acresoentando quenha, 'Referindo-se fi esta nova
foram detidos durante as batídas

incursão a emissora de Berlim .da Gestapo mais de 4.000 pes
qualificou como um ataque ,ter- sôas, afim de prevenir futuras
rorísta. Verdadeiro terrorismo no sabotagens e outras reações pe ..

'entanto é o que continua a veM I pulares. c

aliadas desencadearaín outro via
lento ataque contra varias loca�
Iídades do noroeste da Alema-

Perindo Critico. para os Alemães
Q. G. Aliado, Argel, 20 (Asso

clated Press) -- Anuncia-se.ofi
cialmente que as forças fran
oezas no setor setentrional' na
frente do 50 Exercito norte-ame- i

rícano, lutaram tenazmente pe
la posse de posições inimigas num
desfíladeiro das montanhas na

quele setor. A aldeia de Conse
bre cuja ocupação pelo 8°
Exercito' norte-amerícano foi
feita 'hoje acha-se nas 'montanhas
a 6 milhas de 'arcona,

nazistas
dizimados

:,' ............ -�-----��.....�-��-=-��-----

• Pefilh desmente
boatos

Lísbôa, 20 (Assocíated Press]
- Os diplomatas italianos acre

ditados 'junto ao governo portu
guez, -reoeberam ordem de

_

regres,

sar á Italla. Motivou esta deci
;., Londres, 20 (Associated Press) Moscou, 2D (Assocíated Press) . são 'do genra) Badoglio, a cír
'- Segundo informa a radio sue- -'-. Anuncia-se oficialmente nesta cunstancía de não existir atual
ca, o Marechal Petain desmentiu capital, .que começou a ofensiva mente 'na Legação da Italia em

pessoalmente os boatos de re- russa R'O sul de Nevel, já tendo Lísbôa, trabalhos de ordem ofl
nunda dos Delegados Regionais I' sido libertadas nesta nova inves- cial que justifiquem a permanen
do Minist:erio de Informações de tida, mais de 500 localidades cia dos referidos diplomatas nes-

Vichy. habitadas. ta .capital.

Libertadas 500
localidades

Diplomatas
'

cha
mados á ltal ia

Capturada San
Pietro

Evacuadas clda-j lü mil
das chaves i

Chunqulng, 20 (Assocíated Londres, 20 (Assoctated Pra,ssl
Press) r: O governo de TOqUlO � Os guerrííheíro-s do Gen, Tt

p, G: Aliado, 20 (Assocíated ordenou que sejam evacuadas to, dísímaram nos ultímos dias,
Press) -- As forças do 5° EX2r� todas as cidades chaves do JaM mais de 10 mil soldados nazis..

d.to nOlt�!-americano ocupou S�l1 I pá.o devendo os qUee desobedece- I tas.' A :mai.O.r parte. das baixa.sA recepreão ao Presidente 4 mil pessôas Píetro, situado a menos de dOIS. rem esta ordem serem castigados I alemas, ocorreu no setor de Bos-
. ..' ....�. .

. I.' detidas I quílometros da

.'2:st.rada
príncí- de

..
acordo com

aS.le.is m.ilit.ares'j nia,. on.,.de
os gu.errilheiros

t! 'OS'

P
pal de Roma, Atribui-se à medida ao receio de nazistas, estão empenhados em'

da ·R.e.P.·u,blica em· S- ··a·u·. 1'0' Londres, 20 (Assoclated Press) ataques aereos aliados. ,.. víolentlssíma luta.. .

.., - Segundo Informa a radio de

1**lk o .,Maj'Ol' Ary Caldeira Bastos, Pariz, 4.000 pessoas foram �etiM Pozio e Florlto O assedio de Nevei Extinta a Milicia.,

São Paulo, 20 (A. N.) '- Afim assistente militar de Sua Exoe- das na França, nesta ultima
O·

.

adas
� I

I
_ de participar das homenagens k"

• quinzena, em consequencía da CUp. .

I Moscou, 20 (Associated Press) I Nova York, 20 (Assocíated

.que o povo e as
.. ela.sses 0011S2r-

. ,e���ndo Iigeiramente a repor- manifestação de resistencía aber Q. G .. Aliado, Argel, 20 (As- -- A emissora de Berlim aqui I Press) - Está deselví Ia a MUi·
'til, cr)ntra {} governo de Vichy. sociated 'Press} - Anuncia-se que i 'ouvida, anuncia qu� os russos da- da Falange Espanhola. Foi

vadloras de São Paulo prestarão tagem da Agencia NaciDual o ti-
,

as f:ürças aliadas ocuparruil. as ! apertalll' {) assedio de NeveI, 1<111- o que anu'nciou hoje a emissora.
ao Presidente Getulio Vargas, tular da justiça afirmou que ú. E' f d', 'F I I b Ib

.

d ·'00 B 'I' b dh
.. '.

!)]·.l·ncl'pa.l O.b]·,ntI',·o '(1." su:! \'j'aJ""'lll I n orca OS! localidades ,de PoOzio e 'loritü, çanc o na ata _a, mms te D de OUZ'êVlle, as'ea a em no;-chegou oj.e a esta capit'll pdo .__ - ,- ....

ao norte de OrcollR. I mil soldados. tida oncial vinda de Madrid."Cruzeiro do Sul» o Snr_ AI2X'im- é assistir' a r.ecepçãQ d� São Moscou, 20 (Associated Press)
. 'tIre Marcondes Filho, Ministro das Paulo ao Chef,e da Naç.ão, mas -- Os quatr'Üs individios condB- --�-- -------...".,---

(.J(J pastas do Tirabalho e da Justiça, que' aproveitará a oportunidade nados como l'esplOl1sav,eis pelas
Em sua companhia vieram tam- pata passar 00 Natal com sua fa- atrocidades cometidas em Kar
iYem os 8nrs. J Segadas Viana, milia,' d�vendo regressar á Ca� kov, durante a ocupação alemã,
Presidente .Interino do Departa- , 'pital da Republica, d.omingo ou f'Oram enforçados :numa das pra-
mento Nacio'nal do Trabalho 21 segunda feira, i ças publicas daquela cidade.

--_...;_------------------�._---------------------

BORBA

I
.......

O artigo da
A TE RA o Concerto. ..

Sacro·

,.t-

Pesta de NJtal promovida pala L. B.lln���lr�,!!�.r� �� �.!nas
. A industria estrativa mineral do,

MagnifiCa foi a festa orga'1iza- damas: Sra. Dl1il. Alda Rahe,

I Estado de Minas Gemes aum.en
'da pela L'� B. A: de Blulllenau, Sra. Dna, L2U

. Gross2nba�her, ta oonsiderav>elmente d'e 'ano pa
em regosijú as festas do Natal. Sra. Dna,

.
Sa.l"lt<l PediOl:neu'as, Ta ano. No trien�o de 194Q-42,Festa dizemos nós po'rque s� Sra.' Dna, Be11:n11a Espmdula, I verificaram-se'" .1020 concessões

bem que 'de parte da L. 'B� A. 'não S�·a. Dl;a. Cl�ele :C:rva;.ho, para.'as pesquizas de jazidas miM
houve festej.o algunl, festa hDuve �ra. Dna. _�r�c�ma 1'!0�llma;nn, neral�, ocupando uma arca d:e
para lOS

�

inmneros pobres que ::;:'a. Dna. HIlaa_ Flgu�ll'ea?, ::;ra, 80.200 'hectares.
friram beneficiados pelos donatiM ,LIberato, Sra, Ralf Gross\> Slra.
vos que distribuídQs IhêS foram Dlla. Maria:na Baier, Sra, Dna.!
nu r�r.üro Carlos Gomes, pelas Christina Ban�to, Snrta. Wally JULIO
distintas damas de Blumenilu. I Rabe, Snrta. HDwcy Cunha, Sra.
Tresentas e

.ci.nCO�.-'nta ê., quatro I Dn.a. N�stor Reusi, Sra, _IDha.
familias, foram contemplad':ls Tent'e. de Hem e Sra. Una.
c{)m roupas feitas, gênems e de- Dr. Atdemal' Corrêa.

•

mais artigüs de extTGma aecessic A's distint::ts damas patrícias,
<lade, e á distinta comissão organiza:;
Presediram a distribui;;ã;:7s dora, os nossos mais efusivos

Snrs. Dr, Al'onso Rabe, m. d. aplausos.
Prefeito Municipal, Sr, Roberto

.

•
. L

Grossénbacher e Sr. Horado cu-l Retiram ....se OS teu tOS
nha, dignos membros da co!nis;- Londres, '20 (Associat'ed Pn�ss)
são organizadora, ,

-- A radio alemã infol1na, qué
Num gesto que por nmitú tem- boje as tropas teutas na Russia,

po ficará gravado na memoria; evacuaram 'ti caheça de ponte de
de todos os beneficiados, fize- Kerch, 'dianM da terrivel prp-:
raro a distribUição as distintas i são das forças russas.

na Igreja Evan-
Rio,:-- Dando. :r:ova:redaçãl() ao brestará, na. apreciação do feit�. g.e'" 'iC.<5>..artigo '486, 'da Consolidação das remetendo os interessados ao II Q

L.2is do Trabalho, I[) pmsidente juizo privativo da Fazenda Na- Domingo ultimo r-E',3USOU-S'� na

da Republica assinou o seguinte donal, onde será� apreciada a Igreja Evangelica desta cidade, 'o
decreto-lei: quem cab? a respDusabilidade já muito esperado oonoerto sa

«Art. l° _ O artigo 486, da mediante processo ordinário. Se crú em preparaçã:o as solenes
Consolidação das Leis do TralJa- entender qu� a arguição não ofé- festas do Natal.
lho, passa. a vigorar com a reda- rece desde logo fundanl'ento Je- Feliz f.oi o dirigente da Igf\ej�
ção seguinte: gal, prosseguirá no feito, '. f Evangelica e ma;s feliz ainda {)
«Art. 486 -- No caso' de para- Art. 20 - O presente deeretD- � Snr_ Hei'lls Gey,er, eximi,o mane-

lisação do trabalho" motivado -lei .se aplica aos feitos pel1denM r jador da batuta sol> cuja regen
originariamente por promulga� tes de jUlg31llióUto e aqueles qUe, � da iipres'zntau·se () conjunto do

çãeo de leis ou medidas governa- julgados no .CllfSO do ano de I Clu1je Musical.
mentais, 'que impossibilitem a 1 fH3, e em que ti d.?cisào final I Os apla.usos nào. furam rega-

DeiX'óu 'nesta data a diT<�ção da continuação da �espectiva ativi- I I1;;-les pro!�ridrr, hala iS8nt�d,o. DS I t:ados pois a :;3�I()�n1{� a�s�st�'n.-s2cção esportiva da \<CIDADE dad:, pr�val�cera () pagamento ell1p�re�a(lor�s da J\:.,spons:JDlhda-1 Cl.3 '1u.e se COI.l1Prl.:ma
no

... l�n. <;3�"[.0.
r

DE BLUMENAU» :() nosso pre- da md-el1lzaçao a qual, emrctan- de 02 m(kmzar seus ,,�mpr�gad{)s do t�mpiD, aplaudIU entuSlaS<lca
zad'O amigo Snr; Julio Borba, to, \ficará a cargo llclo governi;'"que sob funda!1l311to de calNr �:ssa mente não só ao exímio Maestro
que no pOJICO tempo que mHittlÜu tiver a iniciativa do ato que ori- responsRbiljjad:� an Estado, o Geyer mas lll1nbem aos compor
em nosso jornal, deu provas ginou a cessação do trabalho. que será:) luvjJas por nulas, nentes do Club'2 Musical 'lu,;; 'ex� ,

&Obejas de sua capacidade.

I
Parág. l° - Sempre que") em �(ab-initio\ instaur3.!1do-se nova- cederam a. toda é' _qualqu2'r 'ex-

Possuidor de uma pena im- pregad:er invocar :em sua" defesa I mento o prúC2sS0 na farma ora pectativa.
parcial, Julio Borba, sO'Ube im'- o preóeito do presente artigo, o

!
prescrüa" I Curtos trechos das passag'Sns

primir a seção restortíva da «Ci- I Tribunal do Trabalho competen- Art. '3(. �-".o pn::.'é."nte d2crelo- I da Bíblia, ],weGedíam aos num'ê

d�d�})� 'Gma

..
orientaçã<: sadia e I te n�tificará a pesSoa de direito

"
lei 'entrarfl {�j� viw_;r na data de 1 ros mus�ca8S que acompanha�08

nao fora os seus multIplos afa- publlco apontada como respon-' sua pubhcar:iw, revogalas as, de Gantlgo5 sacros', davam ão
z-eres, temos certeeza.> q

..

ue

..
a

..
vi-

save.l pela paralisação
..

dO traba_: diSPOSiÇÔ. c.
s ;:>111

COl1tráriO�'... I!,.mnl.}í-ellte .um ru.nào cunhO. rZ.li-'brante pena de Borlla, deliciaria lho, para que, no' prazo de 3(J. -���>��, � = =,= ginso qUe certo estamos satis!eii';
os. ínumeros leitores de nosso dias, alcegue 00 que entender de- � St'ir '!>,i'�i�l;n !')M ��" R1i'1ií!IO ws przs,;ütes. Schumann, TauDM
diar�o, com suas apreciadisssi- vido, passando a figurar 110 pro- li II .. ����! j:l ;;ul �;�Ij � !:IMÍ1.í I hauser foram ouvid.os 'em suas

mas cronicas. cesso como chamada a autoria.' Rià, 20 iA N.)' --- Os jornais I il1superav�is peças sacras.
'

���������.;I;�:-;���-::���:-::� La�timando, o seu afastanle�lto Pal'ág. 2° '_ Se for a União a desta c-apital, u.cdicam amplo no- I Est3.IDOS certos que os devotos

�:
,<, �]l das hdes de Imprensa, quemmos indigitada responsavel, o Tl'ibuM ticiario sobre a visita qu� () Prc- 1 e fi2is leIa Igreja Evangelica, já

t� asa ,Ias uç
�) I deixar aq�ü consignado ao

..

bom: nal ,do Trab�lho, ;.sc entendeI� sid�nte 9_duHo Varga� farú ama-j -est2:o prepar�üos .1�a�a as f�sta.s
�:::
� U

' O
_

as � E1! e.1eal amIgo, OOS n_ossos' agrade... passnrel de dlscussRn a resj:lolJM nha a San Paulo, r2saltandü o
. do Natal, pOlS .o lmOlO das restí-

( ;J cnnentos. :,
.

sabHidaje a esta imputada, so-' i si!;püficado desse acol1tecjl11,�i1io� I vidades obteve pleno exito:, ;

l.:.
)

( H
..

�f:.�:::.:
_'. I(leine &; 1\tefzker --,-

�::!) '6'
_

a'
.

oh'u a'Rua 15 de Novembro, 667 _,e:_ Fone, 1.076 5
--'- CAIXA POSflU" SI! 'l

�! -B L U M E N A U- �{ Um soldado manteve o pé sobre a mina e ,salvou os comlJanbeiros

!"�";: Preseníes para Natal ;.:
..

'! Pelo correspondente d'O '<Daiíy
Uma História Espantosa

I de Leeds; estava çonvalesce'n�
f � MirroI'Y) -- copy)'ight B. N. s." enh�õu no campo, e desvümdo Erncül'a sOUh",SSe11l qU? a qual- ! de pneumo:1ia, Solicitou permis-

(1=:':' Louças e Porcelanas

.:�:.:.-�'
exclusivo para «Cidade de Blu� a atançãn (1ú trabalho pIsou uma quer momento podia dar-se uma 1 são especial para se encarregar'

t
,

menaU'j.'
.

mina c'Onhecida vtrlgarroente CO� : expIJsão. que 'Os farÍa 2m peda- clos_ iniric1ca�os det?IhêS da ope-AparelhOS pilra caie.r:há,ca!!Í:I;ihhn la jàntil.L ui;l.ci,mais e estr<lngeiros Oom .'um sangue frio incriv21, mo i{Caixa d::: empr·ego;>. ç;os, e12s trab.alhardlTI durant.? I raçao ce fL�smcumblU-S8 de 1l�1a
{:;�.

-Ventia avulsa de pratos, tri1V&SSilS etc. de tados!ls HPOS.:":_l
-

l
'

f'sabendo a mIna prestes -a estou-
.

Afim de evítar que a mina rê- quatro dias -e!l2t\'l'll1tes no parao'l' (as n�::lis p0ngosas .tal'� as ,no..

ARTIGOS de: Aluminio. Esmaltados, Feno. Vidro ETC. rar sob os pés, Ó sapador Roo> bentasse no ar e úcasiOn8SSé: entre 50,000 cartuchDs de filiai-
,
na\'i�) -_ transportar 22 granadas

�!:_ f. '.iV. .QU.ta�o�· COMOlf ..1?T·OS
!{ bert SiOuthall, d� Ham111erl:;míth. grande numera de vitiiUElS; ele ção, f'.,sva.Siat1do.2 .j:ogandO ao

I danific3.das.
Rec-ebeu ii O. B. E.

S" n LU\ Ui it LL :) Londres, ma!;1t'eve o pé 'sobre a manteve (I pé sobre .ela. Seis se- mar com as mâos as munições A Medalh,l Ge,:uge foi COllce·

I:.=: =i maqina inf,emal e salvou dS d- I gundos depois a mina explodiu re danificadas c perigosas,

I'
dida ao capitão Thomas WiUtam

e venda avulsa dos artigos da Wolffmetal :\ das de
_
se_!ls cOUlP.unhêir.os. A 1 arrancou-lhe õ pé. "Por esse ,ato O h.omem qu,� .treinou ü grupo Dovming, RAOC, de Ex'mouth�

__�_�__ :) o:mcessao'da "G.eorg-e Medal· por de verdadeira brunIra, e sacri� j}fL)'[t a empresa -, C.qll:21amb\em qua visitou o 'navio imeàbtamen
t= :{ essa açãü foi anunciada.' fieio ele salvou os demais sapa- I tonwn parte no trabalho --- foi te após a 'expI.0siio dê 50.000

�� Miu()ézas' nara Cos in!la :'�I o sapador SouthaU procurava, dO

..

r.es),... idiZl.a a citação OfiCiaL. '! o tené.'ntc-co.n:.mel Frank :Michel- pl'ojetis, R2.t.iro.l.ros..

projBt2is pe-
S:

•

t':
com um grupo de sapadO'res as Talvez"u historia mais ,cspaú- mil Day, d�· F'erring, SUSS2X, l'ig'ClsOS B mmlchadiÚs de 8:1:.12'U2

(: .. '. ". - �r :l'··minas '-em torno dos post,�s t�l€- tosa de todas s::=ja·� de um gru-
" Hecebeu a O. B. E. para diminuir a;possibí1idade� (h

t _
Entrega a domU::biO

.. 1 grafioos da ferrovia ao norte de {l'o 'de oficirais e ho.mens qlte saf- Outro oficial, n majfJf Eric nova . .expbsÊio, cml1 'q mn\'im�q-�""""""""""""""' •. " ''''' �,.,., �?i E.�nflda\]iI1e. Um home'111 rIa RAF. \�"rnlTI 1I.1,.1,1 ,H',l\in (11'" ,.m.l.l1r.ição, ! 1Ma,xw,"ll," ,K,et.h·v.. ', HAOC, natl1.l'Ul'I {'(j do .1ll'!"1·O_tm."._.·,.."....t\.;,•., .."•.".,."'>d��'-J-�,, =-�.d�.,...��d>''C''"..,:t'� �._�'.,,;'·h���: � .
.,'

'. ."_� 'n'__ .

\.'" " �" ',_ - ""'
•

_

..•
,

\ �

--- --�---�----'-------�

Consolida,ção sobre a llaraHza-
çãõ' do trabalho .

.

d "

>f,�
,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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B
....�,�ANCETE nA DESPESA ORÇAMENTABJA; REFERENTE AO MES DE NOVEMBfl0...l!E 1943.

Ooóigo,I' J D é S P e s a I.
' T I T U L O li ._ -�,� ----

_Lpc,a.l -._ t l�ntel'ior l Du Mas

,g 34 "
, -�� di\"e;;;;- " Cr$ Cr$,

,,3' 34 1 2Januterlçii6 d-a ESf'--Ol:i Agricola Municil}l1l I'José F. 21,950.90 2.984.40
g , 4

'

OrgitOs Culturais
' ,

3 41 Pessoal vari'avel ",' " r.

a ,41 1 Gratifieaç'r.:D -a nm Bil.!iotecário
� 42, ,Mat..,ríal penn:tll-ent� ,

,

:; 42 1 Aquisiç-lio de lrvros para a Biblioteca Publica
.3' 6 S-erviço de Inspeção
3 6() Pessos.I iixo
3 60 1

, Iuspetor di Ensino '

3 8
' .

- Subvenções, ContribuiçÕf.'s e, AnxilioB
3 84

"

Despesas di-VAl:SIIS " ,

"

3 'Si 1 Sub'vf!Uyão ii 'j1.1at1'0 escolas Oomplel1lélitarss, a Gr,$ 4;.Efol,l,oc
H 'S4 2 Contribuição para 3 1-,019a6 ,;scoÍarés no Lic8l'LcIndusll'ial
fi 84. '3 'Subvençã.o ao Colegio Sto .. A'I\tonio

Saúde Publica
'.

Assiatenela Rospital:ú'
'

r Deepeses diversas".
,

MallutêIll_:il.o do Hos-pjtal MilDicipaJ
_ S�rviç'(Js DIversos,
Despt'saB diversas

'

Higiene e saneamento a�js zonas rurais' Ul'bHJUUl
Fomento

To.neuro 'da Produção Vegetal
,De8pes� diversa!!' '

AqUisi!"ã,q de:seUll1ntes ,"
Sf'rvÍçoB Industriais

Serviços Urbanos
Pessoal. variava!

Fiscal da Caixa Eeonemicá "

Industrias. Fabris .e .l\:laDufatureiras
Pessoal varia vel

'

'Operarias do serviço de extração de pedras
Qp;jl'ários da fabrica de tubos d� címen to

,

Seryiços Dive1'llo!'l
'

. Pessoal variavel '

Veterínarío do Matltdotlro .

Encarregado da. Feira MUDScil-"Ü
Déspeaas ,diversas

.Aluguel do .terrsno da J<'eira Municipul
,

,

Divida Publica
li'undáda-Intel'lllt-Amortiza\'ãu e Re!!g�l!e

. lXespesm:l diversns,
Ã:u}-ortizaçii,o da divida consolidada

.

Idem do eruprearimo üà: Caixa Ecouomica pará o Sez'V.\.ÇQ' de
Abastecimento d'ag'ua,icQilforme contrato

JUl"OS
'

"

, Despesas di V(;l'SllS .; ';
,

'

Juros da divida consolidada
lt'lutuante,Amorlizaf;-1tl) e Resgate
})e8pesaS,div�rBas

;

Amort.ização da divida flutuante
,

Serviços de Utilídltde Publica
AÜl1liJijstraçáó'.Super'ior

. Pessoal fixo
.,'

Diretor de Obras Publicas
'Fiscal-Geral

.

Fiscal-Auxiliar
-Físcal da Zona Suburhan�

"

'3 Fiscais da Zona Urbana a Cr$ H'o 00

Fiscal-Distrital de Massuraoouba,
'

, Fisc�l..Distrital de Rio do Test.o,
': Pessoal varíavet

"
',,',

"GratificacÕes a um Desenhista
Despesas diversas ",

Viagens de interesse do serviço
. B .. 1 Oonstrnção .e Conservação ele Logradourus Publicos
8 II Pessoal variavel
8 1 I 1 Jardíneíros "

8 J 1 2',' Opexarios, do serviço de ruas, l11'a(;;'5 e jardins,
8 13 Matéria.l de consumo '

_ .

8 1 S 1 Para, o' serviço' Je ruas, praças e Jardins
8 h1

.

Despesas diversas
8 14 f 'I'ransporte do' material para o serviço de ruas, praças e iardius
8 '2' ConstruçãO e Conserv:a�'no de Rodovias

,

ti 21- J Pessoal variavel ,',
"

B 211 Operários do serviço dê €$tradas e pontes
S 23 Material de consumo ,,'.

8 23 t Para o servjc,o de estradas e" pontes
S 24, DespeSüs tliver�s, ", '

,8 24: 1 Transporte do pessoal ematerial para o sel'viço estradas, e )Jontes
B 2f,2 Oonserto de mbt-ol'es, ri1aquinas, etc.
S 5 Serviço de LiInpe$' Publica

'

8 5L Pé_.Ssoal var�!lvel:, '"

8 511 Operanos do sel'viço de Iimpe�a publica
8 63 ,Material de consumo '

8 53 1
'

Para o serviço dê {iniptZ;R c'pulJlica'
S 8 Iluminação Publica

,. '.

-S 84 Despesas diversas
S' 84, 1 Iluminaf,lão pnbliciJ.
8, 84 2 Ampliação da l'sde eleaica e substituit;ão de Iall1pa.Ja�
,9 Encargos Diversos
9 o Pessoal Inativo
V '00 Pessoal fixo ,

9 00' V AposeDta�lo.s e iuvalidull
,

9. 2 Indenizações, Reposic;ões à Re-stituh;ões
9 24 DéSpesas diVer8as

' ,

,

9 24 1 'Restituições' de impostos e taxas de exerdchis ell'ce1'rado�

9 a, ,- Encargos Tl'ausitorios
9 34

"

"Despeslls ruvers:J_s ,.'.,.
9, ,3-1 1 COD!;t. de predioa eilc01:U',ile,e aq_ uisÍ<.�ão dos rs!:!p-e-ct-iv08 terrenos
9 34 2 Para a mtegraliza;ão do é"'pital subscrito em a.,�àe" lrit Oia,

Sider'Tlrgica N:il:t:Íonal '(5il. ,-prestação:)
9 4

' premios deSeguros e Indenização por Acídentt!8
9 ,14 Despesas diversas
9 ;!!t 1 Acide!lt� do Trahalho
9 44 Z 'Contra fogo

.

!), 8:
'

Subveuyões, Gontl'ilJUiçõ.,s e AuXilios
9 8& Despesas dh'ersas

,

9 84 1
. Contribuição ao Departamento das Mu,uieipalif1<l,de8

9 84 2"
'

Subvenção n Transmissora "Radi(, Cultura" ,

,9 84 3 Metade emolument-os,ou clljltas ao Ofic.ial do Registro Civil B;W
'Juiz, pela celebrur;ã6, casamen to PeilS09,S 1'6conlleiidumente _l)Q1Jl'til

9 84 4 Gr.)llt1�buiçã() p�ra.fi I. A. P; 1.
9.84 5 Contribuição pa.ra à'LA. p, E. '1'. C.
tl }) Diversos' :.

,

9 94 DespEÍ&aS ili'7!Íi:sas
,

9 94 '1 Honorarios; custas e outzaS d,esj,!e8as judichu'ilt5
9'\14 ,2 Propaganda H pu�lieidade ,

9 94;3 Despesas imprevistas .

'<

!.l 94 '1, Abono a. fUllcionarios""
'

:
'

9', 94 5 GratificaÇão ao carcel'8iro '

'

}} s4 6 ,,' Despesas policiais e judiciúias
U 94' ,1

'

,A{_luisiç,ão ele placas
' ,

2.213,20

9113,4:0

6,500..60

19.320.00
3.00(1.60
9.ooo.0Q

4, 1
414
4 14 1

! sr
4 9;l],
5
5

33.802.40

1f2.lr2.90

5
5
fi
6 3
6 si
6 91 1
S 4
6.41
6411
6412
6 9,
S 91
6 91 1
B 91 2
» 114
6 !)41
7

,

'
'

< ·s
7 114
7 8.4 1
7342

�28,81J

6-.171.70

8958.$0
4,oSUio

2.874.80
Zo45.oo

5i.Soo.o!)

i 4
744
744 1
7 6
7 v4·
7 S,U
,8
8 o

'800
8.001
Roo 2
8 '00 a
8,00 4;.
800'5',
S 00 �.
8 00 7

. á,ol
801 1
S õ:1
S 04 1

·34.4135-,40

38.150,60

61.055,60

5.!:hi6,.60
<,OOO,Oi)
i"i.50o,oo
5.500,OU
113.500,00

G26,60
-1,500,00

'[,5IJO,00

537,20

6,107;fl()
34.()(16,SO

5lJ.012,50

5Ui9ü,90

lJ8.258,40

26.ú'2ti,60

27.7?8jHo
iO,5H,30

12.7-6(),W

"75,00

, ·19.759,tIiJ
13.2'W,20

1.3'21.\(.11)

<.

5.{j(Ji),fJO

• 7.530,00
L9H,81l

, ,3{),O{)Ü,UO
!J,OW,{J(}

804.25,80
1.0!6,20

:>1U,20
7'82.tKt

1:: .Z-S4 ,ti{)

1.061),50

350,(lQ

650.00

1.000,00

4,lSG.80

3.6017,00

633.S0
3Z8.,OO

50..00
461l,OO

1.000.00
'lOOillo
·550,00
550.00

1.65�.OO
�50.00

a9UO
2;832,10

1;811,48

6088,40

20.-625,60
2.0Sf,Hl

939�ro '

4.939.00

10440,00

192,00

5.391..90
1.305.00

132,50

l.260,tlo

1.0na.ou

98S.80
111.l0

1,481i.4.0

c-s
30.934.-40

2.6��.20

943,40

Anuncios

f

7.150.Dtl

19.a2i1.OQ
3,COO,06
10:otlo,00

37.969,20

45112,90 I
428,8n

Sociedade
Vf:'l,de se un.a Vitrola ar

marlo fi-,bricbç�o F-llJssa,. com
::-; mole s e rums 3;) dII'C06.
Pi'(' çc: 1.20(',üo. In!'. O. \ViI!e.
0�.G••••••••••• �••••••e

9.59.2,40
ft.�15,40

2.924.80
2_·5nS.oo

1.200.00
• .1_-

J
•

t�t1f1-r-j
EXPEDIENTE

O!i(;r�H�. Propria
Rua 4 de Fevereiro, 7

57Sfil:lAID

eU30,Bo FERtv1ENTO EM PÓ "8 A C K I N II

AÇUCAR DE 'BAUNILHA

T€t 1099 .. �. P@�ta;157
Dr. Acllmas Ealsiuf
Pi I'f":ol'-ltesponsavel
Dr. MJr,!ísIJ Billsí'Ji
I) i l·.,101'-Proprietário

33.1511.1:10

A VENDA EM TODOS
OS IONS EMPOruOS

Assinaturas
,\Ui,H! Cl-$()O.Oo
·�;{'llI('l'<h;\l Cl'* ;.:5,00
("_I'l4lPl:;! (.'j'�,;� q(\ Ot)

-
..;; .�, -

í Numeres

I ,\ vnh () (' !"�f5 ;,))',.',�,:,:;·:"trg�·:;�t1=� If�t�g �
...

'�

I -- Colaborações recebidas não

II
serão devolvidas e fica, sua pu
blicação a crlterio da direção.

---'�-'-'----'-'----

M a r c a " C A. B E ç A. l1RAJ'tCA"

pr:R'U os beIra til tortas aa Naf::i!.

� � PÓS DE PUDH'.i "CABEÇASRANCA"

� para <2 s e br e m e s e dos Festc5.

FARINHA BABY'(Amido d.:! milho extra

rlifinado) paro gulozeimas do patizOGQ

67.o55�,60

6.9411.60
1.100,00
6.050,00
H.OSo,co
18.150.00

626.6n
4.950,00

4.950,00

552.20

7,105.30
36.839,50

60.823.90

51.619.30

168.879.0(1

28.07'1.70

28.na,co·
i5,453.30

a.20D.OO

861,00

55.151-.80,
llf.,s8li.20'

1.451,50

4'.1$9.80

5.0tltl,OO 1

í
1.530,001

. L91lf,So

l(HI1l!l,CO
10.000,00 I
9A15.60
1. [33,3u

(DeCl'eto-La� Íl. &4, QS 19-:-1..J,S;)
, (Decreto·LeI n. 87, rls 29.5-43.}

,
,.,.", >, (Decreto-Le� n. 88, de 29�5.43J

(.;red.vJ E�peclll.l- (Dool'eto,J_J(>l n. 90. de 2-7�4a.r
. ,

iDecreto·J..ei I,. 91. de 11':8-43>.
, (Decreto-Lp.i n. 98. de 2�9-43)

" iD",e,c,teto.Ü;i n, 97, do IS-1G--4.31,
(Decret9-I...ei n. �()I]. de gO·ll �3}

Desp"l:l"- ·Exti·a,c,rçament�ri"
DSllositantes de Dinheiro-Rilstituiç-ij,'ô
'fi'a:Dl:llel'ido paTa Depositos' de ])iverslul Orig"IJ8
ReC<!ita ii O1assificr.r :; Trari�b:\dc1o pUl'ft Receita
Dep08itos fIe Diversas Ql'jgelli; . Restituiçõci:l
Operações dro Orooidas, - Pagamentoti
,'g,tlrto que passa p,tra IJ files de Dez(,mLxo

Disu:rjmjD)t�'lio .Jos SàliloB
DitipouiveI: Nl" Tesou)'[ü:11t

'

,
Cr$ &i,6üO.40

Deposito pa:r'.. 'a'i1üsí<,il,!J
"

ele 3D l,idl'om. Úf.2l33 !-lO
:Em lh.ncns 320,91iúu

D-í"t,dt(J de M!lssarttndnba .
, rJ().24?.1il

hleru d"Riu do Testo 17'.6ü2;SíJ -!3b�6ó8,7{)
---n1íoo::rr, ,

i53.0Z,1.W .162.120,50
:' ,

.

•

:"-5br7:z�),2ti
"xer(�. -'- Blmudlllll; eBt BO <]'" ?ii{,'I)'emb,l:(' ô" J943.

'Vjsto; Aifl'el10 Kaestm:,l' . [,jl'llti)j' (ti ]i'nzel1da
, �., .

'. .

' ". ,

1.1.802,4.0
2.000.00

5.I:I73:l)u
24;717;20
? 4}oQ 00

15:232:30
4.!}1)B,20

.

\\

,:: ;.,"" >,-". ': ��;;.
cún?!;K. {-í:k!}.J���_í.:-!-�'.';n�r'·� :.�.: ;:�":,J:;�!.:.

�����ã:�·:{ç:-E3;:_(Jif��\���1.;:";;f.<���t�
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HOJE - Terça-fuira
R" ..

��'-==�;j 1»' GBse hoje
I ]L,.. ][).

1,1 Est« marcada para hQje ás' 20 horas,

II,II! nião da L!:ga Blumenauertse de Desportos .

.

;
Possuielmente serã instalado, tombem

j Tribuuat de Penas

�** F�,.}i
dh!s, f>rn Rio do Sul. a

Liga Ríosulense de Fu
teból, destinada fi diri
gir nHquela lucalídade e

elrcumvizluhanças tt pra
tica do "asacetation", Is
to da fundação <h.' uma
nova entidade não cous

titue novidade alguma,_
pois. naturalmente. onde
quer que; seja, uma men

to! a dos esportes é sem
pre bem recebida.
O que fWi'l cause ex

tran heza é o fato do O.mo
cordla S. C fflUI' parle
da mesma, como um dos
prêncípaia fund,ldores.
O Concordía; como tu.

dOI5 se bem, foi ellmluado
pi."la Ligo! Brumeuauonse
de Descortos e. embôra
li Federação Catarínense
de Deanortos não tenha
ainda, h0mologada esta

pellldidade imposta pe-
. lu nossa "mate r", acre

ditamos que a nova eu

ti:Jnde hmdada em Rio

d 1 Sul, não poderá fun
cionar legalmente, puis
as leis {til€' IPgem os

destinos do no sso esporo
te são bem claras' neste
ponto.
Agora resta saber se

.

a F. C. D. jií rIJt!onhe.
Liga Riosu!ens6

como HiÍt:lc!ll. Si re\'o

nheceu, cousa que não
cremos, teremos €'Dtão
um caso bastante grave
a resolver DO' esporte
L>ardga-verde, pois CI.H

tamente, o:nlirJgentes da
L. B. D. não Ucarão de
braços cruzados.

Não queremos. PID' ab
soluto, servir de juizes
neste .caso, defendendo
esta ou aquela fação,
mas a verdade é que a

justiça e o bom SêDSO

devem estar Em primei-
1'0 logar em qualquer
assunto de interesse e

de ímpõrtanota para o

futehól catarineuse.

APERITIVO

K

hoje, o

.-?--(>'""'"'4>-9--..-.-.-.-:-. o�-..-.-'+-+-+-.-..- ..-.

Dez clubes brasileiros obtiveram
auxilio oficial

----

ICr $ 10.882.50; S. C. Juiz de

Segundo netíetam o� jor- {ora (Minas) Cr.$ 20.00000;
i Da\" CariOC3S, f' governo su fkitfF'ia F. C. (Curltíbe), JO.

ItOriZ,JU f' Inclusão no orca qnls (Rio), Varginha Tenis
mentn de 1.94J, dos segum- Clube (Minas), Palmeiras! S.

! tes auxuír.s H clubes espor João da Bl'h Vj�ttl, Estado
l tívos: de S. Ps ulo), 5. C. Vitorta.

I Hpürt Clu� HecH� (Pernam- (Baia), OiH'lB�Çã.tl{fHo) e Marí�

1 buco) Cr, 30.{)00.00; Int,'rrHi ano Prucõplo (MlnElEJ) com

! cinnd <1\� i{PgHWS (Rio), Cl'.$ 10000.00 cada.
! ,t."'f!i'''''-''i')��'il'Il1M&'l#il.'ili$ill'&\llWigliM\tiii!!®��

cu A
Sempre foi e continua a ser

O elhor
.

I

. pE'f"yO
20.000,00
22.000,00
2ó.OOO,O()
34.000.00
se.o O.tJO
4U.OOO,00
28000,00
2'ó.OOO,OO
4S.000.00
46.000,00
46.000,00'

fi8.0DO,OO
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Regulamentada .pelo: Presidente
blica a fundacão. dos' Núcleos

.,_ ,

. .

. '.

da ,Repú
Coloniais

NOTICIARIO INTERNACU)NAL

Dourado o sol, ao poente,
Saudando se desped<! das ondas,
Por cima do nível d'J mar

lfespi1'a a frescura do vento.
Suave, tranquilo e lento,
jllais tarde,

-

a lua, as estrelas
7ão claras, a'l'genteas, indicam.
A noite se?'ena na praia.
La, longe do mundo bulhento,
Na areia, se perdm'17 as ondas,
E 1l.1da perturba o sUecio
Da praia do Can�boriu.

"�·-;.-·-·-+-.+·�+-+-:+:o +-+-:+'-.•-+.-.+-+---+-+-+0 +-+--+-+-.-+-.'-:.-+-+ ! Passeando, li noite, fol.qado,
�� A·V 1'5·0' I

Sem ataranlar o silencio,
Oontemplo o ma'/' tão exlensf)

F', S b
E ouço o sopro soante;

rigor e a Dr Pe1'cebo o mUl'murio tão lento.
c.L4. Diretoria da, Escola de COllH�'reio. .A_VIS..::\ Na tmnquilidade só penso; _

Das M RI i s F' FI" ao:,; Ílltel'essadm: que ti, rifa um Benf�fieio da Esco- Observo as vagas, o vento..

. a BIga a IRa ar la. CÜl'l'ül'(l, no dia �.:; de deZl'lllbro. ('ul'l'eute, pela
' E quando na beira VOlt indo,

,

. Oontente, teU; e sem mi'J'u,
Lot,tH'Ía, F{'d('1'al de Natal. FJnooniro FO'l'tuna, s01'1'indo,

I E as Ondas se perdem brarn;üido,
.-.-.-':-+, '-+-+-+-.•-+-.+,0+-4>-.-+--+-+-+--+-.-.

..

I..-'-._+--'._..:•._+_._:•._._. iVa pmia do Carnboriú,

S?CIED,ADE CAR�OS GOM.�S I N�fres�cur!l da nofte,�a�ldamos •

..�•..c::.:+:-•.;_i+..:...+�."""".�:•.;_.o .-'.-.-.-.-+:-.+�.-.+-+ Fl�am conVIdados ú� ers. SÓCl.OS e eXillas. famlhas pa- 1,,8 eSl,1élas mclzcam o no1t; ,

ra o baile de gala a' reahzar-se dla 25 de dezeRlbro, com x: c?}no enf�r;tes 'passea_mo ,

inicio ás 21 'horas,
Fel'l",es e ch"zos de sorte.
Das ondas o suaVE esplendor,

distribui· Da lua o reflexo brilhante,
cartório r Assistem o grande am,or

I Que penetra d'uH1. modo vibrante

'Nas almas p01' ele 'vencidas,
En!emamente unidas,

I
No luar as ondas pe'rdidas .

,São Paulo, Rua Ma.rconi n., ·124, - 5? andar +_+L+--,+-+-+-+_'+_+_+ 0'.-":.-"----.--+--'+--+-_'+-'+-+ Da praia do Oamõoriú.

B·AR' !MORTE
E quando li eternidade

emÍr escritório em BLUMENAU á Rua 15 de Novem-
.

.' .1:l." Ha muito tÍ?Je1"rnos Sf:guido,
Oro, 462, Caixa Postal, 146, Fone 1309} deseja entrar lIa seculos já emergido.
em relaçÕes' comereiais com todas as fabriCas de pro� mATADOR OE BARATA5 Com todos os nossos amores,

c.lntos. ·.qui.rni.c.-os ao Estado, fabrica.c,ão de pl�o,d,utos ma-
Deixando alegrias e dô1'6s,

B>ÃR.'.AM,ORrt1.E.J'
As estrelas,·as ondas do maT,

llufatUraQos, 01e08, fOl'necedol'es de materias primas 8 .ft _ ..L ., O brilhante reflexo do luar,

...... l:riinerbs, BEIja como comprador, seja como representaDo M:nda esta'fão escutando,
; :te ou .agente par.a 08 outros Estados. +-.'::'_.-.-+-.-+"-.-':+.-.o+-.---.-+_·.-.�.-·+_·.-+ Nas noites serenas. â voz

. Do vento suave, narrando
·

'+.-:--.:--.�.-'--.�:+_�.�,".�.-.

°I:c'é�;SS: é·�:bli:.� .:i�:a r�"'·:7::·::::·:::::0;:::.::'.;:::::-:;.,; I �ac�:�iad'��'�a�g�:·��,
':U'm' :. r.o·',•..91'0 ,1e incomparavel e inegualavél. ..

:+
F. TV E B E R.

1 [ II I

. Melvil1 Douglas, em seu bri- :' Natal e Ânó Bom?. ! Aniversarios Ille,�ta cidade em {/?zo �e {lfrias

,
••. , :',

lhimte papel, chega a assom· .; 'N"" I) '+
nosso pl'ezado amz,qo, aouíot'/4Jl(

mU 0'8-;[.:( br?r () publico no desempe- Z. ao r : I Fez lUtOS Hnte-ontem \ Ernili� Pede1'neij'as, �edicado l�

..li· :ir nho ,de seu magnifico papel. ! I:-nta-O va' a' C'" P -t ,-: A,pionio Flavi� AUende. � �aa;g:::��n��I,ejJ11���li'l�::!a�.u�'H r!!1
Cónradt Veid.t, em .seu in· .... ·a·s·� el er ... "ln passm' lIWl8 um ameeI-

. : . (\. '- ! "m'ia naialiclo., li 10 deste. o ,oa- tm' do Nata{, em companhia cl

"B'"
. supel'avel .desem.. penho, ex'

�.
�

,1'
d···.p 'z"

O Cine .' u:se,h, surpreen- t
.• .:, ..

�. '. _'.
;. Jante menino Antonio Flavio .Al- sua ?!7ilt.�SUna {uml w.

dOli o publico ·blu.. m.ao.a.u.anse.
a8m a plateia com seus lan· +' mer_ p [l� ..

1 d tU"
T

.

d
'-' , ces lantasticos. +, �. I eJi,r.,!:" Urli) (tO �w:')so presa 0, _:" Jorge Weickert - DI ref[)J"{i.

CO.fi A l"ormidavel mm.
'

e..

'

HUm .. (d 1 .�
v '.. ;•. '

• .'
_ !,., ,., �. mIgo e eompan tCl1'O e l'eC(lçaD, de sua hmga 'l.'i(/gem a '<'en:iço UI

··rosto 'de'mulher
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FIlme de fmo:e, d6m�Ivol:' qun .ofnrn
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cn 51>U5. gron"'es
:+ slll'

.. FedeJ'ico Oarlos Al�nde. Cia. Brnkmn .• e'11COlttJ'fl.se nOl:O

Filme sublime, túdavÍ.a não fundI? moral, devera, ser a:- � � � 'C..;:' L LU: F'IZf'lll :HW�. llOjf' : mente entre '11(íB. o distinto tmn:fJ
teve a propaganda merecid.e. pr8Cludo por tC'dos os aman· 0 Gi
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POUCOS, bem poucos'· são os tes dos oUmas filmes;
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e n
....uar.l·n,;\·1,55Iom05 '50fT"-mnnfo5@iI81'([.D.Geí"i'ucleg Be:im8J 81'� Jm'ul!. Weicl.-erl, dignu hZBpf.
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. ! t;;. uU t'. D � dig:na e:mosa do Snr, Julio Beilw;,: f.oi' dos a!iu1,pdoH. i)'!'odui(}s tl

'q.'ue tiVe1"arp. Q prazer mau· A.p'ezar da enchente de: .8a-. :T, �"B 7

"d
.

t- 1 b d íii �n • -fl 8)'(1. rÚI. D. OlFl1icilldl1,' 1'((II?na,.dH(J e., apreCiaI' ao emp;Í', li :0, prevemos :para hOj�, .., U� •

·ga,nte Iilme c'Jm que a ME� maIS uma easa repleta, pOl�' :", � Bel'toli;'
F I' .
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TRO

ap.Ó,:',7. íugen.
tes esforços,

I
o fiIDle e lifgno de bons a· ª Tecid.·.os, Armarinhos,. Chap.êus, Perfumarias, � lIei;;':;" ,si'a, Fm. D HiMa 8elt- I a eClmentOS

conEleguiu apresentar' aos a- predadores.,
.
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i' � Com (J5 anos de idade t(de�
mantes dos bons filmes. . ..: lCTC :ETt EIC -o
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t no dia 19 do cm'l'ente o Sn
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.... .... - � asclmen OS Oito Be l'f'old.
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Desde' ontem enconf.)'(I-,<;e em

'ápies�Ilta�� b�J� elil�'ill'ep;i- "Acumulando agua entre as i Casa Peiter !: restas () lal' do BT/'I', Jose B,'a�k 8li'(i7�(I;l ;(; (c�o."etltd·loa::,nt� g::��:�. ,'.

ge" ruais UliÚi véz O lormida· suas folhas os gtdvatá� (bt'ome� !t!l ' : e d{� D. Iracema Brack C{)J1l o '

. vel Ulme "Um rosto dé mú.}Uaceas) tornam-se fócos demo:S� .. :... I 'I' "i'irl'úfo d' (Jl ro7I1tst(; garoto, Mm'ia Honn_

1her".
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: 19ttito,s. Arranque�os. sisiematicci:.:', : I'
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-Faieceu. ontem, o Sm·. 1

Neste nLue sub!Hue; Joan i m�nt.., auxilit;mdo a carnpa�a � Rua 15 de ,Novemhro. 553 - BLUMENAU � Viajantes
. , I clw�'d Zobel, fJllP canfal'(( /)2 (Ii
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Despachos telegraficos vin- tlnua a faltá de habitações para -O comentarista militar ale

dos de Moscou, assinalam que 05 polonezes, devido ao COI1S- mao, Serforius, numa recente

8 divisões alemãs foram com' tante e crescente exodo de to' comunicação. 2cmHiu que os

pletamente dizimadas no salien'' da a ocupação civil do Reích. russos prosseguem em seu a-

te de Kiev. -Os funer ais do general Lu" vanço no setor de Kirvograd.
-O comentarista militar . do cio Esteves. recentemente pe- Apart'lbos das forças aéreas

jornal inglês "Obsôrver ", diz,! recido num desastre automo- dos Estado Unidos, atacaram
em recente editorial, que 12 rní- hilístico 110 Rio Grande do Sul, com exito objetivos da reglão
lhões de

.

combatentes estão foram realizados
•
com grandes noroeste da Alemanha.

prontos a atacarem a Europa, pompas; na cidade de Porto -Encontra-se em Lisboa o.J.
�O pacto assinado entre a Alegre. sr, Lourival Fontes, que reprer

U.RS.S. e a CheeoSlovaquia, As tropas russas estão a, sentará. o Brasil no "Bureau
Agriçultura rêSEC>rV9 para si u tas da regiãO; c) - localiza- terá a duração de 20 anos. apenas 24 quilometros de Qui- Internacional do Trabalho,

direito de inspecionar os nú- ção em ponto próximo de Adiantam 'informações vindas rovgrad, importante centro in"
.

-05 japoneses admitem sua

cléus: coloniais, fundad<ls pe- centro de população servida de Londres, que. o pacto é dustrial. inferioridade no que se" ài�
los Estados, municípios. em- por estrada .te ferrD, rodo- identíco ao anglo-soviético. -Wenell Willkie, numa re- respeito a marinha de guerra .

presas de viação férrea ou via ou companhia de nave- . ·-A capital da Bulgária, 50'1'
cente alocução, entre outras Esta sendo a arma de maior

fluv!al; companhias, associa- gação; dJ:-salubridade; e) r: fia, voltou a ser atacada pelos cousas disse o seguinte: "O valo; no Pacifico será ainda
ções e partieulares, embora existencia de cursos perma- aviões das torças aereas norte- que queremos desta guerra, é mais aumentada! graças a SUo

Art. 1'__:_ NucIeo cníoníal é os funãadores gozem ou não nentes dagua ou
. s�stema de american�s.

. I um mundo, :ó". .
per produção d�s Estados U.

ums reuniãe de lotes .medí- das auxílios oficiais, de a- açudagem para irrrgação e -A Viagem do Marechal Ro-] '-0 Ministro de Negocíos da Amerlca do Norte.
dos e demarcados, formando eordo com o decreto o' 3010) outros misteres agrtcolas;n- mel á Dinamarca, fazem pra- Sociais da Filandia, renunciou
um grupo de pequenas pro- de 26 de agosto de 1938. áeea nunca inferior a mil ver que os alemães ativam os ao seu cargo, depois de ter por

priedudes rurais. Art 4'- Os nucleos colo, hectares de terras de culta preparativos para uma.t'eventual 6 anos ocupado o mesmo. Na'
Art, 2'-. A !ormaçãode nu- nials serão estabelecidos em ras ou cultívaveís, salvo ca- ação na -Iutlandia". da se sabe nos motivos que

cleos coloniais" poderá ser zonas rurais, desde que reu- sos especiais em que seja -Em determinadas Iocalida- levaram o ministro filandez to

promovida: nam 8S seguintes condições: conveniente o aprovettamen- des da Polouia Central, CUI1 mar tal decisão.
'\ I 1.1·_ b) 1 ) ít

-

I' té t d t d U'- I f --Os russos mandarão urna
a,1-pe a uDI&.O;· - pe 08 a - 81 uaçao c 1m3 BrICa e o e erras ama0.

+_._+_+_._+_.__ +_+_.+
- n armações procedentes I' Y 1' ...

'Estados e Municípios; c) - condíeões agrotõgtcas exigi- Parag, Uníeo-c-Nenhum nu- de Londres, dizem que todos os missão mi itar á ugos avia, a

empresas de viação Ier dQ'"
.

In lt d
'-

I c lo
.

I od Ia'
•

'b't' bl' qual representará o governo�por '. ..' .

-.'

•

""'''' pe 118 CU ruras a regrao; c ao. o ma p e ser es-

Exposi�a"'o de Arta Jornais fi arncos pu icam com
·

rea ou fluvial, companhias, b)-constituição fí3ica e com- tabelecído, sem que tenha Iy !,j merecido destaque a formação Soviético. .

· associações ou [.por partíeu- posição natural que repre- sido demarcado, no todo ou do Exercito Expedicionario Desenvolve-se em toda a coso
·

lares,
.

.
•... ' sentem os tipos prinelpaís de na parte destinada á divisão

.

Acha-se aberto no Clube N, Brasileiro. Adiantam outras no- ta da Alemanha uma grande
ArL ,3' _; O Ministério ,da terras apropriadas ás cultu em lotes".

.

America, a exposição de pintu- I tidas, que vem tendo larga re- atividade das deresas costeiras.
ra do renomado artista Traple percusão na capital do Reino 'Ultimam-se, ao mesmo tempo

:CO--.+-:-t:._+-'-+.-'+-+-+-.-+O .�+-+-+-+-+-+,__.-+-+o +-+-.-.-+-+-+'"-+--+-+ uma das glorias da arfe nacio Unido, a preparação destas for' preparativos de defesas nos

T··1.... xd nal, ças, de g-rande valor para á I' pontos considerados pelos na-

e ·egramas rett os MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS Grande é o numero das causa dac Nacões Unidas. zlstas como "vulneráveis".
-. Na. Repartição dos Correios

11---.---...------------------011 pessoas que teern aflu,id? ao s.a-l.-.---.•=..-.-.�-'�-..-:.-.-+ .+._+_+,-,+ __+_+_+_+_+_+
·

e Telegrafos, acham.se reti·· Ião do Clube. e dlanamente,
'

. °

dos os seguintes telegramas' Para. as Suas féstas tenha sempre em casa grande massa popular continua

C
·

5
.

.
.

I•.• '-Roberto Abone, telefone a_visitar tão artistica exposi· r·O n I C a o c I a
1246, j?apel. Eduardo Inspetor F E R M E N T O çao. .

.

s. P. I" mafe Schelaniln·São
ACUCA.R DE BAUNILHA Traple ,é sem duv.ida alg�ma, Na Praia do Camborltl

Paulo. Eflcrivão SergioAssun· ...
.

um magico do pmcet. Seus
ção, Julio. MeUer, Erna Lede p O' 5 P A R A P U O I N S quadros tem vida, tem expres'

.�. !
...�.�.-.�.�..-.-. M E O E I R OS" �!��;:� s�e������5'di����e;!�

A b t-f
• -,

d maravilhosas telas e não satis'
.

. SU SJ Ulçaó a Os Bons Amigos de Todas as Senhoras feitas retOrtiam dias apóz dia;
.

cart. d.e'; mo.·torista para reviverem horas je alegria

(Pec.. a.1n ao seu forne.cedor) e prazer, admirando a arte pu'
ra de um mestre e amante

.

do
belo que sabe transportar para

.' r�EDRIR08 " MEDEIROS MEDEIROS a feia, parte de sua alma de

_1IiI I s!lll artista.

:.T.é.ça.feir�i- I,'. 21 de '

.

De.emb..o· Ide 1943

RIO-O presidente da He'

.publica .assínou deereto-Iel,
·regulando ti fundação dos

.

. nucleos celoníats. . '. .:

Os primeiros artigos do
J ongo decreto lei

.

dispõem;

-':Ouerrilheiros poloneses, nu
ma ação conjunta, destruíram
grande copiá de material ro

dante do Reich, prontos a se

rem enviados â frente russa,

Rio, 16 -....:.. De acordQ CDm

comunicação floConseiho Na.
cional de Tránsito, terminará
improrrogavelmente, a 31 de
dezembro. de 1943, em todo o

lJlliz; o prazo para substitui·
çãO de ct:irt.eiras de. IDotoris-
'tas, de allJadores e prôfissio-!
nais pela 'Qarteira nacional

'. da habilitação, .

As carteiras não·' substitui.
das até aqueLa data gerão .a

preendidas e. declaradas sem

valor, só. podendo os seus

possuidores 'Conduzir automo
veis mediante novo exame,

pl'eenhime.nto das formalída-
·dcs legais de habilitação i
nieiaf .

____�JiI

MEDEIROS

.

Anunciem neste ilÍarÍO.

'lPabrica deProdutos Quimico8Âuxiliares
.

HBRASITEX S. A."

A apl'{�sentação do éonvite que está seudo
do é indispensavel. As mesas estão a venda no

Nóbrega .

Traje d� baile.
ADiretoria.
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