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. Conquistas do 8$ Exercito

18 as u8 ussla'� r�nc' 8'" . e··g orona" -se. da��dGpr!;�)dO, ±�g�!�:a!.����:�_ . li li ,
. _ ' das acabam de, OCUpar a clda�e

___ ... .. �.
de Casolt. A radio de Argel ih..! �'ti

Moscou, L (Associated Prcss) 'I'talha pela posse: de Zhlobln, ao e.;::'
6__a"""�_,,••

n,...
.

'H ,. --

'formou hontem a noite que o �o
•• ;(�:�;�;��h(��j��}]i�d��8d�;s !'���;�é� i i���.�� ;���n��s r����� ���������' 125mllhoes de esterlinos! Forte canhoneio EX�:'dt? c:!p,turc:� �o�h::n,.a ci-,
';]S aícmãs no \sul da 'Russia Dobresk '2 Mogilev, Outros d8S-

" b."" d d I sobre as �nhas
dane ye ;).1Jl \/.t01 vlllet,mo ..

E:ranc::j estão as portas do des- pachos acrecentam que na região iii serem co ra os a D

moramento total em conseouen- de Dovskos os :ãlemães estão I
.

. -,
.

I Londres, a4 lieAS���_'?Ll�d n.�. ress)
IU!i!issi�a lnven-

:·,i;>.·.:e,':Ol: í:O.,:"�;.3. exilO,." .co,ns,�g�;id�s I se retirando desordenadan��nte, Alem!."àDh� 11 <Cu \ -'V_ U - - -�

çao feita por em
.f.Lla:' tOl{,ci� <1') General Rokos- abandonando enorme quantidade

'U U _. A emissora de Pariz informou .

.

-

sovsky, As mais recentes inter- I l'tle material bélico e milhares de Londres, 4 (Assoclated Press) I gidos
da Alemanha, constituem hoje que o General Montg�mer'y, pregados da S P R

11.3.(0es, indicam que está no S21,1! civis russos que estão sendo con- .� Anuncia-se que foi sugerido, uma das questões que estão sen- acaba d-e c��odar a sua artilharia .

São Paulo, 4 (A. N.) �-PiQr
;Junto culminante, CI grQnd? ba- I duzídos para a retaguanda, qui: as reparações de guerra àlía do examinadas na conferencia pezada na linha de fr�nt�, tendo altos Iuncíónarícs da estrada de

" -= .,">=" .. =�==��� ...%_�_ == = � � da� num mon�ante de 125 m:�-I entre os S:1l'S, Churchill, Roose- começ�do um ViDlent.JSS!mü ça� ferro S. P. 'R., roi ronstl"uildo:
a» ""CO .'a' ':""il "'" """ � lhões de esterlinos, a serem exi- I velt e Stalin. nl�onelO contra as .linhas al21"I um aparelho,· (.�lestina.do. ii eVi.-.·
iL�j5§�(ilçOeS Ue paz a serem -- Juas.

I
tal' os' graves desastres ilCo!>n..!

.., 11 St •. ·

T
. dos nas estradas 'de ferro. O�

rrlnpOS:ii\S a.ln seguIu para eeran Ofensiva Russa ,apaI'elhocujaasexperienCiaSÍQ.I
\ Londres,. 4 (Assoclated Pr.ess) 1 das grandes potencias aliadas se- ( ..1 Moscou, ,�- [Assoeíated Press) Iram coroadas de' completo exi ..

N '1' f
Moscou 4 Associated Presé) \afIm de encontrar-se em Teeran, 1" I

-

l' de aos freí d
.-

_.'.- lia ausencia (,2 in armações rão divulgadas as segulndes de- ','.�'
- . v

_.
'."

- Informa a fac ia desta capítat, to, e 19ad) aos . reIOs as ma-

ünciâis acredita-se que depois '[55€'3: �".'to' . L �. Ad�an�-se qU2 o povo russo na PerS13, com p .

presidente que as tropas russas acabam de quinas, sendo assim, 'capaz de'

i!.l conferencia entre -vc- "',,,",,.. '! o Ultin �.. iov' 1
I fOI hoje informado qU2 o Mare- Roosevelt e�) Prímelro MInistro desfechar ',10'!<' e violenta ofen- freiar uma locomotíva Imedía-'

.... ." (. í ,',( L • c. U" L í " ... le.::. i.
--

.1hlUi,um ao pOViI.) a. e-.I
' 1 St I' d h". '\" C'h h'II

'- �.' , " , -

-
_ r' .' çnUt a ln eJXQU 0J'2 () prr.l:.6 I .J 111'e I •

.. f' 1 f a t ne
L' o .... ,,�o rle "n�"vl'nl"a'

�==�=�===��.,�_��=�=_ m30 para que expulse Hitler.,
. . slva a 1m oe varr2f as _orç. SaI· lhB, TI �l:} ',} �'y'VA_.

-

.t.
-)0 Ata�aI' écda \"'{;Q l1ris a I """"---".,.,."""",,,,-=- alen;ãs da Russia Branca:

.

! ção d� perigo.
uen"'ra enílre a I AI;m(�ha ;or in�er�ediQ � da Son,'bre'amentolCurso de __n .,=�, _, _""""'-0"* =-_,_,._.,..

.�" i"" ..... i guerra aerea. I
p' i i;' LO' V t

lf(Jl§SUl e Japaot fr::te�' A abertura da segunda dos cafésaes
I uenc,ultura Lon:!?�7Is��ateel pr!!r�o t{)n7!�e��:.��ãOOrgani.

N'ova \"'ork,-e;- � l,'As�ü�iated S P�ul0 4 (A N) Arhaln
.

, � - .... d , .' : _

�

,< -

,�A radio livr.e da Yugosla'-'�a, . sado por 15Ü d�l,egaâDS.
Press) ... - D..: nc:o rcb mm -os co- O P'

.

d t T São Paulo, 4 JA. N ,). - V!sa:l- se abertas as mSC1'lçoes para o

I
"

.

meiltarístas desta cÍcI:ade, hD;,
.' resl' en e .Uf- do difundir a 'pratIca-do somi� proxímo ·tum} de Puericultuf'fj. l'eyeJa o Governo Provlsor:lO pa-

C t d:�rande ê,:,perança di' qUi:.� a Rus- CO ao encontro brf'amento, dos cafesaes l)auli�.- desta capital, l�a?tlda pela Cruz I ra milha:,,::s dz mi!��s ;quadra. or a os, ua e
sia entre na guerra contra o Ja- de Ronseue1t tas, o Sennço de Fomento Agn- ( Vermelha BrasdeHa_ ,l das da 'l!'l1gos1ayw, Ja hbertada I em 8e·rl;m·pão apóz ;! derrota da Alema- v 'i1 li la F'ed-eral, está distribuindo pe-I . .A_W =m,�_ _k _� ,,",",AC W ..-' UZ Iii

11h(\. Friz::'l-S�' que os russos es- Londres, 4- {Assodatêd Press�l queana quantidade de sementes

L 4
.

d
Estocolmo, 4 (Ags'Ociat�d

tão se unindo ca::h�\'ez lIWL3 A radio .de B?rlim �nlmaJ?U de A?gko Vel:melho ,e de Piskui. tiRam ii retaouarda _

os PrE'Ss') - Anuncia-se.que. após ii
IlS Estados Unidos e a Jngb- qUf o prssldente da furqUl'l, I aos mtereSS,aaos, afim de que � ultimo grande _assalto da RAF.

["l'l"1. no que se relere o pmgl'w I acompanhado pm a1to:s funcio�! possam dar o inidn' ao plantio n�Z;� ..�S contra Berlim, foram cor.tadns
ma {j'e� g'uelTl e (10 mundn� de i narios d) g'crverno, dirlgiu-se ho-I de talhões' esperimentaes em suas

.

OU .iL�.Iu as instalações de agua, luz :c

apóz g·!\�rE\. I l'f ao c'I1:,'Ontl1O de ROQSevi21t. ,proprias fasendas. Q. G. Aliado no Nmte da Afri- r lutando nu retaguarda das for� gaz da capital alemã. G11d<: -(]

'=�r= ._- , -""""'"'. -"""""'-" '"

I ca', 4 (Associafed Pl'�Ss� :.._. Anun- ças nazistas ,em virtude da OCll- 1 traf�go talnhem sofreu parà-
. ��

I
e

I (.�a-se .q.ue �s for'ças _elo. 80Ex:r� pação da cidade de Castei dr I Hzação e os jmnu<:s nao circur

,aria o Ifap a ,í ne I
cito bntanlGo na' !tal"', "slan, Frent,"o. . laram nO dia 'ogulnlB.
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LUll( I"1:S, :1.. ,li- S�(:�la er
.

"r"ss) I Es��do dO '.atlc::mo, que _01 lr-i mente, aumen an o em vI01'encla l'"t�'.. O Papa PlD �"-'1I, dr�!g)han- I ramada em mgles e alemaü pe- e causaudo inum'eraveis jtragé,J
du o dia 8 de D,�zembrü �pal'il I la emissora da S:wta Sé, dizia dias e destruição no mar, terr� (� -,
que se fa(am orac:ões em \bcl,) I que 'enquanto continuarem 'às; ar, \'emos com pesar que mUi-I Ankara, 4 (Assodatf!'d Press) I Cmfo, as opiniões de qU2 a en-j çÕ€'s Unidas, de �acomo mm 'Os

lÍ mund:�, f'111 pról da !nz, ,Iiss�
, forças clestruidol'ôs 2 terriv2ts e tas pessoas esquecem seus de- -- O editor do fúmal 'Tanins', trada �a Turquia não 'era pr:o- intf're�:;l'e� d� naçao ott)l1l�na. En:

que �OnL'I)[I;. (} pvailg,.'lhL.' I�O.,.J�" e!irJuan.to pr8valecC'f l�i1to ódi�, vc:res pess{)ais l:ara {'!)!1l Deus favonn-el a causa aliada, decla- vav:1 pr�dOlr:.i.nav�m, ma.� ng�r: I cre��u o "ed:tm, �o :{T:��Si;� �:��
;.�prOXlll1(jr dr:, .nniC{'.. as

..

i1.:n:02i _ él \ UI': fr�tternal .Jft candacle per,- I oe tt::s�rezam e VIOlal.? suas san: rou, em editorlaJ, que l1 Cünfe- a sltuaç(�o €Sld p!udada:'o Af:r� ?b'\ilO ,qu� �ao 1.� ,n�Cel;SH1ad� d:
(! Papa, em sua carta i'H) cai'- mane,era silenCiOsa, ou. se prü- tas lels. O Papa dlSS2 qu� 'e. renda do Cairo aumentlQu gran- mou mals que a -T-urqma B\ o� furqUla s�r atacada �para en

'.JF:d Maglin·'l"'. sec'l?tár\(l dE'

I n.u�lci�.r algul1!a. silaba, é I_0.. gn \'E'Y�a�e �ue t.?dOs,
em gc:<a,l" la: {l:emente a Possibil'ida.C.le. da en- lue cada vez mais 110 z'!nhdo ttrar. na guerr@-\·.

=_��-=>=���=>_�_ slk!1C'Ic1da. Pcfllnclo uma volta: melltam as plesentes e tIaglCas trada da Turquia na gueha. Dis- de entrar em 8nLmdimento m':l�!i; I�
i"" giiYYf� d:;;'1 . p.e��c """ il Deus, o Papa disse que cá"; dificuldades em que se acham se que "antes da Conferencia do I cordial. 'em b1'8\"-\ com as Na- 15.00tons.de bom ..

;� I, ij g � "\V� gu I ra quanto este gigantesco cünHK-, os negócios do mundo e as ter" "M"""",,,"

antecipado to __ .- cêrtamente' o malti!' qU2 rheis condiçÕ'es i;conomicas que E,sco1a f"
e

I bas'''�!>re leipzil
I I r' .

t I D
• n I11lmd'J 'ou a hislori':l já pr,e:- prevalecem, qnas que nem todos � pro IS810.na em Londl"'S, J.:.·-7A.c<.::S;::;::.e{),.c.iated PV.��.,.Ol!.',".'Jl�I1( CC·0.', -. i f\SS ... }� la t.'! r JYS�'J I .

l' "'f I'
.

'I
'-'_ - \n,... 'C"""ltr

') I I t 1
�C'n;.:tari}J11 -- proSS2gU2 'e Jar{a:- se es orçam por a nnma- as').

p
t

b
_ .. O 1IIfj'·Dl·;;:'.''''r'1·o do "/:

.. '." ..Brl·tal1·_C!>""\. S l_'i(CU,:)'; )rLCUl1,�ns };.:'IH i
.�. in ;:;'<;. '-'�1. - -�

jnformat]:Js afirmam que a ,cnn- í���

.

I raclca a comunicou que' aviões·j"lg_.htil11-
Jer2ncia entre os Snrs. churC!Jill.l L·oe; #.llno e C 1° tur d

--

s i bardeio lanClram 1.500 ton:;-;�
Stalin c' Rllo:,en·!t, fez com qLl� I

@À, It\[ii!h re 10 cal> a o São Paulo:4[(A, N�) - Despa·' "/urg'cnte lllstali'ção da' escola � das de bombas sobre LeipZIg,
D �egund[1 gU2rra mundial' ell"'1 Argel. 4. (Assuliated ;Press) - de assalto pelas ,'forças do 8'1 chando com �) ,snr. Secretar'ioc profissional d� Pi;racicaba,

'

de I uma das maiores cidades il1dus�

ire em sua fase firni, ;:, jY):;SiH'J- Anuncia-se Que as.C'iclades de La- Ewrcito britaniGO que Jamhell1', da Edllcação o Snr. Intc.l"ventür acordo com (I 'decreto de Su.a tri�is d.a Alemanha. O bOIDhtffd

tnen(� a tt:j'mincl�:�o tiu "tlul I danu 'lê CI'�liu: fnl'am toma�las conquistou a cidade ,de Orsagna. Fernando Costa, determinou' a criação. eleJO fOI concentrado e de 'extre.-

:�:;�",�.s��
'm

': I r im ir r v It
..

iH in :::ç::��d���:�8 "MO'f1tll'�'
\Vashingtol1. .{ lAs�ncia,e.1 'I

mama. Segundo as autDridades a pouco menos de trezent::t5 e I \'0 faci! para :os C-Ol11ba'rdeadO-1 cWco, e ieln varias bases japon3' as Caroliaas, que éstã.o dotadas

Press) -- JolJil Higllli)W;'T .... As ld::ridas, alg-umas das Marshall iCincoenta milhas ao 'noroeste de I res l1orte�aI�1eri::anos. Como acoÍl sas na área. das SalómãD� JaluH de muitas bases e 'grandes d:rue�

:ceguinks ol!;;r'l'\',H:ÜCS b.ls::;iam- não poderãe S::.'l" mantidas pe- Taret\\'a, constituindo um objet.i- teC3U em M1Skil, no norte do Pa- pode ser vll"ttlEllmente Isolada 5as, it1C!Uí�i-V"e o grande bastiãu
:;,: em iillUrllla(;ÕCS eh: f0i1h�5 Ilus japo'1eses a im:llos qUe eJes

I
pela aviação ,'.'orte-americana, B6 de Truk. Truk deverá ser atatâd

':"'.,ll11t'n.k .'HltoriZ�das pari} upre-l desE'iWf�Va!.n uma. amp�a 'nçã� R e' C A.
mesmo tempo que atacada pme da (' flanqu�ada antes que 8'5

nal" a lmp(!rtanclél real dd prê- mn'al. � nmgu'.'n1 acr",dIta aqm . ,�� � ��x-:�
.

unÍflades navais {; grand.es ca· possa atingir as Filipinas. Não
['{'nt, f)fen�i"a

.

nortt'-ilmcri�'aTI I iJue o inimig,; usarú agOra a sua
".C<' .,.....

nhfJlls. A campanha 'contra as é provavel, contudo. que €i.eja
nu Pa: iticu. A rapida conquista I frota, arriscancb toda ii sua f..'S- 'Na O

•
;

.

"::"_�.-A' "'J 'I lt Marshall indubitavelinente :s::rá atacada por enquanto, Espe1"if-

::�;. �:li�'ID;';�;':H:::�.I: �:"",:;:: I �:,�,t;��,:,,:�u:ã�����;' I�; (�::��' 1 a

:"..J:,�.�',·.·1J.:)1,�.'�,��_i'e'_��:�.'
..--

..
�

.."',:'.:.:'•...,:.\.r.'••..,.:\:.,.�:•••.•:••.•..
,

•.••'.,.'.'••.
:

•..:.,.,••..,:••••.••.:.�.••••_:.,..•:.••. :'...•.:••,..,.::..•".:...:':•.:'.\••
,
..

:{\
••

\

.••: ••\�:.:\��.\ _ consou
ar ����t�)rtm�is e���;�: dr�a�Uet���� ��oJ�t:it': �����Ore���ta���bê�!

;;imídades das j\JiJr�hall ;cmL' a l'ol'aje U POVQ ilo'rk-mncricano l")Y�"". .

Efitl'ategistas de destaqu2 acre- Íongo alcance. Antes de ruãis
;;l[prnativa: retirar ou mOiJ<�r.! c t) k\'e a uma paz de compro- nompre

ditam que ela chegará a Uillâ; nada, a sua tomada deve ser

Esla conclusüü foi expr2ss1 pJi' I misso. A principal base japDnesa U
.

fellz conclusão para l()5 nü'rte- considerada como o �. primeiro
autoridades estr�itég�ca�, ::,egllil�' I nas lVbrshal!, _.- úm grupo de am'i'ricaoos. Depois que as l'viar13- passo para o grand€ múv-rment{),
(lo-se n ron'UlllC:li,-C.D do alml- i \lhas muito maior do que as Gtl-- f I

o,:

�t°1%;11 '. buli forem limpadas, chegará a de pinças para o oeste, que ê {)

f.'lote Cb,::;;l.er Nimltz ele 'IUé' os

li
l':ert. __ o é .IC1!UÍt, Ést.,i· ilha é um seu ln' :;�:/II,.rl· slstema y;IiIZ da ilha de WakB, qu[;? foi cap objetivo da ofensiva do general

�}��::,tc��;i�1e�Wt::�:�t :;��:a�� �21�E�:: ��� :�l(�idp!�/j����J. b"���{�S:s a������ '. ,1 A �����:a��s J:;Ü�!::h��S, d�;; �a�:r:�l��il!�� o levará de vül�

presente . II'? ·

I
do t�

..,'

ii partir �II da
Nata� \�.�\ de. t: �.,.:..

!:j I no� (ia.I.'Il tI! I tl ti Ôú Poderão fazer parte do I ereto lei D. iJ893,-estão l-

I �( 10,00
@ ·ll. \seu ql�8�ro_ !5oci�l firm.as s8nta� de. impostos-até do

nOm I) mensais 11 flnma COmerCiaIS} .1llc]mnve SOCl8w propno Imposto sobre a

i:)u �'. ....

,1· . dades anommas. I renda, como tambem dú se-

\ ".H

-.i""""'�_.""'''''''''=-"''''''''==
.. ,.."................. Todas as operações do lo adesivo, quando as ape-

0-'� '" -i"" á -_;-- Banco Popnlal; e Agricola raç',ões são feitas com �eus

I Ke 0JOarlil �arln'lgnSe v® �e do Vale do Itajai; pelo d�·
\
aS8ociado�,

'--_ ----------

Banco Popular e A�ricoia
do Vale do .talal

Foi de imprevisto o Bonlbordeio sobre
_ !;f .. Ct

,

lA�lpZ,g
Lündl't-g, 4 (:.\�':iori(lt('J Press) 1
O

,.

1
,e

I
t

: -- s pnmeJros rê atarros í ae; !

triP'.lJaçÕ'es qUe ata:-

..
atam Leipzig \d1z·7:111 qu� o bODlbardelo fo,i ��on'"

(ent�ado ::: impn::\'istn. Fur31ll

IarrOJada:> grandes cargas di'.

bombas incendiarias Psobn Leip
dg ê suaS estações ier!'o\;iprbS'
que se ellcontra-vam acumula-,
das em consequencía da intu

rnpção das comunicaçõ'2s ferro·
yiarias .:om Berlim.

Fortemente heneficiado pelo decreto lei n. 5.898 d�
de J5J:i:3, que favorece as cooperatiyus

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Assim, não mais será necessaria a apresentação de "Pe
didos de Preferencia" para a importação:

I i)-;de.}1.u31qu�l: .�os mafe�·�ai.s �nclllido:; na relagão .

publi-
cada no 'Diário Oficial da. Umao, ue 26 11-43 (Secção I),MerCijc!o de -AUl'OMOVEIS 2)-de outros produtos, desde que as encomendas sejam

����� de m�"tal:!te igual oy !f-!e�ior _a Y,$S �5.00; _,w"_ ma· •• .....e"' •...." i_'M_oo!litM2!'!�...., l±&$ i<W$)\Ii .) )-a.e materraís OlStres::-ea. excetuados Pi odutos de CO�

r- A p. ·e R T! �------.l bre e alumini.o, uma vez se desHn.em ao esfor_ço de guerra ou
I I I V O I I

atendam
.aos interesses da economia do "BrasIl;

I 4}�de produtos de "ferro e aço" de segunda mão, bem

I I eorno de maquinas e equipamentos usados para os quais não
haja sido estabelecida quota de exportação, desde que) igual-

I O M E L H O n mente, interessem ao esforço dé guerra ou á economia brasi-

IM
letra;

.'

no lar e no bar não deve faltar 5)-de quaisquer materiais que, provenientes de outros !}[f·
5;S: que ,não o Canadá, devam apenas transitar pelos EsfêJ}dljsC.·ont�doi";..Atu-6wio !t!llDn· :r.M"''''t' U· d N "A e- c.n.onl "u'!!.t:.,! I 111 o'> Q" m nca.Diplomado Pêld:�a��aa;��tfc���1i�ig�al�jO de .Janeiro. i lnd, Com. e Seguros KNOr _�lL�' 1- �_.. P�������' C��I�:J�i:d;5��������s'{"\Hstrf;s5e(t' ós de es-A CEIT A - Escritas AVU!s�s, Bala,lt:os il Oi'!1ií.iilsat:õeg C�m�rciilis. I I Teh.'gr.: KNOT - Caixa}4 _>0- -nAJiU I toques

não utiHzadcs e excedentes;
.

\
. --

Rua 15 !!!:.�2!!��1) N° �64 - !o,a'1�� -� �esta CJ�,...L�
.

L::;;:;;;;:;. i&Ví;:t<·. <ii, -

-�>..
.•.

b)- que, embora para as im nortnçõss referidas I1i)S itens0·�.·+·· ..e>� <$-,*,·++ eo 0••••+ + ;fIeo0�+++.t:.�_.+t"·,,�••+ @.. e+�:Ii',�.+ +�.�"" 4'Io�.+._�® 3 e 4.; não receba "Pedidos de Preferencíla", poderá- fazendo-o.

.

I
"

f····· �. ., Ô'· I't'
....!I!I -,. por meio �l� comunicação ás �uto!jd�dE* �ümpêtentes-d;wlh�.s

8,.'0... fiI,ft _

.: ..·O··p··..··U. '. :�r: - e
.

n ri 18' a
ti .

8· .. A I 0.-
.

.

····8·'�'J-'i·a.1 ���;�g�:�i���ee���l�e�i���f�O�:�� �S��1:;aq��I�t�� �� :����:. (lU, .......;,. g. . ti' I I. ti li. '
.

. c)-que, quer a importaçao dependa, ou nao, oe 'Reco'
..:�

.'-.

. Ii':._cndnção'-' . a_ "Pedido �!e Preferencia ", o embarque dé produtosMa�lz em Blumenau J nao essenciars ao Brasil nesta fase de guenfl só se fara quan-• .

1 do não houver carga de produtos esscnctais-r-assirn consideraI dos iodos os que figuram não assinalados Dor asterisco na "Lis-l\gências instaladas em�"GASP1�R, HAMôNIA, INDAIAL, GETULIO VARGAS, RODEIO e RIO DO TESTO I ta de Produtos de Importação" publicada' no Suplemento ao
.

. ..
,/

.
. I "Diário Oficial" da União, de t 1-8-43, no 1 BG-- cujo transporteCapital Sub�c'1t"ito Cr$ 537,,900,00 ,. Capital P,,&ealizado C'1" $ 3730200\ioO l íerá p!ccedencia naturalmente assegm�1,?3- '. _B·AL·AN'� ::"r .

. I!'UZ E AGFriNC· A·S 30 d . .. br ·d i9 J.lI3· I .

em consequencra, de agora em diante, somente serao re-
'. .: �lZ li E DA MATns c; 11'\, em . ·e novem 10 e � .;�; G

I cebldcs para exame-+e dentro de prazos periódieamente fixados"f .'
"

Em transformação para Sociedade Anónima -"Pedidos de Prefe�epcia" rel3tiv?s a importações, p�ovenientes dos Estados Unidos da América, ou do Canadá (diretas ou
via Estados Unidos), que não se enquadrem nos itens 1 a 5
deste Aviso.

Conseguintemente ainda, fica sem deito o Aviso no 54,
divulgado peTa imprensa do país em setembro último, premo-537_900,00 vendo-se o arquivamento de todos os "Pedidos" reíe.entes a

164.700,00 373.200,00 encomendas cuja importação passou a independer de "Reca---------

mendação",

Um desejo manifestado do r a S i I

Um' pedido executado os melhores pelos preços nlenores

(Continuação da ultima pagina]

CASA DO Al\llER1CANO .S/«\

Ferdinando R. R. Curt Dopheide
BLUMENAU �. Rua. Floriano Peixoto, 94 - Tel, 1148

& : z _W

I
1

"Ativo
Realizava} a Gnrtn e Longo P'razu

Titu!os Descontados
C/Correntes Devedores
Correspondentes no País

Cr. s � NãO exigival
I Capital Subscrito

CanHal a realizar
2.1n74!)8,40

�ExigivsÍ a curto e a Longo Prazo

I DEPOSITOS
I

6J.959,901

Passivo
c-. s

1.602.825,70
15.821,60

578.851,10

Inmbilizaflu
Móveis & Utensílios
Almoxarifado
Semoventes

Américo Stamm
Dire�c i' Oerede

Observadas as disposições e esclarecimentos precedentes,
a Carteira receberá, a partir da data de publicação deste Aviso,até 15 de dezembro prooiimo ?:Íl1douro, improrrogavelmente, "Pe
didos de Preíerencía".

-papa o t- e 2" trimestre de .1.944, referentes a m�terjajs
que não conSTem, sob as cla5scÓl "Ferro e P.ço- Semi-manufa-
1mas" e "Produtos de Usina", da "Lista de Produfos de lmI portação" publicada !lO Suplemento ao "Diario Oficia!" da Uni

II
ão, de 11'843, 111) 186, nem esifiam enquadrí!dos no Avis:o n.

?i, so�re. "Maquinas e Utcnsíiios AgrielJ!&s", d_ívulgado_ em ilJ."iho pruXil1iO passado; e -- pam (J 2- c 8' lnme,üe8 (le 1;']44.,
! atinentes â materiais que figurem sob as Drtcit[lGaS cii'!s<;es (fiS.
16007.00 a. fi! 08.05]. "

�

I Âssma,a a respeito:
j 1)--que, para cada um dos ti irnB5trcs indkal�OS. drverão

� .182-783.90 j SG fOImuia(Jos "Pejidm_;" disiinlos, que os ií1!eress2d0s apre-.

! �eniar2o simultâneamente e nos quais, logo abaixo do texto

!lmpresso no esp�ço entre os ÍífTlS fi e 6-1\, de3jgn�rãc "tri

I mestre �f que se referirem;
" ., I 2') --que, tendo em vista n drcuasf.i'lnC!3 de quotas de su-

2.206.28760 I píimenio relativas a diversos maieriais serem estabele!'idas em. ,

'I dólares, é de absoluta ccmvE'niencia Gue os . "SolicitanteS" ecm
. signem na Cohm<l propda do ilf!'n (:,' dos -:'P�dido�; -

o preço
e t- "POB F I "d '"-' ..

6� fifi
xa o·.: ac.oty as enC?mn!(ia", a l!m ce q'..IC 1,�IS quo'86.246.'10

I
� :__:::.:l4,;!º tas pcs:;;?m ser melhor apr(lvei{ad�-::.:

-4--'--·1-1-""---c-:o .1...,0, -

.

� Q 3-'--que, tí.unbem com ü objr:iivo de pos;oibl;i!ar melhor!:}J ,,)v i:'> • <:ii) • 3::l 00 '.. -
"

,. , p ,"'4Jii:':"'_'�. !'

(UI O;;:;::�ÇU4i!ir:;_�U4��faproVe!!a;nentO dS"$ eshmahv�s O{� f..Up'HTf:r�d:�)� (.s l�-c1idos' re"����������w_.._� w ���������.�__'--------'�.-.-"---N �_��r-��_���_�lfuren�s a fios e cabos de c�b� deve�o ha-�r, rm nota na

I p<1�!e fina! da segunda coiuna do 1i('m 6 ("Ql!.'rliUy :.15 Ílldic8t;;;d
HêHo fJ;D<2rÜ� Pel'eira on order to USA SUppE�f") indicr'çun da fxat�: qU�!1fidflde de

Ci;eL:ê da Con!.abilídade Geral cobre que; ;;;s encomendas COi!'l2nnNn; 2.

i_-.�" r _

...
n "'ü 4·J�-que continua sendo pr:rrrdfido o ;lgl1Up2H11t:..nto de de-",!,:;;., 1.'0i!· �o IHU.",. Sl.'l� 1 !pm,i'l�tlOS ""�I''''rl-ais num "'1;r.;' "PF"'-l'o ('!" I>I-"f"p'··"'''C.;till Oi ....tr �Ã\,�7·5S. �!s. 17ft f

'-' .� -< '--& i.lH .. \..� :' .f..t� ,',�v _�,t..\. l.,. '1.;__H_.U .�a; �.
t.=

f
servados os grupos rel<lClO!1:1dOs no AVISO n- "2, pubhcado

I·, f'm ag-o<',to (illimo.
.

Em 26 de novembro dt� 19113,

52.525,60
8684,30
750,00

._--

Disponível Im_sdiatamentB
Caixa, em M6eJa corrente
ldlilm, nos Depart!lmento8
Idem� nos Bancos locais

lS3-67-t20'
107.4S7,80
1)5.181,50

Sem juros
Com juros
Disp. c!espedtl!
Com avi:w

4.896,00
553007,90
246.J99,OO
1%l.704,7O

Praso fixo 13809330
Limitadas 2;34.76<ÚO
Bcp. Especiais 37.0B6,50
Df'P' Bancados 5.451.iQ-r, t

-'----'--

623.353.10
174,993.30
80.000;üO

1.327_94i,�O

I
II CorrespondetüQs no País

2.400,00,

I Juros au Capital (Divide.ndos)
I Saldo não procurado

. I .

I Gantas de GompenSaºãG
"i 2Cl6 .... ;:;,'"' 6() .

1':.. J .�'--I, ' I Deposito em C/Cobrança do inlBi;c

i.800,ool Valores em Caução e em Depo:jh::

Contas Trailsitórias

Titulos do Banco
Titulos de nossa propriedade

ITfrlltas· de GomDsnsHoão
Tituk1s em cobrança simples
em caução
Idem. de terceiros. interior
ValO!;es cauc'io111u:.!os
Valores depositados
Titulos Pé'ndentes

e
� ?

..�---- --_--_. -_ .. _.---

Gnntas Transitnria8
Diversas Contas Diversas Contas

BLUNiENAU, 3 de Dezembr0 de 1934
Oswaldo MoeHmann

Diretor Presidente

Obsenmljüo: --" Informamos a fodos oS !JOS�OS adonisias e demais colaboradores de nossa jns!.ií!liçt<n,
que o áugmento vel'ifkado em nossás opernções no corrente mês. apresentou () liquido de Cr$ 33B.6'j�\Oü,
no entretanto, .sómelite em Noremum deSCOtHamos Cr$ 662_548;60. - Paf!amos no

.. decorrer do rcfçrid:-'
mê3 Cr$ 921.182,70, em cheques de contas com:nhn;.

. .

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o-;.m;t'; I. �:�::is:i:S�d:!n:!j:�'.éo:;�fi��ç:�:'C roo.. ·c,n.,iaC. IDezembro I'
- Continuação do numero anterlor -

'.

Este capitulo da Consolidação cuida das condições de .'

I
de 1943

1.·1.u.min.. açã.o dos locais de trabalho, dO. COD!Ôrto térmico, da Faz

..

em anos h.oje:
. ventílação, refeitórios. privadas e�gotos, Itmpesa e pintura

I A Q, 'i E'ih '1' 8clmaider.... ,, 1II!!IIIiÍi dos locais de trabalho paredes, pISOS e coberturas, assen- -:-.
._n7 a. �T e

'll'

'.lS ·.·•.·n·.·.O"·
·

..lia.
··••8·· ·ta'bolas do sa.la.p.l··O' .:··IDI·nI··mo e Cantor Jolklorista.�ciio�r�::al��::�1!:·�::rt'i:h:lhae':n��:�ç��b�râ��.i�.:' :Ó�Tlg��lil�:'.:;F,.·. �v:., ,�� �H;,ln(�11 '.' y ". u

.

..'

A'. t
..

M .

.cas, proteção contra calor no� servreos d� fornos � cald�l.::-. . �11,_
.. 1.��lbO tu 111 {I., t"

.....
• '. �

•

õ .' I n 0010 arzo ras, proteção contra tntempértes nos serviços reelízaüos a t:lOiUlHO municipal,

do salarlo adICIonal .para as IndustrIas _Êstreiou.,. ontem, da ,esta. �ti�i�����O'i::��6r��, c::�í���:!i�se d�'1����:çJ�d?�������� Viajantes ..

�
, . '. çao de, Radio IO,c�l, o cant�r al, exame médico para admíssão de .trabalhadores, uotlfí- Potíguara Leal-Encont'ra-sp

Damos conhecimento hOje aos MSSOS leitores do salaeio tolklorlsta patrícío, AntODio cação de doenças .profissionais e, na seção relativa a se- de reqress« a esta cidade, ,o 81',

mini111d e do salário adicional para as industrias, com respetívas M8r�o: ,_'.' gurança do trabalho, estabelece grande numero d� me,d�- Poiiquar« Leal, esforçado repre-
.

t
.... •

tituid
.

1
..

' ..

t d t resldenoi
. Inlcíando sua audição com 'das de precaução contra aeídentes, pelo uso de dISPOBltl- senianie dos preduto» "Iâichelon",perceniagerrs, ms I UI as pe os. recen es fere os P SI eneiais "Rancho Alegre", Marzo, de V\} do segurança nas máquinas e tnstalações elétricas,de 10. de Novembro p, p, nas diversas zonas de nosso Estado: entrada alcançou grande SU� proteção contra incêndios dimensões e iluminação das passa

S A LA R 10M I N I M O cesso, provocando Ionga s::-l- gens, corredores e escadas dispondo ainda sôbre precau-

Florianopolis (capital), S. Francisco. Lages, Blumenau, [oin- va de palmas da RS>HstenC13. ções com inflamáveis e explosivos, elevadores, guindastes
vlle, Laguna e Itajaí - Salário mensal: Cr$ 2'10,00, Horas do A seguir cantou numeres andaimes e propaganda contra acidentes.
trabalho em que é dividido; 200; Salário diario de oito horas do nosso folklo�e•. q�e foram As principais questões suscitadas por êste capitulo, Falei4=m·entosde trabalho: Cr$ 10,80; Salario por hora de trabalho: Cr$ 1,35; também aplaudídlssímos. são as seguintes: �I 'lo';;

percentagem do salário mínimo para o desconto das despezas Seu programa d.e apresen- 8) Refeitórios - O antl-projéto obrigava as empresas
rle alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte" res- (ação, fOI patrocínado pela em que trabalhassem mais de cem empregados a manter
petivamente, 55ojo, 180/°, golo, 150/°, e 4$. casa (lA Capital", desta eída- refeitório. A Comissão propos a elevação !:!odêss� limite pa-

Para S. Bento, Mafra, Ooncordía, Porto União, Rio do Sul, de.. ,ra quinhentos, tendo finalmente sído fixado o limite de
Curitibanos, Italopolis, Camburlu, Brusque, Biguassú, Jaraguá e A!ltomo .M�rzo, �ara �eu trezentos operários, acima do qual devem as empresas
São José, como nas descrirninações acima, respetívamente, festn;al artístíeo, quinta feIra manter refeitórios. Repe1'cutizt dolO1'08mnente nesta
Cr$ 245,00; 200; Cr$ 9,80; Cr. 1,23; e 6°10, 160{0, 7e(liI, 14°{0, prox�ma, no s,alão do Clube b) Entradas em vigor - O art. 917 da Consolidação cidade, o falecimento dia 29 de

e 3010,.
•

C
•

P "i d TH C' h
Nautwo Ameríoa, as 21,30. prevêda fiX:l1CãO de prd�zos Pt�ra entrdada em vigo�, d1B tOddOB setembro, do ln:, dAugZ;;Fto Brar:. ;,�Para Indaíal, . ruzeuo, araiy, Caça or, nucas, anom as, ®.- -.-••

·

•••-.- +1'0 ou e a guus lapOS! IVOS esse caphU o, e des, prop1'ieta1'to a al'macza

Palhoça, Nova Trento, Porto Belo, Rodeio, Tubarão, Bom Reti'
. . . .. - . . .

Reordl) com a emenda apresBotada peln Comissão. Progresso" e pessoa muito ben-
r

..

o

..

, .0."{eSC.l.'um...a..
, o�spar,. Ti!Db.Ô .. Ham.onea, C.am.po Alegr.e, Ara'IObrigató.rio ° 8.E.",g.ur.o fo',.�D._.

Continúa quista e l'elacionada nesta cida-

rangua. ImarUl. Sao Joaquim, Orlea!13!.Campos �ovos, Ja�ua- daI dos pescadores na'" il!l1III i
de. A família enlutada 08 n0880g

ru�a e Urussanga - como fias descnmmacões aCima, respehva· .

"

pezames.

m.·.en.te,. Cr$ 235,0.O; .Cr$.· 200; 'Cr$ 9,40; Cr$
..
1,18; e 60.°./0, 160/°,1 ClOnaIS

7010, 140/- e 3°1o, RIO, 25 (A. N.)-O minís-
TABELA ADICIONAL PARA AS INDUSTRIAS l tro do trabalho esclareceu

'.
..

pa.ra a !ti. zona deFlorianopolis, etc, - Balaria minimo Cr$ �
que é obrigatórIo ° seguro

270,00; adicional Cr$ 40,00; total Cr$ 310,00; horas de trabalho social de todos os pescado.
util 200, salario diario Cr$ 12,40; e salario hora Cr$ 1,55, res tanto do Rio de Janeiro

.

para a 2a. zona de São Bento etc. •. Salario minimo. Cr$ como dos demais �stados. no
245,00; Adicional Cr$ 15,00; Total Cr$ 260,00; horas de traba- Instituto dos Marltimos.
lho 'um 200; salario diarlo Cr$ 10,40;' e. salario hora Cr$ 1 ,30. ®1f."'•••�+....'D:::fi:+_:.�.�+�-.�.-."H0
& Para a 3a, zona lnd aial etc. - Salado minimo Cr$ 235,00,

.

Adidoflat .Cr$ 15,00; Total Cr$ 250,00; horas de trabalho um Revolta na Coréa
200, salari.o diario Cr$ 10,00; e salaria horas Cr$ 1,25.

Esfaá�riovas determinações entraram em vigor no dia lo
do corrente mês.

Rodolfo Rechemberg-Estâ
»isiianda Biumenau, o 81', Rodol

fo Rechenberq, acreditado qerente
do INCO, em Joinoiüe,

Com rJ a1lOS de idade, faleceu,
ontem o menino }Valdemal' Reicn J

filho do Sn1', Wilhelrn Reieh,

Augusto Brandes

Londres, 3 (Associated press)
�- Autorizadas fontes 'de in�
formações prevêm, que não tar
dará 'em rOlll'per uma revolução
na Goréa, pois, ,esse paiz foli
conquistado á força 'pelo Ja-

pão. "
.,

AG ADECIMENTO

anco do Brasil S. A·
Carteira

... ·'.de.
E

.. xpo.rtação'e Importação .1A V I S O N· .55 .

Im
.. port.açõ.e

...

s'

p. 1:'0.ven.ientes do.siEstados Unidos da América Ou
. do Canadá
A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO

BANCO DO BRASIL S. A. torna públicó que, em virtude das
•.• crescentes disponibilidades de praçamarítima, foram eSfabeleci
das normas tendentes a proporcionar facilidades á execcçãodo
Plano de Descentralização do controle. das importações do Bra· F O N E, 12O 1sH provenientes dos Estados Unidos da America e do Canadá " ,

.

� Entrega rapidn. tt domicilio São P·aulo�-·-Ruâ Marconi n. 124 - 5? andar(conti�ua na 2a' página) _,-:.,
.•_""__

I

.\ ;_,r'-��
·�-.......;;;:;.-..................,--_,,-_.......

------w'---"'
...
-

....
··-

...-·-"""-""··,-�·�··-
com escritório em BLUMENAU á Rua 15 de. Novem·'

�·+�f�••-.-::ff.�+.':!t.+�+i>-.:.�+-.'l'0�_+�+-:-�����.'+-" _-
"'" II!! . L&

oro, 462, Caixa Postal, 146, Fone 1309, deseja e�tral'
)-"\

,.. __,_ �- _.
.

-
"

_ ,."
em relações comerciais com todas as fabricas de' pro-

I dutos quimicos do Estado, fabricação de produtos ma-

nufaturados, oleos, fornecedores de matarias primas e
II

I minerbs, seja como comprador, seja CDillO representauo
I

., te ou agente para os outros Estados.

I \
\
1 �

Elte tambem

COI�erinha do

A fa1nilia Laffmni, p'i'of1.mdamente conster
nada CO'ln o falecimento do inesq1tecivel esposo,
pae, sogro e avô

Ursmers laffront,
OC01''i'ido no dia 28 de novernbro p. passado, cmn

a Cl'vançada idade de 85 anos e 7 meses, vem por
este meio, agradece1' as manífestaçães de peza1' en
viadas, bem como aos que acmnpannarmn o sau

doso morto â 8'ua ultima morada.
Vva. Lidia Laff1'ont e Filhos

fARMACIA E PERfUMARIA
ELLINGER ctt elA ..

Rua 15 de Novembro, 588
Maior deposito de::

Perfumarias"
(Al"tigõs paJ'3 pl"ssen.tes)

Especialidades farmaceuticas Drogas e

Produtos Chimieos

HO]i)IEOP.1\.TIA

A Fabrica de Produtos QuimicosAuxiliares
"BRASITEX S. As"

I
I Comunica q:ue mudou sua I'esidencia e consultório :para ii Rim

se baba por uma I: Bom Refiro, 21. - Fone, 1258-

PUDIM MEDEIROS
. 10== ==

DIlfRONTE DO HOSPiTAL SANTA IZAR!:L
_ J

!!IiL J MM Cad miiH'��

...... I!IIIBsr__!!!Iiõ!S&1I!:i5 ª''''''''''''"m_E%'I'I!!!!!i! ='l'!!1••&AI!l!I_!!'M!I!lI!!!!!'Il_-1I!b1llillíl Im!
�- =::=

Dr.. Rubens Wallba.ch
. Médico �

Não deixe de Visi
a grande Exposiç

DE

l� R I N Q�U f DOS
ArtIUDl.. ra Presente

L,
(PAR A f E R I DA s;l
I E C Z E [',li �\ S,
l !NFLAJVIAÇOES,

COCEiRAS,!
F R ! E I R A 5il

WJ:!i'��AS, ETC.j
�.,,"h.""= a::::&IiOôlI.-t�

Recuam os teutos
Nova Yo_rk,. 3 (Ass{)�iated:,;>-

Press) - A -emIssora da CIdade"
de Brazziville, revelou (rUe 'si:�
gundo as infonllaçõ�s de Ber
lim, élS tropas alemã.s levacuéi';-,
ram a localidade :de Lacia�lO,
em 'seguida ao violento ataque
lança.do pelos soldad.os do 8'"
Exercito britanico,

..

I li
;:�RIA.. WET ;INDUSTRIAL JOINVIlU

8ecomenda-se1{»ara HosJitaest Çnleuius, etc. pela sua qualidade desínhtante
.�.��\'"

- _: ·0·

(Marca Registrada)
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