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Cairo, 25 (A. P.) �<A: radio I Estocolmo, 26 (A. P.) - S�
local informou que as .avançadas

.

gundo um correspondente Ce fel'
das tropas alindas que se encoo- Um, novas tropas aliadas desem
trai um na arca (L� Anzío, r�ali-l barraram na frente italiana 5Gb
saram m�. a\'�nço de 8 quilonrc- 1:1 proteção d<: grande barragern
tros na Ú!f3Çc:./) d'i:: Roma. 1 de artilharia,

Madrid, 25 (A. P.) - Segundo Ias ultimas Inlorruações chegadas
a esta capital, os tuucíonarlus
alemães e Iacistas Italianas, ::,s
tão evacuando a cídad- de Roma

Ia toda a pressa,

'.0. G. Aliado, Argd, 25 (A.
P.) - As patrulhas aliadas .na

cabeça de praia aorsul de Roma.
avançaram além da via Appíae
ctt'! estrada de ferro que se exten
de paralelamente aquela via,

.

I

JEan
I na desoydem o«ad;w .se consiroi!

L__��_�,

L
ASPIRACóES DO VALE..

azws a ENi

."""<."
..

.,

Alger, 2;) (��:) S�gll'HIl) Ia radio das Narõ .. s Unl.las, a ci
dade d·' Monte Cresce t:Ji ran- Iturada pelas uupas francezas (:0 I

5° Exercito. I

Q. G. Aliado no NOi t> da An í

(a, A'g,:l. 25 (A. P.) - I!afoJima-!
rões da Italia anunciam .que vai
começar a batalha (h ext=rmíi
no do exercito. dkmCp ao sul'
de Roma.
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.p Aviões-traslsporte de socor ..

Argel'ltina

�..a.� ��....�.a�aME.-=�..��mmaa��..Ma..�..���.........e�.mg..�ms��........BYam��,

triótas F1"8ncêses -Vangu
Da Invasão

Argel, 25 (A. P.) - A Assr;111J
Ll.Ia Consul.i. a. Francesa solící-

Iíquc o mais cedo possível U as�.
sísteruia aos pan íotas ; B) - P<3-
ça aos aliados que reconheçam
a organização secreta (jU2 age,
dentro da França como a van

guarda do exercito trances de
Hbeft'lI:f.O; 4) .. - Prov írlencle pa
ra a remessa imediata ,L:, supri
mentes I,' equipamen.o para esta

vanguarda: ó) - Procure, p:�i03
canais oiploméltit us c' miiil:J]"'3,
obt�T u f��('on ÍleCiI1L'l1l'iJ uH:: icll,
pUf l,.trk das h�lçü��s \.Jo1ida:s,
dos �rUPHS \'nJilCCSéOS d,_' rc:<ist:n- ""--.--+--�- ... -�-.---& -Q--� l'�-+-.-+-.--+-.-.-+-+
da cunIo a Vf\H�lDnLt Cr'!tivils, ."-\ "', 'l!'.!r'\Il.' 6:

.

das tr,)p:t�', d:� in';asft.} I,' os i:J-.I��e·��·-U1íg �fJ1.�ir.��� M.gl"t:�l�;r;>� r����• • -: �-� :.,�. �""'! \;J, �.t:l.. �-A: fi \JJ"" M� li�... l!t:- �tJ'�" '" lIJI.clua nl),�. planos estraV3gxus 1::1-
' <lO ,,..

Jl.i
�

ra Oé: 11!<l,l!JS ti.! inva",;t:).
O ml1fft.�id,,:·f���11t� V'r�Wnas"

. ii ��dE.W.i�r;fi1i1i� �_jl1l !.f�
.

•-.-.-+-.-+-+-+-o-+

I
í' tou as Nações Unidas que reco-

nheçam, oficialmente, os pátrio- cíonal em Londres e mais t::trlle! poderá surpreender os gO\ en 03
tas franceses que lutam na Fran- (;0 Comité de Argel com os go- aliados que não levarem tal uJÍ"
ça como a vanguarda de ínva- \ ernos aliados, "erá ·r�v('lada sa e111 conta. Muito tem sido íei
são e os incluem' na estrategía uma triste historia ln qU:11 não to, mas não O bastante, para aupara o ataque. Ao mesmo tem- somos nós quem está em íalta-. xiliar D3 patriotas franceses 'o O
po. De Gaulle censurou as alia- �

O .Lívro Amarelo � trances ecul comissario do .. Intel íor, Emma-cios j):: [as suas .. negociações [le- ,

vale ao «l.ivrn Branco" (Lo 00- nuc( d�} La Vigirs, l'eto�n\:llHl:)'nosas (' desagradm eis com o Cü-
mité de Lib'2:rtação ]\acÍ:)mtl 'o Fa partameniO de estado dos Es- as discussõ;,;s rl-'� d'lli;:i dbs 50-.

tados UüiúJs. De Gaulle <l3Sê\,{'- bee ° m{J\:[mcllto dê r{'sis\:�nri:tl1a\1(;0 dep�is na Ass-embltb una
. rou (1'11': a Bal'llha da Fnmça é declarou qUe ,o expuruo dos 'trail1lmcmentt:� apro\ ou uma j esolu- �'

·.una e indivi�ivc!, coi1tinmnido dores" será consumado, a des-<;&0 dê cinco ponto$, urgindo o .

C
. ,cm clr-sf'molvimento 1.J-elo LO\.O, IJêÍto das opiniões dos !!ov('rl1OSonllté a procurar ohter o re- - �

,. c.'

wnheci1ueuto olicial para os gru�
o qual llG.O revousará enquanto norte-americano e ingles 'C111 con-

l'oS de r,::sistenda francetes, tan- o governo fral1c�s l1LO rdDrnm' traria.

Ito kor canais ciiploma1icos co- a Fral1!;a. Entrem':nt�s, os fran- A resoluçãD da Asse�lbléja p:.:'
;1.110 militares, De Gaulle disse: ceses esti'i.o fa;;:ene]:; tudo o que dia ao Comité de Lib!;;rtaçãJ)!
.\Quanc;o for publicado o LÍI:w r;odemlOlllosm:��j:(}\3eoi:quipa- que: 1) - Melhore.a lig!l,;fo BaÇc1qllieot<A' ...... (0AI11<11'.::10 contendo iní'onnações �n"l1to de CJU'e dispõt'l11i. Acr'2s;", com "JS grupos de r[�SJstellCl3. n� oi � 5 �. v a
wbre as p<:nosus e c;'e�a;;;rada\.eL::; centou De GauHe: ,Este é um ti- Fran(:a; .2) - Soh a autoridadü

p
.

d t!!egoci21ções entre o Comité 1\a- po especiul d� guerra:. EJa i1i;o do LOmissario do Inti�rioJ', uni- resl en ',e
M..-+-+-.-.•-+=+-+-+ o +,:_.-•._�-.-+- .._: .--.-+ o ..........-.;;..,.-.�� ..-.,,-+·-.-.. Cu r; t i b ii

.

..•Jl, '

�t'. aUm'�b�iTe;ft;;,dn"ea··�.··o···o:: ·'r··fEeo�CaOnnOhi't�.·.':cc�l'e't!' :m'·"; �����;�f��;��:j��:�}::,��':�;��� I
o qucÍ'� no rircuL) l1lili�ar .di) pa-l• rnnú, pronYlvido p-:lo· GOV�f'!Q

----- Ç�iO de varios pontos de \'ista. O Sn1'. Patino acha-se nos Es- do Esta::,o, Estd\'al1l pr.!sentcs tu-; +-.-"-.--+-�-?=,,.-�-vo �-�-.-.- ..-+-.=-.-�-..Bogató, 25 (A. P.) -'0 g,ov::r- «La Tiazon, acredit1 qu� 05 tados Unidos desd<� Julho ulti- das as altas autqridElfl::'s chi,,; IIl�U da Colombia anunciou ,que acont�cim,:ntos n.1o implicarr,o mo. ê militrll1es ora n�st�l rapiltlL Paran&o reconh�cenl o novo gO\'l:'r- I
no b19qu::,io wm�Tcial,' en.quant:] CouLe a'Ü I nt"l'H'i110r F l'der a1 Mil

'

...no da Eo[h ia a .2;;��l1'Pb [;08. outFl jornal escr��iF,�: ·,Si ,houvl'r Iloel Hibas saudar :) .PresUé'J1w
numêrosos paiz�3 latinos amC!-) o blr)(ju:::b, a Boiivia {j'�\,(3rú I Panamá, (A. P.) -- O govel'll'o I Vélrgas qu,' ;�lll r;�spostn PIOllll'lricanos que já �'3 pronunciaram

\
estimular (l?sde já a. índustrb panamenho amlllf;iou miciul.m;·n- li

('íou iíl1!�ortant,� o!,a(�ão írr:l ...;i'l-
,,0 mesmo sentldo. agro-pecuana, para a!;ast'x�r-s:' t[� ,que se �bster�l dê r�stal)2Je.. da para t?ÚO 5; ,palZ pelo O. L_P. ITamb::m se manifeStou Del·o. a si prupia, � oer as r;,.lat,;oes drpl::mulIca::; (:.);n

I
':�m nlll1hE1tl"".�; edm ..lj ,na!,l::; !

ni:.o r:.õconhecimE'uto a R'2j)llbU- \ De Londres inf')rm.am que o li.junta governativa �)�lihbnJ., ellli�;;I)i'HS l,cll'F".:j�. i
('ti Lominicina. '05. j'omais d� La Ministro da E Jlidu na OTan Rr�-

. .-.-+-+-+-.-.-+�.-4>-+ Ú�-+--.-.-.-t'- .+-+ ,-+_<;>--�,Paz dão grand:::: destaqu2 E!;) ,n')- tanha, Sql'. Aní=ro Pa\in-1, r2�
ticiario e111 torno ciD nã�) r��lO- nunciou') SeU pusto apóz o go!- NovoQ Desembali'ques N,::" f.o."1i' 'I'nll0cimento, comentandó a sitU::l- Pê' r<:;\olw:iyürio. � ri U '!UJUJ

',. +-.-+- .....-.- ... -."".. ...-.-. O +-+-+.-+-+-+-+=0-4>-,+.-+ Do Tibre ,I IIII I Londres, 25 (A. P.) ,- A radi'J se oJilialme.nte que fui Ulll[l!l:l-�

'.1 d,; �:r�ilU inÍo�lJl� ql��2S ali.adOS ela a cabeça d'� poat� éstab::Lo-

.il� .8 P' a r a .ç a o a I o r La!l_aJ�n. no,':H; �,_:-;'�l�t:arqu�� cicIa ao sul de HmuCI JJ:'.las tru·-.
,

perto da foz do Tlbrl'_, no qUe

I
pas de d;�s.:!1:1bar'llF� alLdas n0atraveSS3 a capital i taliamt. -

port!] P�nzio qUe esta �m pu-
Rio - Janeiro, (A. N.) - (Via pressho l'efle:\0. O General Gas Argel, 2õ (Ao P.) - A�nll1cia- der das l''2hridas fon;as. •

Aérea) - A guerra . mod-:j'nu l}ur Dutra el1contwu em Eü- .-.-.-+-+.�.-<$=._._" o +_+_+_+_+__ *_�.2_+_�_+
exige tamanho r�quií1te d2 cl2- g-enho da Ald8ia o mesmo entu

!lf.lhe's e de 8x,atiJão nQ pr2pa- siasl1lo e a Ill�sma firmeza qu�
",o e cleSel1\coh imento (;OS 1TID- marcam o ritmo do 851orc;') df�
\ il1lcniOs tmLos 0 {;str�lte)cos gUé'rra <: do émpenho da Naçáo
UUê:, tomo se tem visto, �lenhuma de l:;\'h]' ao maxinl.O a sml con
<ias iorças emp��nha-:.las riOS eh:) ..

· triblÜ(�hO para a denota do. ini�

qucS maí::;r3s é lam:ada a3 frei1- migo. E a noticia (llW S. Excia'.
tcs de operações s'CI11,um uebx- fom::c�u á imprensa teve Q me

tram�nto bngo ,� eX'lt-cI. Simul-· 'rito d� r�\',�ldr d:.! Brm,U,. lJal'3 ..

tanemnentc, o aquipmnenl:J d�

Ilcgilbnd s�ii�iar;tlO do ;H;"SU or- I
campunha apres�i1t'l QutlO pro-· gúlho patnotlco, qUe os soldados

,./ tl-ema de relevi:1acia a con�U8ra- brrisile iras já 2stão ma.1'�iaJ1d{),
çãO dos' Estados-Maiores. E é

I
nDS campas d:j m,ino, o.· mall::ibl

;}l1r entr� essas dLicu!Jad�;s qu::o lieoessario, isto 0, i13 arn:bs du.
l1 Brasil ·vai. co,Hluzindü lirm,S- I \italia;;

.

lllente a sua mobilisa«Jo bE�;ic;l +_"_"_'._+_.+:_+_+_._� ..

e a sua partidpação nas op2ra
cOe::; d{� guerra. Aind.a agora, as

;Iedaraçõ-es do MhistiO Gaspar
Dutra a i:mpr;�n5.a do Rl.:cife,
aqui reprodm.idas, adi:'U'1t:!!1do
<lUc� a TNcdra Divisão da Co1'
J�o Expedicionalio �stá s2mio
ad0xtriuia em Eng,enho da A1 ..

d::::ra, anue existe um campo de:
instrução dotado (;0 l1Hlt�rial n�

cessaria, diz, tc11l1b<'11l, d(l' pf�st-e-
,zft com que ss rasgau',a estrada

. �B'ntr:� n capital pernambucana e

!'Iqu::l:� centro de tn:iname.ntQ,·.,:f\
�repi:ll:açÊto mui')r dos soldado::;
bras:l�. i1 os que vãu {'m breve: cou í

\
. duzir li [lossa bandüra aas

cam;"l',:,...
.1

pos de batalha, para empêi_rhah
se nO esmagamenlQ 'do naZbJllO, LondreS, 25 (A. P _) - Foi. E{H'-
dC5'c:1l\ 01\'2-8::: num amU_:nte _de IIfé (I;� ardor i� cU compr;:,�"ní'<lO,
d� qll�' as pnla'c'l'as do titnbr ._J:l I
lJa;;;ta da gw:rm rL:pl'es�n!:m! ,�x-

rações aér2os, n1:l;'; Clças ,2 Clças
bomI'>arcleiI os munI h'eram as

oj)eraçõés' de patntlhas s:)b]'� rv1 i 8�, i O �l a f"n oQ a' tll e r I ca ...

comb ajos Ilas prahs' c .
,:strcdas I i, ....... I I. f \.J i

t.

na" retaguarebs inimigas. C::H;üS
1""1 O� pe rd ,'d OSell1!1('uhmam-EE' em C01l1bates (um i \J

IO!lltJarde�lOs i\1imi20s qUdlluO . La Paz, 2,1 iA. P.l _:_ Uk&l'.l o pund::iloC) d::' cinco mis�i:{)!mD
o�1era\cal1,l (n{�tri1 n(lSSa nav:,ga- I'atrullla mHitar lltÚviarEl d;,oi- riu:; i' O rk-am:'Jiulll(js qU2 se per(i;\O, qucbrau\lQ s:�us, �t:lllH�';; � I xou hod'JL: at!;ll d� cl1CiJ\1trcll<! d:::t(am ln" sdvas da' Bolivía.;dl'Huhan{l.o alJul1s .

(1pl::5.' 1 :.)
.

a\,iõ:�s lnlmiuos luram d::strui- �_�_+_._,,�_�_,)_+.-�_�o ?-4-�-.-.•.-.-.-+.-.-+·
dos, 11 dos rl'ostUS apar.�lh!j3 .)1i,:)
regn'ssaram as suas bas::s.

Comunicado OficÍal Do Exército
Frent� Italiana I\'[é! i'jioTI:ll, 5°

Exercito, 25 (A. P,) .:__ C,Ointl'a,
ataques· iúimigos foram repcli�
dos. KVa!1�.QS foram feí10s ,p:�las
nossas tr8pas, eni' . dois PlQntos'
contr:a firmes .resistencias inimi
gas: COiltinuam as atidclades das
patrulhas .na fr2nü�' cio ,.80 .Exer
rito, Pa1:;:;,os f�rFO\'iarios 'êm Va-
titSét J1�rto dr�' SoUa G Slwlpj'êl
na Yugóslavü; � 1Qram atacad()s
pelos I{:JSSOS. -Lomhardeiros p�
)sados. Míilll tempo limitou as PP;}'

Refopgos
.

RUID6IlOS
Reforcos

.!>
.

na

alemães concentrados
Yugoslavia

set·�l.ltrional .d,� Sei)); p:?rt�) d,�'
Filllne, os yug:Jslm'os cuatimm
ram a travar Vd)'íD3 .combuh:,s
c:om cxit:.> nu S�r\,[l, (brrot,HHi�)
'forças níixías dc� aleinã0;;" bulga
ros; uoatas e trop:!::; do Ge,m:'l'al
MÍslol:)\,tc.

.

Estumbuí, 25 (A. P.) -� Num
despacho d�� Bucarest a a�(',1cja
turca Anutolia anuHei;} qw,:. a

Rumani'J. �stá <::H'\ iando C011Sidc"
nIneI quuntidad:; d::: retorç:) pa
ra a {r,,'nt{' ori2ntal.

:.'1

a reti
rada alemã BOlubal'ílearla ;1

L0.l1dr2s, 2:') (A. P.) - F,) f
Lombill'r.:2ada um am:cnt2 lUiliem
'(t Akmanha .lh':Ill;'lrl;,l 'pdas'

·.!),lo:,·,nútu-,; , ..da H, A. F�'

ro a
(J:O das autoridades argentlnas.
estando incumtLios do socon o

dos feridos que serão por eles
londuzÍ,ios tb Men.leuza éi BU2-
,\0:; Aires. Dflcia a qlunlUad� �b
; c�1 [rios � ni.iculdades dns meios
de r onducão, o traball.o dos �lpa
rt lhos (li; F. A. ,B., �eqL1ipai·)s
pc'lo S�U p[,s�'c):tl, tc:m ,bidCl .':ll'clt"J
.� coaíitm:Jo

I
Rio, 2;-) (A. N.) - O Mtuistro

Ida Aéronautíca rbiHi:J rumpt [-
111"'lt" """1"11" '1') p,,,",';(I"'JI''_ "11_ !.lU '

.• Lt, � h') ,_ \_ I _�'l _' l..., __ L

Rq.uUira Lz :;:'::r.uil' paru �! R�-Ipub licu Argemina dois av i0:'s

transporta rJrr'.'g·:ll!:JS d.� medl
U.1i11ciltOS rUmO( idos p�'L) Exrr-.
citu. Ah'lll d:!st� \dlhs:! !':':'lr:,;:�,
iirilrüu :.'st:'s lI\ i'�i';.:; Ú dbllosi.-

---.-'

!
\'êrsus pmltus da cidmh;, apr2�

Curiti':,il, ::::� (A. ['J.) Hu�� dando :JS asp2clo:5 dCl capital,
pé·l .... manlJ'::. �,llt'S de t'!1Ib�;rcar elliliciJs llUbUcQ[i -e outw's ll13t
jlc,w. P:nLt Grnss'.1, u ·5'1r. Pn�- !lhDl!fment:ls. Diri.giu-s'e cl:.:>pois
Si(k,',it?,l ..la l?c[1ubJ.ica ':'111 ClJlH-1 para li �1él aportD do Dacach-cry,
panhia du Il�t:;l'\·.�nt/)r F�;L�r'll, ond� i_:mban:üLl em companhia
��:,Ln; \�m \.'lsH:1 nu H�)S�)lt'!I' I

do lntL'l'\'{'ntor, Corfll1el Bcmja
?-,.' '<� c -'o .�'-��.::::.:.t�...!:-�:.,.;.....J.��·-;:í � -1"11r'1 '.r�,p,r�; :_" ,in Ttr 1.,,,i-,= "\{Ç\I\....

das d�tr1ur;.m-s': ob,;,-: \:aidu as' ��lI:a, rl'(� ,

Lu··ic,�t�ll;; r;ilt;tndo p��
hstalacõ.::s d:lllU·.. J:: nn:l'�lal' L'S- Ia Capitã�l Carlos Alberto, pal'�
tahd,,(im�,11o il1antid:l p 'I::.> Es- tindo Pl\�C�Smn2nte ás 'J h:)1<15,
tado, [m segui'ia p"rc)rr::u di-: rumo á Ponta Grossa.

restringir ao mínimo
o· consumo de pdroleo

Hiu,,2ô (A. N,) - Co�n fJ Obj2- ,>c1g:Jiros. Os canos d:, carga uil
ti, o c!� r(�stl in;.;ir ,l�) niinimn {) lizados para Fi co:lduçã:l d� ge
CO;1smno c!:: p"'lTDL"o �' s.w" d�'- Deros d'lil11-':,nlicios, bgUll1'e6 e

ri\'(ll!us, em t'Qjo [) pais, o Con- frutas, têrão livre circu\açà:J e

seito Naci:mlll do pr;tro!:>Q ado- as suas quot3.S d� con�bu;stiw:�l
tou uma s2ri? d!� nJe(ÍiJas (L� não s'Jfrcruo reduçao. Para mail

'emergencia. Conlorme c'lll :ó:iJo . t�r ess� l'stdÜO, cujo alc'lI1Cê .53
noti(liado, as pru\'iJ,�nciJs I1h'O; torna ::;llp�'rnuo encarecer o [U

atil1gem unilam:.�nt3 rr circ"ul:::l'�[ll1 ronel Jacto Carlos Barr?to, pr,,
dos cnn as d: passu�';'�'Ir:)S, nns sid'ente do Conselho Naciotwl do
est'�11dem·sé' nus de carga, l1at:1.- P;:;tról<:o, solidtou a.o chde da

(\::m12'1t:' quando 'JS S2-U:; sr.:rdr.'os Naçf.o aU1orizél<,ihJ jlaJ a sust::!!' �)S
n�,o eX�êrCt'm i:llÍ'.l(.'}Kü \1::' a\ns- lic::il( iRm�ntos ele lDVOS H'L;:U
terim:>n1U das l,OiJlllcl\;l!�':-;. Foom los, de passagf>iros uu ci:; carga.
pruiUda,; as \ iag.::ns IO:1gas, ;�m De modo qu�', enqmmto perclu
percursos s�n dos por estr'lJ::l ral'21l1 os motivos qUê d::·tennilJ:_l
liG fprra, m2dicla qué' llJ::>-áloi1- mm as m:;cjElas (L� emcrg'enua
I a os �lDibus encarr:>gé1dos dn. adoüdus, l) Consdho llão aut(l

,rLlnsport�� int':,cstaJtnl Ü� pas- I J izal'ú nC)\·8S licenciam'2ntos..

no

franca
.;

da
ça. O!:S2r'..aram·s'� nunvrO::ias {'s

quadrilha.;; de Lombard: i:'.'J:l e ca

ças sübre \.'al'j�)" po.lio:> eh cas

ta, lHO\ andl) assim, que ;;:� tra

tm ti. dB uma aç[<u d,� ,gr:l:�1del

lulll\:.::,ton':�, 2.-) (A. P.) - Cc:n
t�nas ri:" 11\ 1,-:;"5 illi:uiJ" ütr:l\':"s-
,:;aram esn !11!l,lhLj o Can,!! da
�"lancha .. r ,�:llband:) imjJJi'tant'2s
Olhlrat;ü::� S8;)r._� ;J �-�;U[t� da fr:1n-

Renunciou
Diplomata
Argentino

o fTito ocupa
Grac'enica

Londr�::;, 2;:) (A. P,) - F()i ofi
cÍé\lmenU anulldado qu:! as f:Jr�

ças do Muri;chal Tít� ,ocupara»n:
dí'pois d·_� "i;l!ent:)s cnmbiltes
"idadr· d�� (ll"Hrpz!tii(�;'"l

Bu�n?s AireS, '.:;1 (A. N.) � Foi
I

oii(ialn12nt·:� rE1UHt L:!d;J qu� 1 �� ...

i
Tl'll11r;Ol' .. ""1111';11" arl,}!' da ,'-1,,(0")1- !.. \..... l ,J � .}4c+�:.-' �.. � ....�" ...

'tina, na E�p;·nr!�:.i. SnL _J�HLo Vi� I
nÍl:IZ(). " iDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Vende-se 120 folhas de zinc
usadas. Informações: alto \VW:

r' ._ L E ITE
�

1 MANTEIGA
r

�� .....�............;..�----------=--=�-j,-'
�,

QU'EIJO
Compra-se Procura-se . Ve;;Te-se I

�...., ::xu=.i .... r:

Procura,
Secção ,Cr$ 0,40 á linha - Minimo 5,00

Compra se uma Casa de
moradia Das proximidades
desta praça; ofertss a Gabriel
Pamplona. - Rua 15 de N/J·
vembro N. 1526.

Perdeu '9�1 um molhe com 5
chaves, gratifica-se li quem
o ,eutregal' na íabríoa de
Chocolate Saturno.

.

I Frigor é Sabor '

Das Manteigas a Fina flâr

Vende se canos 3/4. Tratar n:

Procura-se CA BOS DE PA farmacía Central, fone, 1029
em quantidades mensais de ��

20,000. 'Vende se um CaminM.'

�---""'--------I Informações' ,c,om Otto Wille Ford A, ·1 1/2 Ton. bÔ/i carro
Caixa postal, 9,

8.

1 e��i:, bom ,�r(.,:ç_o. Informa,'P' 'ir deírat ÇOClS nésta red. çao,
rocu�a-se 11'Ja eira Lorne.a-

.

,

da para :carretei�. .-.-.,:.;.:.-+-.-.�-:+-+-,-.
Informações: OHo WiUe Cai, I '

"

-,':" -�"
xa Postal98. I ilf'

"

DAnlO fU�',Kr-�-- I u Icms· ii U �, t
Procura-se um bom mestre j

de oficina que saiba tornear: Atende todos os servlços de
e soldar a oxígenio e a ele i Radies receptores
trícldade. Ofertas a Industrtas .

Salto Grande S/A. I,
--_,_ I

BOMBA PARA AGUA-Pro·
.

____9
cura-se comprar uma para peço,'oorn 15 m. cano de 1 polegada. ::-- _

Informações na Empresa Gra
fica Catarinense S/A ..

-,
..

........__
Assinaturas

..All1Utl Cr$ 60,00
Semestral 01'$,35,00 '.

Colonial Cr$ 20,00
Numeras

"

Â.YU]so 01'$ 0,30
Atrazado Cr$ O}50

AfINADOR DE PIA.NO
Oferece seus serviços á roa
15 de Novembro, Edificio Gar
cia, sala 5.

Serviços Rallidos e Garantidos
TELEFONE, 1395

Rua 7 de Setembro. 13

Um desejo manifestado
��"-"""""'..'-"
... II .. ! iI<" , ••••

Um pedido executado

P�tencao:
..

Seria filatelista deseja L E N H A ,

comprar coleções
""""""ª__=·5."""""""__���.'1"::'=�,

(albuns) de 8€'108 postaes
Lenha saca especial. taca sua ., .

encomende na USmA REMA
�

�

?!��t;:o8��
.....,s_.fa_·F_io_l"""�a=.�....,..,...:[ TddO�;�":�;!u ServiçoPunemio �

, ! Completo
Os w a 1 d o O t t e S A:I Pronto

Relatório a ser apresentado aos acionistas tia ASSél.U Conforme se póde d�duzir pelas cifras êdemonstrat� II Defc:Nn�e �tllk:.�bleía Geral Ordinaria, a realizar se no dia I: de março de vas das diversas contas, o resultado obtido 310 ano findo

'I
U � � UOI

I1944, e correspondente ao exercício de ]943. foi devéraa satialatorio. I Á QUALQUER HORA

.

Senhores ..;\CioDlsfas.".. ,O Balan?o Geral, demonstra com clareza, a situação!, F VREUZEt""I
-;

, '

Em cumprimento 8GS preceitos Icgais, temos o prazer da nossa sucíedade, permanecendo li diretoria a vossa' 1
• '- M

�,: �8J:,sentar.vos o baI�nço sobre a gel.'fão do exercícío I ���OSiÇãO) para prestar os esclarecimentos que solicltar i����i�,,*m

de 31 de Dezembrô de' 1�43" ·(:······::....··:......�i
!!> .�\ &í.! -

p� la� +1�j,,," 'I§!�� rs ,�.
�rA "l.;\i.i.:l' i!l' a-o:
� '+\� .
... . -----___:_-�

$ A casa que tem tedes os :
; artigos do mais bdxo :400.000,00 �,preç!J ao mais alto !187.858,20 .'�; !'

no.ooo,OO �, fi" "l,mI' C"'flT'1!II';:'1}lTtl l)' P.' :;
IS(}.U·'OO.Oo 7

' !.� iJUh'l1Jr.. ..:Ü". H�.\... l1 lI'[ ;;"nkl ;)'
� ,

67838,20 j � a L F A I A T E S : I
I! " .1
j �,� Rua 15 de Novembro 505 : I.1' • fone 1107· ..

•
'

°1�"'��'�i-0'.iI*�$�",e>;<;'J� iP1t!" ",e; ("1

I
1 38.720,50 J

,
I

I 12. ._-- .

'�.M ::.c, ,J I ...r� "",.s "",m" o. onn,.. .

lp.()QO,OH I �+.1t."'••+ ... iI>� .. +�•• +-.<l>.0 }:®�+�� ,;,�.�� •• *'•••�."�.0
_,..-�

_=�lJ.�1J3T,5ü

e", \l'alvulas
'\fiCTO R'�

Ferdínando R. R. Curt Dopheíde
BLUMENAU • Rua Floriano Peixoto, �H • Tel, 1148

Os melhores pelos preços menores

THulos Descontados
Contas C;Oí rentes

. Dividendos

263.135,00
1�4.417,70
121l.OOO,OO
��'In�..�

511.55/,70

"IIS'
1JI.,!?

C,RE·M&·BalarlQO
. '

A T I V O

549.435,00

P .Â S S I V' O '.
\ . ..,

Imobilizado
Maquinas e Pertencea
Imóveis
Veiculos' ,

Movets e 'Utensülos
Poço Tubular

Valores Dtspoulveis
Caixa

Realizavel u, curto e a,

longo prazo
Titulos a Receber
Contas Correntes
Mercadorlas
Materta Prima.
Ingredientes
Tltulos de Renda
Partleípacões 26 ações da Ind. Cale.
Gosch Irmãos S. A.

.

Cr. $, 242.916,10
25948,1,50
10.771,30
n.196.60
,23066:50

Capital
Fundo de Reserva
FuodJ de R2nov�çko
Fundo para Aumento do Capital

401.498,80
26.841,70
228.138,00
57.234,00
116,328,50
5.176;10

curto (' 1011-
go pl'H'fíO

DeprpcÍtl,<:õer;
Fundo de Amartização

10,000.001
C8. ução da Dlretorta

1.434.131,50 .

.' ,

Presidente, Oswaldo Otte Junior, Allgusto alte, Carlos Otte2....IJiretúf8S
Contadnl'-'-Diploma. registrado na D. E.. C. �sob n' 40.393

86L217,40
Contas -Ie Coinpensaçâo

Titulos Caucionados

CortuillB OxlIralflo' U V� Ua s.
AssembJé�a Geri; I Orclinaria

IS.273,70

Depl'eeiaçüe::;
,

, iI sobre m�-quin[ls
2.006.188,80 sebre imóvtÍ€: .

. Ifobre moveis c utensHioa

I .

,

"

,

'

I Pl'Oíh�to. (las ()peÍ'iH;ôes :-·'hH'iab
M�rcadorIas - lucro bruto v{'rH!cado
nesta conta

Renda�

Dividendos a J)istdhuit'
30 fJíO dos lucros a distribuir aos

.

acionistas
'

na

, .588.9S3,90

404:592,50
12.6B24,)conta

Alugueis s/Preditos-saldo

,

,ConstHni(;ão de Resel'YflS

,

e ]iulldus IjJ8peejai�
Fundo,. de Resel"va�saldo do 'IucTo
liquido '

fundo para Aumento' do Capital

, .....

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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26 - L· 44

·Ouilrta-faira _. ás 81/4
\;'o

Acham-se á disposição dos 8111'8. aciorristas, na séde

social, C8 documentos a que se refere o art. 99 do De

creto-lei D. 2.027 de 2li de Setembro de 1940.
Blumeuau. 2-1 df\ Janeiro de 1944.

, .

A DIUETORIA.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,c I 'o A O' ti 1 lOs Estados,Unidos na Vanguarda no que'�
Df,8 LUHENAU " ,lI Washington ��:c!r:�n��rl:gn�o p�c���r:uet?����!� cairão no ,"'n-

.. '

.

'

. Americana) :..._ E' ,Ínteiramente nos canhões sã J quasí. íi1niitadas. FO, sem causarem climas .de t'S�

A 'M-ajoraçâo do PreçoO do Café ;l�::�V'�I�llq�.nh�� ;o.I;�:t�S C�l�:; de!:e�'e�ent:�n��Ül����i�:: ������. pe:i�l:lg(�:::� declarou Q �;e\1��

fi de Lombardear Londres com que a arma secreta nazista, da ral Campbell que esse gigantes-
.'

enormes projeteis, desde a costa qual tanto alarde tem feito a pro co projetil não poderá .ter a f6rt'

RIO, - - Como é do conhe Prometeu aos torretadores se um desafio, Foi para aea- francesa, a mais de cem milhas paganda gormanlca, é um enor-
ça destruidora descrita pelos'

cimento público, os torreta- que seriam tomadas provi bar com, essa situ�ç�c: que de .dtstancla, declarou o' major- me canhão foguete, que os ale- jornais nazistas e neutros.

dores de caíé alegando que deneius afim de que os pre as autoridades . pollciaís re- gel1Bral Levin H, Campbell Jr., mães esperam utilizar contra O valor dessa arma .seria prin
a venda do produto pela juizos do mercado .ínternn solveram tnrervtr, .ey�Je mes- chef€ do Departamento li� Ar- Londres e nutras partes .da In- cipa lmeute ps ícologtco, por seu

tabela em vigor lhes caUSIiVP fossem cobertos pelos lucros mo u� delegado auxilíar con- tilharla do Exercito. glaterra. COlTe 11l'eS1110 que a efeito moral, similar ao do Big1

grandes pr« [ulsos, resolveram de exportação. 'Enquanto, po Iereneíou co�, o
_

Coordena- Como o homem €'ncarregado granada desse canhão foguet-e Bertha, com o qual os alemães

aumentar O preço do produto. rém,. não se resolvesse o as- c'!�r da MObll,lzaçao Econ� de experimentar todas. as novas pesa 12' toneladas e mede 45 canhonearam Paris de uma dis

Haviam mesmo anunctado.que sunto, dessa ou por outra mICa. fi respeito das provi armas entregues ao exercito, ° pés de comprimento, podendo, tancía de 75 milhas, na guerra;

O café seria v,endido com

1
qualquer íorma, os torre, fad·)·

dencías �. serem adotadas general Campbell afirmou que pela torra gerada com ii descar- passada.
um . acrescimo de crs 1,50 res teriam de �ende� o café com J ela.çao ao caso. . as possibilidades para o empre- ga cio acido nltrítlco comprimi-

por quilo. Entretanto uma ao �reço d.� 4 _cruzeIros..
'

+_ .._+_+_+_+_+_+"_+_+ 0+-+-.-.-+-+-.-+-'+-+
do, arrasar uma area eh: 20, Até agora, concluiu o general

portaria do coordenador da Diante dISSO, os torrefado- milhas quadradas. Camphcll, os alemães produzi ... j�
Mobilização Económico adver res não tinham mais nada a

EL.LI·NGE·R'. Bt '. elA.
Se os alemães díspõem: real- Iam muito pouco no terreno das

tíu-Ihes que não seria permí- fazer. Mas, como sempre a- .

mente dessa arma secreta, .de- armas secretas,

tida nenhuma msjoração nos contece, encontraram um clarou o general Campbell, sua' Além disso, já temos .em estu-

pre(.!os de generos rtesuuadoe meio que, segundo acredita' pontaria será muito duvidosa, (�O vários metodos que rnduzi-

ao cônsumo da população. vam, daria resultado. Resol Rua 15 de Novembro, 588 - fONE, 1201 For exemplo, poderão atlrar con- rão sensivelmente a eílcacía UU3

Frisou mesmo que medidas vetam reter o café. E hoje tra Londres, mas nunca .acerta- avíões-íoguctes que foram; e111�

drásttcas seriam tornadas já não existia o produto na Maior sortimento em :
rãn num objetivo definido, corno pregados pela prim..tra vez com

contra OS transgreeeores .da cidade. 'A "falta do café alada a Westminster Abbey. E, rnesmo algum! exíto contra os \t10SS0S

determinação, mais se acentuou nos baír- Perfumarias, EspedalitltLtles furmaceuticns, fazendo pontaria contra Londres, Lombardeiros.

Os torrefadores ros. Os estoques como por Drogas e Produtos Ohiuricos.
não se conformaram é reali- milagre se evaporaram dOM U

zarem . varias reuniões para ármazeaa. As torrefações não LAE;i.ORATORIO DE ANALISES I DR AFFONSO SALJ:"U\l1
discutir o assunto, Depois maís forneceram o produto .

.-.

de longos 'debates, levaram aos cómercíanres. Alegavam .-.- .• - •.-.-.-.'='.-. ...,......0.-+-.-+-+.-+-+=+.--+-+ .

Médico EspeCiaus�ade:,��enças de Crianças

80 conllecimento do ministro que tiveram de reduzir a

A
-

de M-
-

t d G Consultorlo: Rua Ií de fever�ir(1, nr, ? (ao la.do da

���s�*�d� is:� Ds�OaSaa{ae���u ��o::J:opf���z�:� �������� V1S0 O nus ro a uerraj p�.eriCUltur� : . .R�gime�·alimentares::�:ç��il��:�c:re��:lto - ãvíta-.

porque' -o coordenador da se então, uma situação que
I mmoses � SIfílIs mfantIl e do adulto.- Ma.m:has e Fendas em geral.

Mobilização Economico mao, ame Qava tornar se mais gra- --o--- ás respectivas famílias ou 1** '"� = ilm'tI!!! mm _,

teve o seu ponta de vista. ve, Podia mesmo considerar· RIQ-Q ministro da Quer· responsaveis ou, na falta IC
.

ra, assinou um aviso deter· destef:, e.Qcamir:hadas 80S. r o n I c a S o C ai a I
minando que as praças que estabelecimentos :hospitala-I I
passarem três mêses ba�:x:a- res civis, de preferencia ofi-

dps em hospital ou enferma- ciais. Excetuam·se as praças Ani\Jersarios'
rIa para trátamente de saú com vencimentos e vanta·

de, deverão ser im�diata e

[gens
dos militares do 5xér

definitivamente licenciadas cito ou que já tenham direi
do serviço ativo e entregues to á refórma,

EX

.

À . aceitação
tários

A /Sra, d. Alice HeJ'in,q, pres
tigiOSfl fIgura .de rar08 dotes de

I
capacidade industrial em, nos/So

mefu.
.

Assi_stente do Prof. David Sanson (' }7- ') 51', .L!!1·cüio Wll!lllé1", cs

Espeeiàlista em doenças dos olhos, ouvidos. nariz e garganta.

I
f'orçado tesoureiro dct ]J.i'e{eltura

Consultoi'io modernamente instalado em caracter permanente

I
�f,

..

l
..

" ,,' ',' ,nesta cidade á
1 unte/pa

.

e pes,�.oa m1uto eistl1Ull

Rua 15 lie Novembro, 1393 • (defronte a<;l Hotel Cruzeiro)
da em lWISSO melO,

Operações nos'Hospitaés • * ....

______. -------- mm.. ;.� �

D
..

I t d Casamentos
.

lspensa ( e I)aganlell ,o os Contraem l1upâas hoje:
"-J A sn1'ta, .Matilde Prebianca e

•

O d 1'···dI·· o SI'. Claudio GocÚich,
J 11r s· . e c IVI . as co OlllalS - GO/n Cf exma..�m·ta. Trai·

Foi aprovado pelo Pre-] ros adicionais todos os 1'e8-
tl'1Ules TerezÍll rr'ahle, distinto

,

d d R bl
elemento social e (ilha ;[0 estima'

d I
SI ente a· epu ica o pro- ponsaveis por divida3 colo- do easI11 Carlos Wahle e e'1.'Jna,

e vo un- jeto de decreto-lei da Inter- niais,' desde 'IU8 liquidem sra. Minna . Wahle contrae llUp'

E·
yentoria Federal que dis-; os sens debitos atrazados das lllje o jO'1:em e jJl'Pstiqioso

�VerCI"tO, pensa do pagamento dos ju- f dentro do prazo de 90 dias. industrial RaU' Qtte, A cel'Ímo.

� _
nia /SerlÍ intima servindo de tts·

RIO- Em radiograma diri- ções quantl) a ser ou não �-.-�--+-:+-,+-+=-.-+-+ N;v�s·--�xyg-+e;."·n·Cras+ tenwnlw8 08 pais dos naicos.

gido ao ministro da Guerra, reservista o candidato": Comlssao de Ab s
I

o comandante da 5a' Região Assim, pfJderá s�r aceito
•.

a -

fiscais para os que 1 _**:+:
MUita"!', sediada em CurHíba não somente reservista de teclmento do -.::;'st I E f
consultou se podem ser f:fcei� la' 2a' ou 3a' categoria, mas

1J
"

a-. pretendem deixar n ermos

tos como voluntarios, de a- t"mbem quem não o seja ou do de S Catarl·.na o território Ha al�u.ns dia'I está acamado

cora0. con: o aviso n· 18, de quem já esteja sorteadoe· .
lU Hospital Santa Lmbel, o sr.

5,de JaneIro corrente,

reser-lconvocadO,
O

vOlunta.rio q,ue
O Coordenador da Mobi· nacJonal Frederico Kilian, Escrivão de

VIstas de 3a' categoria ou voo não for reservista de la' ou lização Economica acaba de RIO 24 _ De acordo Or/ilos e Feitos �a Fazenda da

luntario� de la' praça. 2a' catEgoria deverá ser ini. criar a Comissão de Abas- .l' . .'. �
Comarca, que alt submeteu s� a

SolUCIOnando o caso, dt'- cialmente iIicluído em uni. .
.

com as novas eXlgenc18s uma operactw cil'uJ'gíca,
clarou O titular daquela paa dade não prevIsta pára fi or- t�C1m�Dto do Ebta�o de Sta, fiscais, ninguem mais dei-I'

>

ta, gaJ. Eurico Outra "que o ganisação da Força Expedi- Catarma, COrLposta pelo In- xará o B1'�sll sem a prova
-� �--��_......._"""",'

aviso citado não faz reshi' cionaria Brasileira, terve�torFed�r�lnoEstado, de quitação com o imposto
.

Dr. Ornellas Junior
+'--+:-+=+-.-."-+-+-+-+ o +_._:._+_+ +_.�+_•• PrefeIto MUnICIpal de. Fio- de renda. Esta exjaência Cirurgião - Dentista

� I r H I r L'- O· N rianopolis, Diretor do De- fiscal não atinge so�en te Diplomado pela Universidade de Siío Pi111lo

[... ",. .. L
. partamsüta das Municipali- 01::1 bicasileiros, mas os es- CONSULTAS DlARIAS - das 8 ás 11 - das 14 ás 11,30 - das 19,30 ás 21

dades, Diretor do Departa. trangeiroE dé qualquer na- CONSULTORIO á RUA BOM RETIRO. 14 - B LU M E N A li

A Expressão max i ma do 11?-ento Estadual dewEstatís- cíonaJidade, Segttndo novl)s

,

.• tIc� e
_
represent�nte da As- informes proporcionados pe-

Cham pagne BraSllel ro s�Cla�a� O
..

omerClal de Sta. la Divisão de Imposto. d,e
.

Catanna. Renda, as mulheres, soltel-
..�-+_-;-ft-+-+-.- .-.-+-.-+-+-+-+-+:..:..-.-.-.-+-+-.=-+.-.-.-.-.--.�+-.:+ 1'a8 ou casadas, não estão

isenta3 dessa formalidade,
De outro lado, 08 que

tiverem rendimentos não in

cursos nas taxas daqnele
tributo, terão que apresen
tar a respectiva prova de

\isenc;ão que S61'& fornecida
mediante requ.erünento do
interesl:lado àquela Divisi:tO,1

Fazem allot-; hoje:.

t Faledmentos
I Dia lU do concIlte, /;rleceu ('om
I 71 anos de idmle tt 81 a. d. J11a·
tilde lIu8chei',
-Com apenas 2 'anos de rÍth�

/,aleceu dia :.:0 do corrente, tt

menina AUl'ea j!.ln!'ge/'.
- Ontem faleceu com ;]·1 ((11O,�

de idade, a 8/'a•.Mimw SdlJlei�.__
der esposa do sr, Emil io Sdwei. li).
de!'.
+-+-+��-+-.-.-.-.-.

H. Yle�eI & CiSo

Dr. Arminio Tavares

Em sucessão á firma Hart- .1

\vibo' "\Veber foi ofO'anizada, . b

nesta rraça uma filma eo

mereÍG"d sob a denomÍllc.c;ão
de II. ""\Véher & Oia., eOil::;

titnida pelos Surs. Hartwig
""\Veher e Max Meldola.
Esta firma se ocupará do

mesmo ramo de Represen
taçõe,s, aCrf'scentando ainda
o de Comi::-.sCie3, Consigna
ções e CeDta Propria, ten
do já sido registrada na jlm
ta Comercial do Estado.
Aos 8ms, "Max, lUeldola

e .H, ""\Ve1}01' almejamol:l U:-'>

melhores €xitos e agrade
Cel1lCJS a con;.unü:,açUo.

no

'

..

y

PA R A -F E R I D A Si)\
E C Z E MAS!
INFLAMAÇÕES!
C o C E I R AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

B1-tRAMORTE
mATADOR 'OE BARArA5

BARAWl()RT.E

CpntGdor-i:\'tuário
AfONSO ODeBRECHT

Diplomado pêla Academia de Comercio do Rio de Janeiro,
.

Com longa pratica pl'Oficiollal,
A C E I T A - Escritas Avulsas. Balanços e Organisações Comerciais.

Rua 15 de Novembro N° 1464 - Fone. 1450 _. Nesta Cidade
mm:aas

..

o. sabão

"V·
..

'

E'· I·d d "

> Jrgem specla I a e ·

,

'Cll. WHm INDUSTRiAl 100NV!m ,Marca Reglstradal
'

,
sua

.'

qU'alidada desinfectants
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




