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a situação
divisões

das
nazistas

,

Moscou, 15 (A. P.) ._ Despa
chos da frente de batalha anun

ciam que é desesperada a situa
';[:0 das divisões nazistas, que se

acham cercadas 110 bolsão ,de
Skola e Kvor o. Prosseguindo fu
riosa batalha de aniquilamento

das tropas germanícas, lendo
fracassado totalmente todas ten
tatívas do Marechal Von Mann
steeín, afim de romper por qual
quer meio o anel fatal, onde se

acham. errvoh idos aquelas forças
nazistas.

.

.ri

Onde se fornece As tropas russas

energia elétrica visam conquistar
. Porto Alegre, 15 (A. 'N.) _

1�:r· •

R .

.

[;'811t1'o de breves dias .será ini-I [\j"IVOI'" og
c íada a perfuração de .uma rocha

I
---------

viva para a construção d0 um: Moscou, 15 (A, P.) ,- Anuncia
g;'ande tunel, destinado á Ch;5< a emissora desta capital que se

.

viar o curso do -rio Santa Cruz estâo travando 110 momento \fe�
para o leito do .rio Santa MéFL1, rozes combates no cotovelo Ida
onde a Caverno Federal está fa- Dníeper oriental. As tropas rus

z'c:ar1o grande barragem para 'o sas estão efetuando manobras
ardÜ'. eí'an ei,iG hiLo� L t icl). envolventes criando grave situa
Com U'S,r� potencial será forneci- Ç&O para as forças .alemãs e Vi-jdo ci.ergia para uma vasta zona s;li:do. conquistar u Iortaíeza de
produn l'l! deste Estado. Krivoi-Rog. ,

.

a
batalha no Dnieper

Moscou, 15 (��. P.) == Â eruissora desta capi
tal anunciou que com o avanço sobre a cidade
de Pskov, está' se iniciando (1 batalha pela, posse
da Letouia e do Golfo de Riga, batalha que pro
mete ser urna das ruam decisivas da guel'rn
rnsso-germam CEt,

Feroz a
Moscou, 15 (A. P.) - Anun

cia-se nesta capital, que Os .ata

ques levados a efeitos por uni
dades de tanques na curva do

Dníeper, foi excessivamente Ie-

roz. Par-ec-e que o Marechal V011
Mannstein, não se preocupou
com o numero de homens e ran

ques que a empreza lhe cus
tasse,

.-.-.�"",..-.-+-.-4'-"-� o

O acôrdo brasileiro-estad�n� ... Apreensãodensa para combate a malária -

estoque
Rio 15 - As autoridades

nU-I!
clhiduos José Augusto Cardoso

mínenses estão aind.� elllpanh�- \ José �err�ir� de A.ndl��de,. além'
das em apurar devídamente G LO subdelegado do '!U Dístríto de
rumoroso CJSO do sal, que esta- I S. Conçaío, Oswalrln Luiz, acusa
va sendo negocíado no regime I' (;0 ,cl� estar acu,:npliciado com'
c[o «mercad I} negro». AgDl'EI:, ara OS GOlS fuucionarios.
lam de ser apreendidos uov e mil Falando :':01::1"::'; o CUSO, '0 coro

sacos ele sal, parte em um arma- nel Agenor Barcelos Feio, 'secre
zem da rua Visconde do Uru] tario de Segurança publica 'do
guaí, em Níternl, e parte; em. Estado elo Rio, afirmou que con

outro prédio da rua Floriano ii-mará ii campanha conün (Is

Feixo:o, em S: Gonçalo. Toraml exploradores d� bolsa do povo,
presos, em oonsequencía, os in- , axnrobando na ocasíão a'ronduta

..... ... ... 1 do suo-eeíeaado 1:10 tIl) Distrito+'_+'_ •._ .•__�-_.-_+"=:Y;-_"".-'� o u �_! �!.tU r

I de S. Gonçalo, já destítuido da-

ROmasob novo I quelas funções. Acentuou ser

bcnbardelo aliado] profundamente Iamel1tavel que
� - - 'VI '""" I"". -- uma autol'idad<e policial estLrnes-

Londr'cs, 15 (A. P.) -- A r::tdio
I

é:e envolyicla em manobras 'des
de Rom"t informou que a capital sa espécie, quando devia, 'por

�-w:-��.-+.-.-.-�-.--.ey. da ltalia foi novamente bombB.r� Slla funcão 8'er cUn1u:ridora -fiel
d_.eada na Iloüe passada. das leis

-

e um def-e_llSÜr dos in-

nem-dS'l\Q.I"'r.n.d1iilll'7ad��
_

I teresses d_o povo contra a: g-anUl1ut.ir l!.�U.:;;:t ti u ��lllUQ.;;;:v· .:-.-1)-�.--�.-.-�-�_-�-� ., .,'

�

f>
._

"

,� '.
I QCill c�os negQç.���·n,?s ln��S_C!Uplt'll

funcionarias da Estrada e rep:e- !em Leningrado futura cidade UniVeTi!W Ilos��_:_<;-'"�.�1>__:_�_�_+_�__<t>
sentantE'S da Imprensa qu-e Vla-

't ,.. ....
a-' n"". i i �

.

_

jeuam 'em trem especial que par- Moscou, 15 (A. P.) :- 'Infor� Si ana enli �. r .ad,hO i Quantos alernaes
tiu ch Estação P,edro Segu;ndq mum óe Leningrado que foi oH- São Paulo, 15 (A. ,N;) - Se1'<.l r,e,..·-f�m Il"%t"'" Dn��p�1I"

_

até o Parque dos Afoíl1sos. Em! rialmente relf�lado que morre- {omemorac1o bole com significa- �,� t,l!;, � i..." � fy vil

gento Ribeiro o C0l1lYp,,1 Henri- ram 5 mil pessoas .e 15 mil ou- Uvas festividades 'Ü cinquente:" l\loscou, 15 (A. P. - A radio
que Font�nd�'�, Diretor da �:KO!.n t tras f.lcaram rerida� em 'Conse- �ario. ele fund,,:ç;'!o da iEtis�Ia Po�

! em�sbora de�ta capi:al a.um.a
da Aero.nalltlcu, com uma comI- , qU'enna do canhoneiO a Iq1,_H� es· li ecmca de Sao Paulo. -,rdarcan- I que ha mOilVOS para s,ô acn;d!�
tiva de oficiais saudou o D.ire- ta cidade esteve submetida \pê- elo esta data dev 3rá ,.S'3:1' f,"ito o i t:::1' qU8 10'J ou 150 mil alemilC:;S:
tor da Central, em nome do Snr. las bases nazistas antes -qu,':) a la.nçan:.en�o da pedra hmdamen 'ori;:iuariamenle c-ercados na

Salgado Filho, Ministro da Aéro arca s-etentrional da frente ,prien tal no Insütl�tQ Butantéll1 \da iu- I ctU�Ja do rio Dnieper não restam
nautica. tal 'fosse limpa de linimigos.. tum cidade universitaria. i mais do que 50 mi:! h0111�1;S.

.

.
. .
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Rio, 15 - A respeito da par
tícípação direta do Brasil 'no es

forço preventivo que se desen
volverá na Afríca -do Norte, o sr.

Fabio Carneiro de Mendonça, di
reíor da Saúde dos Portos, 'a
quem coube estudar e solucionar
° transcendente assunto da parte
do Brasil .declarou o seguinte:

«Já s'� acha coucluído e aproe

vado o acordo firmado entre o

Bl�asil '8 os Estados Unidos sobre

Io serviço de expurgo 'dos aviões
que viajarão da África 'para o

Brasil e vice-versa. O obj€ti,"o
principal do acordo é o sanea"

UOl

f+ C�
Rio, 15 (A. N.) - À; direçãó 1

na Estrada de Ferro Central do
IErasil inaugurou na manhã 'de

i o "e, mais um trpdlO el�tl"ifica'do
Cln' SUélS linhas, em óbedi'C!KÍEl
as diretrizes traçadas pelo Pre
sidente (ia Republí-ca para Q me,'"
!!;oriJ. das condiçües de

trans-lJ_:orV) da população ,suburbana.
O novo tr'eho t'letrincado com I
inido na estação Bento Ribdnl!sen'[rá ElOS moradores do Íl{)voa-

[�o (:Portug;:J Pequeno:.), além do
pessoci elo Parque da Aéro'nau
!ica dos AfCJ�nsos ponto terminal
da linha. O S2U movimento dia
rio é Seis mil passageiros que se

utiiizavmn ele transportes ti va

rar. O_ ato inaugural teve a pre
seça do lVIajor Alencasíro Gui
marfes, Dire;Ol' da Central do
Brafií, do representant� do

Ge-I11'e1'él1 Me.ndonça Lima, Nlinisíra
da Viação, Eng,enheiros e outros

'rentaralll boloãO
'" Kiev;romnBr o

1
da

morreram
,-

Mosc:>u, 15 (A. P.) ,- A emiíi

[(i ,'a üCS1a capnal cllVlJlganclo
üe�l�,acho?J de· fre'1te d�:! ·batalh?,
diz

�

que uma u"lidade das tw-
1pE'S "l':mãs que t�'1lO romper o
.

cerco ele aço "10 l:81são de Skola,
foi isüIada ,en�lo sido morto até
o ultimo Lomem da refe,rida urei
dac�e nazista, ·em numero sup.e
rio:r a mil.

ijilléda de
Grande.

{;ontinúa forie
calor no
*** I

ta dizer que- mesmo 'ém, toerras'
Porto Alegre, 15 (A. N.) - Ditas como 'em São ·Fra:1CÍsco de

Forte onda de calor está asso- Paula a temperatura foi _.além de

lam!.o a Argentina e UrugUai 32 graus. Anota-se ainda ,que,
L0111 forte penetração no ,inter;or ners;:;",ctivas de chuva são pau,

desta Estado.' No dia \de hont'�m cas.· Felismente nesta capital ;0

registrou-se tempa-atma maxima
•
termom€1rO .não .tem ido além:.

da 41 gnms e111. ,santa Vito�<ia

31
de 37 a ;]8 graus. INoticias d,: Ar-

.41.5 em Taquari. Itaq.�i,;,: Taq�Hi� g.e\1tina. db:lll que na _�rovl�c�a
fil. Para ter-se uma .ldel'l dE! w.., de San,a Fc a .tE'mp'era�Ll.ra Cl1,,�

teasidad-e- da -onda de :.c.alor, bas� gOl! a 41 gmus.
'

-

.

,?-+,:_�__:_'�:"::'��:•.-�=,4-�-$ o �-.��-<t-�-"-.:�� �- ....-�

trech

Atividade
***

Argel, 15 (S. E.)·- 1-�nuncia
a U;nited que o ',alto comando
8liado comunicou o s'eguBnte '(0*
umuicado: Nas úp·erações terr�s
tres nossas forças continuam
ma,nt'endo vigorosa pressfio con

tra as linhas inimi.gas I,nra frente

principal do 5° Exercito le cate

ça de ponte de Anzio. Pros-egue
COlll violencia a luta ,travada no

mento dos campos de aviação
11a Afríca, a fim de in�p'ed(r a

existencía de focos de mosquitos
transmissores damalaría. Os ser

viços já estão instalados -DOS' pos
tos de Dakar e Akra, na costa do
Rio de Ouro. Os médícos brasi
leiros trabalharão, ali, com :us:
autoridades norte-americanas, e

nos portos intermediários. Tau- I

to os aviões de guerra como 'os

de passageiros, sofrerão O expur-
go. _

For íníermédio do Mínistérío

de vultoso
ele

irellle de Cassill0

do Exterior, o Comité Francos
de Libertação Nacional pOS�15'3 ir

disp'�'lição da Sande dos POi'"
tos do Brasil, para tudo facilitar
aos médicos brasilelros ora 'des
tacados para servir na :Africit
Ocidental Francesa.

seiOr de Cassino. Foi �repeliC:Q Uos que agiram protegidos ,pOll
um ataque inimigo de ..reduzidaS! Cdças. Foram submetidas a 'via
proporções na zona de Anz10. len,os ataques as in[)jernas·cida
Entrementes patrulhas do 5° d es de Brescin, Ferrara, ,lVIc,,\nte ,

Exercito mantiveram-se Bl11 con-
, V'eromt ce outras.�;:,j.rmllt2m:mnen I

tinuas atividad'es na frente de ha I te lombatdeiros medíGs ataca- J
talha. Nas operaçõ'cs aéreas de 1 ram os aérd,dromos de Peru[!Üt!

t II d' t
- .

1 � t ·.o"f· .,>: � \'<"
-

1 �. -

r ro.- _....., I -;".... i
[:la ru ; as uran <e {) c la ue "o!"! '?m � LI, ÇlL 110, €.nqltatLO ·�a,.d" .'_ O�LL� i
foram atacadas as comunicàçõ�s bardeiros aturaram Enhe,s de co-- !
ferroviarias .no norte da Italia municações i,nimigas, ciepo�itas I

pelos bomba1!deiros p'esa(�os alia. Ile atu8tecimen:os, transportes, j

lllsnau,
! I ,_o Na T'eia: A Iuxuaso e 'di

namica p�Iicula «Gentil TiraDO:;
em Téc\1icolor. Com Robert Tay�
101'. Brian DOtlloevy e MQry Ho'
ward. II) N9 Palco: -:- Ultimo

espetaculo d'e tiCurtiel>l - O ho
mem de demonio. l\ota. _ Para
a com:Qdidadle do publico, e. a

pedido do m�s'mo, a platéa será

nUll�18rada. _ As poltronas já es

tão á venda no Cine' ·Busch. Pre
ços; Platéa Numerada C1'. :;:; 4,00
- Ih e Militar,es Ck. :j;ío 2,00 -

Balcão Cr. $ 2,09 - )/�: e ,milita-
ms Cr. $ 1,50. ;-

0,''''-_' .�·ll,c-_-"','O-f'". C"tl ',. 'lilL ''''-' � ',1 _Zi.<;l h.

(I ·N·T "'-1'-''''.4. t."��' (t.

HeÍsinki, 15' (A. P.) ,- Forças
russas ausaram 'enl varias pon- I

{.os o rio Na,rva, i'estabelec'3ndo
uma -cunha nas linhas �alel11ãs'
eDtre- o Lago Peipus ,e o Goub:

. da Finlandia. E' o \qu:e anunciou
um despacho de Berliln ipara '2S-

ta capital. . _ .
_ ..

_ ,

aliada na
comunicações ferrovias e navios
sur:üs nos portos. Outras -ríor�
mações de aviões de cáças ma:n�
tiveram_ �e em S8fViço ds patru
[La 'de rel9'lhecimi.'ilto Da Ír<õ:nte
da costa cÍ<1 Dalma,cia, c1tac::;!LJdo
a naveg·açi.:lo inÍlTüg�I� r<ü t.ral1�_"
curzO destas opera;;éie5 for"6nJ;
de;:;-�ruiL:_os 15 aviêe3 i!líJJúgD�'
cOnil'>l a perde. (L:; un�' :só caçü
aliado.,

Df. A�olfo
.

Konder
+:-.:- .�+:-+:-:.:- ..�+:-+-. o .-.,-.�_._..-:..-_.:- .EE�.- t-.+. ..-+:- .•.�.-.-+-�-�-�-� c �-�-5Zi-�-.�-_$:-.4t=�-��§,

CD!'�di� deS,c�e� � h� Congresso
mem d-enl{)nio que empolga 61n-

Vitória
Transcorre hoje o aniversario

natalício do brilhanióe conte.rrar
n80 dr. A'dolfo Konder, figura
d,,,, incorisideravel valor em nos

50 Estado, já pelO pr'estigio do
sua frutuosa adrp�nistraçã{) na:

presidencia d-e Sta. Cafai-ina, já
pelo valor politico de seu 110me

entre nós .ou a sal!dad� que traz
o seu sa<Uo convívio no Estado.
R�idindo -o dr. Adolfo KOB:-<

d'er, atualmen4e' na Capital Fe-

=rravada violenta I Fixados os preços dera!, á Rua Barata Ribeiro, 359,
.

para lá lhe enviamos os nossos

batalha em Arakan I de livros escolares melhores parahens e constantles

��ova D;elhi, 15 (A. -P.) -! Sf.o Paulo, 15 (A. N.) - O cDi_ \"otos de felicidades pess.oal.
Está sendo travada encarniçada-I retor elo Departamento de Edu.- +-+-:+:-+_-.-t--+-+E"+_-+:-4>
batcllla em Araka,n, ínforrna-,-e caç[o [125fe Estado, det·ennii1:Ou
(lficialmen1€. A desp:ito :los'\jo I (�U� fo0ssem fixados os pret�0s. Avança. sobre Ro"",
1'2\1105 choques a sltuaça:; -nua I ciOS livros ,escala'res de 4 a ti '.

-'
.

f:e:lte sinai.:> de alterações prd: I Ciuzeiros, compr2elldt'ndo-se as I ma . o 6- Exercito.
fundas. Os íapoJ'es�s e�tão 'co· cartilhas primarias e livros até

lileçando a mostrar no cançaço. .o 40 g1"'lU. I G. G. Aliada. Argél, \16 (A. P.)
I - nesoa-chos de Napoles 'ãnun-

��fr�Ô-��4',,��'•.?<I>{9>·��ij}';;'<>��·�® o @Hl�,������q,��.<t_<t>.�����_:.'t.•':'<[�lH® riam que 9 5°,Exercito retomou
-""""- -

.�:. T'j_-·n-{'Íp'}IY'I �l, Ji'l'1 "i 'l-j'fl ·j�"<l)r·i"·"lt-l', àef.en1ttvamellt,� '" lnl'ci"'tI'''a_ao!fi ng'·7.���n . _�_,l.�<-". ,_ .,,1._'_ <�U .(L ,_l_. .. _'--� ...." v

1'1 -i�U"-;"i1aá nJ
.. i _ ';. "[ q'''',�', iré); ·VI)T";.;'y'rI T T;� longo da estrada Anzio�AliriJia

�"""'� liC:lu - hl'_'"_',:;__'lli.'<.. · ,_;'•...'_,_l_-, .'.ã. .JJ...lt:J

--I renidando o seu avanço -'Sobr'�
��>i.�·-t>wé'é-�����*��-������0 G0�(���":�:��+:1ii'_��:@�++='t.;{t-§,€ .

R�mn,
.

* * * o seguim€: ,IA !lOSSa ..atitud;; 'é d_,e
Porto AlegrE', 15 (A. n.) -

, luía co:1tra o nazHacismo, luta
E.

'. ',' I -

ncontra-se aqui o umverSl,ano i qL:e nas empolga nest'3 momento
Genival Santos qt'-e com DU�;_l!S \ decisivo em QU3 se motilisr"m:
<:oIegas da capital uo pr:llz e (_u i ',:](los os reCUl'EOS e todas as fúr�
União dos Estudames d2St:� ,t:s- J çetS dq 110550 paiz .afim. 'de aUe:

tado' repres'3.i1tará o Brasil no'! possamos derrotar o inimigo:�A
COl1gresso da JUVE'ntud.e P2la Vi- I represêilLáção bi'asil�ira de es
toria a reunir-Ee em ,Mont'::ViJ2o·1 tudaates aquele Congresso conti,.
O universitariIJ Genl\ Dl Santos,

I nuará amEiuhã sua viagem para
falou a imprensa RCf€SC2ntando Monlevideo.. •

.

�-.-.-"+-�-.:-�--.�-.--:. I) t;...c...+......,.�-�-�_$_.'!>- :+=_�_�

Tanques pesados 1616)qUH��i;5'""""'-f�;;;Mi:
contra tanques !f,jlH��l!t@� � �1��iáff1h�

pesados
Zurich, 15 (A. P.) \- ,Tanto os r

alemães como os aliado" 'estEa
usando tanques pesados; llU \éa�
beça de ponte à.o 'sul d� Roma,
AnunCiam fontes auloris1das i
eixistas. I

Washington, ,15 (A. P.) .:;--- o.
Secreta,rio da Marinha, Frank
KQOX anunciou hoje, que la Gran
Bretanha e DS Estados Uni:iop,
int'ensifk:lram () blaqueio sobre
o transporte de mer,cadorias (pára ��

Alemanha por·via maritima;'

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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E d fi t G I
')I �aco saber que �"teude", '"

."'- ==- , ... - sar-s.e Edgar Paulo MueUar
.

VENDE-SE - uma bomba e 'Ursula Baumgartem, .EIs)
"Hlndelmaíer", dupla em es- natural deste Estado aaseido
tado quasí nova. Intormações: aos 2 de março de 1920. eo-
OUo Wílle. mercíarío, solteiro, domtcílí-
--- ado e residente nesta cidade

VENDE SE MQvcis .

usadOS'j filho. legitimo de. Leopoldo
Informações: Hotel das Pal- Mueller .

e de sua mulher
uretras: (Nesta).

..

.. Marta .l\t1ueHer; Ela, natura!
. �----

',

deste Estado nascida. aos 17

·VENDE-SE.: Uma padaria de janeiro 'de 1925; domes-
meeenlsade, produãoç ttca, solteira, domiciliada e

díería Cr$ LÓ�'O,OO, situada no residente nesta cidade, fílha
. melhor ponto (fa cidade; Um Iegítíma de Hermann Baum
bom cavalo de montaria; Um gar ten e de sua mulher 're

forno eletríco, domestico R. reze Baumgarten.
E. G. 220voH; Uma bicicleta Apresentaram. os documentos
Duerkopp, �m otímo e�tado. exígídos pelo" artigo 180 da C(1..
Informa çoes: Rua 1D de digo Civil, sob no, J, 2, 3 e 4.

Navembto, 20. óvl Si- alguern tiver conhecímento de
---- existir algum impedimento legal,

VENDE·SE: 1 Cofre Bernar- acuse-o para: -fins de dlreito, E.
dini n: 1 quasl novo; a pro para constas e chegas este a�
va de fogo. Preço de ocasião. couhecímenm de todos, lavro ô
Ver e tratar a rua 15 de presente para ser aííxado no Iii..

Novembro, 1·043, I' andar. 3vl gar de costume e publicado: pela]
----

Imprensa,
.

'. . ;

VENDE-Sr! Um dormitario
completo, moveis e vime, Blumenau, 14 de fevereiro 4419
camas mesas etc.
Hotel das Palmeiras, Tele-

:
.

.

.

GOi
•

'; ViCtol"tno Braga: -1

fone 1213 Nesta. Oficial do :Registro Cívíf. f
(!) .. oG-.]J;.+* <i: �••+:•.••:..{! lo @J

-

,.••@'
.

I�ra-se III Comp�1
i

Procura-se uma casa. situa-' Compramos Motores elé
da r:_0 centro da c!dade. Inf�J' tricos, usados, de 220 Y.
maçoes nesta redação, fone, 10·9 em bom estado. Ofertas

897.688,10. Y

PROCURA-.S-E=MecanicUS e á'Comp. e Ind. Walter
Torneiros habilidosos. Schmídt R/A..

I' Ordenado bom. Fabrica de -_.-...:.�! !
.

r '--i
20.000.00 Maquinas e Fundlção "Itajüí", COMPRA.SE á dinheiro
-

. I E. Hoffma�n em Itajaí, E.t. d� Pequeno terreno não muito
1.691.969.20' Sta. Catarina. 6V4. longe do centro

. !; i f ", �, ;" t Ofertas sob "Centro" fi
PROCURA-SE Uma es- redação . desta folha.

píngarda calibre 28 ou 24 3v2
em perfeito estado de coa- 9.·+•••••I.:+:•••:+:n.:.H�.�i-.•e

seÕr�if:� a Red. deste jornal .

Anunciem neste- diario. � .;

___ a ·�••�••-.· �.�.�H�

d����!:�::.;e:� ::r::�: IS;;�r�;;;-
(Zlmermann, 12.

" ."J.
PRECISA· SE. �e'" mechani·

11
Completo tcos, um soldador para apare-, Pronto ". .

lho electric:_o e um I�toeiro. i Decente'Infol'maçoeso na Empresa:
14a.1�o,80 1uto viação Catarinense. �'l fONE tt68
23.4/9,80 L�.

3"\'31 fi.. QUALQUER HORA I15.548,20
A J.

.

-

.

25.494J70 Aençao F. K_REUZER357,139,80 _. . .

. RUA SAO PAULO. 18
.

13,421,30 AnunCiem neste dlario. ' ���
13.760.00 I, .- .. - ..-ct-�- •..-<t�":-�·�".x .-.-o$.-.•-�.�.+.-,.__,*-."-�

-=�

�'-51Fabrica de Gazes �IBdiGinai8 üGreIDer" SI Ai

j
.

Pelos' Documentos em' q�e.s.lão, que mostram a situação a'

tua! clã SOêÍedade, os acionistas teem todos 05 elementos nece

ssarios pora julgarem os aios da Diretoria, achando-se esta, en
tretanto, á disposição para quaesquer esclarecimentos que forem
soliéita.dos;

..

. encerrado
A" i V O

em
.

31 . de Dezembro

'.p a s s i v o

Blumenau,
Pedro eh. feddersen - Direíor-Presldente
R. . Kleine - Díretor-Oerente

de 1943.

:"'.
.

-.

';, .•··Inl0hiliza.do .

Tmovejs e Bemfeitorias .

Terras. Rio dÓesfc'
.
E"sfaveI

.4ti1.125,S.O
1.22.o·oo�oo.

'.

583.125,80

25.924,30
k'l81.1n 2fL511 ..40

Não exigível
Capital
Fundo dá Reseí'va
fundo para garantia do ativo .

fundo para D'ev. Duv. e deineclaçâo
fundo idem Bârra Trombudo

Exigível á curto e a

longo prazo
Credores
Oredores Barra Trombudo
Debentures ....

.

Impostos á pagar
Juros á pagttr

.'

fretes ti p-sgar .

Taxap pensões á pagar
.

OraH�icações a pagai"
Bonifi.caçâo li Diretoria
Dividendo
Titulas descontados
'I'ítulcs êm cobrança

600.000, .. ,0
41.377,60

Ioo.ooo.oo
28.566 90
4.3:36.60
�

774281,10

I.....

·

Màquirtas
'

·

M.ovds . .

· M01reis Barra' Tronibudo
Veículos
Semoventos
.. '/, . Disponivül
Ciixl .

.

CaiXa' Barra Trombudo
.

..

lleailsavel'a CÚi'f�"� e a

lQngo '. prazo·
'.

Deeedores :. .

· Dev.edarc$ Barra Trombudo
Mercadori,às· •. '

'. . .'

Mercadorias $t;lj'ra Trombudo
Fabrica cnamt"ú's
Marcenaria.
ÓfIieina .'
Tiiu los á receber
Con fâs

.

de êômpensação
A çõe� caucicnadás
t····, :

r:'..

10"2;94'9,0:0
12.1�ot(}o
5,259,0'0

2e.tco,o.o
.2.Sõ(lt()!-) H)3.744,oo

. 46.321,30
·�oo.ooo,oo

1.440,00
7.369J20
1.823,10
1.837,60
5.000,00
12.000,'J0
6Q·Õoo,oo
162-.802,90 '

5.-350,00
;::;:c:: EEW

144.7�gJ70
. 3348.2,60
316'.7.24,20
'1-14.51"1,10

.'

ltAtwio
51.687;80
37.71:5•.3'0

.168_) 52 ..90
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

, 918.414,QO CauQão da' Diretoria
.

.

20.600,00
1]9t.009,20

..

.
," .. 'Blumênau, 31 de D���mbro dê 1"943

Feddersen -- Diretor Presidente
-

.

. .

r

•

. R. Kleine - Diietor Gerente .

J, KuglfJl' "c.. auarda.l;.;iviO.sfreg-.m. 34318

Demonstração' da c>onta de Lucros e�Perdas em

31 de Dezembro de 1943

Ja� COftvcca�io
ASSfimb!éia Geral Exiraord;nari�l
Pelo presente avia0 de com'ocac;ão ficam convIdtHlog

os 81'S. acionistas desta sociedade, para comparecer a <lê'
sembléia geral exíraordimnia. a realizar-se no dia 24 da
fevereiro de 194.4, ás 15 horas, no Teatro Carlos GOID!3&,
nesta cidade á rua 15 de Novembro S/O', para deliberar so
bre a seguinte ORDEM DO DIA:

-óS9"oo4,ô,2 a) subscrição do aumento de capital aprovado na lUl'
sembléla geral extraordümria de 2 de dezembro do ano p .

paSSado e reaHsação do m<:!sillo;
.,f. Klein!J - Direlor Gerente b) iH auntes de interesse geral dn sociedadtl,

Ouárda-Uvi'O"s/reg. 111"'. 34318 Btumenau, 5 de fevareiro de 1944.
. .

.''__ Dr. A.ODEBHECHTH-Oiretor·Pl'esiàente. 3v2
.

Pare'cer do. Cons:elho. fiscal �����,;�lon��a{��l'��::a�'lo°���:lifa�ll!�el�� 6����l1Ci�� gerem a

·-·�r·-·':b·'::-�-":�·-d�-"--C·'-+ x:·-�-·lr":l"··--�""";·l fi.Ã"_"'OS ahaix:o assínàdos; membr<l'.s do C(ll1Selho fiscal da
.

a fIca B napeos n B sa àl H •
.

' Companhia Indu'striaI e Comercial Salinger, depois dé examIna.. Blumemm, 28 de Janeiro de 1914 .

. do o balanço e oontas, reteren"fe"s 11:"0 exerddo findo em 31 de l"l. Kiesr.r BIJJMENAU
'.

'.

de'!embro de 194'3, reconiendam á assêmbleia geral a apro1l"aç"ão .

. .... .

F. Aml11.ann
..

..

'

dos' mesmos e demostração da conta Lucros ê Perdás, anexos,. .

.' '.
. J. B. SclimHt Assenl'biéia Geral Ordinár'ia.

.'

G) .,.·•••
-

·

••-.·.ex ® u+� l'••••:*•••+••�x êl -.·.·.-"'••-.-••-f"�.·'H;H·"'GX®�+f"*.t·�l'+·••
·

•••
·

••Hli"'i>f"® I .. . - - .,.... ,

.: :

I
'.

't'� "A 9 '!I. . .' &&;�� _-_ SãO com'l(jados (IS sms; aClO!lIstas da F'ilunw CiG Cl1apeú5
, ,JO, uba Nau ICO merlca· .

. . .

-

. ....

O·
: Ne!sa S, A., Blumenau, a comparecerem á ..Assembléia Geral Or�

. <,,: ::;,T{lmo:s ü' Prazer dê Convidar V. S. e Exma. Fam"ilia

C A' f (' C ( 'Idiná!'ia, I1C! día 3 <!_e Mar�o do I �14 ás 9,30 horas, no e;sci"H?rio
'f?àrll'·'OS. da fIrma, a Rua Sao PaUlo N. �o!92, Biumenau, sobre a 5eguml!;

.

.., . OÍ�dem do Dia:
1') I\provação do Balanço e Contas do I;:x�rcjcio de 19<13,

parecer do Conselho Fiscal e Relatorio da Diretoria:
2'} Eleição do Conseiho Fiscal e os suplentes para o exer·

cicio de 1944.

I
3') Assuntos diversos de interesse social.

Acham se á di�1)O!ãYdO� s�s.�kt!j6{a5, 110 Escritório
-da Sooêiedade, o;" docum"n{os de qUt: trata o artigo 99 do de·
ereto lei N. 2.627 de 26·9·194U.

IMPORTANTE: Uma hora atiles da Assemb!éia Geral ar.·
dinária, deverão os acionistas aprEsentar no local da reunião, as

suas Ações ou Certifioados de d.ep6sito em ésiabelecimefiío bano
cario, para estas serem registradas no "Livro de Prest:l1í;a" para
quo o acionista tenha direito a voto, {Art. 28 dos estatutos
sociaes).

,
,

.

.

-

ip�brioa ooaruto5
Conta tabaco
Desp�s geraes·
Sâltuiós .'

.'

See1uos.
ImpqstQs.
Jures. .... . ...
Conserva9�O lmoveis
Conset'lação MOv:eiS'
ConservaÇão. véícuIos· .

Conservação m8{luil'i3S.
Contríbuiçõ.es I AP
GraH1icações .'

.

Bonifioação da Diretor-ià
Fundo de reserva
'Fundo de OarafÚia do Ativo
Fundo confas duvidosas' &- dep"'red.ação
Dividenaõs

.

.' ..:.
'" .

é bit {) (;·r é d i· t O

;.... '

: \6.66419.0
29;740,S"0

. '.74.676,40 Ofidnll. .

85.370,00 Gasa filial Bàrra Trombudo
18.122,3'0 Terras Rio Oesfe

.

31.:280,60 Engenho arroi
. 61.667;00 Aluguéis
18.8�5,Sol

' .. 738,00
13.571.0'0
'2.801,0:0

.

1 Q. 559,"9õ
5.000,00
12.o0lJ,OO
20.000.0"0
100,000,00
.28.566,90

. 60.00'0,0'0
�'P�, ....1E5

.. 589'004,60
...:::::Ea:-. ;;:::::Z::r

__

P. Clt; Feddersm
, .' Bfumeu.!lw, 31 de Dezembro de 194)

Dirêfol"Prestdenfc
.

J.
.

Jút�'ller.

. Sempre foi e continúa a ser

. f). ,�Melhor .

Blumenau, 27 de Janeiro de 1944.
FRANCiSCO WEBER
Diretor·PresidenteDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Coletoria Estadual de BhllIlanau
EDITAL

.1r-:.tl!.BI!!..
""

..".�@i!ifiiOlJ'*�'l!i1i�<'�msm�\._"",.-3I!::!!lI!.�m,ra;nililll.
�l!Q.�.MI.�m:�_�...,: ..., =.'. "==.-_ -,-.,�7i��,1 - Âgradecl� ento

l,��.�, ��::��;.��.�_.���,��__2�.�::_�J E' com grande sstísíaeão que laço este agrade
cimento ao ilustre esuecíaltsta dr. A� Taborda, rest
dente em BhIID€DfiU) por curar me de pertinaz eníer
midade de que sofria há longo tempo e que. me im-
pedia Inúmeras vezes de trabalhar.

_

Stiria de ecnstnates ataques de HEM.ORROIDAS
com padeeímentos atrozes que me prendiam ao leito
durante dias e dias, amargurendo a minha vida. Fazia
uso de remédios 08 mais variados sem obter nenhum
resultado, e já' não tínha mais esperança de recupe
r�r fi saúde.

Lendo uma. noticia sobre cura de hemorróidas
procurei sem perda de tempo o especialista Dr. A.
TABORDA, o Qual após me examinar com toda pací
ência e delicadeza, garantiu a minha cura radical.
submetí.me so seu teatamento, seni operação, e então,
com muíta s.legria, pude retomar o meu trabalhn, com
plet::i.met\te curado das rebeldes hemorróidas .

. Desejo por meio destas linha, declarai' que não
me. caasaret 1e recomendá.lo aos sQ!fadOreB da mes
ma doença 0. outra. vez agradecer. lhe IS Importante

Puça . para .

o Papai lhe' C01l1pl'ar : _.-

R!umenau, fevereiro de ]94,1.
(ass.) GUiLHERME BLANK

.'

Sjniçl}s ds primeira
ordem al�J� �lOf§ radioá General�;ld:r!e i)i}eitan�os tod�.

e tlmd1juer uuÍ1'!i marca. para CQJlMCCl'tu
. �\.v�nida Rio Bran
co, no. 2 (eu !re Ki.·

.' eckbuseh e O Cor-
. Teia).

.'

A t:ratar curo .'
.

.

. �. L�bo'WI

BELMUTH

: .... ;.. : _'_:

DENTISTA .DIPLOMADO
C o l\t! M A IS DE 10 A N O 6 DE P R A l' I C Pi.

SERVIÇO lUiP!DO E GP..RANl'IDO
'cOi'Unn,'fAS: Terça e Ouarll1\-iaira - S�.I!:IJ! s �ahi!!lo

II u A 15 Ii E N O V E H .8 R (I, 14�

Vva, Tecla Metzgel' comu
Dica a Antonio Luiz e João
Luiz, que nao se responsabi
liza pelos aním aes destes,
que penetrarem em seu ter
reno.

Radias

P II c H
..'.".�. � �.', l!_Th.,,�"apetaria ":''l�!.<!L�I�A

Livros didático!. - CnmSl'G!'
als - Re!igi�H:W8 - InfanHs
etc. -- Brínquedos - Re'llÍ€taiJ

e Jr.n'ilE.if:i � figurinQS.
Secções de atacado e varejo

PrticnB !nx�
Rua CúrIas Somert, 53 - ·rsl�g(mG. 20
Cnixã P�sttjl, Hl - mo JJO SUL,

DO
os melhores paios preços msno:;:es

CASA

or
§erviç(}s da

Art8 Gll'a!ic�
(Em Geral)

A mais barateira do ramo.
I

Impressos em alto relevo.
- EncadernaçõsB-

-Sacos de papel ete.-
Serviços perfeitos

Telefone 1128
Rua Amazona�. 72

PHILIPPSi.

I

@+_Htt�.M.�._"1!�<$·i'�_��_;?�$_<ill.*ij!
.

Atencio
.

.

::>

J�i encontra-se nesta

ti
DE

f4al .. 1I@S'i� ., �J:" ����jn�!��1 51
n!�. ãr.!b�U�g M�l!i�TI!.
Dhetor-H,6spfH1SilVSi
nr" AJ�fj��@ IDt1!S�il�
Dirft.or-PrDpriatarlo

--- Colaborações recebidas não
í <;61Z0 devolvidas e fica sua pu'
i blicação a. criter!o da dher;ão.I -

I - "Cidade de Btumenau" não
se responsabiliza por conceitos
ernitidos em a,tigIY; assinadcs.

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



Profissional
Arbitrio do-

-.1 ��.FabrÍc5�.� � l.. Rio. 10 - Foi boje julgado
no Tribuna! de Segurança, pelo

I C I . D c À juiz Theodoro Pacheco, o co-
e

e artaS l'\,enaUX .,.,Jllf iii <r
rríerciante Guglielrno Tolornei;
contra o qual se articulava a

I acusacão de ter vendido um

com séde em Brusque, torna público que, estando Interes frangô por preço acima da Ia-
______,-_- 1 sada no maior desenvolvimento do eombáte li melaria � bela, ínfringindo assim o dispôs-

,. vessem os interessados eu- �m outros t�8ba!hog �e :'1g�sigfência.: ne,ste munielpío, .t,endo! to no artigo 3,0 inciso U, eh,

e víado esfOr\lOS no sentido de Já estabelecido contrtbuíções que habltualmente desuna à decreto-lei D.O 869·
preliminarmente, procurarem deterrui,n!ldas inBtituiçõ�s. não ate�derá l1-WUS �oHcití.l ÇÓI?S I

Feita a. acusacão, que �steve
obter a satíatação de sua de auxllios, oumprometída que está na exe cuçao do pro, a cargo da procurador GIlberto
pretensão por -esse meio. grama que se traçou. de Andrade, e produzida a de-

Nestas condições, indefiro Brusque, 10 de Fevereiro de 1944. 1 fesa, o comerciante foi condena-

o pedIdo por absoluta au-
e

li Diretoria" do a 3 meses e 15 dias de pri-
senela de apoio legar', 3 -- 11 são e muita de mi! cruzeiros.

Queu"i:a;'fêill' Q
16 d�

F'eve'l"eh·o

de 1944

de Tecidos

�, ó 0

tf{l�,,��ft�;\_.._0j;"�
,

sabão

m.

..
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