
'"t-:'.i-.,
")",,,�� c_

! ).� -:
,If_

I' Em primeiro 1:::11.2 a

C.E<de;n.
POl"f;I=

na desgY€!Iliun ftellda l$é eon�trQil!

. �ETUUQVARGAS

�
..

*M

J_ ae.

o ARAUTO DAS ASPIRAÇõES DO VALE
"""""""''''''''................._...... ..............,.'''''''".....'''''''......''''''''''''''_.....,.....,''''''''''''''--'''''''''...........__"...,-=_I!I!IB_� i!II'&lI!IIIIlIi__� ����Stiíg.gaN&��� ��T'51! 7:1 n!ii1Uf

!I! Dr. AchiUes Balsiní - Diretor Respollsavel Iii ANO XX NUMERO 112BUJMENAU�' Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 1944

erli

. .
<:

9·�.:.�_.._f.'tTff.=+Tm�+-:-.�e o����-:-.��Im-+�.�® o e:O::.�O(,.I�+=t-::t:'.][.+:::+:::+:::.��çfi�e·�e�·�Iff�:::�ô=-+:.:.�+��I":*�n'-.01 *** uns quatro ataques de :uatureza'

R I O
.

t 10
Londres, 16 (A. P,) :�_. Info;ti- destruidoras; serão o suficientes

enu.ncial.·am OS lnistlos orson conquls a.. governo brltani .. ma-se oficialmente que .os yioq para por fim esta (tarefa. Segun .. '

4 .

. do pelos russos co agindo [unto ao lentos a�aques desta noite :W!1- do calcules, H.1 grandes ataques

Ar ..e .. . I tra Berlim foram provavelmzn- já Ioram levado a deito' contra

genillDoS �<:scou, 16 (A. P.) _ Segundo governo espanhol te mais intenso e concentrado até Berlim deste ° diaj8 de Novem-
nottcIa.s da fl1ent'� a�emi�sora des hoje realizados contra esse ob- bro passado, foram lançados

Montevídeo, 16 (A.P.) - Informações aqui dívul- ta capital anunciou oftcíalmente, .Londres, 16 (A. P.) .- Acre- '[etivo. Não obstante as 'esferas 21.300 toneladas de bombas. lAs'
d d I I � G 1 Gib t h 1 que as tropas russas .capturaram dita-se que O zoverno ,britanico f"ga as sc aram que a em ao . enera 1 er c ance ar ,(

". . . . .
�. oflciais acreditam que falta muí- diíiculdades para se obter foto-

Argentino renunciaram tambem as suas pastas os Mi- a Io�aUdade de .porson, '?enh�?' es.�a agindo Junto ao governo �I? to para a completa destruícão rrraíías torna-se entretanto difI�
.

t P l' d I J
.

1\,1 Zevi
distrital da regtao d� '.K:ev e g�n-e:.al Franco .c.ontra a conl1: da capital do Reích, manífestan- ciJima a estímutívas dos .danosme roe er;lllger: a., nstrr!.ç�o e, ustiça, _t.!artíní ev:- f�rtaleza central das d:_vlsoes!la nuaça� de �U�ll!O t:spanhol a

1 do que nem, mesmo .conj miais: caut:ados:" �
1:1-; da Agríeultura General Masorn e d8_S Obras Publí- sistas cercadas no bolsão .de ,h.ah Alemanha principalmente no que· .....
cas General Jidstarini. niev, I '.' : " I ; � f, 'se refere ao (,\'\(folIram>, : ( .

0�H_�+:t:.._-t>._�,�.:.+§H.��t+�'.H?lxa+��t�n��=�:::4I-=�.�.jó�.-::.!f:t"+:+®'

+.-:+:-�-�-�-�:--:.= ..--�-::� O .-�:-:�--:.-:.-.-4i_·+--.�-o$l :+:-.+:-:���-�-�-.-�_.+:-.' x·+:-"-;�.-+�-.:-�-�-�·-:+�-..-� Se ieçãc l�igorosa para o cor 110
Paz russa I Mais renuncias no Desmente a R��iO . expedíclonarieFllandeza governo argentino fi Mundo'" Porto Alegre, lô (A. N.} � tado, a iustalaçãe da junta: de

·

•

c .

'J I Com: toda a solenidade realisou- seleção de elementos que deve..: Estocolmo, 16 (A. P.) ._ Die Mouíevídeo, 16 (A. P.) : - Bt�e:>-os Aires, 16 (A:�.) --: .A radio ·El. Mundo
se na cidade de Santa Maria, im- rão ser incorporados ao éorpdacordo Com o que se diz emeír- Anuncía-se que o Secretario .da t t d 1

- fio 1 Ie ent do C" teransnn lU uma ec araçao or ma C! 15m .m it -

portante nucleo militar deste Es expedícíonarío brasileiro.
culor

. fi�landezes e IDeais •. as

I preside'nci�
da A�gentina. Cor�- gorícamente os rumores propalados por diversas estações

negociacoes de paz entre a Rus- nel Gonzaíez e o Chefe de Poli- - +-,--�-�-�-.+:-:+.-§"'=-�--_��3>,x��:<>.��'§..=�-:�-��-�-.4>-..
'

.

F' I dí
-

d I d B
. de radias estrangeiras seeundo as quais o nosso paízSIa e Ln ai]" Ia estão se esen-} ela -e uenos Aires, Rami�i()zi; o

G' Ivolvendo satisfatoriamente. renunciaram os seus cargos. havia declarada guerra ás potencias do eixo. rava CriSe no A Atnerica Latina

"'O�
:t\.,_•.-.-.-.-.-��•.

_�-.-.<!>-�-.��)X��-·-�-�-·'--�·R··-C:+:·'0··-N+-:+:D'
:{.....

:�!S·+-'''-'''-�+f��I:·L:···='::__:�O·
� :!���:'�;nt;t�!��1�::,� I' é °d�a:c� I�:��er'I 1ST O L tando grave cns� em .conseqU>2I1-

�

da da forTe pressão �exercida, I Cl1icngo, 16 (A. P.) ':'_ O S:nl�.
ii o}{)sé, Firmo, Diretor da U. B. I. V:eja..'110S um Ministro da fase SIBU famOsO '0lho clinico, 'para o a:ntig.tI1i'ent�, em: regra abrifim'OS FeIos �lemei1tos nacionalistas a!'� Nelson Rock'2feller, Coord€nauol.'
- Ha quinze ou vinte anos, .co- getuliana. Tomemos o maior Eerviço do Brasil. , olhos quando o sol já havia pel'� gentinos, os m<:smos qUe se opu dos 'Assuntos Int'er�All1�rka!1Os
mo 'era {omplexo um Ministro exemplo, que é o sr. Marcdndes QU!e grande ministro estes dois elido' a sua força. O inosso Mi- seram ao G<:neral Ramirez, por dec13rDu qu� a America Latina
de Estado! . Filho. Veio de S. Paulo, ha dai>: anos r,eveIaram t Desarmem;-s'e os nistro Mm�condes pula da çama ocasião da ass.Ínatura do rompi- rt'pr'3sen1a' para '0S Estados Uni

'" , I.COU.hecime. lltO
da sua ilustre i anos, para assumir a p.asta do

'I
tomens dos despeitos, que traem doe madrugada oe começa desd,e mento das r':lações d!plomaticas dos, "o :n0850 flanco :esquBrdo

"'y"__ existencia, nós tinhamos, PQrque TralalhOl, A Camara, o jornal e origens suspeitas e estudem ia entÊD a ser ministro. Dei sorte da Argentina com, as potr;ncíns para o 10,ngicuo Orh:nt<:.;e o Ha,l1-<
o via�?s.' de qua�ndo.:em vez, o pretório. já .�jnhruu 'rl8'vi�adoi obra de Marcondes FiI�o. 'Ela é, qUifl'�;ctr,ab�lhando {,lll regra doze do 'eixo. cc dIedro para a 'Eul'Dpn....
I'�as._dLfJClJ.m;ei1tB I:ouena.mDS Si:lh�S lJo�,er::s 'it1süi:ltosd!l sua mlJe- " dsso�br{Jsa, em extensao oe pro� horas por dia, SÓlll€l1te ·no. ga�

� .. " ..:!I �� n tl.tI-lo no cargo. Esses senhores lIgencIa � da sua cultura, mas fundldade. Nenhum: espaç'0 de billete, sem' wntar as .·qu�_dre-; ��lra Up. "ti 1l.83u!,n '.' I' ,

graves s.upunham que os proble- ninguem ainda havia s:entido a

I jotnal
_comportaria enumera-Ia, dica em! casa aos assuntos das .,... .

": Ve O Uonmma a batalha nela nossa
mas do Brasil não deviam dis- força verdadeira desse homieln porque esse homem' ,está em to- duas pastas, iencontra tempo ain a bandel ra eXile'" .

t .1'
irai-los 'das tarefas lI:undanas a extraordinario, que t�nto relevo I da partú� e colabora em qua!qu�A da para fazer discursos, confB-

d"
" ..!! da mdada de CassIno

qae e.;: entregavan'l:. E pemlan'e- vem dando as duas pastas que esforço que se faça pldo BraSIl. rencias, r0presentar o Brasil 110 V�ilon i1!I rfl. "]I
ciCln� por iss.J

..m�.Sln'0, tã.o dis� � ocupa, surp:'een�endo o Bl'asii I �ão é sóme11te um, duplo titular, exterior e compar,ecer semanal-
. ".

-"

'!",oli.
]!i .\'l:�' i& íl).!... . I' Argfe!" 16 (A. P.) - A balalh,a:

tauclados deles .. quant1 do povo. � com o seu IdealIsmo puro, sua mtegrado nos postula,dos do no- mente no Radio para palestrar RIO, 10 (A. 1\]'.) � Como la fOI I pela pOSS'3 de C.ussi:no, .cidad:y
Dh'�se;,ia qu� as funções '.des� g milagrosa capacidad'e de traba- ,'0 r,egime. E' uma 'força que se com os trabalhadores, seus mni- divulgado as senhoras paullstas propríament<; dita continua a'des

humanisavam aqueles que nelds � lho, seu €spÍl'ito publico, sua !movimenta, um, entusiasmo per- gas. Eis' o Miinistro que _o
.

Pre� nUl1l gesto altamente patriotic() '21n'01v"'1'-8e de forma Ienla, pois'
se investiam. E o resultado Íoi

'

compreensão admiravd dos nos- ! manente, um desses homens que sid'ente Vargas ideu á naçã:o. Dois de mulhei' hrasileira diágiram-s'iO dS tropas alemãs s,;; enconÚam�
arrastarmos um longo e tenebro- sos probloemas. O exeg·eta lucido s'c não exgotam na luta e que, anos de atividade, que foram Ds ao MhlÍstro du. Guerra 1m dias fOl'tem,=nte entrincheiradas I1')S
EO p'criodo de improdutividade, de textos, de tão larga pel1:eH,ra-- quanto mais dentro dela 'se en- mais fecundos de toda a historia comunicando sua delitel'ação de' edificios daquela praça, veildo�5'J
de'ntro da qual, para ,sobreviver, (,;&0 e poder de ·ún.alise, o jorna� rontram; melhor amparam as do Brasil. . . oferecem tull pavilh&o nabonal as tropas aliadas obrigadas D.

t'eve o Brasil de ·se deba{er hoe- lista, o sociologo, o 'gra;ndie ora- suas faculdades doe produção e Marcondes Filho poderia in- ao Corpo EXI=,edicionario do :Bra� desaloja-os um; por um em'p're'2�1�
roicamente com as suas proprias

I'
el'0r, nos moldes saxonicos, que de argllda

..
Ha

qu.
18m

.•
'se surpr;3- sular-s,� na sua inlportancia e si!. Com tal proposito :ufjuelas ds'ndo ações espedais pãra 'iI'

forças nativas. di�nifü:ou o pal'lam�nto, todos renda com essa pl�tora 'de afaze- não f�zel' nada. Preferiu o COl1- , �enhoras trabalham ativamente conquista de cada palmo de tere
O confronto das duas fases, da ! nós conheoeciamos. Mas foi 'o res desempe'nhados. Onde esse trario. fuzer tudo, jogando fora I na confeção çlo simbolo nacional,

[rena.
Oficialmente coníinllou�SQ

d'e oi1t�m, C.0111 a de hOje., desar-j Estado Nacional que revelou o hOl}1em encontra eSpaço para .:l 11l1por{ti'1cid. Eis o grande Mi- ! pretendend'0 entrega-Ia as auto- que tropas angIo-nort'�.am�ríca"
_ma os que negam o l'egr�)� '8 re- estadista, indo, G�et:xlio Varg�ls tant'o?

.

.

. I nistro re ami�o dos trabalhado- I ridades no� primeiros dias :c!� jl1aS se ,C!l1contram, e.m poss�� tlu-
vela o grande �o��raste. '. .. .' busca-lO. em Plr�tmmga, com {) .���.�mer:_ l�U�h_C���:��rasll, I

res do BraSIl.
. , Març{) prOXJino. "�.';. ma parte daquela Cldade� c'

.+�.-,-�-+.-�-.+..-..�.. .:t-.�x 4>-.•.-:-,..- ...-.<$--...-�-,.+-��-�x+.... :+;-+. +. � i( .+. .. ., 0 .. :+. .. ,.. .. + �+. + � :$o :t. • e 0 +- :� 4': �. + .� � .� !i:. ,i> :� �•.0

750 grm de assu-'
car por pessoa

São Paulo, 16 (A. M) - E,ll
trou em 'Vig'or a Idetel'minação
reguladora do fornecimento de
750 gramas de assw:ar tpor pes�

.�oa quinz-enalmente. a ser ;a�que
,

.

ridos em qualquer estabelecmu�l1
to revendedor.

falta de miudo e as pro- S. S. O Papa
_

Conferenciou
-

*** �--'

I cistas aos direitos asseguradoiS m,nicas de manterem boas reld�

V;denc�'" s aovprnamontaes Berna, 16 (A. P.) - O Papa ao Vaticano pelo Tratado ,de La- ÇÕeS, tanto quanto passiveI, cm!};
1 .' la� """ \" \;. Pio XII �{):nferel1ci0ll: somos s�us I trilo. Um clcs�acho de Roma in.. a Santa Sé. Uma nOFt oHcLll 110,

V conselheIros � aUXIlIares sobre. forma que estao sendo esperadas gÓveruo w::o·fasCÍs!a publinda
Rio 16 (A. N.) ._ A proposi- ta d<e moeda �ivisiO'i�(iria. "SeguQ- � Çl viol�çã? .dDS direitos ,C012 BX,-' importnnv�s resoluções d<; .todas pela in2prE'l1sa. fascis.ta d0bal,etT,

to da ',Gscass�z de moedas divi� do o que se mIorma: o lluxO' e I tl'u1lerntonalldade da Santa Se, 'estas wt1terem.1as no 'h.ttlCf!nO. B questao .da solJeranm do. SilfHíl
sionarias nesta capital e outros reflux_o d�s moedas � 'f€it.o pelos I enquanto a imprensa fascista in- Ao 1l1ê'smo tempo, sabe-se que I Sé, declarando que esta sobera...

pon1os do Píaiz ° 'DireJor da Ca�

p.ropnetanos
das usmas' para o

I'
"ensificou

.

seus m;Ja�gos ataq�es o barão Gabriel �Apor, �ll1��ixa. (I uh. implicava na cil[1ucidad:8 .elo:
+_.•-_.:-...-�-:.-o-.<i'�+.- ...-� sa da Moeda, Slll'. Caio Marques pagamento de seus empregados a ::oberama do vaticano. O Su- dor llUngaro .lH Santa Se, IOI �o- Vaw:ano de def2nder·se (on11" ..f

A I
- d'e Souza, falando a um vesper- e aos pequénos agricultores de mO Pontifice recebeu em. au- licitado a I aceitar as fUi1cões de

I
ü uso da força. A impre,i1Si.l fasd

meaças a emas tino local, declarou nua sabel' ca'na. Da mesma. fOi'I�la q�e es- diel1�ia particut�r os cardeais intermediario entre o Vaticano 8 cista, I�O_l' sua vez, aC�lsa I) o!r�

contra o governo a que atribuir a ·escaSS8Z do di� tes outros .propne.tanqs. anoltam ROSSI, MarchettI, Saloto e ne� 10 governo m:o-facista de! Musw-, gão oÜn:l[ do Papa "Os",ervatoo<

FgnBand�"'2"
nheiro miudo pois a p:::>uoo tem o mesmo SIstema, mlp�dl\1do, as- deschini, bem como seu COll-jlini,"em visia de 'não haver relu-I re Romano:" de ':'atilude desho�

a i r.;;=,g., po foi remetida para a CaLxa de sim a drculação mais anl'pla d,e s'elhciro íntimo,' monsenhor Ot- çues diplomaticas entre ambo:,.

r
nesta) dedarando que os faseis·

Zurich, 16 (A. P.) - Circulos Amortização 23 milhõ'es de mae· cO�1siderav'81 numero de mo'cdas, ta:iani, para discuth: a situação I Emlu�wto is,?, !f\nEl-�e ;':\i[:_lcnü� Los não iS� àeixal'ão iI,lfiuencia11
,

diplmnatkos autorisados
.

infor� das, importaado num total su� CUJa falta ",em, ocofl'e[ndo nOll:- cnada pelo desr€speIto dos fas� 1:1 an"K�d(l(]': ((ns ilutondaLl2s ::;er� pelo prot0stu de lVIngIlOnel.,
nalU' ar'nda q'U'" SPD1' Co'u"l'rnla pel'i.or a 10 milllões de cruzei� tros lcx;ais. Em tOl!nO desse as�

..'
. .;1

.

'... v
.•

• 1: -

to t
"

d
"...�-+._+_.+-�_.<t>.�_.�.""'��<!>-,,�-�-_.. $._<.�--.ff, .�"'�_<� .. _,"-,}-<l>--<?- ..'��_._<>-�-�-�-�_+_�q

cão,. que Os. al-emães ameaçaram: ros. ProsE,eguindo, disse: (Tenho sun. 'es ou preparon o uma ex- ." .' .. . . ..' . . .
�

. � ... J J... .

. - < -

•• "'"'

�['e tomar ll1iedidas radicais co'n- €m mãos. varios recortes de jor� p,o�ição dess: �otivo que �'o.U'di-1 �� � d
I

d 9 <.'� ""_." �. �iP,�,,: . t ;:.�! Paraúerls ao Snr. PREfEITO
ira a Pi;nlarrdia no caso d'esse nais nortistas 'e da dda�le flu,- nglf a.o M.tlllstro da ,Fazenda, �,� �Ii'a� O W'�i�li �11�r�4� �� VIF$ln�t fia� 1'"-"=

�.._=-== ="'-=TIN<S

pBiz estabeleoer 'l1'egociaçõ'cs de minensB de Carn,ipOS em 'que é a�im d:e que se possa tomar pro- � II . ti I u � �H.;. t�� IJ. � �� - tli,;!. � �l! l!i � Impr2ssioilOU muito b�Ul aos
paz com a. Russi.a. , , apontada a causa local ,da faI·, VldeU.C.l.íl.. S q.ue. p; caso requeI.'8P, iI..... &lirliAt"t"� nossos munícipes o int�resse to�

�-�:�:+:�:::+:-�-.-�-·of-.-� x�-�-+-+-+-+-+�.-.-� 1+.-:+:-•.+:-:-+: ' ..-+_-:+:-+-+ 11.8ÇOB8 lJhhUdu n'.<ad,o pelo sr. �refeito, mandan�
"

pJ d·· .,p.""', "b'·" '1' ..
'. .

Conlir� a a reg RL', 11) (A. N.).- o Embaixa� lhe foi atribuida na Bail1 disse: I i� dgu:�r (j���l���lg�m;l��·li�a:!�
li açao aSlOrçaS aBrOS naVaBS raSI 8IraS conquis, a de �a�1�1,;�:!1�6mSee���:il�h���e;i !�: �:;l�l��ã�. ����l�.�r acCa;��i��c�n��� 'â�'0���e���;s �i����:��l;� (j���l��I;:

,

J'
Carroveto bre a 5Uít visita as Bases da AG- ano. DiSSe; ap::llas que !ela de-

g.,iU. p,l'ínc.ipalll.',wnVJ o.leito de pa�, Nova Yor!{, 16 (Ao P.) - O' l-eiras � .norte-americanas já ,pu!, l'onautica d_l n'0rdeste brasHeil'O, "eria provavelmente terminar es- I.
·

' ..,r�T.aw York Timçs") referindo-se zeram a piqu'õ' 18 subma:ril.n.os Argel, 16 A. P.) ;-' U!ll 'porta PI'"
. rdle111peCll)s nessi.l V!U •.

, 'v

elo.giJu o" brasilei\ro.s oe nOI[.·te". te ano, e:l 111",nOS aSSlUl pen-
. ao afundamento dos' submarinas mersiv".!is entre a ilha Fernanào voz oficial, roeco:nheceu 'lue ias 'í'- ,. Ilt.

· .

I �-
. americanos que trabalham na- sam os chefes militareS, 111.[18 (i:I�_�_�.<t.!t_._4>_t.�_+_�_'f>_�:_�+.:_+_+_:_ff.+_+.�

·�Ííimig.()..5 no Atlantico Sul, diz de INoro.nha B o ,Esta,do de P::'r� tropas a '81 as l'Bconquístaram a "

l
,

l' l'd d d C d q"ela�" bas"s ac""'sce'llíando q'!" eles não desprezam as surp"',"zElS I' '. ",1
.

.que as forças aBro-navais brasi� nambuc.o.
.

oca 1 a e 'e arroveto, situa La t.i '" v '."" .' �

'. f> ,'. ,-' � '.� .

.�-
. tomadas para eVItarem que a .Ho 'e

,no flanco;s'et�ntrional .da cabec,ei� viu pUIUl'ell1 d-e Natal para a e .m1pr.�"I;,;tos nalUri:ll;:, na

pro-! manha vDltoe a preparar nOvas

iiJ�+·.-.-�••·+--.�.=-+-+'�-.:.�+=<&>.·+·*�G) O e:fi._._oL�:.t'_+��:..�.�1l.i,::6::.��•.:..I.:::4!e ra de pf,nt-e de ,AnzlO. T�l m- AfrÍ:Cd do lNort'e CGntJenas de p�la ;gue�l'a. �al11b"'llll' em. �'e,:�- guerras no mundo. M�s, _no ca-

C Prefiram a Farinha ']'ahricada

formaçt-
havia sido fomeciida aviões dVlúsquitoS» da RAP. ca- çaO d o,-,upaça:o da Alemamm, • S'0 dor:! ocupação. a comlSSíiQ, que

..

RUZEI RO 1 ii ifDI�HO JO�N'�II L TIl por Be im, já a ,aIgu;ns dias, nadenses, aviões estes fabricados depois da gu€rra dezejo esclare�

I
foi' COiltrolar a Alemanha, será

\, .

.

peLO -

:''ri.'..L ., li 'I"...J .éI --
mas o metios. oficiais f�alíaddD.s com .PUId'o pibt1hO do Ptara.�á. Pros CCf quet ,nac1la s�i .a tad�drespeit.?, co,:síituidB d� r('prê�dentant,es de

�.+_+�:•.+_._+.++�=+_._+��íf:+�++...-.�� C !?!.$��,.:t:����:t�._�.�,ft�::��+.í!f1:�® ílindj'l1ao.
laVWl1l eOll lrm<l 'o.: SI}!lUIO o so 1'� a en reVista qne mas pu ura !]}e\h'e me 1 as semo tO,nas aS naçor8:l um as, �

Com seus Conselheiros

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Faço: saber que pretendem c-ltJ
sar se: Daniel Dai Ri e Zain

-- Martins. Ele, natural desde
VENDE-SE - uma bomba Estado, uascldo aos 23 de

"Hínâelmaíer". dupla em es- agosto de, 1922, padeiro, sol
tado quasi nova. Informações: feiro, domicítíado e resíden
Otto Wille. te OBsta cidade, IiHJO legiti-

mo de Antonio Dal Ri e de sua
VENDE SE Moveis usados. mulher Dominga Fogolari Dal

Informações: Hotel das Pal- Ri. Ela, natural desde Estado,
meíras. (Nesta). 1 nascida aos 23 de agosto de

11925, domestica) solteira, do.

VENDE-SE: Uma padaria meciliada e residente nesta
mecanísada, produãcç [cidade, filha Iegltima de Pe- '-.t

dlarta Or$ L6(·O.OO, situada no i dro José Martins e de sua

melhor ponto rta cídaue; Um I mulher Amelíu Quintino Mur-
bom cavalo de montaria; Um I Uns.forno eletrico, domestico R; Apresentaram os documentos
E. G. 220voH; Uma bicicleta! exigidos pelo artigo 180 do C()�

Duerkopp, em otlmo estado.l digo Civil, sob no. 1, 2, 3 e 4 .

Informações: Rua 15 de Si alguém tiver conhecímentc de

Navembro, 20. 6v3 existir algum: impedimento. legal,
---- acuse-o para fins de direito. B,

VENDE-SE: 1 Cofre Bernar- para constar e chegar este aO! .�_díuí n' 1 quasl novo, a pro conheclmento de todos, lavro o

VIl de fogo. Preço de ocasião. presente para sen aílxado na IUd
Ver e tratar a rua 15 de gar de costume e publicado: peja

Novembro, 1.043· l' andar. 3v2 imprensa.
.

---- Blumenau, 15 de fevereiro 4419
VENDE-Sr� Um dormltorío Víctoríno Braga

completo, moveis e vime, Ofidal do. Registro Civil.

ca:r��l �aessapaI��ir3s. Tele· I w=ôficina RAUIO fDUKEiene 1213 Nesta... .

I natural 'que o' resultado não. :podia ser outro.. A não distribui
,t ção dé dividendos justifica-�e .ainda pelo fato que os antigos
acionistas receberam, pelo cõnversão de fundo em aumento do
càpita1, no exercício decorrido, 100% de lucro, e os acionistas

, , novos terem realizado 960/0 dó capital subscrito, em .fins dO
. Em obediencia ads dispositivos legais eao.s estaturas soei- ano passado.

_. ..'

"

..

ais, .apresentamos aovosso exarnee deliberação, o balanço geral A construção da Pabrica de-Pasta Mecanica, CUJOS estudos

.�: demonstração da conta Lucros e Perdas, Perecer do Conselho geológicos e hidrográficos' foram iniciados em março e conclui
Fiscal e demais doeúmentos, relativos ao exercício encerrado em dos em Junho do ano passado, está correndo normalmente, e

31 de dezembro de 1943. ...
-, '.

.

.. . .'

.

esperamos que a Fábrica possa iniciar sua produção em Junho
·

.

Conforme dernoristra o balanço geral, não é aconseihavel do corrente ano salvo força maior.
distribuir. dividendósv em vista das' obras à serem concluídas, Para outros esclarecimentos achamo-nos ao vosso inteiro

;; pois tendo-nos dedicado, durante o exercido findo, exclusiva- dispôr, na nossa sede social."
.

»; mente.á construção ::da' Fâbrica de Pasta Mecaníca de Ma�eira; lluporanga, 8, de [anelro de 1944
..
em Aguas Negras,' e á conclusão da construção do prédio para (ANTONIO M. C. da VElOA). - Diretor-Presidente
a Loja, .e .suspendidc as vendas de

.

terrenos em presta�ões, é (HENRIQUE JENSEN) -:- Diretor-Gerente

Diretoria

Bala.llço Geral, encerrado em 31

·'A .t.rv e.
., . ,- ;

de Dezembro de 1943

8.717;30
48.910,00 57.627,30

Passivo

24'035;50
14.37õ,90
55.592,60
24.668,20
58.564,80
11.171.30

.........ma

Exigixel a curto e a, 11oDgo prazo
Títulos' a Pagar

'

16.739,70
Contas Correntes 11.469,10
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos

Empregados em Transportes e Cargas
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Ind ustriádos .'. :' 1 296,30
Caixa de aposentadoria e Pensões de Ser-
viços Públicos do Estado de Sut.· Catarina 1.327.30

Não Exigível
Capital

.

Fundo de Béserva
Fundo para Devedores Duvidosos
Fundo de Depreciação

O�nÚLS de éompellS(lÇ�ãO
Caução da Diretoria
Contratos de fornecimentos

36,00

Imobilizado
,

Terrenos' '.

. Bernfeltcrias
Reflorestamento' '

UsÍna Elétrica:
Obras hijráulkas
Prédio da Usina '.

'

Rede de Distribuição
Estações Transíormadcras

· Máquinas
.

·

.:
. Àp'3relh.os de.Med ição

'

.. 'Oladá: -Ór.
..

Prédios .'
.

Maquinas . e Acessórios
Fornos' ..

'

171.963,90
141.050,60

'. '15.814,80

. ,

· .írábl·ica" de. pasta mecânica em construção:
Obras h:d âullcas

.

119.696;10
. Ediãcios . 4;038,20
'.Maquinas e Acessórios -33.974,70

. ,'.. .
.

1.000.000,00
102.003,50
9.ooo,ôo
60.845,50
--

1.171.849,00

Atende fOGOS os servlços de
VENDE-SE uma Mo-]

30.868,40 tocicleta marca Ziudapp I
8 1/4 H. P. em perfeIt0jl

Serviços Rapidos e GaranHdos
TiH..EfONE. 1395

estado. Rua '1 de Seternhr�, 13
Tratar nesta redação 3v1 j

m �.,

�•••�••-+...:+:..�o·t.:+�<$;��+.�.0 X��*��$��••,,,.�,�,*,�(ii_i;!k.���.<:'\1i:

Empresa Grafica GatarÍnensB S. 1.
Assembléa Geral Ordlnaria

De eoaíormtdude com 8S disposições legais e estatu
tãrias dou scíencla aos Interessados de que se acham a

diSPO�içãO dos snrs. acionistas, na sede social, os seguintes
documentos: ,

A) O relataria da diretoria sobre a marcha dos ne

gocíos sociais e prlnclpais fatos administrativos no

exetcíclo de 1943.
.

B) Cópias do balan90 e da conta do lucros e perdas.
C) Parecer do Conselho FiscaL
Outrossim, convoco os snrs, acionistas para a Assem

bléia Geral Ordínaría, que se realizará as 15 horas dó día
11 de Março de 1944, na séde social, com a ssguínte:

Ordem
.

do Dia
1· Leitura, discussão e votação do relatorío da direto

ria do balanço geral, da conta lucros e perdas e do parecer
do Conselho Físcal.

2' Eleição dos membros efetivos e suplentes do couso

lho liscal para o exercido de 1944.
3' outros assuntos do interesse da sociedade.

Blumeoau, 28 de Janeiro de 1944.
Oscar Sehrappe Sobro - Diretor-Presidente ·2v2

®.-.-')+:M+.:"4:.'_�,,:*_.:-�'_._+��•.•ex®?i..�·"'�*•• ib'4>�_:§••t��1);��{Íl>(l>(�

Clube i\lauiico HAniHel�tJC����.
Temos o Prazer de Convidar V. S. e Exma. Família

Para os

Bi;ige� fi rr�!ita$ia
Que este Clube Promoverá nos Dias 19 e 22 de Fevereiro

de 1944, azradecendo desde ja a honra de vossa presença. Dia
20 haverá Matiné Infantil para os filhos dos Socios.

A DtRETORIA.
Blumenau, fevereiro de 1944 .

Radlos receptores

1,-

20.00,00
39.170,00 59.170,00

il! �mr

785.975,9c I
•

Estável
" Veículos e Acessórios

·

Semoventes '.
.
..

'Móveis e Uterisilios
.

Biblioteca
,

Disporlivcl
• Caixa'
Depósitos em Bancos :
Banco Industría e Omr.erció de

" Santa Catarina
.

. 26.443,70
·

Banco Nacional do Comércio 733,70

Realízavel fi, Curto
e 8":. Longo Prazo

Acionistas
.

Títulos a Receber
·

Contas Correntes ,

·

Prestações de maquinismos contratados
Instítnto de Aposentadoria e Pensões

· dos Comerciários
Mercado:das e Materiais.
Produtos da Olaria

.

Produtos e'Materiais 'da OfiCina
Obrigações de Guerra

. .

,
.

13.571.69
4.110,00
27�o41,96 '

7-93,85'

....
45.517,50·

113.454,30

27.000,00
39.900,00
45.363,60
20.000,00

10,00
61:543,30
11.342,90
18,547,80
6.884,70

.

230.592,30

el��t·1"l·C·" .

'..... .,,_ {..{; �

5.465:00
18.ol3,60
6.884,30

24.422,40
9;744,10
10.943,30
&.472,80

N. B. - As mesas poderão ser reservadas na séde do elube
á: Cr$ 21M13 para os 2 baUes. """' Ê obrigaforio a apresentcrção do
ultimo talão, - Pedimos aos 51'S socios não se fazerem acampem.
har de pessoa:; estranhas, salvo cdter.io da comissão, com convi�
te especial e sobre responsabilidade de um socio Os convites es

peciais estão a ca�do anr.Nic�ei',=n�e:.}�]��.
AfONSO ODEBRECHT

eontt:Rdor ..Atu�i"io
Diplomado pêla Academia de Comercio do Rio de Janeiro.

. Com longa pratica proficional,
A C E I T A - Escritas AVI.dSilil. Balü>iços e OrganmiãçÕe� Comercia!:;.

Rua 15 de NavamIlru tlo 1464 - Fone, 1lz:50 - Hasta Ciliada

+ .+:'::;---;=-.--=-4.�=;--;�;'::;"':;=;-=-._-+-.

Empresa De Terras Jensen S. l
Ihl)JOranga
Ao V I S o

Con,tas de Compenstl_<;110
TitUlaS Caucionados

, lVIaquinismas contratados
20.000,00
39.170,00 59.]70,00

, .l"

Cr, $ 1.261.887,40 1.261.887,40Cr. $

...•. "
Salto Grande, em 31 de Dezembro de 1943. ,

(ANTONIO M. C. da VEIGA) - Diretor-Presidente - (HENRIQUE JENSEN)
, HARRY JENSEN - Guarda'LivrDs. registro. sob nO. 19733

Diretor-Gerente

Demonstráçãb-efa -Conta de Lucros e Perdas em
.

Dezembro de, 1943
'

.
.

31 de·

9.239,70
19.027,10 .

4.938,90 .

�

'··298,00 Rendas Patrimoniais
274,80 Rendas Eventuais.

'

39.248j70 JuroS e Descontos
Terrenos
Mercadorias e Materiais
Produtos da Olaria

'

Produtos e Materiais da Oficina
Rendas da, Usina elétrica:

'1. ('j{n'r"'cq('�')
Energia Elétrica 52 71460 " �- � 1 u L�, (.�

Serviços de Instalação ". 6:542'30 Ficam convocados os sm·li.l. acionistas, psra se reuni.rf'!11

Aluguel de medidores ' 1.246:00 . em assembléia geral ordinária. e realizar·se IH} dia 30 de

I Rendas Diversas 390,30 ). Ôo.á93)20Imal'çü do corrente nao, fiS 14 h�!'a8. na �ede soe�al na
UdP 141.838.70

. &. $\141.838:70, Vili_! de Ituporanga, da .�[:ilE}'�a ae Bnf!l !teUro aflm de

=i�!iiIli!'lI2l7il'l'l!lii'i!. _...=:- -
) dehberaren sobre e segUimo on!Cill do dHl'

Salto &;;d'�:�m di de dezêmbro de 1943. .

. .

\
.

1") Leitura; exame, discussão e delihel'açüQ sobl'B o

-----:- �niretOí·Presidenté (HERINQUE JENSEN) Diretor"Gerente. relatorio da Diretona, baiiillço g;�l'vJ. 'demorli�traç'[io da. cnn--+\
.. .

.

. " _

ta Lucros e. Perdas, eontra H Diret,yrias e pa.recer do

e bem assim de todos os aios prahcados pe"'! DIretoria, refe- Conselho FlscaL

r�l1tes ao exe�cicio de 1943, em virtude de terem ericon:ra�o tudo 2) Eleiç�o_ do CO!J�(;l?o Fisc�I:
na mais perfeIta ordem. .• '. \ ,).) Elelçao do DII'(hOr PrcSHH3nte.

'. Ituporanga, 7 de' Janeiro de 1944. \. Hupol'unga, :2 de Fevereiro de 194·4.
.

(ANTONIQ D.E SOUZA PEREIRA) (ANT0!'iIO M. (1. DA VEY:�'A .Diret�r P�e2idente
, (ANTONIO EMILIANO de Sá)

'.
\ . (HENRiQUE JENSEN) wre,ar Gd'B!HB

.

'.. (JOÃO CARLOS THfESEN)· \
.

.

'
,

\

Débito

33.2?5,60
27.404,50
41.407,10

AchSlm-se a di8posiçãa dos sme. AciouÍsías, na sado

da sociedade, na VHa de Ituporang3, da Comarca de Bom
Retiro, os dOÚllmentos de que trata o art· 99, elo decreto
lei o· 2.627, de 26 de setembro de 1940·

ItuDOl'anga, 2 de Fevereiro de 1944
(ANTONIO' !\tI. C. DA VEIGA) Dil'etor·Presideníc
(HENRIQUE JENSEN) Diretor,Gerente

.

Assembleia Geral Ordinária

:3.11 ..
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Semore foi e continúa a ser
I

o elhor

COM

DENTliSTA D.lLPLA.»:tllUlO

MAIS DE 10 ANOS DE PRl\.TICA
SEfNICO RAPIDO E GARANTIDO

CONSUL'!,ll,S: 'i.'er!;a e OilartilAeira - Saxta e Sabi.uio

I au A 15 D E N' G il s �I,l n H O. 742
I g�..,.. �;.ç1.;<i-_,�---"; ,.,_.!>..;,..,..._"ti"_z,:=""'m'.;:rr";;"..f"'��1t�Q,..,A-LM.-,..���...,.,....��� .....t"""'*'*

I �q��{�����t������������������

RCA

Arv1ER!CAr�O

�m*W:.&'f.�.-$���v?a!'!t.�f;!:z;<iii..i\\.%!I:":st:l'@'5)J��.dWi'l'mll '0

���fftB%�m;;""fi%KJ�l�:;;;f$df$m't!:n:;;;:f'!:'::"'��'�iJ!)&.ffffiifw#iIJ
I D11"'_ l\.rl1."1E:n.io '1."�"vares II �$6!i�>�eif'"�� d@ �J:w�f. Ü};;g"id fih:m�@n

I
Especialista em doenças doa olhos, ouvidos, uaríz e garganta. o

Consultorío modernamente instalado em caracter permanente

Inesta cidade á
fiUill 15 lie Hovcmhrtl. 13G3 • (defronte ao Hotel Cruzeiro)

� G:pe;;:açõ$i!I 110S Ho..pita;G�
�Ê����§Y;"��-s7"�"'$#ftt'.:-cl�

l=mc���� :�-�:�"�,·;;=;;:#=-�SguY �* � � �H� �1 t] f;!"" �11>;j"'í,� �:� •.Q �- ",�'ktJ � .��� �..J ....:4r.� �

� ��J1l-1Jl;-:,:?:,(�In'l�"i\�� _ ��%\'i f1"1��4�'���
� ,Sr.? lii���h.;:..\�, ...... rui�'a1:i Vkf::L.!t!. ;P-t.-��r.t.�n-AtlJ!�

ITintas
e vernizes � JVlateriaes

para plnturas em gerai
�,:;: tj � ti j.{é !J

� Ê �;:,t i�t1 f� �1i w��� �i;;�� �� �� lt��·��� o i?!( i� t1J�� g� ��it"�i ��,3' .��
.

,. r 'o, _, .,�, o,." . .'" ,"" '" o,,, ..", "" "'_ � "'� #'! � ''''', � o

I � il��g.nit..� ó��g s;�a����{j�1���� �lhJ�� �.�� .JfJ��
"" 11

r;�....��..o!t��,;:�!;"z·���q��""'_-""{"'rrd...����

D ."�='<>='-=

cD�o:'"�O;�:;li';';o/=j��i�r
--'e=-

ICirul'gião - Dentloia
m.l'l�mnmio peia Unliícrslt'!ade do São P�tdo

CON1WLTA8 DI,iUUAS -lias a ás 11 • das 14 �B 11,30 - Üi11,S 19.30 á� 21 I
__=C�No�?���=�!.�A �M RETIRO. 14 _. B L U M E N A ti I

Goletoliia Estadual de Blumenau
EDll"AL
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RJ:GUl.ivlvlêNJAD À
Por Decreto-I..ei A·. Exploração dos

.. ..... Serviço�s>,c:le· Loterias no País
Penalidades' estalJelec:k1as para as conteavençõss

...
,

... ,p.}.ôibidos os jog'os de azar
. , ii' .4 j 'ª

�VI E D E I -R O S

I11
FERMENTO DE ALTA QUALIDADE.

�1�__·�P_ar_ab_ôl�U8�,_do_gBg_,_to_rta_sae_ta_da�·._pa_8t_ew_rl_a��
"Fabrica

Carlos
..

Renaux S.. À,
de Tecidos

com séde em Brusque, torna público que, estando lnteres,
sada no maior desenvolvimento dQ combãte á malaría e

em outros trebalhos de assístêncía, neste .munlcípío, tendo
já estabelecido contribuições que habitualmente destina li
determinadas instituições, não atenderá novas solíeitações
de' aUXiH05, comprometida que está na execução do pro-
grama que se traçou.

..

'

.

Brusque, 10 de Fevereiro de 1944.
A Diretoria"

3-3

�,.(., S:'�ff+T+�.-+=��It>��.:��-.�.'G) oG)�.�.�+-�+:'�.:::.�••-+�=+I+:••�+J!'0

'C;1!f.·B.ARÂMORTE
>;:,�"c.

'..

>m··.·_....C·rA· if\O rr i"\ E UQ rrPTe 5·
. )1,.' . -. .•. li>. U f\ U LU Jn 1 j 1 J

}�}�,······:L··
.

B,Á...R·A_·M..O·RTE·c,
; ;;',. -

.

.....Lj,_
':. �.

�....",'

Atacado o mosteiro
de Cassino

'Argel, 16 (A. P.)'� 'A'nuncia
se oíícíalmeate que a aviação
aliada eíetuou varies ataques
contra o mosteiro de Cassino;

I nas. primeiras hor as da ma.nhãde hoje. Depois destas .opera

ções, foram: vistos sair do, refe
rido Convento aproximadamente
200 alemães que foram atacados
pela artílhana aliada. i

0....�:+..�._.�.�••••.�·H�.�.�..-.�.Gl

Já recebeu as

condições russas
Nova York; 16 (A', iP.) - iA

delegação Fíulandeza já recebeu
as condições de; paz xla Rússia.

. Diz um despacha 'não ',Confirma
do de Berna para \O «New York
Times>, apoiado €111. noticias Ld'Ü
Estocolmo;
@··.,••,+"·-+··-++-••-+-:-.-.:�.'He

flten\óo
Anunciem neste díarío,

I·· ·_-�':int:�;��::��·1
ÜU .ij bSCUllil:"m�a�� ��SF:SDS "I'c

17 dei
.

Estocolmo, 15 (A.'. P.\ :__ U_ma;
.

. notícía ainda não couílrmada, 'de-

I
�eve1"ei ..o

I
da

... f.a. q.
ue Os

50.ldad.OSf.in.l.an.d$e.·s.de 1944 estão desertando e passando pa-
ra as fileiras russas ou �s'co!n",

....... ·-S ilSi"'IiIIl-. d"'ndQ-Se doS alemães .
...... iIIltlll!Ji _� 1..i

Cine

Com este lema, que resu

me o :motivo patriótico de
uma bela e arttstíce ilustra

ção, a Goodyear está dístr! _

bulado aos seus clientes uma

magnifica folhinha p a r a

1944, que é um.índíce do de.
senvoíuímento da propagan
da em nesse meio. E, dízen
do propaganda, dizemos boa
propaganda '- aquela que
associa, á sua finalidade co

meroíal, um propósito cívico
e patriótico luuvãvel. Dai a
referência especíál. que aqui
fazemos a este trabalho de
arte publicitária.

us
17 de Fevereiro

Robert Prestou, Harry
pomp')so filme

"Batalhão de

de 1944 as 8,15
Carey e Nancy Kellym no

Paraquedas'
Um filme modernissimo em que cada cena se tem

uma emoção l - Aventuras, romance' e amor dos com

ponentes das mais moderna arrua de destruição! - ':BaQ

talhão de Paraquedas' é um filme que atinge dois gran-
des objetivos; Diverte e Instrua!

No Programa: Paramout Jornal e o complemento
1&Arsenal de Guerra",

PIÉttéa Cr$ 2,00 - 1/2 ,e Militares 1,00 -

,

Balcão 01'.$ 1,00
®.�.�tT+-".�-'�+�.���••�-+-.�.�e (;@.-.:::+-.-•.:O...�.:+�-��TO-:-+-+�....®'

Cronica Social

Compra e Venda de Madeiras para· todos 08 fins.

Rua 1 de Setembm - BLUMENAU .. Telefone, 1248
g\i!i!!$'à$,��__�!il�5mw&ilfl1,!!:iil!i!.._R_:fl!\!4%mm�

4. bilhões e meio de cruzeiros
de arrecadacàô

,
" ..

";:q: '*** �. I extraordinarios, este recentemen-
Rio, - Segundo uma \Ínfor� � criado, está prevista (i1.Um. total

mação colhida pela reportagem: de cerca de quatro .bíliões e meio
de (o Globo>, que ia publica em de cruzeiros. A arrecadação [do
'grande destaque, a anecaclação novo imposto sobre lucros \ex�
no corrente exercício do .ímpos- traordinaríos atingirá, segundo
to sobre a renda '(inclusive a previsão das parcelas, a ·,mais de

co:nt.ribuição para 0.8
bonus de I um. .

biliãp de cruzeiros �daquclc
guerra) e o imposto sobre lucros total! "

, :

Dr .. C A tA A R A
ESPECIA!!..ISTA

TRATAMENTO E OPERAÇÕES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Molesfias das meninas e macas, Disturbios lia idade critica. Per
turbaçães neuro.glandulares. OPERAÇÕES do utere. ovarios.

trompas. tumêres, ãPlmdice, bernias, etc.
Dia!ermOC()a�iU!ação - Ondas C�rtas.

CLINICA RIU GERAL
Coração. pulmões. ríns, an, digesihro.

V'arices - Ulceras - Doenças TroIlÍcaes.
CONS.: Rua 15 de Novembro, 11116 lao lado do Hotel Elite)

HEsm.� Rua Amadeu Luz. 23 - Fone: 1226. - B L U M E NAUI I
"!!!!

Exijam o sabão
@I

I Dl iali
.

.

Clt WfTIH INDUSTRIAL JOINVILU

pois . conserva 8· .::desinfecta a sua roupa

(Marca Registrada)
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