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d<? J�O erno � -= Conferencia Secreta�ileir �s dos UnI os MONlEVmEI.!, 18 (II. P.)_· !lentou.
Rio, 18 (A. N.) +»: A Comissão *** *** fronteiras, afim de impedir à sal- se extra oficialltlonte que o Presldaqte. da. df! Controles cl2 Acordos '(],c> dos de Washington enrumbida varias Estados e 'após Pts indís- da desses, artefatos �r,e�isto� no Argentina General Ramirez e o .....

.

Ir..t�'�ashingtün por íntermadlo ;.Ia de 'acompanhar a execução 'eVe pensaveis estudos do controle das citado decreto, ínstttuto o oon-I·' 1s"!Ii·· .Agencia Nacional distrlbulti a 82- col1venio:fã citado, qUe �d'� meia- índnstrias de artefatos de borra- trote de vendas de paneumatícos ) turo· RinNSOi1, eX ..em�allaqOr a.r no�U���'e�,��::���������'�n�J��t�'i�;�: �\OOSU_�: c;\t��7d(�í�V2c��:'�t��2 �v�;�: ��a'R:���G�a ��o���f�n�I:l�í��;;:! :s�:��:rrd�eie�b�����i:'[\�l�i:i: 8r�sil, mt;tnil,eraun luua 'conferellcla secretade do acordo firmado em' 11 do:' vírneuto (}2S52 artefatos para d2- consubstanciado decreto-lei de to. De5sasp�ovjde.ncia:> e do .:es- recentemente. .Outubro de 1\)42 com, o GOV�T\.10 terminados pontos do territorio 18 de Dezembro ultimo .que regu- forço bem orientado dlversas au�

I .:
,

dos Estados Unidos da Am�,'i m�cianal, o que determínou uma tau o consumo e .dístríbuicão dos torídades federais, estaduais e f>-�-.-+-.-",-.e{;-:+:-:+.Q.'-"'-."""+·-+-+-+-.-.-+'ta, a conoeder a '25t'2 paiz c :"s minuciosa Investígacão local. arteíatos de borracha especial- municipais, vem decorrendo 'em, '_

l1açõ.es do continente: elll[.:>enhc,� ) Chegou-se zntão as conclusões ;('C mente peneumatícos e camaras enu�eras apreensões d� peneu.-1E' "oestao T ren k Atacadadas em trabalhos essenciais ao que Os referidos artefatos de bor- I à'õ ar destinados aos mercados maücos, camaras de ar e outros I �esforço
<

de gn;erra� a exclusiví-.
\ racha ;r::stavam sendo desviados I int:r�o e .iext�rno. Esta. distd'ít artefatos; sooretuôo 'na

frontei-j de di'"�s V io Ientamen tedade na exportação rk pencti,; I',. do paiz para outras partes do buição sera feita atravez de co- ra do Rio Grande (lo Sul. cuja. U I frnatícos e camaras ele -Lu' pr�d{[zi-\.I'''\}\1tiw'nt? burlandn assim, CI tas que estabeleça o 'consumo, ba T�t€rv.enirorja houve PO� t�:11, de- Moscou, 18 (A. P.) _ A ocupa- I, ***dos pela industr!a brasileira de-

I
c'ílmprombs\l assumido pelo g'n- suando-se no numero de veicu- sli?o:r para representante (Ia C�-I .ção do Staraya Russa pelas fOl'� Nova Vdrk, 18 (A. P.) - A'pois de atendida as 112z.'esciJad:s verno brasilalro. Afim de coibir, los a lnot?r em ':atividc:de a Sê- �lssao. naquele ,Estado.o Cap�. i ças russas é questão de dias, A radio emissora (te Toqulo anurrinternas do pais. Neste sentido esta situação c BD intuito d:c re- rem .atendldo pelas fabrícas, pro- t�o Pelc� Vanoll, Chefe �l,e,p{)II-1 sua evacuação pelas forças ale- ela que a base aéx'êO;,f.1ü.v'íil ,de!:','foram estabelecidos ele comum �ervas mais quantidade possível porC1onalment� as sl�as. venndas I C1:l. Achandp-s: no momento no ! mães foi anunciada pouco depois Trenk está sendo atacada víolen>acordo entre os dois governos le j}eil'::uma�l(:03 .i) CEll113r2S de durante � ultimo trienlo, En- m01�ento �o Rw Grande do Sul I da esmagadora derrota sofrida temente por uma força Inpsratlvauma cota de exportação de p<> a;,,��T�l o. �sto :'('� de, gU?j��� da,s J (!l�an.to na� �e regUlamentu.:,u? e� ms�eçao ��s, tr�b�,lhOs ?� :e-.! pela. ({Wéhrmacht,) no bolsão 'di! I compos!as de portas aViões.

'nor-XIBumaticüs e camétreS de ar pa" N�ct� U,lldas, a C,)TI11s:sao de

I
JeleJlclo colltJole, em ent<f�ndlmel1 pI€enS�O nos dl\er�,o:; mUnlClpIOS Ch�rkássy., ,

. te�amerlca;i1:0s.ra varias naçõ�s daste continE'D,- ClHeole depois de cuid3d:::lsO 1e- tos com as intervêntorias :fede- front�rlCOS, o ASSIstente E5pre:�
. . .. . .

te. Verificou-se entt2tanto pela vélnt'ill.ento (.las necessidades do 1
rais e ,com as demais autoridad'es da} da �>()missão ,de ·Gointi'ole, ._+_."B4i_+-+-+_'._ _'-+ O.-.-.ii3+- •.- .•-+�",-.-+Cmui!Ssão de Controle c!n3 Acor- (-OnSUllOO dosSGS artdat'Js nos iencumbidas da fiscalisação das Capitão Hache MO�1tejro Ach'é);. rrl'opa� yngo::sla"as Sangrenta luta!®:4€.+"�+".:""++.:.���.:.:.::+=.-4'®!J 0.�ilI_"'."•••••• '$.�.++++€Io®"�!l<J>�j!v+� •••."•••��:.:�I!lO®.���.:�ft+�.��o}�E:.:���+3l(!l peHeternll na, com o inimigo

rla'l r e e a ta" Pri�ões de Pro'" Prisão de ltnlia
N:ova Y!Ork, 18 (A. P.) � Um

...
.. • \l

Sacerdotes L,ondres, 18 (A. 'N.) .::- Anun.. (.(nnuuicado do Quartel General
• cia-s� 'Oficialmente aue 'a 30aJ lrn'p.�rial diz lac,onicaméntE: (fiOS-

, fissionais Zurich, 18 (A. P.) ::__ ,40 sac:�l'.. Divisão àB ·patriotas yugoslavos sas forças €stãv trava'ndo uma'

r O O C as totes franCeses foram presos p'�-l invadiS) o tBrriLorio italianiO, cap- saingrenta luta com o iinimigo»,'São Paulú, 18 (A. N.) - C011- la G�stapo sobre a acusação d!e I tu;rQndo a .cidade de Tonin<:l, si· 1t-+-�"""9-""";_"�.�.�.-::..,_

.

•

. dauando na sua campanha c{m�\ I terem distribuinüs pastorais sen� tuada a 15 quil,om,"t,os a SUdOêS- ifnGnrmA
.

.f",nQ�>� ii!I iI!i'P il'li
tra o s profissionais d'" jOg,D a surando o R�ich e ,estimulando t� de Cap;Ol'eto e GlJl'i�zlâ{, estg.S' :lhllilv U.Vv�""P Slçae I i ii S Policia Paulista

I

prp'nd;n· o�tPm a resistencia ex�erna - inf.orma tmpas yugDs}avas p�'n-etraram\ da D... N. B.'.
.

. ... u. ·1 I 9 .

_ m�b {} ClJúo€cidos -joa.adD;8s- ''; d'3sp.,acho de Vichy para o I,:Prc- cerca de 12 qui1ometrl]s ;E!m' ter- EsíocioI:tno, 18. (A.. PJ _ Se;'"f ----

! Exerxto ii,/ ti; or de Cassino aceA. vagabttndCls.
...

ving de G�mebra«. ritorio da
I

Italia. .... '..
i. ;

gUindo a tD, N. B. aCaba d:e iMo}'''!'Arg,,:l, 18 (S. E.) ;:"- Anuncíü a metendo (Jm pod'erow impulso 0 .. .. • • • • oi) .. • .. <I> � 0 0 ... '" .. • + • • � ,+ ... • .. 0 mar qu{' ns tropas alemãies .aca...Unit::!d que 'apoiad!o��e:p�ot:egi.das I p�ra QUebar. a resi�ten�.ia in,,-

T
bam de evacuar a Staraya.Ru5sa.por centenas de aVlOes as forças lTIlga e eSltbl'l,ec?r hgaça,o CO!11i A P d

d1)1 @
�-+-.;;;;s+-.-+-+'--+�+,_.angl,í)�llorte a.merlcanas destar;}-j

as forças qlf.ldefendemi a.cabe(;a .

.

ro· ucao eis TJURI"�A .BAm"LHA
taram um âpúz outro assalto as de ponte ei Anzio. 'NoticÍ1sdít!t

r uI) Hi iitropas alemãs l1a cabeceira -d,e I frente diz·<:'l1 que uma conct'n:�

P 1 Q. G ·A·l' d 8 (·A· P) ,.,.,
,

O u �r s "
,�la ,0, 1 I ' • --'_fI!!';;!"'"p'ante de A:hzlO el�ql\anto q�l>e p?- ) t!'ação de. rtilharia lF)i'�e�al1l'e,- I .. �

.

ve inicio uma ,furiosa 'batalha !eUr'
demsa co.ncé'l1traçao de artllhana I ncana grafI4�E'nte el�scnta com!

. r tre as' «Panz.er:> alemãs "e às di:"TI,arte-americana abl'iu um lllorti- ( a fr�nle 'tão'lensa com,,) 'as ac�· Rio, 17 (A. N.) - O CODrde�ld- ! 'nado. 20 - Dessa produção par- produçiIo cl� tecidos pQPlu\gres, 1 visões cou�açadas anQ'Io;;nol't€�'fe}'l)d· 'e devâstador ,f�go C?�l;elk \f'or�fs, de _um OSqU2\ atacam as

j
dor da Mobilisação Eco'ilo:mica te foi distribuída cOlTIpuls!l1;da� es

..

p
..

,e:ra .a
.. CO.lTI,iS.SãO 1,ndu.str,ians.�� I am€ricanas.

'"

".'.' ,.'
t1'<1 o contra as p051çoes innmrzaS: ortl lcaçoes à�l11ães 110 �f:tor 'd3 cll'strl'bui'l a ";",ftu;"""e tl0ta', 'lO - ment'e aos comercÚlOtes varegis- à E, t d C 'T'�

�

, - ",= ... ,
- ,Ola Aecu na o onvenIO .l�X

I .,._ •.;,..+""""'+�..� .;,

ijlas .col!nas ,a suclo�ste· ([3; �vJ:.onr Moute CassinO:om um fog-u de-
, Tendo entrado 'em viO'()}' ém 19 tas do paiz � :outra partle corl'es- til, proceder uma ([Ístribuic;ão

.. .... +_ -'-'.. _ .

.

te CaSSInO, Na frente l1l.enclnnall \'élstador. Anécenta que. entre! {lD A<J.o,. d", u· r
"'.

f' d'o pondente á exportação, foi des� mais €Cluítativa 110 inicI'u do pro'� I'
� A IfECl&.AllfeliMITO '

'� d " ". 23 J .", Jc' ,

, v '" 5,0 v a o p üxnno ln, ., IrMIL. �1'n&1il'1!, . n. � as flOpas germ�.t1l�as as
. l�J .IS C�nOlt�, passaoa '2.. o col1voenÍo textil, foram produ- \

tmada ao abast�Clm�nto das ,fet- ximo mes, dos tecido, popular",s &iíí&&m:reInlCWram él'O que pdrreüe ii. Glen 1
as pnn.12l1'aS hOIS dê h(lj� 0S ca� I· , .

3
'

,. ras Iivms do Rio ,é d'e São Paulo R' d P I L 1
siva pa.ra ..

a segunda,. ·ba.ta, Ih;l p2[- nhõ�� de, camP.l'ha d,?Sparafam

!
Zl�.OS ate3 ü ?dJa6';31 �e Dezemb�:.: bem

..

úomo para atend.er ,as soU: correspondentes as quotas de 'ex-
I

leal' o, au e ,otIlar
...

pau :1 d b -O I . uhnno 07 7 u 7" metros 0'"
po.r.taca-o pa�a a<i p-laç"s 'do p,al'", ! Cnlllpl'p,.Ih o dOl

.. o:t'.O.:<J. dever
.. d.,et

a po;s�e
. a ca ecell'a {�e PiY!:t.;:� I uns D mI !?roJ:;s<� 'que no mo-

n' 1 �
. _. ,

j

,

• .� citações complementares de nego ' �. "',

'_
�

�
de AnzlO, 'entrou '8m S'eU teí'celro meato culmwam, dispar;}vam as Lc�ao:; populares ass.m. dlstn dant'es tio interior onde o maior mms l1'8cessltadas, 40 - Estwo CUlUUI1Jcar aDs. seu;:; par::mtes �ri' e 1 1 ". '1'

� '1,..1 "I -·d· I bmdas' Sotembro 681467533 fU'll.Cl'on.ando ref!'ulal'lll.ent,p a" ·�e·l'� amigos.o falecimento de sua 'e5';",
uJa S 11 que l('Ja 1m lcaço�s (l1t,1 granar as a raZéll:. 8 Vinte por '. '"

..., "

interesse tem havido pelos ,v2ci- � _ v l'
ãque a viole.ncia da luta 'decairá,1 segundo. Por 0lJth\lado 'as tl'O- metros; Ü'utubro, 8.211.197,69 me

tlos populares. A distribuição'po- Ias livres do Rio e de São PaUl,?' posa � m

;LSE PAUL',As forças Inazistas mau gradü 13e� pas ah�mJS na

C\h�;a
fl!� ponte tros; u\'ov.embro, 6.&91.278,40; me re·m·, .....a-o "101' ;'0mpl"ot,a porqup d,,"- enquanto se processa ;ent'enGl�, 'd

...
-,

.':lt'd f 1 h
'

.. 'v_ - • - - -

'I
' ii: Os 'ÜOtIV! aro para 'seu s'ep4.> ar

jaro ataca, as, ormam ViQlentG.S de Anzio
H.'é {) ,r�il 11 s:�us ata� ,tI'OS; Dezembro, 8.810.512,37 me- vido as dificuldades .de transpor� mentos no sent�d? de !estabelecer

, menio, hoje, ás 10',30 ''no ce:W�J
contra ataques com bombas·e qu,es CO\1t1'1. as 'n as aliadas tros. Nesta relação não 'se lencon- t€S h á reerca 'd\� 7 'mUhõ\e� dQ, me- barracas �speClalS e.m alglllTI,}'i) téria EvangBHr:o' de Blum!.enaujgrana.das contra as linhas aliai- numa des2spêradat�ntati\Ja pa- tram incluidos os artefatos ,de tros. 'em diversos port.os do paiz outras cidades do paiz, inclus.L" saindo o f.�l'etrO da Igreja 'Eyainl-das sem 1er 'em 'c!o(!lta as gran- ra <:!smagar as fO�il? �lgio.. algodão cujo balanço de iPTOdu� pari\S'erem 'embarcados aos seus vel Niteroi € Camvos no Estac1:o W�lica. desta cidade;

..eles perdas qu� sofrem 'ã)s quais nortf:'�amêricanas 81](\0 que as ção que 'está 'agora 'sendo �xami� destinos. 30 _ Prosseguindo a I do Rio de JallBirD, I II.II••�
aumentam rapidamente. Entr:�- informações da freiç 'dizem qUe

. lU
me,nte as tropas nort.e-americanas· os nazistas ernrj.re�)ram ',nada .-+-:�-+-:�-.•-.+:E:.,,-_+-. O .-.-.:_'.-:t.-:.,-:t.=�'_:,,:�.,o<t-.-.�"-"-.:-.-.-.-. O �-:�-:+:-:=:f-:+:-:+:-�:_...j:----.:+'�.parecem. ter reiniciado a ofensl� m<::nos de 7 mil 1l001'us 11llm só
_. na frente principal 'do (lO seto'!".

- - .

.

,

Co

Rio, 18 (A. N.) O Pl'e
�idellte da RepuhH.ca a�

I-iinou um decreto na Pa:-;-

....
-,��__��emmo__"���BM..��..__...s�RmRB.�����.�gm�__�������������������������DuasBand�ras José Firmo, Diretor da U. B. . i *** ; U>' t") *** I vlolencia, c.ontrario ii sua ;cvJ-r. - Es1;ado apoJitico. por €X� tecnicos, que jamais reoebeu, 'am- vos para >O Brasil. Emprega em tura e ii sua il,obresamoral ..celcncia, onde os homzns 'pro�. parandO-O com uma legislação poucos a\1.os mais de um 'mi1hãu .:E' o homc!D dos <'sUpel"8vits''\curam o s/eu destinó na,s caté..; modelar no mundo, oude ,a sua de wnios 'em rodovias, funda a ,c:ph a nação. D�u�1he mil ,,'e:tesdras, no ;comerciO, na industriay v;elbice e a tranquilidade de sua siderurgia, sem � qual toda Vé- mais do. que prorrwteu oe �ã.o éstáRiu, IS (_\. N.'! (!tri- nos .campos, !las oficinas 'e nos' famiHa.estão asseguradas; o PtB- leidildoe de independennda será salisfBÍt{), porque ,ess:e. estadis�llistrn 110 Tr,dm!ho u:.::ü- LahoratorÍQS, fa,umdo do traba.: I sidente Vargas preparou {) ter- um sonho, decreta o salario mid ta, a}nda !ião €studado, em tonou uma porta ria. di?'!'. lho a sua .grande força, o motivo' l"eno ás enormes construções do nimp, moralisa ,e difunde �a ius- . dos os seus aspectos, quer ql1e,"' - ., '-

·e o ,ofe-ulh.ú de 'sua vida, S� ·Pau... s-eu .gnv€rno, d.esacreditando ve... truçã,o, d"€tennina m,edidas: q�€ o Brasil o'cupe; um.. gr�lld;e �e l·U$tqn:1inmU!n {l'lH' tuda.:.:; <IS�i.l_ �.

, ..._
. lo recebeu mais uma :v;�z, 'de' lhas sente�ças que se apüiavam redund.am;em prestigio da In ...",- Iogar no munr}D.

..

thhnlt':) Niníl:('ab, Fqo. braços abertos, o maior trabalha .!lOS errOs e defici:encias 'dos PrD- lige:1cia, considera ü jornalisrrí{} S. Paulo, c"Ontro de cultu�a 'i;.l';WÔeS ü C,)jjü'�h�ra('i,s dor tio BrasiL prios dírig'mtes.; uma fU'.1ção publica, das ;mais tradicional redulO do llheralis,dMoça ou rapaz, para escritorio 1'· 1 "' l' . ,., Fomos busca-lo �m ül30, lIO, i . Va.rgas não é n,�nhuma �5fínge. 'wbres e elevadas, incrementa a. mó � do civismo brasU'êiro, m�P
"

; nú(lll1l'arn ( ua� )Hll( 61'l.R. .

. ..

rBClsa-se C'Ü1I1 urgencia; é im- 1
� Rio Grande, cansados de expe� Para. d�eifra-l0 basta que at·ent'e- produção, reorgiDlS8 e .l"2aparé- guHto de um povo que :r:eb!ellta

., •. 1 t' ;l'H·j'(Y!)O]'..,· l�l'I'·) l"!",,,,,,;·. .

I· f E Ih
-

d ,.
sa defesa '

preSClfi(tlVe o li'l0 cünh::.'rimem, __ ".'C .•• H •• .,.« '-""",� liencias ma19g'radas e do amora- i masna orma por que age, n� a os orgaos a ,JUS. agora para um mundo ,de r.ea.'H-',to d€ portugucs. Ordenado éom;-j dn an h::��ealUt'nh) llôi:'i_ lismo politico imper.aate, e \08 ' quanto os nossos chef,�s &3 Es� ,e da i'1ÍQssa segu1'ança,::agita todas dades e de grandBsas.'que des�pe.'usaNdor.. APT.eS12.. m�r-se
..

no

ser-l d'''.FoO{.'ial e outra p.(I.ra St Pampas

.no.s
pl'esentearam comi tadP., oom algumas ressalvas hon .as nossas font'e� de nqw:sa e te cúnheciamos, s(nnpre soube s·;s-�iÇO � aCIOnaI, (e Jd�l�ria_ peja � �ll ; ..... ,. l � >.;1"1 '

·esse Vargas, que ti prün;cira rosas, pel'dian:-se na incidencia cha o ano d� 43, para ,honra do
I parar 'ÜS falsos dos legitiino:5�mhlt, d:�s 7 as 8ml aJam� das CU," 1..L.,L�,t Lí�..ttt. ..�l es

grall\1� cOlsa,qm� ex�cata é dres'-' dos mp.smos vlcios, desconbeoen- nosso ,cted11o, consolIdando a' grand�s homens.
. ;... . ..

17,30 ás 18,30. . j ;.;;olt·nHhf![�S cl nC[l:-;. nwralisar a lenda da inçapaci- do os nossos problemas, alheios nossa dnTJda externa :e d'ecr,etan· O Pr�sidel1te Vargas, homenl' •..•••...•.

. . .

'

deid'e do brasHBiro.i ao drama de quarenta mílhô,es do o aumento do funcionalismo na r,:;aJid.ade prpvideo.dal <.•.ao ..
·· .:i)......+••••�.... +� .. �.•+':':4>0 o r.;��<$- ....... + _ ..��� .....�A"' ...... "" .

V·· I .:: l·h .

'.. .

·'1 '{'i'f b
. '. ," ....

. . "'. v. "'''''.'''c''"...... a .oTlSaflC ü o omem nosso, d� brasil�iros, .atentos .apenas :ô j ,C�V1. e mI I. a�. \ cn0e p'8l'tur �- Brasil, _9.U9 lhe �il,r,e a, sga tr��s.'C
.'. ..-

P}':'fira.!U H :F.H i' iliba EHbl'ica.df1 dand:o-Ih'e 'Uma con�iellcia, apa- �ss{)nan.cJa dos mexencos po11- ço�s de toda \laturesa, desm{)l"a� fúrmaçao � o mr1a:gre(do sit!u-no-RUZEIRO iH'>.!\) _ ;\'1.\ }1;''':: Et; JOn\,"\TILLE _'lelhandO-o dos melDS neces�a. ticos e ã sl�cess�o deles
.

pro.- ( l,isanda. lllO\:im8ntos equivocos � vo d<;!stino,_te��'em, t{��ti?inga- • -- I

�os m3.nd.ando dar-lhe noçoes: pl'ios, Gen.lho \largas �ceJta 'o ! Íalso� ld�al1stas, sem que recor� a?onsagra..çao q\le 0'5 &eh:' Ütulosi) ..++:<!J' •.•.• q,_ob..:-.+I)��<i>�.:·,p+<ie x0��"'P�"�"5P..ln,::..:...�;•.t��:�(i. ahminiStl'ar-�he conh�cime:nt:r)s.l governo para rasgar des.unos ,no- , m, Ylt,onüso, .i'1 nenhum ,ato .de reclamavam.·

Nacionai�

Presi ente ão Paulo -Grande honra a N· 9tum amigo nosso! eceSSl an

t;1, da. (}Uf>JTH llonH�:lnt1ü I

Chefe do F]l'Skulo ;\laior
da la. Divisão de Iufan
taria Hxpedieiuuntia o

OOl'OHt·l Plol'iallo de T.Ji
rua BI·,:t}HIC'l'.

:":

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



Imoveis
Móveis e Utensílios
Material e Impressos
Conta Construção

1)'
.,

l:;;POlllvet
Em bancos nacionais
Nas agencias
Em caixa

Srs.. fl(icni!tas:
Em atenção 80S dispos.itives l�gais e dos �stB.tut�s SO°

cíals, apraz nos apresentar a apreciação � !1el!�er&ç<io d.e
vV. 8$., o balanço geral e 8S contas relativas ao e�ercI
elo l'ln:wc81ro, encerrauo em 31 de Dezembro de 1943.

Pelas cifras abaixo indicadas, constata-se o desenvol
vimento sernnre Cif'SCente das operações desta orgsmza

ção, que no �eu 60 exercido, o�)er8ndo t!l0 sõmente em

dois ramos df" seguros e neste Estado, registrou a seguiu-
te srrecadacão:

-

4( Iuceadío 868.8 9,70
Premies diretos (Trfinsportes 533.781,90

( Risco guerra 1.199.340.20 2.601.971,80

( jncenãío 213.359,30 P Ô § S i V O
( TraDf!portes 44.478,80 N'1) exiaivel
( Aeronauticos 904,50 25R742.6°.1 f d

-'- i<'� . 1'" �� .,

,

C Cl' <) 8ó 7144!
unuo mela

Arrecadação global r. � �. o. ,) Aumento do fundo inicial

Os sinistros diretos liquidados pela sociedade no e�er· Exigível, á cru-to e fi,

cicio de 1943 toram em número de]5 e 1�6, respechv�' longo prazo
monte nos ramos "lnce�diü" e "T�ansporte8 .' .t�ndo co�tr!- Contas correntes credoras
buido ainda para a Itqutdação de mumeros §}l)18;rOS de 1'1;,.

R J
•

trocessões' do Instituto de Ress€guro� d� 8:':1811. e��n arizacüo do exercicio findo

A participação da Sociedade na Iíqutdação dos síals] Imposto de ilscaHzação
'.

troe está representada pelas cifras seguintes:
.

e selos a recolher 91)).503,50
Juros a pagar do exere 194:21.225,00

Ramo Incendío 33?'?432'ão 170 47930 Juros a pagar do exer. finda 01].480,oQ 31.705,00
Ramo Transportes 1 ;;I •• O. f\ • '�,' Bonificação do exerc, 1942�42918]õ
Retrocessões Incendios 74·148,00

c �}.. Iindo 1l3.396,30 156:335,10
Retrocessões Transportes 19.485,60 .Jl� Reserva de Premies T1'3�"'"'''��=�
Tofar indenizado Cr'- -264.1059°1 porte a Receb�r .. 182;,918,60

.

'. Reserva de Apo!IceR em Cobrança 4.012,20
Em conformidade com as prescrições legals � estatu Reserva Teentca d� Riscos de Guerra 171.024,1 o 645.4�$,50

fárias cumpre constituir as díversus reSerY813 asalxo:
........=....",_

,

( Incendio 91.G36,80 Reservas e Fnndós fl,p G-nl'ímtia
( Tnwsportes 36,674,00 R-G5el'VaS de Riscos não Expirados i:Q4.198,50

Riscos não explrsdos ( Hetr. Incêndio 62.024,40 Reserva de Sinistro em Liquidaçãn 7 J ;082,20
[Betr. Tram;port€s 3.591,90

_
(Reserva de Coutlngeneia 48.020.10

( Ret. Aerouaut._ 271.40 194.1º8,�o I Amortização das Quotas de Fundo
.

-

Inicial 198.313.6('
Fundo de Garantia de Bettccessões 46539,00

Contas de ('\c--.r\llu·']·'''''t'''r'
=,�,.-�.��

'-._. �.l. ,(>i)\."J ;.. 'L' • .._.: i_J ._L1 . .J'\.! -'-l.:fi: 'f'� l' �
I'

71 08'1' �o . Títulos e Fundos Depositados
, �,

I Caução da Diretoria •

( Premias diretos 14.560,40

Contingencia (Retroces;;;ões 5.027,90 1<1.588,30
Aumento do fúudo illiciól

"'.. 119.(Jo4.�(\ O
-

!. ...

d C J

Total das reservas -,_mê�·3h.� eiTIOnSlf açao a oní8
Constitllidas as reservas téc::li?as e G€'�8.i!3 l'eS0'i'VUe d '�Lu . C .... I "

f.undos legais 8 eslstutái'ias: e liql11d,ado tonas na d"espeaa.s .

Cros e ti Eh aas .

e responsabilidades da SOCleda.df-.�, Guiem se um luc10 HqUl�
do ex'cedente de

� !) 'I, I D é bit OCr·. 2._.8.7�g,i}{) UIlilillW-m,®!@I'I-'!1'" ..:I" 'b' i � Dp��,t:'s"'--' (:'.1""'·;'-'
resultado que ésta. direto�'H1. pr.Jpõe "ep. ulstr! Uldo { e Reor.!

L v,·t�·:-,�,,,o .�
<:,-,- «n

.

(lo com as disp06Ícões rfguhlIDu:!tare3 em VIgor, de !orma t Prem�as de Re_sseguros incendw 581.717,2D
s8auinte : Prem�ús de Re�segllros TransJol'tes 8(1.310,70 .

Fu"'ndo de Garantia de Rütl"oce.ssões 11.936,40 PrEnr:!O� �e Resseguros Guena
.

1.199.340,20
Juros 80S quotistas e amortizeç&o das quotas Resl!,u!ç?es e CaDcelamentoi:l Iucendio 13'583.40

do fundo inicial 113.396,30 �estI.tmJ�es de Re�rocessõea locendio }�349.10
Retorno aos associados sf.'gurados t,13}9ó.30 Com!ss�",s Incendw

.

1/1.438,80
Sendo aprovfida a prap?B.ta supra pela agSer!l�n)el�, ge.. Cüm:s�?GS Tr&Qsportes

_

...

.

139.296,40

lal, passarão os fundos soc;'8;1s a �er J�eprese�t.a�nf. em 31 \COm!8:_;�es de RetroceS6.�er; TncendlO 79.924,40

de dezembro de 1943, pBlas lmpOrtaüClas abaixo. Com.�soes de Retroces:oes Trans-

Fundo iniciai
. 51 r•.ooo,oo \ pO!te� .

13.Q84,80
Aumento do fundo inicial 3e�.495}IO . C.or;n�s�oesce Re�rocessõesAerl}nalJticos ' 95.70

Reservas técnicas 31<,.300,8')

/
S:D.IStl'US IncendlO ..•. 35.332,00

Amortização das quotas do fundo S�n!s!ros Transportes .. ... 135.140,30

inicial 198.3t:3,60 S!n�Stros de Retrocessões Incendio 74.148,00
Fundo de uarantia de retrocessões 465}9,oo Slmst;,os de RetrocessGea Transportes J 9,485.60

t:>

Cr$ 13--'7f"64850 Despesas de Sinistros Illcendio 2.552'sa
Total __.... Oi .... ta ........ Des!Je:sus de Sinistros Transportes 3;091 '5"0
Demonstrsm 118 cifras supra alinh'Hlas, que a situacão fi- Despesas de Sinistres Retrocessões

'

nf!.nceira. desta Seguradora continua em frau].co progres 80 IncendID- 1.104,10
continuando fi favorecer os seus inumeros c l�ntes com a D%pesa� de Sinistrog Retroe. Transpts. 127,50
psrticipação nQS lp.cros e a prestar sempre mluo!'es garan· Honofaf108 e Ordenaflos, Anuncios e

tias. ..
Propaganda, Material e Impressos,

" .,';011.0 encerrar este relato, deseja f,sta dIretorIa expressar Contribuições e Despesas Diversas
os seus �,agradeci�eJ)tos aos componeDte� do� Oonselhos lUip<htos

..

Admio$strativo e FIscal; 80S Agentes Gerais e 1".iub·Agt3ntes Federais eSÍ'l,duai ..!

e 80S Segurados em g'�l'al. pelo _ ap�io q�e de. t01ÜJS tem re· .� ; J; •
�
r., } e .:nU�lC���hS

cebido, e nos colocamoS 3. sua mtell'a dISpOSIÇão para for'
, �'-:'L<ll")1 tIZ,:,(,_,w (tO <ltl\ o

necer-lhes quaisquer esclarecimentos em torno das transa MD�ovels e Utel1sIlws 7.504,50

çôes registfadas no exercício findo.
. ...

Nlpezks de Fund,'1çãe .. 11.146,70
Blumenau, 3 j��i:/'I7Dr:�rTO�B�944 "Im'os e Het�)l'nOI-5 a dis.trihuir

-<--"""""'"

Ad Uo Schmalz - Ad{Jlfo Wollstein
Juros aos quotista.s . 3q,4So,oo

o . Retorno aos BSSOülsdos·seguradoG ...

113.396t30 143876,30

I Rp -

"' a F ·1·' -1"; •
����-�-.���-�-

�
.sel' r'.: :-; e UDt 0.15 itSpi:>oem,i;-::

..

CO- � -. R!scoS n�o Exp!rado8 Incefldio !Jf.636.8õ
!!'iI R!scoS n_�o �xI:lrado8 Tran-spo:rtes 36.674Joo

R:scos n�o ExpI�ados R'étroc.Iucefldio 62.024,40
Ru�;cos nao ExpIrados Retroci .._,

I
Transportes ,... :

'

.. 3.5Q t)90
Riscos n�o Expirados Retro

...
c. .

. - .. : -.-.. ..

AeronáutIcoS .. ,.. _ 271.40
.... "

..

Blumenau, 31 de dezemlu'l!'J d� 1t143

\Sinistcos em Liquidap.ão lU.·.c'e.Ddio.:l
.

.:;� . ontsdor .. ...
. .•.. Os dil'etorQs

ISinistros em Liquida;ão Transportes: 18.(j��:�� ARfU R1BE JUNIOR. 'ADOLFO SCHMALZ

2'>33 71 Sin!stros em Uquidaç:ão Retr. Jncendio 23.476,00 DibP . �g88i� ,r. na D. E. C� ADOLFO "tVOLLS'I'E!N
;._, . o ,�o

I
Simstro em Liquidaç:ão Retr.

.

80 ,
.•J t'-Z

Transportes '., 28.950,40 P
_:. .

UontíngeLcia diretos
'

14.560,40 .

.

arecer . aO Conselho. fiscal.: .

Contingencia de Retrocessões 5.027,90· O -... .
- -

. -.

_..
- _....

Aumento de Fundo rolcia!.
'

.'

.. .... s auai�o a8sI�ados, -memb�os eietivo$ -dÓ C(}nselh�·
..

Amortização das Quotas .do Fundo
139.004,80 ., I flei.ll �a SocJedacie ' Mutu1!. Catarmense de S€'�lU'OS . de .E'o� .

I
..

1
. '

':
'-

,. gQ3 (ie Tr��$Ilor�es Terre�tf!r-s e MarHimos" depois' de. há"; .

:.,OICla
. ,.1 82.916,30.

. l VfOlll exaui,m�úio, com a dIVida minúcia; o balao<:o _fJ'erá1-� ,
..

Fundo de Garantia de Re.trocessõet3 I LH3õ,40 51$,726,5Q p.Jerfada em.31 de deZembro de 1943, a demonstt:ação <f� '.

RegnL:.trização do J�xeI'Giei()""'�· ('uta "LU?fOS e Per�ast', o Relatório da Diretofía, livros'-

ApoUcas em cobraoça." 2.6?-750 .' tl contabilidade, re.gI�tros. contaa a demrus cQmprOvlUlteà""c
Reserva de Apólices em Cobrança 4012;20 6.639,7Q dO.�.UI?e,nfoS', relattvos ao. aludido ex(_�rcici,) finaDceiro '

-Cr$ ;3 40<0"3790 ,eJ'dtmcar.am.se da. sua exabdi,io e {igl'feit� . ordem. e em .vis-' .'!
lIII!i'!i!mIiM12·' Hiaj�,?D, Q- q.ue �$ recomend�m a apl'ovâ,9ão. da assembléia> ge-�

_

..

'.' �:}o�rfmarlá, a se l'eahZilI'
..
em d�ta deter'minada p�Ia" 'iH-

'

..

.6 Bl�menB.ui 4 �e fevereiro
Freita8 }"rIelro ...

'

.

..'
.

Tlieophilo B•. ZiiLrlrf)1;11y

,l;t;

_�'4�=�.�"'�!�l:!a,!!&!:,:a_�SB",!!,IIO!�rtrn�"',!:,IS'�_�n��17�"�F;'�,���-�.jg�����dLIi!!��""�«l�·�p..!!-�I��.�If�III�\!II!,!,_�e:J�'���.�,�a;�'...�.._������������t.�·.�I!!t.:;,;-!!'ti.I!'!;!!"_��i.·�!lI!!,t�.�."!!,.Q�����������������D�'. '�
Mutua CatarinensB de Seguros àe rogo e de Transportas TmTBstrss B Marítimos Emprôsa de Terras J6n��·S.1
-;ela;�riO �aM�:;;O:;�, ��iaDç� Geral, Demonstração (�a Ceuta "�ucros e pe�s" !�ar:er �:

..

C�n- ITUPORANGA
...

selho Fiscal, a Serem Apresentados a Assembléia Geral Ordinária. ASSelllbléa. Geral Extraordhlâria

I Ficam !::e.f.'!:'!��:�:�.re i. r��.l�
38726000 I rem em aasembleia geral axtraoro;náril, a realizar-se> no

.

. ,

dia 30 de março do. eorreate ano, ás 16 horas, na sed�. S().-··
elal, na Vila de Itnporanga, do Municipio de Bom RetirD, âtim .'.

de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
..

1') Lista •. de subscrição do aumento de capH&I aprova-' i ,

do por deliberação da assembleia geral �xtraordiIi8r!-a.; rea ..

lizada em 26 de ,Iunho de 1943.
2') Assuntos de interesse ,�oci&l'

Ituporanga, 17 de fevereiro. de 1�44
HENRIQUE JENSEN - Diretor Oersúte

Garantia de excedentes de retrcces- .

sões íncendío
.

Retenção para riscos de guerra.
Premtos 'I'rsnsportes a receber

24.3ú5,10
17i.ú24.10
18l.918,60
�

Goletoriá Estadual. de Blumenaü

CONT�,s DE COMPENSAÇÃO

Deposito no Tesouro Nactonal
Titulas Caucionados
Depostto de Garantia

200.000,00
25.uoo.oo
180.000;00 405.000,00
��'2:6f6s6õ.Tõ

Z2S& + .�'"""""f

Retrocessões
510.000,00
��A95.19 813;495,11} 1 E O I T AL

194.722,10
Imposto sobre Industri« é, 'I\l'ofissõe�

De ordem do Sr. Coletor Est8.du�k f��� publico para
..

conhecímento dos .ínteressados q� durante o correste
mes procede-se Desta Coletoria E$�dual a cobrança do- ím-

.

j PO.st.o BC.'ima
mencionado,

rela.tí.YD /.a.0. 1.' semes.rf.
a

dO. c.·..9'-
.

aente
.

suo. -

.

. Os contrfbulntes que DãO satisf8z·�:re.m � pagaaiento
-

de
suas quotas no corrente mas, poderão ftlzeJo no· mes. de
Março com a multa de 200/0. ;' j .. ..

'.. ';

fiodo. esse prazo será in��#a a COb.r::Hl93 executiva.
CoietfJria Estadual de Bl'FintAli. em l' de Fevereiro

de 1944. I
'

,

(} E,cl'ivio
SiLViU C CABRAL

38o�ooo,oo
Sinistros em
liquidação

( [neendlo .

85,00
( Tf3neportes 18_630,80
( Retr. Jacendte 23-416,00
( Retr. Traospt.�

ala

Premios Transporas 533:781,90·
premios de Segu:as -Guerra 1.199,3",0;20
Pt�mios de Retr{�essões lncendio 213.359,30
Premios de Ret.roessõea Transportes 44.4.78,80

� ..

Premios de Retrrvessões Aeronáuticas 904.50
Comi�sõeB de Hsseguroslue:eudio 201.517,70
Comi8sões Rís'cs, de Guerra. . 20.826;Go
Comissões_ de 1e:ss�guros �ransp9rteL_�..'�fi 3.0$4,3(j2;OO

Re.n(jas te . InversoBS
. .

Juros diversol 1-.
-

...

S5.352,3Q
Alugueis �.. _

3. f50,00

Renda�· iV0Tl5aR.·
�,......-..,�

Reversão, de/l posto de Rel!da .

1
�

.

-

1 .) 6 45 6·
a Pagar - . 12.4�1,!e

�,.,�.!.:.:�P:!,�� � 9 . 17, O Participaçõe'8diyersns' 1.8S5,3e

I RtfFel�So dê Reservas··
--.,�.�""""""

18.119,60 Riscos não 'Xpirados ln cendio
Riscos Dão .xpIrados Transportes
Riscos não xpirados Retroe. Inceuf3io

18.651,20 Riscos não �xpÍrados Retroc�
' ..

Transporte. . 7.353,7,
Sinistros fLiquidal" Incendío 5.171.Ht
Sinistros Liquidar Tl'ansl}ostes 14.030;40
SiDi8tros \. Liquidar Retroe!. Incêndio 17� 165,40 .

Sinistros Liquidar Retroe.Transportes 1Ui53.6t·
Regu!fuzaqão

.

do J<Jxercicio
- ..� .

Reservade Apólices em CObran-ças
Apólice e� Cohrança

i9.1 '39\50 -

3',§O{;,30
52:753,59

A t i V O

Ilnohilizado
191.859,50

, 2t.43õ,40
4.011,20
6.000,00

677:_:07,70
385.202,40

4�12o,6() 1066.430,70
�...��

lOllO-o rlWHzn_b E

Tifulos ·da. Dívida Publica 148.569,00
64 ações dn insUtuio de Resgeguros
do Brasil 16.9ó8,ü(}

Títulos de renda diversos 181.3::!4,30
"Emprestimos hipot>::cários 10,I;üo,00
Devedores por d.epcsitos em dinheio 178.000.00

Regularizaç[!,1) (10 exeTdcio nn(T{�-'�"-�"�
Juros a receber 5.000.00

Apoiíces a cobrar 4.012,20

534.871,30 (:rédit
Proclúi;o da� Opel·f\.(.J)f.�S

Premias Incelldio , <.,,- 969.949,70
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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19 /1.

ás
ás 4,30 e Domingo ás 2 �oras da tar�e!

.

Fred 'Mac Murray, Faulette Gcddard e' Susan Hsywcrd, n3 super maxrma produção
; Violento drama de ação e heroismo em que o amor e o romance é

II espetaçular, corno o é o belo hor rivel das suas grandiosas ç!211aS !
.

.

.

". CLARAO NO HORIZONTE, é um gíganteaco espetaeulo de fama muno
..... .", .rlial, inteirsmente ernmagicn e milagroso T E C N.) C O L O R ... - No Programa: Um recentíssimo f O X J O R N A L. .

P.r·el'nQ'" Sabado p �r<ff:1\:"".n QS"
.'

A '"'O' r�s
'"

"'" .·'Pl�!�a: 3,00 - 1/2 e M�r!t 2,00 Demisso �Q 8 "5 ... Piaié_:l Numerada 4-,00 -

.

"g·vu ... va ��� ..

'

,,_ i)''l;dd:u�.'Il.1 II)!. � h C� "". Balcão: 2,00 - 112 � M,ht 1,50 lU g U\�� aIS 'i-� BnIr.an 2,n0 ..

_

��m����'io��litE���r-���::é���;gm�á���;;,,;m;a�������di!l�\lh;�����..m;�ff.���.

Domingo ás 2 horás; Sandy, Leon &rol e a dupla "Butsch e Buddy" na hilariate comedia l . �'Estrada Da Alegria"
Um. filme 3Ít?gl'e e divertido que o animarâ para os folgu� dos carnavalescos 1 - Continuação da Sede rnoderhisslma, "G·MEN .;OVENIS do AR", vivida pelos "Bambas'"! Uma

serie de aventuras aéréas ! .
- Complementos, desenhos e jornais. - Platéa 2,00 - 1/2 e Milit. 1.00 - Balcão 1,00

I

i

Iii

CONVOCAÇã'Q

Blumeru u, 5 de Pevezelro de 1944.
asso Arthur Haertel - Diretor G-erente

J
�
I
I
I

Diplom.ade :pêia Academia de .Oomereío do Rio de Janeiro;
.

". . .Ó, Com longa pratica proficionaJ, .

.

_..

.

A C ]E; I TA ...
' EscritasJ\vúises. nrui.'lncoit e Urinmisiiéões Clímerciais.

Rua 15 tie Nnvombro N" 1464 - Fano, !liSO _c Nesta Cidadá
A '"

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

:::-:-=1 r-M�:!fu������!!F�I�!a:��· rC�;i�'f���b;;m�
F ....ve .."'" ir- Consultorio: Ru� Ií de Fever�ro, nr, ? (ilO lado üa I

""" ... 'W'

II
· redaçao da "Cidade) '. '

I
Puericultura - Regimes alimentares para crianças de peito - Avita- I S3rYIÇ9S de prmunra

de 19_

. Q.::::�::.::::�:�::::�::::::::::�:::�9 I Av.nld:r:� Bran

tO pagamento do salario ;���:�c� (:n�·cKJ;:
.

d
A tratar com

.. e convocação I.�,...m,,�:.��!::m.
Rio 14 - o ministro do Tra· ção, pleiteia o peticionário au· zelosos de seus direitos e mais .
balho proferiu o seguinte des- torização para esse fim. Oon- propensos ao recebimento de Anunciem neste DIARIO

pacho: forme bem assinala o consultor vantagens imediatas. Tal prin- 0§...
-

••:€+-._+:.�.�.+:..:.=+:.�.$
"Narciso Pinto de Carvalho jurídico; a Legjslação protetora cipio tem sido uniformemente opção entre o recebimento do

expõe a dificuldade em que se do trabalho, tem como uma de proclamado, e somente se tem salário ou das vantagens peeu
encontra o pequeno estabeleci- suas principais caracteristicas a admitido como valida a transa- niárias asseguradas aos militares
menta de propriedade de seu sua írrenunciabílldade, assentao- ção quando já cessada a rela- Em 'face pois, desse preceito
pai, para fazer face ás obriga- do nesse pressuposto toda a efí- ção de emprego, No caso de imperativo de natureza exeepcio
ções decorrentes da convocação cãcía do amparo visado pelo le- processo, o texto legal e impe- nal, não seria possivel atender
de um seu empregado, [a in- gislador. Não fora, assim, po- ratívo. estaluindo que o empre- á pretensão do interessado e

corporado ao serviço militar da deriam os seus preceitos ser re- dor fica obrigado a pagar ao seu deferimento viria criar pre
ativa. Apos esclarecer que esse duzidos a letra morta, através empregado 50°/0 de seus sala- cedente perigoso ã eficácia fie
empregado deseja por tais rnoti- de renuncias impostas por cer- rios, (Decreto-lei n.4.g02, de 31 toda Legislação protetora do
vos, exonerar a firma do paga- tos empregadores de má fé, ou de outubro, Arti20 :10.), E não trabalho, Transmita-se e arquí
menta do salario de convoca- aceitas por empregados pouco dá a este ultimo a faculdade de ve-se".
+_._:+:_+'_.+'-'+-.•'"'-:+:-.+.-.x ._.'-�-=..-+-._... - ..-.-+ X+-.-.�.-.-.-.-.-+-+ X +--.__:_.-,o.-+-+-+,,"",,+-:+-+,

as Transações
Embarcações

: Rio, 12 - Ester:d{:'ndo. a I
bo de quitação; dado pelo

<.tôdas as em ta�c8 çoes, regia- Instítuto de Aposentadoria e
•... iradas no Brasíl o disposto Pensões dos Maritimos ao

�e um artigo de lei, o pre- vendedor, é considerada Iei
�idelite da Rer.ública assim ta em fraude ao seguro 80,

; �.}) seguinte decreto-lei: eíal, e não prevalecerá, para
'i.c'. "Art. t: - Fica extensivo qualquer efeito, contra o I.
;�a todos os navios de quais- A, P, M" respondendo a em

,Y'; que._r embarcaçõ�s ar!oladas, barcação, ern qualquer caso

.regIstradas ou Inscritas no pelo débíto qU0 houver.
Paísi.nos' se!�jços de. nave- Art. 3, - Com os pedidos

, �8çao
. marítíma, fluVIal" la- de permissão dirigidos á Co.

�.

'Q.pstre, de portos e" cenais, c missão dê Marinha Mercante
disposto no artigo 7' do de. Nacional nara a venda ou
ereto lei u, 3.832, de 18 de fretamento

l'

de embarcações
.. novembro de 1941. deverá ser apresentada fi

.

Art, 2' - Qualquer transa- prova de quitação referente
.{ •.Ção de compra e venda de 8S recolhímento das oontri

;�';.. fretamento ou de hipoteca bulções, destinadas ao segu-
I:,> de embarcação, feita sem que ro social do Instituto de A- T eb I d S'i· �:a�t: t;.n���f;:�IV�o e:��:: �.��g���.ti. e Pensões dos ��a�n� NaeciO l1:i I COm p ra -se Ie•••-:ff."D'".-4'••••T.-.-+-...�0 x 0 .......+++.......*-*••••••e I

g
Rio, 12 � Ao ministro Bar- :..------.-----,..-...:

ros Barreto,· presidente do Compramos Motores elé-
Tribunal de Segurança Na·.
oíonal, o procurador Eduar tricos, usados, de 220 V.
do [ara apresentou hoje, de, em bom 1.>�tlHl,). Ofertas
núncla contra Fíorelt Bíasí '

(1·11,1) ! > 1 ,"Ir lta .io '..:' e ruu. na er
l orí, sócio da firma "Parollul' 1 1 'I

.

e Cía," com séde em Caxias, Se UUH t, D/Á,
Rio Grande do Sul, por ter ------�

. [
desobedectão ordens do Co n COMPRA·SE á dinheiro

setho Nacional do Petróleo, Pequeno terreno não muito
vendendo gasolina aos "chau- longe do centro

Ieurs" daquela praça e de Ofertas sob "Centro' a

outras, do referido Estado, redação desta folha, A
. . distinto Snr, Fritz Paul Techen-

por 7 cruzeiros o litro, si. 3v31 nlversanos iin,
mulando o carburante sob a +-.•-:�-+-�-:+:�:-t:=+:-�+--:., Faznm a uos hoje - A Snrta, Ma1'ia Luiza Oar-

denominação de "gàs-oíl" doso com o 8111', Abelardo Souza,
Obrigatório o fabríco Comemora-se, hoje, a data na- - A snrta Maria Reinel't, e o

O procurador E?uardo Ji- do "pão popular talicia da E�ma, Snra, D. Gi- 8n1', A1'tur Uordoso.

ra, apresentou, hoje, ao pre- R' 1.1 O S' d' t de
sela l'Vahle, esposa do SnJ'. Sieq- - A gentil Snria Adelgunda

Achem-se á disposição dos srs, Acionistas, na séde sldente do Tribunal de Se- :0, •

-

- �D, 1C3_o U frid Wahle, 1'e.'lidente 110 Rio de Kaufrnann, e o Snr, Fritz Wol-

social, á rua 15 de Novembro n. 552, nesta cidade, todos gurança, ministro Barros Bar- I�du8trIfl, de, Pamftcaç�o do Janeiro; fram, 1'�sidente nelifa cidade,

os documentos a que se l'efére o artigo 99, do decreto-lei reto, denuncia contra os a-I
RIO de JaneIro. ,em virtude Chaurer CARPES - Tran8- _--

n. 2,627, dé 26 de Setembro de 1940, rBlativos ao balanço liI,iotas José Forte e Reaston dos estudos reahz!"oos pro. correu, ontem o natalício ,do GAR- Viajantes
.do ano de 1943, Abojapra, de São Paulo, por.1 v�rem q,ue. a fabricação do

PE,S, A. sua,. pl'opulaJ,'ldade e�� Dr, Francisco Gottardi

A bl
' � r- I O d·

a terem numa transação com pao de farmha branca de 10 nosso o e lU? I l t •

s,sem ela uer.a, r UJanél -leIlOO 'de OIedo PJ'Z3'f cobra- cen,tavo_s vinh(8, p_rejudicando"
'. "mel. .J •.�ll(� ave· e alhO j Vae ficar alguns dias entre 'lu!a

Rã d d A t
.

á
:b

d r d 1 7n�t1V01t o lantm mttlno que lhe·
o dJ', Francisco Goital'di, p1'()'t;é.

u o, ?OnVI a os o� sr�, Clom� as, a comparecerem do juros além da taxa legal. a I usao () pao p.opu ar
fOI. oferecido ontem pelos seus to advoqado ém Rio do Sul e

AssembleIa Ger[/.I Ordlllarla, a realisar-se no dia 18 de Para o processo e julga- (10 mesmo preço, decIdiU que amzgos, D� nossa pal'te endossa_
que conta ent1'c nós com um lar,

Março de 1p44, ás 15 horas no escritório desta Ernpr�za, á menta foi designado, pelO � �ab,rica9�o do pão popular mos os felz�es votos que lhe fo- go circulo de amizad'!s
rua 15 de

Novemb�o.
n, 552, em Blumenau, para delIbera-

pre.
sidente do Tribunal, o juiz I

e o�r�gat�l'la para tod�s as
I'am oferendas_ __-__

'

rem sobre a segumte Miranda Rodrigues' p�Dlfl,caçoes, A pad!1fJa que .- Na data de hoje, ocorre (i
D

.

Ordem do Dia n�o tIver essa. qualIdade d�
passagem natalieia da Snr, Clo- espedida

. pao, que pllSSUlf no estsbe- tUde B, Faraco, esposa. do 81Zr, Silvio Cabral - T_endo-/'if! el1JO'

1') -'- Apresentação, discussão e aprovação do Balanço Oficina RADIO fUNKE lecimentn. pelo preço da ta- Tubalcain Fal'ltco, n(n'{ldo elo çargo de ftscal admis�

(leral, encerrado em 31 de Dezembro de 1943, Relatório bela para o �pão popular, - TranSC01'1'e, hoje, a data na-I tmtiro,.
em função de escrivão na

da Diretoria e Parecer do Conselho fÍt,cal Atende fodos os servIços de sendo proibida ainda 1l mis- tali,:ia da 8m'ta, A.delgunde Ge. CoIetona_ E8ta_dual: nesta cidade,
2' } Eleição da. Diretoria para o tl'ienio de 1944146, Radios receptores

tUfa da farinha do tipo
.

oU· b1el', filha do Snr, Geraldo Gebler,l t1�ansfel'zo 1·esu�en.cla pam Tuba·
. 3') - Eleição do Cansell:1Ü Fl§cal pera o exercicio cis! com qualquer outro tipo _ AnivPl'sw'Üt se, hoje, o 8nT, mo o 8m', SZZVlO Cabral q��e,
de 1944, .'.

.

Serviços Rapidós e Garantidos de farinha, Resolveu· se que René Gw'cia, palos dotes de seu camte1' formá.
4') - Assuntos Diversos, TELEFONE, 1395 I nen.

hum pãO de farinha bran-
- Completa, hoje 8 anos de ida 1'a ,!m nosso meio, gmnde roda de

N, B. Conforme art. 29, capitulo V dos nossos Estafu, Rua 7 de Setembro. 13 ca será fabricado com me· de ·0 interessante menino Gilber. amzzades, Despedmdo-se de nós
tos, os acionistas presentes ás Assembléias geraes. deverão nos de 50 gramas, to' Beims, filho do 8n1', Julio pedio.nos tl'ansmitis8emOJ a todos

sempre, legitImar.se mediante apresentação dos seus ti· ®••�.•. ") + _<ffi:1 o ,!).,,<'I>9..ti-0.�"'.9...,.+.1r.�.I.�.��€ Beims l'esidenfe nesta cidade, Iseus amigos suaI? despedidas de
tnlos ou exibiçãO de documento que prove terem-nos de- '____ que se vio impossibílitado em vil"

deposttados na séde social.

I C A f [III c"""'*
Nascimentos tt�de da urgencia de sua partida.

Blumenau, 16 de Fevereiro de 1944. ';J

f T A
----

LEOPOLDO COUN
,� .. -",_

Diretor-Oerenie .
Encontram se em festa os seguin Falecimentos
tes lans :

- Com 61 anos de idtlde, fale-
- Do Sn}', Bruno Zibell, e de D, Ce1t no dia 17 do cú1'rente a 81'a.
Irma Zibell, com o nascimento JltIar'ia Quintino,
de uma menina, oêm'rido dia 18 F 1
do cmTente.

- - a eceu, a SnJ'a, 118e Paul,
com 58 an98 de idade, no dia 18

1-
Do 8m', Luiz 17ogel, e de D, do corrente,

E1'na 17oge1, com o nascimento N d'
de uma menina, ocol'1'ido dia 18

- .i. O ·la 17 do C01'rellte faleceg
do corrente,

o menilJto !Jdgar Gaulke, com 10
anos (e zdade, filho do Bnr.

1I.1 I_il!llJlI'IIIIII_
Roland Gaulke,

e+.+•••�••.ti••••�_ü,+ ....�®o®"'.�.-<tíll...- ..�.:..••LU�Üz: Casamentos - Com 59 anos de idade, fale-
IW Contmem nupcias hoje: ceu a Sm'o Domingo Azel;eÜo

; I - A Bnria, Flerta Voelz, com o no dia 16 do cOJ'rente,
".

,

I F OO:e:iS :a:�:;� �sm::. ra::�OIZ) I �·�i�������
.�-+-+-.-.�.-H

! Rua 15 dé Novembro, 596 � mATADOR OE BARATAS
��.�.+ -

-.+ .•••• 'J® o�.�.�.-�;lf4i+.:.·�.+:t�.I+::.:.J! BARAMORTE

IPAULO BERING
. Blumenau - Sia. Calarina

ITintas
e vernizes - Materiaes

para pinturas em geral

I fintas em bisnagas para artistas

,Empraza Auto Viação
AV,I S o

Gatarin8nS8

+-.+:-.-'-'-'+-+-+-.-+-+-+ o .-.-.-.-�-.-.�.-.-.:

Cronica Social
Maior sOt"timento em :;

Perfumarias, Especialidades farmaceuticas,
Drogas e Pródutos Ohimicos.

LABORATORIO DE ANALISES

1 :
1. !

Sempre foi e confinúa a ser

O Melhor

sabão

m E e ialid de"
Clt V/ElIEL INDUSTRIAL JOINVIUf

torna á roupa hrsnquissima

(Marca Reglstradai
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