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ANO XX

enlario Russo
e Da Turquia

argo Co
Sobre O Regi

Londres, 26 (A. P.) - Um des

pacho da agencia Tass da Cairo
írradlado por M03:::0U, informal],
+-�-+�.-�-*-�-.-+-+

Ra
que os propagandistas germa..
Dicas estilo intensificando sua .atí
vídade na Turquia e que isto <·es

tá sendo facllirado pelos .pro
príos circulas oíícíaís turcos. Es
te foi o mais .al1ltlr,go comanta
rio russo sobre o regime turco

transmitido por Moscou desde
. muito tempo, O despacho .11}211�

Estocolmo, 26 (A. P.) r- O. I lí , .

Clonou {i guns propagam isras na
correspondente de guerra do .

zlstas que recentellh'nte visíta
:;\'odliÍsch2r Beobachter» infor-
mou, num despacho de hoje, que ram a Turquia ". adiantou que

visitou j"':,cel1t2JJ1::nt::: Benito Mus esU�o SCilClO leitos esforços J1Ô

I
.

I sentido de estreitar as .relacõessolini, que está ln ntant 'J .urn

II
. [:';1 trc o niínist e riu de . Goebbels

pequeno. quarto, 110 quai a unira

dororacão é um busto ,c1� Frede- 'ê o Departamento de Imprensa
rico, o grande. O quartel �,:,n2E.tl da Turquia, Alguns circulas po

de Mussniini está situado !D nor litíros de Londres interpretam'
te da Italia, adiantando 5 corres a noticia da Tass como um H:l:!W

pondenteque ·OS. 'olhos (1::1 Duce varlo esforco ela Rússia afim

ainda brilham corn-o mesmo ar- de- prender'a Turquia .nrais Iir-

dopo ! memente ao bloco aliado.

*'

irez
Buenos Aires, 26 (A. N.) - �** ! i*** fan�i, ou deixarei de fazer. Mi;

Referindo-se untem ao seu no:" ríorlo presidenclal, como tempo- ! Republíca, O General Farrel pros nha missão será cumprida de.
vo posto o G-eneral Farrel, de- rarío, pois, o General Ramirc:-z! seguindo disse: (Mal acabo de. maueíra que considero para o

clarou que considera o seu pe- continuará como Presidente da chegar não poderei dizer o que bem da Nação»..

e.+.:t:•."�"+I:.:••+-"'4::€��.�@olJilrg(>••��W.*$I·n��'I>��"<H�o'.;).":t\.+·.·4>4>·.��".!Jif>+íIf+.'j"••+eoog�·�-"'�$"��<>':�+.�Hi·<;�-.�-+.+�@

SERI"Rpeoils houve delegação de 93 x'39 aviões
lO

d =('
-

firdel'iS 0+.�!t."jI,+�§."'.� ...+",.+.+.e
examina a ii SI naçao u II li' os IL liDOS EHiRlU1KM EM Q_ G. Aliado, �aÓDJ:s, 26' (:A.

argentina Buenos Aires, 26 (A. N.) -

-KYIIKIIVI- P.} - Nas operaçces aéreas alia-
Em entrevista coletiva Q impren- das [10 mediterraneo, foram aba-
sa de BUi::l1oS Aires, o nove Nova Delhy, 26 (A. P.) -_ As
Chefe de POlicia declarou, que tropas aliadas entraram 00 cí
não houve renuncia elo Presi- dade de Kyatktaw 110 .día 2ó
dente Ramirez, H sim, simples- deste rnez, depois de cruzarem

mente delegação de poderes .ao o rio Kecheung defrontando fe-
General Farrel, roz resístencía do inimigo..

liNDA

•

Washfngt'Üu, 26 (SoE.) :�Anunf
da a Uarited que o governo norte

amerícano, está reunindo infor
mações sobre todos os aspectos
do regime argentino, .sem �e
var muito em .conta a atitude

· que poderia resultar deste -estu

'do, mas até o momento nada se

entrevê de que seja ,e�inerr't� a
·

congelação de credites, ou outras

medidas eooiiómícas. Mas, se-

: gundo observadores, tais medi
.das poderiam ser tomadas prin-Icípahueote se for considerada
a necessídade de uma consulta

prévia entre as nações ,amçrica�
nas para examinar

_

a noVa situa-
ção ,na Arg'entina. .�

€I ........ �+ .• ++

Lib

Quarto
00 Duce

tidos \)3 aviões iuimigos, ao PUS-
80 que 3H bombardeiros .pesados
e ;) aparelhos de caça alia- I
:10 j)ã� regressaram das varias I
mcursoes, I

• Paz

rt

0"+."+-·_��.".+-..:�+·.·.......e

Nova conquista
Russa

Moscou, 26 (A. P.) - Anuncia
-s€ ofiCialmente que as tropas
russas capturaram Nyentei, 10-
·calidad€: situada a su.do�ste d�

Strugi-Krasny'3 a 37 quHometíCls Iao nort� de Pskov. .

RendesbiJ rg I
atacadofoi

00

Jlguarllaomse ii queda de Pskov
.

Critica I Situação
Moscou, 26 (A. P.) -[Despa.. ***

chcs da frente .do batalha anun- Moscou, 26 (A. P.) -', E' cri-
cíam que espera-se a .qualquer tíca a situação daguamíção ger
momento a qu.eda da ,ciàad't: de maniea que resiste na ,cidach! de
Ps�ov, importante baluarte na- Pskov que estão sendo assedia�
zista. da pelas tropas :soviética_.s.
• + .. + 0€1 � ...... + + ....... + + ®

. Polonia

t
Mexico, 26 (A. P.) O dire..

, os austríacos livres do ,Chile e

I
em torno do Comité ..Central dos

tor de orquesta 'Erich J\Ieib.::r, da Argentina, exortou tO::[Ü:3 ,DS Austríacos Livres, rec2rit2ment�
declarou numa 'recente I'E'unmo seus ·compatriotas a se unirem constituido em Montevideu,
dos austríacos residentes : no .-+-.,,:.;;;+.- ..-- ..-�-.-q,-� o�-"-+=+-"-"-+-.-9-+
M�xico, que, depois da Confep':'n-
da de T�heran, «todos 0\ aus-

Atri3Jcos têm o

Sagr.ado
d'eV'er de

I .'eliminar as suas diferenças poli-
ticeis para libertar o seu pais do

jugo nazista».
.

O sr. Kleiber,' que lé presid;e:nte
das �ntidades que rep:rf'sentam:
.•-.-.-.-.-..-�..-+-..

OiTO WlllE
Com desti·no á ,Rio do Sul. se�

gue amanhã '0 Sr. OHo Wili<"
representante c()mercial desta fa
lha.
Além de R�i) do Sul, nosso

pn:zact'o e déslacado auxiliar,
pen:orrerá os municipias Circum
visinhos:

.

:
A t.odos solicitumos a bô:a e

costumeria atenção, p;.:'lo qU'J
desde já nos conferssamos.agm
·decidos.

Orgal1ízaram-s(� na PalIJnia
qüadros d3 movimento _s,,:cretu,
�stei1d::mdo-se progressiva 'G.! .sis
tematicamente através ele tojo o

pais. O DireÍório dess'G movimen�

w, que age .dum modo hábil lê

consequent·e, em estreito contatü

<:om o Goverllo PO!Jnes em LDn
dl"CS, é confi:ldo .3 um delegado
dflSS� Governo, ocupando, ,por
outrD !'ado, {) post,o de V\ce-'
Prim�jrD Mhistro. Esse ,Delega-
do r\!side secretamente .na Po
lonia ocupada l�los .",1..1emães ê

dirig� tüdo o !Uovim;OJnro clan�
destino de f·esistencia UDS ocu

pantes, abmngend9 a luta civil
� a luta .armada. As ordenp ,e

ínstruçõ,es desse Diretório .são
€stritas e irrevocavelmente .cum

pridos pelos aderentes ao lVIovi
menta.
Quatro grandes partidos po

liticas poloneses, a saber: o Par

Q. G. Aliad:9, Napoles, 26 (A. tido Campon,�s, ti Partido do

P.) - Na noite de hontem a fa- Trubalho, .:J Paliído ·NadlXllal�
brlco. d<:l aviões de ;Rendeshurg I Democr3.ta e o Par:ido !:o,ialista,
foi atacada por. PUd'éf>l.nu.. forma-,'

colaboram �streitament'e com ?
C2,0 de bombardeír03 pesar.os e DelegadO do Gov.ernü 'em tern-

�ViÕBS de caça. .. tório ocupado da PolO(aia.
OBJElBVOS DI

�.+.:.��+:.:t.:••:.,*,�"'''+*·�H'''0 O Gi)��t''é-9+.�q>+�.�•••��.�•.+®.

Ploefil'HlH .1 I::'arlnha Fabl·i�:v.1a

p(�l{l - IHlrn';HO tJtHN'v'JI.JLE--

Londres - (Serviço 'po!o;nez
d� informaçõ'2s';. - _o munúo Iil1t�iro sabe que ,{) povoO p()k:mt�s
- long'!! d·e �.� subn1eter ao inva
sor, apôis-Ihe umn resfst811CÜt t.:!�
naz. Tanto maior foi o telTJl'

aplicado pc�lo5 alemães, ,- mais

<2nergica a reaçã:o dos oprimi
dos.

Além disso entram na com

pO::>ição do 'Dir",tôrio do MJVi
m�nto Clandestino, repres·entun
t<:;s de instituições .correspondeu
tes a diferent2s .Minist·�rios �lo
Gov<er,u,) em Londres. Varias de
las desenv.olvem uma ,atividade'
das mais animadas no territ(J
rio ocupado, C01110 ,por 'eXêm.

pIo no domínio �da instrução pu
blica, da proteção .social, da im

prensa clandestina, 'etc . .Isso pa
rece ilwerossimil - .porém é a

pura verdade! ..

Os serviços de .comunicação
são ':Jrganizados com ,uma per
f-eição tal - que Li:mdres ncebe,
em 48 horas, _resposta u qual

quer de suas perguntas. Essa

coblJoração �streita ·entre ,as au

toridad-es pol::mesas residentes no

pais ocupado e as que S2 ""[1-

contrmn ,,111 Londres, .p�rll1ite C()

nhecer exatamente a ppinião e

us desejos d·] povo, d2 f'Jrm.'l

que as dedaraçó2s do GO\'erDo
P.olones em Londres são a ·cx

pfiessão da vontad;� .da Nm;üo
Pokil1lesa.
Um dos membros mais ativos

do Movim�ntci Clandestino PolCl�

ues, ao chegar a Londres, fez
s'ensacionais revelações, sobre a

atuação das organizações ela Po

lOl1i:;, Subtel'ranea, que, sem Ü2-

éonspirar a <essencia dess2 Mélvi
mento, pód'e-se k�v'lr ao conhe�
cim'êuto publiCil.

CRUZEIRO
. Londr.::s, 26 (A. P.) - Anun

da-se oficialment·e que o prind
pai obj-etivo da R. A. 'I?'. de bom
bardEios de hontem a noite foi
a cidade austríaca de Augsburg.

em

E 1 26 (A P) I Paasiviki, envindo especial ,ela Embora ainda 050 ,t�nha sida:stoco mo,
.

. . ,- '1�

1
fonnantes finlandes.es dÜH1O'3 de Finlandia em Estocolm, l'2tor- 'oficialmente revelado o o )1'8tO

� de suá visita a �sta capit,ll, PO-:
crédito diz'cm que o .sr. Juhu nará brevemente a .Helsingfol's. I ele-se supor, smn temor de equi ...
®.é·4)���+g.�.+��-.·�+-t·4>"�0 o0��"',i?<:�{>1J:�O.!il'��_"4ii·"'��.��<.t�0 �'Oco, que irá informul' _o seu go ..

verno do que soube a resp-ei(o:
ela atitude soviética no tocante
a uma paz em .separado. 'Em:
Helsingfors, esperava-!:"3 que

Londres, 2G (A. P.) -- Pode- Londres, 26 (A. P.) - De&-- Paasiviki conseguira penetrar .no
rosa IO'rmaç§Q 'de bómbarcleiros pucho3 aqui cllíigac1 os' ammciam mistério que cerca _G atitud;e so

p.esados das forças aéreas ame- qUB os exercitos russos (00\lS2- viética, e estas :espera'nças au�

ricat:as, atacaram ont'é'l11 'nova- trado numa frent:.:: ele 400 milhas mentaram eleseu:: que o jornal co
I mente as uzinas aéranauticas entre Pslçov e Rogach:::v, conti� I mUlJista ,',Nytag;) publiwu ..quin
de Re(h�llburg e Stuttga�t e que nuam exercendo grande pr;:::350 ta-f.eira ultima lun editorial

anteriormente já haviam sido

P�-I
contra a IJetonia e o niorte da inusitadamente conciliatório, d:i

sadamente atacadas. Segundo se Polonia, a d'�speito da cresc�nte zendo que a formula .dB; rendid

informa oficialmente. resistencia das tropas nazistas. çãü incondicional n&IO' .exclue a

negociação de certas ,conclições,
E) ......il-.�••��,���-t,"�4>4-lii'4&�00 0��&_�1/I.<)�4.�_�.��41+��·+.�(!)

se a Finlandia .deseja ,d:�ixi1lt a

E t
IY - I

"Vitor f 1 I auena ou mudar .de lado, 'e que

S a nas aos .,.,1n1a.nue
"

� opinião desfavorawl ,dos .rliri"

I flPu/.':1i SP"'f !i'ipnO�1'0; gentes soviéticos não ,signHiü3.
fiUi'� �1a��SftS '"'�""" ii � .... '<Y" I:.,� .... �.? ""'01......... !1.ecessariamente qUe a .uni�o So�
UUv III ��- lU! Nova Yorli, 26 (A. P�) __ A m- viétira considere inadequado ti·

Lo:ndrr.s, 26 (A. P.) - Minsk, dio de Bari dtau um trecho da rar a Finlandia da gm:rra. Tanto

capital da. Russia Branca, já se carta que o prefeito desta ca" 1 <21ll Estocolmo como em Helsill�.i
encootra na linha de avanç:J ,bs pit:}l, Fiol''êllo Lagu'1rdia, envbu 1101'S, acredita-se que este' artigo'
trupas do General Rolmssovsll:y, ao conde Carb .Sfo�·za, na ItaJia foi inspirada e póde {lssinalar
informaram d·�spachos aqui 1'e- I libertada, expr"ssanjo sua opi� a extinção da guerra entre os

cebidos, acrescentando qu:=- estas I niElo ele qUê .8 rei Vitor Emanuel dois pECises. Se a,s inform3.çõ-es
forças russas tamben: e�t3o atin I <deve ser d::!losto, ,porque tanto que o sr. Paasiviiü levará para

gindo a estrada pnnopal que ele como o _pais pl'!:::cismn eL= cl::-s- a Fidauclia u..'Íncidil'em com .0

leva a Brobueslc, canso I. sentido deste editorL:1.1, ha..-;er:,

+-.--.-,+- •.__.-.""",,'Í>-.+-� (j t>-+-+�4>-�-.:-�·-�-�-... prespectivas dum entenclime\1tü,
�mtor.:t subsista o pl'Oblema de.

COI��Pftlnl O BOlnbardeio tirar ela Finlandia as divisõeS'
Ui.iiHi��UU alemãs, pois não existem sLnais
Zurich, 26 (A. P.) - S8gU�1do lf.!lft���� � ftí!i��IEIlRl� de que as mesmas p2�1S'em.. .em;

indicou a D. N. B.., começOll a ��U� � LUIi!LlI �� rdirul'-sB.
nova batalha de Londres com a

n{lVü ôf?nsiva sobre a capital lJri 0)��$<7�')"'�1}�.r;.<$�.�.�.•+�!f0
intensiHcaçã9 dos tatuques da . 'Fi""lamcu. fij,,,. jj,i;O "5> iif.� 4!"'iO.((Luftwaff�). A mesma ag::ncia �-•.-._+-+-:+-�-�-+-" ,iL.ii O!l.i<i�
adianta, que na S'2ll1una passada � 'tV"

� !rn I!z
foram atiradas IDO mil tDneta- �nil.. �DCUlr liee�e
das d� bombas altamente 2xplo- Acha-sB nesta cidade '0 sr.
sivas e incendiarias, e qu� isto Victor Deeke, prestimoiôo Dir'e
significa apenas o prinripi:) ela tor-presidente da Cia. 'Fabrica 'd'3

+_+_+_+_+_+_4>_+_+_. Pupel de Itajai.
.

Ô re Varias

res

fioyos BI&Dbardeios I Pressã� R�9S$a S�hr(il
Sub.la a Bie�nal��iã, 400 qiei�mH$b��$

Vi
N.ova York, 26 (A. P.) - Uma

irradiaçuo de Moscou, em Iingua
espanhola, captada aqui pelos
:monÍtor('s do governo, renovou

os ataques do gover.no soviético
aO gen.eralissimo Franco e a Fa"

lang8, O unico partido autoriza
do da Espanha; declarando:
((Ambos são um §jmples éLO da

propaganda de GoelibeIs e ,\"stão
a soldo de HitIeF .

Acusado

ocupações
Gal.. Tifo

do

Cairo, 26 (A. P.) .- As tropas
dos patri'Jtas yt.:'goslavos do ,Ge�
'leral TiiO, ocuparam a,cidade de
NDVO-Shelo que vinha sendo ,d2-

. fendida tenazmente p'el0 Gene
ral M�hailovitch e tropas .nloto\�
rizadas nazistas, Tambem duas
ilhas .na costa da Dalmacia el1�
tre Fiume e Zal'a f�rmll o�upa�
das p�las tropas dos patriotas
yugoslavos.

Q, Q, 'Aliado, Argel, 2G (A.
P.) - Mais ele 800 VÔ'os foram

efetuadps hontem p·ela aviaçiIú
aliada na aér'Oa do Medíterra

nco, ao p:asso qu� a <Iviaç[� ini

miga ap·el1US empreendeu 4 in

cursões sobre a cabeça (L� pOi1�
te de Anziu..

.-:� -.-'"'+-�..,...�-�-+:-+-+

Traban�ar com O BINCO
POPUU1R E nç�UCOUl DO ViM
tE Df iJfUnB,

.

é E�iGRJAIOfCER
O patrjm�rdo de Bimnenau.

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

Diretoria ',' I �esta Btlcla.dade. A situaç�o·.�a !Dencioaada Emprêsa oon.
.' tmua prermasore, tendo' dIstllburda no exercícío anterior

'Sere.•
;

heres .A"'f·Anf�tcs ••
'

."

lum. dividendo de 100/0 $ôb
.....

1,'

... e,
o

.. se.u capitel, alem de uma

, .....
-

. .

'Qo> V i"l:l' Q
'. ..' boliifioRÇã'() de 100 % em ações.

, i , A, Diretoria da soeíédade anônima Industrias �a1to Quantf} fi pareela r.egistrada no ativo sob o titulo "Re.
!Jrand� ê· A., de. conformidade com os estatutos S?�i8íil e nf!rest8m.ent�". é acs muito grato dizer que .mais de 200.000

,

J>res@flçoes Ie�Qul, submete ao vosso estudo o re.IR.torIO, eu. pes dQ plnhelros �cham�.se bem desenvolvídos, represeu
lanço e demais documentes referentes ao exercictc auesr- tando 9�.futu�0, nao mUlto l'e�oto, uma epreclaval reserva
�ado em ;}1 de dezembro p, passad-o. de matérIa prnaa para nossa Indústrta.

.•.... .
Conforme se verifica pela demonstração de LUCIQS,. e Queremos ainda mencionar que as máquinas

-

destlnadas a

P�rd�s, .o)?-cro partHha.ve� Sê eleva a Cr$, 4Dl,�82,lO, que amP.li�9ã9 da indústria � c�ja 8.quisiCão foi objeto prínclpal
101 d�strJbUldo de contormíuade com as pre�cn�ijee esta- do ultImo aumento de capItal, Já foram encomendadas, de-

·

tutãrías,
. N .'

ven�o e a�tl fOflleclmento' verííícar-se dentro do praso aproo
'.

.

A eltaaeão desta saeíedade, conforme .demcnstra o 1i)B- xlmade de 3 a 4: meses.

·

Ianeo, continua'sólida 8.' promissora, repre�eI!tned9 um ati· :Este, Senhores A eienístas, o relatório que julgamos de
, vo real de Cr$ R305.999,30, contra umpassrvo, também real nosso dever submeter 1;\ vessa apreciação, pondo-nos a vos-

·

de Gr$ .1.4.45.573,9q. '. .' 811 iltt0ira disposição para quaisquer outras informações re-
Do ativo reallaavel desta sociedade, sob o título "A� Ierentas 80 ano soclal em apreço.

ções e Titules Alheios", consta fi parcela. de Cr$ 300.000,00 ..
'

.

ItupefaDga, 15 de janeiro de 1944.
representativa de 300 ações da Emprêsa de Terras jensen INOO HERING �. Dlretol'-Presldente
S. A., ímportaaeta esta que constitue a unica p.artieipação ALFREDO ODEBRECHT - f5ireter Comercial

Salto Grande' S." A. ._

Dernonstrácáo 'do ATIVO e PASSIVO'
31 de Dezembro de 1943

em

A t i v o
Imebílizado

.

'. T.elrenos
ReUorettaniento

..
0brás .Hídraulíeaa

, .EdmeioB
Serrarias
·Máquinas

,

Turbinas
·····Galdeiras
,Matures. e fnstalaçies Elétricas
'Instalações J9iversas
Veicules

'.

Móveis e fItensílios
Benfeitoria.s

Dis]H9nivQI
€aixa
Dep6sito em. Banc6

.
Realizavel

Titulos a Receber
. De,vedares em ContRs €orrentes
A�ões e Titulos Alheios

.

Mercadorias ...
Madeiras Beneficiadas
Obrigações .tte Guerra

'

Capital a Realizar
, Almoxarifado: Matéria Prima

·Materiais
Feltros
'relas
Correias
Oazolina
Lubrificantes
Lenha
Embalagem
Madeiras em R�serva
Rebolos
01eo mesal

'

CompgnSª,9ôes
Ações em Caução

'

:_.:;;.�.'

Passivo
�xigiv�l

205.205,10
166.046,�O
25Ç).207,lo
393.102,30
17.277,So

408.938,50
68.124,80 '.

150.6!J8,30
6.730,50
27.476,20
13.356,40
29:575,Oó
6.594,60

1.600,000,00
32.500,00
82.000,00
117.'525,40
8.000,00
20.400,00

�JIIç_
1.S60.425Ao

'N�o
Capital
FU1:uia de Reserva.

. fundo de Aum,ento do Capital
Fundo dá �epreciaQõeg
Ftmd. para Devedores :luvldoBos
Fundo para Socerros

Exigível
Credores Divenos
Bánees Credores
Credores' em @ont9s-Correntes
ObrÍgFtções a Pagar

.

1
.

'2·.....
. • perQQntagens 8 Pagtif

..7ê ..::A3,50 Folhas de Pagamentc
Fretei e Despachos a Pagar
EmprastiJliol

12.ê.é�1 ,20
DiVidendos a Pagar

-
..

Ce>mpensaçe@s
., €au�ãG ia lbiretoria

1.639,10
296,393,50
16'2.899,60
131,387;40
23.100,00
32.154,30
18.000,00

576.000,00
210.0(')0,00 1.445.573,9010.691,20

116.000,eo

]0.000,00''-
82.440,1.0
153.774,50 ..

300.000,00
.

19(1.464,90
·1.400,00
4.500,00

.

450.000,00
42.974,10
138,S9S,áo
11.634jtlo
10.129,00

.

1.730,00
5.934,90
2;372.30
515,60

41;285,90
17.484,70
1.200)00
325.20

. 1.417.064,60

30.008,00
.3,335.g99,30

.

Salto Grande, 31' de Bezembr6 de 1�43
ALFRhDO ODE8RECFIT Diretor-Industrial .

.

...

ANTANIO M. C. DA VElSA -' eontador
lN�e HERIN8 - �iretor·Presidente

, Demonstracão de LUCROS E PERDAS
.... .

31, de .

Dezembro ,de 1943

B é'b i t o
,. Prejl!Ízos @iversos 20;288,00
Gastes Diversos 261.891,10
,.Oastos de I�stalaçã0 38,oeo,00

>. Despazas Diversas
'Ordenados

..•... ' Salários
.

.'

, Contribuiçãe para Institutos
:<, Comissões

.

:�" .ÍJuz e for�a.
: ��{:telt e Despachos

.. , ';>D�,spe8aa Bancárias
.'

JUros· e·Descontos
'.i ;,pespesaJ;,Gêrflis
.:. ,} 'Oastos Serraria', .
,

S�griros FQgqc '

..

.. ,Seguros Tiall'sporte
.' ...•. Seguro� . .A;cident�a' no ,Trabalho

. Imposto Renda .•.
,

Impostos ,Métçantis
ImPostos Div:ersos '., ..

'

Conservações Diversas

Fundo de Rêserva
....

.:
Fundo para A'&mento d.() Ca�itáI
Fundo de Dépreciaçps8'

.

FUD.do para. Socorrás
.

Percentagens. a Pagar
Dividendos' a Pagar

Os abaixo assinados. membros do Conselho Fiscal da
sociedade anonima Industrias Salto Grande S. A.t tendo

. examinado detidamente o balanço, demonstração de Lucros
e Perdas, relatório da Diretorla e contas referentes ao e.

xerclcio de 1943, encontrando tudo em perleita ordem
manifestam.se ftl.voraveIment e ao critério adotado, por sn�
tenderem qneo mésmo cODsulta os interesses sociais. Em
,consequencia, este Conselho é de parecet· que as contas e

documentos aprecÍados sejam _ aprovados pela assembléia
geral dos senhores acionIstas_

Cr$ 1.360.744,60 Ituporanga, 18 de janeiro de 1944 ..
...

.

HERCIUO BEEKE
FRITZ,,' FREITAG

RALPH GROSS

'·em

41.074,40 ,

181.872,00
12.961,50

615,90
6.518,40

119.265,00
4.276,SO
51.998,30
68017,10
77.066,20
3.590,20 .

1.767,60
13.789,60
11.800,40
16.092,80
10.180,50
18.196.70 959.262,50

. T'i6.500,OO
" fiO.OOD,.tO

. 710482tl0
, .. 20.460,00 .

,2iQoo,oo ..

2.1ô.ooo,O() 401.482. to
.' -- �:!5ífP.'.

�'·1·::son.744,60

Mereadorial1
Madéira. Eeneficiaàa
Juros e .sseollt09
RemIas Diversas

.

Comissões'
.

1.122.229,40
146.978.50

1.731,90
89.404,80

40Q,00 t .360.744,60

.

'.';

lO

.

. SaH\) G�itn(le; 31 de dezembro de 1943
ODEBRECNT Diretor-IndustriaL' "

'

.. .... ..
.

JNGO HtlRIN6 - E)iretor Presidente
.,/i",NTONIO M. Gl, DA VErSA. - Contador·

. Banco Popular é Agrícola do Vale de Ita
U'i »*9'34' i

Deposito à disposição
Deposito Popular
C/CEs. com aviso da 30 dias

" " "" 60 dias
Idem idem 90 dias
Idem idem 180 dias

CíGts. Prazo Fixo 6 mêses
Idem idem 12 »

2 O/o
5 0/0
4 O/o
I) %

5 112 Ojo
6 o/O

5 112 O/O
fi O/O

EstatisticAgencia Municipal �e
E ditai

o Agente Munleípal de Estatfstíca de Blumenau intima
aos srs, proprietários das indústrias abaixo. relaelonadaa
ii ccmpareeerem nesta agencia, no edeíícto da Prefeitur"_
Municipal, de t: a 31 de março do corrente ano afim de
receberem os boletins do Registo Industrial, de aoardo com

o disposto no decreto lei f'1deral fi' 4081, de 3 de Feverei
ro de 1941. O não cumprimento da presente convocação
importará em multas de 200,00 (duzentos cruzeiros) 8

20,000,00 (vinte mil cruzeiros).
Doces, bombons, e caramelos, pão, bíscoutns massas

e conservas, roupas feitas, chapeus, calçados, meias, com

plementos do vestuárío, medicamentos, perfumarias e den
tifrícios, sabões, ceras e velas, drogas de aplicação indus
trial, tintas e verníses e esmalte, tostoros e fogos, explo
sivos, adubos, fiação. tecelagem, malharia, tapeçaria, cordoo
arla, passamanaria, sacaria, prédios, estradas, pontes, por
tos, pavimentação, obras hídrãullcas e demolições, moveis
de madelra, vime junco, artefatos de madeira, vime e [un
co, artefatos de cortiça, vassoras e escovas, vidros, cristais
e espelhos, espanadores e pincéis, louças, ladrilhos é azu

lejos, tijolos, telhas e manilhas, mármorl's, artefatos de
barro, cimento e porcelana, produtos de fundição, serra.
Iheíría e laminação, funilaria e latoaria" ferragens, cutela
ria, galvanização e esmaltagem, material elétrico, artefatos
de Iumo. gás, papel e papelão, gráficos, instrumentos de
música, e brinquedos, colchoaria, concertos e montagens
em geral.

.

eI'''T.-:-.T4[9'O-:-O·:;['+-+-:-.:t:-,...:-.�e o0 ...:..�+.:n�":"'�.::':�<ff:'...:t:G

. {.�;._r-.:-f...... :.,,,... -:' •. ,'_, �. '.'��':".'

f, E' indicado nos casos ue fraqueza.,
paíídez, magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanad ..sto de sódio, Licitina, Glí
eerofosfatos, pepsina. noz de cola, etc .•
de ação pronta e eficaz nos casos l'i�
fraqueza e neurastenias. Vanadícl é
indicado para homens, mulheres, crian
ças, 5[:11.do sua fórmula conhecída 13-s1os
grandes médicos c está Iiccncíado pela
S�u.cJe públita.

II�iil!í!l'liil!!iiili!b&=lL&
MI#Wi# 11M. JlG&!ZiZ

l!\iI�1.

Para a Sua Saúde e de seu Il',mãozinh()
Peça para o Papai lhe Comprar:-

"EXTRATO DE MALTE MALTEMA".
Feito e@Lll materia. prima selecionada, con

tem assucal'OS completamente assimilaveis e

vitaminas. De gosto agl'adaveI, pôde· ser eo

mido com pão ou como sobremesa.
1

"SOCIEDADE MALTEMA· nUA", São Paulo,-Representante Gm

BLUMENAU: Sr. COSTA MOURA-CaiXa Postal, 139
'

Brevemente A Venda Nos Príncipa.ir; EMPORIOS

I - - e FARMACIAS da CIDADE - - I �
�;;;;;;&iii@ii@;;i!44iiíhJitIiWi::u;;: inn�i!!I;,;ç;am;amm�

R. PAUL NETO
Conta Propria

Consignações
Comissões

Madeira - Fumo - Queijo - Arrol:; ._- Manteiga: - Banha

Compra e vende qualquer produto na praça de São Paulo
SÃO PAULO � ALAMEIlA GLErTE N. 1.031
Tel· 5.Slo� Endereço telflgrafico PAULNT

�JB!���Ei&tiW!M

+:_;.:+:-+ �-.-+"-:+-.-.....:.-+ o +-,,-:�,-"�:':-:+-:+ES':'--:.-,.,

Conselho fiscal

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



u:Jnê Tierney, Pl'esttm fci�tel' 'e .John Sutiln - em -

. mil····
...

I
LESLrs BANKS e FRANK CELLIER

- EM-

.. ".' .

f Um fUros [}lleio de esplendo e b�lézH, em magníííco técnicolor!
, A 'biSiDl'ta movimentada e repleta de aventuras de uma inirepida

SA,BADO: ainda um Fox Jornal. DOMINGO: ContinuaçÊio da sorle

"G,·.···,·.:
. /lEI

o Melhor e Mais . Aclama
do Filme inglês, que Doa

mostrará o poder dá 4a.

estamos sendo defendidos!arma ! A historia tuteressunte € atual de cerno

.No Programa: FOX JORNAL:
DOMINGO Balcão 1,50-1/2' e müítares A's 4,30-Platéa 3,OO�-·Balcão 2,00 A' NoHe:-.:Polt. Num. 4,OO-Raic[() 2,00

Dia 27 no Esta- p�::�bE�C. ��á I ��;;;;-Idío do ):\mazonas Riot
ao I�f:t!m de �(}=--==--��::=; ,-:-

-E C'_l b' Selem que em virtude do iJOmpramos l\iO ..Ores
.

ele4

SP'O' r�te li e tricos usados (1<". 99,i) ToT

'.
.

", grande sncesso que cons- U L<,., J;'<>, LL,a .•VL, .I,�, _ .....v ,.

m::
. tituíu a excursão do São em bom estado, Ofertas

mazonas t'e rasíl . C. Cristovão aquela capital, á Comp, e Ind. "'Valter

a .

"O Conselho Regional de Des- Schmidt bf/t.
'. .:. d'" �. H

.

,

II' portos telegrafou ao São
'T"'F""'""=""'"===

num encontro .8 granues porporçoes r avara pra I minar Paulo F. o., campeão ban- I

p
.

�"""""""'I'. .

�. d
deiranta, para também se I rocui·:.:l....�e

.. '.
. ,

..
.. entre os quaorns. secun a f ios exibir no Pará, disputando

li M -

��f1. !�ll��.��Dr.f��.���:rii'1-CX�... ;RS��7;'r,;;-(';,����'�GCiJ'9�(�J�.���:�>:"@g .'. ;;." ,:'.. <aP:7;;��51(�\);ilG';:::;W;PÇ5Jif)1Q,0f:�Q�i;q:5{f:� í.0,'i�f� partidas dedicadas' ás for-
==,,- 'p "'=- _M" _

t:".>?_;L���l)�L.OX/ç_, ..�.�.- Oli. <-1- •.��._.,_"",_(,\I:�w;:J_'--'� ��_�__ u»: .",�. .
... '. G�:l .•"-......<W0-�l�\G�.:'JW.,._...UO':V�U��::·;'.:...-'<..,._.,._;;"./tJ

eas brasileiras e americanas nRECISA.SE um sub gerente
'. .

�-nas Caiias Pernambucanas.
ali sedlada�. Agora, o c�:n- 0!u.��'$<,_��_��+.'i_'i>.�_-l:U:H;_t.•.HA
peão bandeirante telegrafou

Ir:
aceitando o ?OllV,ite e di.- Mnºa�E..1.��!!�.�) zendo que, sarvo força mai-

�

.
.

III 01', embarcqrá para o nor-
,
!TUtUHX'.SC �(}m ��1'genC'la;

I', te nos prímeiros dias de e H:'/,pr�gc'lndlVel O[1,11l0 con

i�l, março próximo. !hem1'1'/,�nf;O de portuques. 01'

I!I !;t'$<4·;,,�yj;$*.';:·<Si,,<·'j!�(J>'�'�<1>.lt'H»N'�, desuuio eompensador, Apre
li Em marco o Camoeomll' sentar-se no �erviço Nacio-

Redator: JOSÉ LOPES OE OLnrEIR!\ t n" 1&"� ..1; ii":;',· nal de Malal'Ut pela manhã,
__���.�w.a na o li-aU»B§tl,� u .... j il' às 7 dg , ati; á tarde das

•
'" -' .�----�- tebél 17,30 á� l�/JO.

I.ngrnes�ará no I. Cmlsmni.dDf . • Hio, - o Campeonato -=-==-"""""""=="-"'-==-===-

Br 811 n PaulíBta de Futebol terá PRECISA-SE de um homem
. a· I rx;ia F.1L"lnf�;pa P'IGOR comeco no dia 1� de mar- com certa habíltdaríe pura

A
..

B·· .�... • "'" Pilaea, o sfleícnte lílt®dio Jl� � �� �\H� n J i
no vindouro, tendo CDfiO Iazer enea.ixotamelJíos e ser-

mazonas e rasn
...nos. prcporcronarao uma d T

' 'd G h E' Q "j d f
Y'

--

i" 6"'. o UPl, e.· . aspar, ae a- -xista U.�.3 Ina a "ua ôr m.aio.r atraçã.o o jogo Co- viços em geral dos depositos.
bôa partida

.

se prfipenso a, ingressar nas "i Paga-se bem:

No estll.dio mais f!praqivel da cidade, nobaírro do dcho�16.PI�e�n�:.� 'a�nolo'a.•;!:��:;atEa�: Mas nin é fRIGÔI
�" I����;�.�_�;,�:._.�..�e �:'··l�_�:IY�=i�vert,

ruo Q��i
Garcia, seráfiualmente etetúada lugo mais á tarde, fi S2ll

.

I;u

. ,=" --'-_ _�_ ---��. ,.-.=�=_!=9_:-�_;'��.-.-.'
sllóioücl peleja amistosa entre os valentes esquadrões do CISCO e Bnterago' � LI�IO' I �Amazonas E. C. e do BI'81:1\' E. C. Segundo nos disse, pedi-

.'. . I Papelaria "�H� li o n de � e·�
Reina desusado interesse em torno desta grandiosa rft sua transferencie em vir-

.
ioga.rõo �Oi?2' I L.i:-l'OS, d,id.�t,.��o� _- 05,;nnl.�rci

d
.

U -i),

porfia, que re,unirá doisleais adVâ1'Sarios. Amazonas e t a d t t' 1d! -

J
.. DIu -� ,< I � tiS

,u e (:) er·ss. ma nem a o Ri') 2,.;' _ Jogar"o amanbêi. alI) - 1.!-e Jl:l>wSOi::; [lia..,. � �==� """"'==,

Brasil es.tão credflneiados a nos proporcionar uma boa taro T··.:I G 1 I
'v u li a

f �r-' "QU'O.'·j.-·", - Dç,v'st,.§
, 1 no 11'1'0 t.\e uerra oca. em S. Januario as QnU'lnes do e.c. _ 1:5.1 ••._ cu,",,,,. ..::,� L 0<';

de esportiva, pQls se acham atualmente em iguil dàdé de ' "''1. '" J floUTm05
.. •

.

• .:l I lU B "1'
. ap'ri1V81,·tando ·(Jease ·moclo o Vasc0 da Gama e do Bota�ln.- e orn(i,IS - >::ô .li •. '

condl�ões, expHlmentauuo va ores novos. nO 1'aS1. extre· v .t '" u

S =) t d
arão possivMmente Aldinhoj PHéca tl Povoas e no Am'lzo ano quo passará entre nós. go, reinando grauõ� interes· ecções Le a aea (') e varejo

nas possivelmente será e�perlm8ntado Paulinb,· que foi E' uma ótima aquisiçã,o
l3e em torno desta partida. Pri:l1;{!S fmos

campeão do quadro secundario do "alvi-verde"� no auo do camp ....<io· 'rI'" J._l e40. POI'C ®��+:�:+="'�§••:�:��._�_•.•:o:.••�':�0 Rua Carios i}l,Jrmm, 53 - 'relatoll!}, 20

d
'.

\#w ... v ".l: á, u Caixa Postal, 10 - IUO DO SUL.

passa o,
. a inclusão ete. Piláca ,irá que no ano findo integrOu a.

.

. Plios motivos acíma e qe se esperar uma boa assis· equipe secundaria do Brasil.
tenciá no estadio do Aml'lzonas� .

solucionar definitivamEmt? acaba de pedir sua transIe.
-=-,,-� Dia 15 do corrente desa-

.

Á preliminar, entre" os segundos quadros dos mesmos 1 o problema .

da linhl1 me· rene ia para o Amazonas E. C· I �ficina RADIO fmiKE pareceu de casa um cacbo;,

c!nhe$, será iniciada as 14,�O sendo a partida priIlcipal! dia a� '(alvFverde". onde fará sua extréa hoje li I th i'inho de cor marrão com

com.c ada às 16,30' .

':
. I �_;_ .. : tlll',ie•. deve"'\do s�r experl·. I I d

sinal branco no peito e na
Y D! �

�
.

L.i � A.tende iodos os serv ços e t d b
. q Q.DADRO DO À�!AZONA.S: y�notti; B:JÍa Cast�(H{), i aUsino toi. para o meniado LiO quadro princ1pal

I R,�.{ios recentores
pon ii () ra o.

EvllaslO,
.

Baumer, Tereza, BeBsa, MIOJO, Augusto, CDstlI1h�:' A . 0.' fi.
do "alvioc�l�ste".

.'-'- r Gratifica-sG a quem o eu-

PdU!O (Fritz)
.

'. ".
'.

.

t11aZOlll8.S Boa aquu3H;ãO fez ü

Amazo-I
Se;viç3s Ril.pidcs e Garantidos tregar ou iurürmal' seu paf'B.-

. 'O ONZE DO BRAS!L. .'

I
Por intemédio de seguras nas, poie trata·se de um e18- TELBr-mU�, lS95 .

deil'O na casa n' 7 da Alame·

...
' Bergo; ;Pfau e �chramm; ]I:f�cha.do, Doquinhà, e PHéci:. inf';f!D. lIções, so�bemos q_ue 1!l:en�o_.bàstante Esforçado () Rua 7 �9 Sstamhra, 13 j daR!o . Branco: __ ".

.-

.

Bvl

POYQas, Batlsta, Melrelcs1 Augus\o e aldo.
. .

Pauhuo, conheCIdo amaâor QIScI:;H:lUado. n==.,,'�-
__ =,'""e......$���+.·""••+4>-C-q�<)..®

�q. :w_��4.�llti\�iI��!l·��:t;if:,Jf�·��.üD ���+���·'Í�"tt .... .:t�7:f.-t:tt't�����-f� ��{;,fiN � i'����4>.*'�:il'�<j>(� 000@iii ���.'P��*.�.H'Ji<Q.��_�<t_�-:.�� ... i§ 0�_.._ ....�."'�_...� {t{' ... q,_.'t_'i>.�_._9.� .•.'\\'_.� \ EXTRAVIOU�SE
t-.:;-\.J�<·"·'· , .... '.:. . .;- ." .< ,- '- ••

�
, !Umbàtecomonome"VHàriall,

I gravado na prõa. Côres: em

bsixo; preto (a!caüãCi}, em cio

]1 má;
crême 7 friw azul claro •

Oraiific�-.f>e a quem comunicar
o paradeIro.
Casa WiJly S i é ver t, rua

Quinze fi 1516. 3: 1 v
0�'�-�.�"-��_����+�·�,,·*,�·�·$�:;f®

IA (apitall
;t'> �

I f;. caga que tt}m tíldos os �
i;'ô'� artigos do mais . b�1iXà �" preço ao mais'. aUa �! m:1AN'DE SORTIrtiIt:NTO fARA ;;
& ALft�rATES ª
� Rua 1.5 de Novembro 505·:1
�;. - f(llue n07 - \(;J
$P ,..' 0

I @.•:�.:".'t.oto::.O:+:..�9-:,0· 4> "'<$-••��0'-

.�.��,
�

o grande encontro de hoje Piléca

.

Vende·se um alambique para
22 latas ou sejam 395 litros.
E uma vaca leiteira. Tratar na

rua 15, 1502,
.

5v2.
G.'\�(}'" <i>."-��-'-:�'�.-

-- .

®�,_ . _''i>.*�_<}. __ � ,fIP�__
".�

_�,ifi� ""� 6

..
_ .....

Um aparelho GiUette é o presente que qualquer rapaz aceita
com orgulho e usá, para sempre, com inteira satisfação. E

para os jovens, especialmente, Gillette é um objeto indispen�
sável, porque- evita-lhes o risco de l..."1fecções da pele que podem
ser transmitidas p()T navalhas que passam de rosto em ros-

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



ESTOCOLMO 2' (I. P.) Noticias de Toquio aqui recebidas informam que urda batalha muito árdua está se verificando entre a guarf
nição japonesa e uma formação americana que ataca II ilha de GU8i11J localisada a sudoeste dls grupos das Marianas.. (' o que an.uo;,

ela a IIgencia alemã de informações para além mar ..
'e +. .. --.. .:' .+. .:� • '" :� .. .. • 0 o e :4i ..f. .. :+: •. .' .. .. .' .. +. .. €) <:> .. '': .: ... .. � .. :+ .. • ... .. 0 o0 + • .. :+: • :+:: .. .. .. +, -+� • 0'

D· Comportamento dO Cogumelo AsiaticD Num
.

Laboratorio Brasileiro
Rio, 19 - segundo íntormaeôes do Centro Nacional de açucarado (mil centímetros cúbicos de agua com 100 gra

Ensino e Pesquisas Agronômicas do Ministério da Agrlcul- mas de açucar e 19 gramas de chá da Indía) que Lindau,
tnra, o professor Verlande D. Silveira, da Escola Nacional com razãi),�anrII!u ser o melhor meio de cultura para esse
de Agronomia, acaba de publicar, no ultimo boletim da organismo.
Sociedade Brasileira de Agronomia, um estudo sobre o Em infusão açucarada, ele produz efeitos visíveis de
chamado "Cogumelo asiatico'" no qual esclarecr a classí atividade dentro de 48 - 70 horas, formando uma espuma FERMENTO DE ALTA QUALIDADEfic8Q.ão cientitíca do mesmo.; ou filme amarelado. Que cobre totalmente o liquido, des- 1]Trata·se de um Iermento, conhecido. em ciência por prendendo um odor de frutas fermentadas. Novos iilmes

I s
Para bôlos, dGCBS, tortas B toda pastelaria

..

"Medusomyess Gísevll". Diz o aludldo professor trata-se são formados e.o liquido fica coberto por uma camada te- � ;;;;;;;ji;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;�__iiii-m_õõ__i..m,_;;;;;;;;;__�__m__�;;,·I
de "um fermento que forma snbre soluções açucaradas uma nue e elástica, que, de inicio, tem a. oolaração amarelo

Icobertura gelatinos.a, con8tHuid� por caIDa�as estrat�fiGa- creme
... t?rnando.se amarelo pardo, com o envelhecimento Ordenou a ocneecêo militardas de um produto do metabolismo -de m�cro·organtsmo, da coloma.
.... i. .

.

. r J>
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.

denominado:espuma ou IUme". As transformaçõ 'lEI que se reallzam no meio de liqui-, W�shington, 24 (A. P.) - O declarou uma greve na qual par
o

.' .

Segurdo Guilliormont e 'I'aner, este fermento foi desce- do que é parte utílizuvel como rémedío, não foram total-] Presidente Roosevelt ordenou a tíciparam 2.500 á 7.700 empre-
berto por Oisevil, na região da Curlândía, onde ele é usa- mente esclarecidas por Líudner atríbuíu a "scetob acter I

ocupação militar dos serviços gados do Departamento que (OI1�

�o C�n;t0 r�médio cas�iro. Estud.os sobre o mesmo ,e a sua xili':, fermentação �o Iiquíto, pondo assim. em duvida a ca- ll1�micipais doe agu� e energia ele
I ;trol:. aquele serviço. Ess� gre-

HlentIflcáçao foram teítos por Lmdau. paoídade Iermentativa do rnadosnmyces. Para esclarecer I tríca de Los Angeles, onde S�, ve la vem durando 10 dias.
Cultivamos, diz ainda o dr. Verlande, durante muitos estes fatos estamos realízândo uma série de experiencia \ ®�•.•H·••"'._•••• �••••••••®o 0 ....�.�.�.'._...+ ... +......4'�_�e

meses, em nOSRO Iaboratcrío, este fermento, e pudemos e análises a que daremos publicidade oportunamente. C
9

S
II Iobse

.

rvar o seu comportamento no nosso meio.Usamos para O trabalho do professor Verlaude é ilustrado com I r o n i c a o c I a Ios nossos experimentos, principalmente da infusão de chá fotografias e mrcrototograftas do fermento. I
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I A elia-se entre nós ° Sr. Roberto
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���·

.....···=�rr Abatidos 56 Aviões Sobre
.

":.��:�:'��I�Q�., a

e.�ma. f.�í�:;�.·;���l!S iJ!�1�.:1�.���:Ih;���llsantl�t��:f: J '.

D� el'le
:l :1

I 1111 h' Surta i.lfana do Üarmo Neqreiros SClpS e acumuladores de zm.

f�.�J..... .... ...� ....
.' ;J ;l A e an a OC�},l'e segumla.feim._, 'dia... �,g portante fabrica .Saiul'noS�A.

�: :�.� :J :� , �

( ) O Mi- *-*-*. Iml ""Ti do CO/Tente, II data atunersarui, Ao prezado mmgo, almejamos
• '����=':':;"�"��:;:.:;.�..:.:.:..;..x:.:;:.:;:.:��� Londres, 20 A. P. -

do Sm'. Orlando OllingeJ'. felizes negocios nesta praça.

�. OI
nisterio da Aémn8uHca annn'"' noite passada. Os aparelhos das

: A e,nceradeira ideal para o seu lar. � da que formações de bombai1'� 9a., 8a. e I5a. Força Aérea Ame- 1 DSecorre !oje II data aniVe1'Sa1'ía Dr. Affonso \Vandel'ley,Tor .

.
: :

deadores britanicos efetuaram rica118 abateram hontem 56
(,a rifa, cofia Anita Inglat) di- Esteve em nossa cidade a oPl'viw

g VENDAS a longo ALCANCE �l varias ex,cursões sobre o teni'" aviões inimigos sobre a Alema.,; leta� filha do sr. José Ingiat} profissional o pf01'ecto e ilu.qt;'e
F

.

. p�azo a preços ao =J torio da Alemanha, .durante a nha;, ! --.. cafwidico Dr. Affonso Waldeley

t�:: de T·ODOS. ::�.1 .-.-�-'.'-�-.+_..:=:"_.�_._o.-_.:-.�.-.:-.-.�.-'-+-. Nascimentos Jor'.
. '0\. +�.-+"-.•:'H�_.��+.o••�+:<t••��'Encontra se em festa os seguin. \:I W

f� .

Peçam demonst1?ação se7n cornp1'omiS8o �} EL'L. INO..

·

...ER �'IIr elA... teS�:1'e8�ni" !rIax Kl'eibinfh ..
e de

p � a ..:_:� \)Ir... D. Sm·a. ��laria Luiza, 130m o

(� Ê1 nascimento de um forte menino .

. i�.�•. João Prosdocimo & Filhos �.:i
Rua 15 de Novembro, 588 � FONE, 1201 OC��'idgn1�ia D:l��efoLi��;::lt:. def � Maior sortimento em: D. Snra. Apolonta Lippke, com

l= Curitiba BLUMENAU JoinviUe =! o nascimento de um menino, Ocor· Rio Branco, (Acre) 26 (AN)
E RUA 15 DE NOVEMBRO, 887 �. Perfumarias, Especialidades farmaceuticas, ?'ido dia 26 do COJ1'ente. A Comissão Estadual da
:: L. B. A., acaba de inaugurar:·tc·-·.. •..·�...........�!.:..�����.���� DI'orras e PI�o(lutos Chimicos. ----

'--' os postos àismitais em Par�.
LABORATORIO DE ANALISES Viajantes gUB.SSÚ e Porto Acre, desh.

Eurico Schefl'er Está nesta nauo a fornecer medicamen.

Para atender um chamado do governo brio. cidade o sr, EMl'ico SchefíeJ', al tos de emergencia para as

tanico 01€••:+•.•:.:•.•••�.-�._•••_.+�e to funci.onMio da nwtriz do ban- localidades onde não existem

Rio, 26 (AN) _ O ;Em- LENHA. BOA.
cO INCa, ern Itajaí. medicDS.

baixador Britanico nesta
e ..:��_.��.:.�.:+H,�4t.�.·�...�e o {!)++���.�.�JL..3_t=+�._'O:.<O::.]I®

(Madeira oIeo)capital Sir Noel Char19E, Carrada dupla 01'$ 30,00,partirá para Londres guar-
�I')�'.;!�i;/\a',·� .\: ;�;;;;�;i����itri�;�;;� .;'j!�>�. �� Í:ir:r!r�b!::do a��nd:�: Peça ;JO��'t:�I�'1S� Oia.

--..._-_._�......._-�-�
, verno inglez para ocupar

-

Fone, 1.372 4vl
.'

5-�--:...�+:-·.:-'f-+-.- ..-+ Pelo presente f!cam convidados os Senhores Acionistas
outro posto, sendo certo

r.7 t � desla Sociedade para comparecerem a Assembleia Geral Ordi'
pois, que não retornará ao nerap urOUo nària, a realizar-se no dia 3i de Março p. futuro, as 9 horas,
Brasil.

"'ogoh"u il no escritorio destaoso;.!8DdaEdBMparaDdeOliberaOrem'Asobre a seguinte
Ontem Sir Noel Charles, n Lo M

foi a Petropolis se despedir Moscou, 25 (A., P.) _ A radio l' � Aprovação do Balanço e contas do exercício de 1941
do Snr. Prssiclente da Re- emissora anunciou oficialmente 2- - Eleição do Conselho Fiscal;
publica" que a cidadeicle,Riogochev foi re- 3' - Assuntos de interesse social.

capturada peJas tropas
-

russa,_s.
Blumenau. 25 de Fe-vereiro de 1944

russa I i).H:ttt"J>D:.=t::.�.§:'�":+�.Jle G[Ji��;.��sicfe��HLER
Moscou, 25 (A. P.).- Aílun�

r
·

d PI t-
Acham·se a disposição dOS. Senhores Acionistas, no escri- ...

armaCIH fi an ao lorio desta Soci�,h?e, 0..6 doc�mentos a que se refere o Ar\.·
U

, 199 do Decreto h�l N 262 I, de 26 de Selembro de 1940,
Está de plantão hoje, a €I:HH? �+••••.-••• (r"o 0+.+++.�.- +.o o.-+@J

I Sabado I' .

F

-.

e;:!u !.?st!�i�:ers.a..
1

rio de sua fundação, no dia27 de 24 do corrente mêz, o díarto
Fev.erei ..o

I
"A Noticia" que obedece à

I· de' 1 .........4
orientação do conhecido jor-

--

.

.nalísta Auríuo Soares. Aceite
esta colega os nossos para-

----...........,.-......---......... bens.

A VI 50
pe ordef!l. do Sr. Diretor do Expediente. e Pessoal, da

Pr&ettura.Mumclpal de Blumenau, convido o Sr. Oscar Schnei'
der, a comparecer a portaria desta Repartição, afim de informar
ond� se acha edificado a casa a que se refere em seu requeri-
m(lll1to, protocolado sob o N' 1855. .

Blumenau, 26 - 2 - 19<14.
JOSE' LEORA. EncarregadO . da Portaria

Manaus, 26 (A. N.) - A Co·
missão municipRI de preços
tabelou a carne verde sem
ossos eID 5 cruzeiros o quilo'

. ,

com osso 3 cruzeiros e só
. osso 80 centavos.

Lavando-se com o sabão

E. cialid
(I)

I em
Clt WETlElIHDUSTRIAL JDINVllU

poupa-se tempo, dinheiro D abouecimentos

:Marca RegIstrada)

\

Medicamentos pa- :"",
ra localidades sem

' .

médicos

Tipografia B Livraria BluIDBnauansB S.l
Assembleia Geral Ordinária

Empraza Força B Luz 8ta. Datarina 81
A v I S o

Pelo presente, dá-se conhecimento aos moradores do
do tairro Garcia, Rua Amazonas, (da Igreja E
vangélica), Progresso e Gloria} inclul'Íve o Quartel do 32'
B. Co, que, no dia 27 do correntp, domingo, das 9 as 9.15
hora estará interrompido o fornecimento de energia eléc·
trica áqucla zona.

Bl1lmenau, 25 de fevereiro de 1944.
Empreza Força e Luz Santa caíbarina S, A.
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