
�1.,28 (II. P.) Despachos da frente italiana anuncia que as tropas brilanicas conseguiram
onquistar duas p.osições.' lo ·ficadas das tropa$ n'�,zisfas na cabeça de ponte de AnziosNetturno

Diario Matutin&'J
( anual... _. Cr$ 60,00

,lbswaturas" f semestral - Cr$ 35.00
\ colonial.. - Cr$ 20.00
avulso. •. - Cr$ 0.30
illtl.'az1'l.do - Cr$ 0.50
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De um Porto -Britaníco, 28

(A. N.) - .Chegou a este porto
um grande comboio .jrasendo .urrn

dos maiores contingentes .de troo

pas norte-americanas que _ já ...

mais atravessaram o Atlantico,
n�presentallclo milhares ele lho""'
mens e grande 'quantidade .de mm:

terins aperferoadissimas, como re

forço da invasão 'que .se acumula
nas costas britanícas .sobre 'D

comando supremo do tJ2!E�r;Ü
Eisenhower,

ara

e�urança ú�lica
PORTARII N" 1 IHãO se conhece o RumelO

',�' \' De um Po��oS�:�ta�l�!�,rÇI�:
° Secretário de Estado dos ttuções baixadas pela Comissão (A. N.) _ Não 'foi revelado Q

Londres, 28 (B. N. S.) - Não inimigo e transmítí-Ias aos Iseus . ças pelo crime de «escutanegra», Negoclos da Segurança Publí- de Controle dos Acordos-de Was nUI11!'ro de homens.que.aquí c11€-
foi uma curíosidade politica, colegas na fabrica .onde trabalha- que, a «íormação .de Iócos anti- ca. na qualidade de representan- híngton, a venda .de \pneus e ca-

garam pelo grande comboio que
mas um ato 'd'ó) oposição poli- va. Parece claro que, não ape- alemães entre iOS trabalhadores te neste Estado .da Comissão de matas de ar será processada á

'percorreu toda a .sua rata senu

tica e falta de confiança no ser- nas L1á Europa ocupada, mas estrangeiros deve ser rigorosa- Controle dDS Acordos de \Vas- base de um pneu ie uma camara encontrar um unico .submaríno

viço oficial de notícias alemãs tambern na própria Alemanha, mente combatida, Em tempo de híngton, e H,JS termos do decre- de ar novos, por fano, por auto- ,. .
.

6 I
mmngo.

o que levouo acusado a pratica. a '<Voz da Inzlaterra», :dá con- crise
.. �, o arcabouce dos elemen- to-lei. n. .122, de 118 de Dezem- móvel ou camín ionete .em uso e.. 'A; ..... • -

-"'E# d!'!

.� .

9 n
'.'!I+<»��••�+-""".&"'*�_._�""-"', .+\!J

deste crime - eis a citação da fiança e coragem 'àos criminosos. tos anti-alemães é fortalecido bro de 1 40. ou de dois ,(2) pneus e camaras

1'adio gazeta afi\eml alemã, se� A .radío-gazeta alemã; declarou, por essas transmissões submer- I - AUTORIZA os Senhores de ar, 'nas mesmas condições] Tra�anuU C�nI 9 BANCO
gundo comenta o corresponden- ao dar a longa lista. de senten- sívas do inimigo. Prefeitos Municipais a emitirem por caminhão ou onibus em ati- POPUUlR E IGRICOUl DO VI ..
te do «Daily Telegraph», é mais prpvisoriam:�nte, guias de transi- vidade. LE DE naJftí, é ENGRrtNDECER
.um sistema do embaraço causa- +-+-+-+-,•.-+-'+"""+---'+.-.+ x +-+-+-4-+-:-+-+!iniii+-:+-+ to de artefatos de .borracha, ex- d) - Será extraído o compe- O patrimOnio de Biumen�UB
do aos alemães pelo serviço brí

f d IIt N
. clusíve pneus e camaras de ar, tente talão <lê venda do qual ce-

teníce de noticias 'da BBC, ouvi-
.

ru
'.' ....

a os. agues, azis de acordo com o a'r'tig'ol 4°, do verá constar o numero ide fabri- vistoria pelo representante do

do como se sabe, ancíosamente . _

. decretO-lei;l' n. 6.122, de 18-12:-43. cação dos pneus e icamara de ar Sector de Produção das Indus-

em toda a Europa »Ó,O acusado a RestrUás Maiores Atividades Aliadas a) - As guias 'de transito cum vendidos, bem como o numero trias deC oordenação e Mobiliza-

',que se refere a citação do COí''"'' prírão as�lsegUintes exigencías) da chapa do veiculo a que se ção Economíca, sem 'prejuízo, I to-

respondente, éra o de um habi- Q. G. Aliado, Nápoles, '28 (A: I"
'. '

i. [
.

*** 1) _:. n, rue do remetente; destinam. A operação de venda davia, de outros 'documentos .exi-

tante de Dresden, agora conde- P.) _...; Despachos da frente anuo.- avançara.l11, por S.Ud vez 'so,'bre as, 2) .......,. q '�,i1tidade ou peso dos efetuar-se-á mediante devolução gidos pelo Banco do 'Brasil fl

nf-l!d� 3 'd idã
. ., ..�-'

.

,. -'-,f
. •

� aytl:l-f&te's��"d"netidüs; . _.:_ '�âO. v<'::..·lcled-õr-cl:e·.:nrutrhquemttd<l:cie AlfarfClega.
,.,-

;J���)l� :U.�i:,;e:ti����iife·��· ':'it:uLl1't��,;;-;fL�il�:�'!����;��::··1-E:S�Õ��i::;t����üas i���:,�n�� 3) - 110me e local do destina- de pneumatícos ; camaras de ar lII'- RECOMENDA:ás autorí-

sua casa, as .transmtssões do dos p-elas tropas naZistas com grandes baixas ao inimigo. "O tário; e usados, operação essa ,que será dades policiais do Estado que

._.�.=!._._._._:+:_:+:_.
o fito ,de introduzir-sie nas ?ef2� mau tempo porém, . restringiu 4) - valor'da remessa. 'registrada no talão em, apreço. exerçam a maxima vigilância, CO�

._ sas aliadas. PatrulhaiS ,�ahadas maior{$ atividades, b) - As referidas guias serão II :- DETERMINA: municando a esta Secr�taria

G d E f d
.

emitidas em quatro (4) vias. A a) - não ,sejam concedidas qualquer ocurl'el1cia, oe as conci-

ran e s orço a +-+-+-+-.-.-+�.-.+-.x .-.--"-•.-'�-.•-.""'.-.-.. prim�ira acompanhará a mer'ca- ordens de embarque para Mu- ta a cooperarem ;l1a f�3J execu�

Melallfillrgl.ca de Jo.·nvile Desbar'l)
.. t�d� ;ntens� Nom.aado o Mmu.·slro daria, com o visto (do Prefeito nicipios fronteiriços, sem prévia ção das instruções contidas nesta

li UI II
g II II Il! U. lO ti 1111 Municipal ou seu i;ep1'2Sentante audiencia da Comissão ,de Con- Portaria e dos dispositiv(lg do

. n'ensllv"" lIaunuesa legal; ii segunda, permanecerá trol� dos Acordos de ,Washing- decreto-lei n. G.I22, �de 18 d�

Curitiba, 28 (A. N.) _j A Rer U li li .I I"UIIlI da Guerra ftrgelJlino em poder do remetente; 11 ter- tem; Dezembro de HJ43. !

sidencia da Viacãü Paraná-San- Nova Delhy, 28 ,(A. P.) - As oeira deverá ser remetida a In� b) - a 'exportação ípara paises Secretaria da Segurança Pu-

ta Catfarina, acaba :de receber 5 tropas aliadas desbarataram uma Buenos Aires, 28 (A. P.) - terventoria Federal no Estado; estrangeiros ou outras .unidad2s bliea, �m Florianopolís, .GOS 16

vagões inteirament:e construidos víg�orosa ofe.nsiva desencandea- Foi nomeado Ministro interino sendo que .a, quarta via, da federação, de .quaisquer 'arfe- de FeVereiro de 1944.
110 pats, nas �'Üfidnas da M:i!-' d3. por üerca de :8.000 japonezes destinada a Cpmissão de COI1- fatos de borracha, jnclusiv2 'ca- Antol1i!) Carlos Mourão Raf'

talurgica iNaci9nal loca;Iisada ,lIa contra a cidad� de Arakhan na da Guerra da Argentina o coro- trok! des Acordos de :\X!ashing- maras de ar e pneus, só será ton, Secretario da Segurança IPu

cidade de l'ÜínviHe. i, Binnanía. l1eI l, Perspl1. t011, s'erá enviada, quinzena!mf3n- permitida pelo representante .da blica e Repre:oentante da ;,Comis-

.. .. .. .. .. <>... .. + 0 t�, a referida Comissão. Comissão mediante autorização são de Controle dos 'Acordos de

c) i.--c D:� acordo com: as ins- desta e depois de ef.etuada a ,Washington.

ombar.. 1 �PERDiRiM�-if·viistÕÔIS-�-H-'-65�!r;e;s;a;ill�a:
ISI- Iii! IIlMlrDnUTE� )RJjftlUFZES ci�:��te2�ill��ia��) que,����u;;:�II DAn � A;run� 1'0 de mortos sobe a maIS de ti;)

Moscou, 28 (A. P.) - Uma *** mil pessoas vitimas ,e111 conse�

rel110s russos lançaram grande ag,�ncia de ,informações russa 'cli- ilhas Marshall, onde ,comanda- quencia da Febre Malaria 'qus
numero d<e bombas explosivas e fundio um d<:!spacho atribuído vam as guarmçoes destruídas assolou o alto Egipto, estanckJ,
incendiarias. Foram avariados a Ag,�ncra Domei, isegundo o nos l�c;centes desembarques ,das senc!JJ tomadas enel'gicas ,medi
varios edifícios, particularmente qual os Almirant�s ,Yamada e forças aliadas naqu�le Arquip·�- das para que a 'praga não se

nos distritos residenciais. Ekyana perderam a :vida nas lago. . I alastre.
+-+-+"'-'?+:-+-.•-+-+:--+-+ X .-+--+-+-.+-.-•.....-...-+-� .-.-:�-.-:+:--.-:+�.-:+--+ Xx�-.:-+:.;;;;:.�-.-.:-:-.:-.:-�-�
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WINDI HELENI ZIGUINI
Blumenau, cidade industria e

comercio, está Inestes \ uItirnqs
tempos recebendn visitas ',de 'ar
tistas de valor.'·Assim: é que, Dea
Ordoli, e Nazira Ma:nsur, ,duas
interpretes da divina :a1'te, aca
bam de deixar nossa lcidade, '0n"
de foram muito 'aplaudidas pe
la selecta assistencia �que pressu-
rosa acorreu .'to 'Tea;tro: C,ados

, '

Gomes.
:Noticias de fO'ilte �que nos me

recem todo credito, �dão i.nos 1n_ 6) ....
-

•••••�+�+:••••·.+".�.:+!t>:0
formes de qUe;a 3 de Março pro

�jiL�a ,culta 'plateiaide Blume- As Perdas
:nr.u, terá o -inaudito 'prazer de

ouvir pela vez ,p�imeira, a eximia

pianista patricia, Wanda IHelen.a,
Zaguini; jovem artista que 're"

{:<,;utemente foi destinguida com

o 10 lugar ,do !Instituto �aci!Ornal
de Musica.
Vai c3sim aos 'poucos., Bluml:;

;nau, cidade industrial, ádquirin
do os foros �d� cidad'G de cultu

ra e sua ,população, poderá ser

ticia entre as �Uejd0 facto amam

.e apr:;,;iaITl' Ô ;belo.

.Wanda Helena Zaguini, ape
zar de j'Üvel11! ,'éf�nda'. é já uma

artista consumada .� Uma gloria
®.u·�._..�._.!!i�...._ ...�_;)_...§_�@

pliI'a a t€1Ta 'qU� a viu :naoer; musica, aguardam com al1sieda-
Eximia m<l;ue}adora do ,teclado, d� a visita da ja .t'wtav,el «vir-

é divina em ,sua arte.' Arte essa, tuose:i pan aplaudil-a, para

que nelU as \guer�a� nem: 'os tter� prestar-lhe as homenagens de

r�motos consegUlrao destruir que se faz credora, pela sua in

porque a arte é "bela,. - é ;uma t�ligencia 'e p�la sua 'alma de

couza que está .IDuito além do ârtista, que· vem juntar !seu 110-

mundo, é uma ,couza so�r.e-:p.a- me ás glorias .do 'Brasil.
.

tur�-.' Agl1ardemos pois, Wanda He�

': i'!'fporque, ds amantes Ida Mil lena Z�guini.

e••:.�"·•••_.'::.�.�.:.:+�.�" ......�0 O e�._._.I...._.�._.�.��._.3�.:..��.�+- li)

Prefiram a Farinha, Fabricada

pelo - :ThfOINHO JOINVII.lLE �-

H
.

Estocolmo, 28 (A. P.) - Um I
comunicado finlandez hoje di·

vulgado revela que o ,bombar
d�io de hontem contra ,Helsinki
pela aviação russa prolongou-se
por :mais de 12 hora,s. Os apa-

nezas

esesperad 1 ue
em

Moscou, 28 (A. P.) - Anun-I tr.opas eles �xel"citos rusws estão
eh a emissora _dest:a capital que investind'l l1\tma frente 'de 248
noticias vindas da frente dizem qUH011l9Ü'OS, rml10 a fronteira
que a proporção .que se retiram dos paizes balticos. Dumnte a

de PsIwv, as tropas a1emãs pro- jornada passada as 'forças EOvié
curam d�sesperadameHte resistir ticas r<::,alizariul1 avanços (le 24
ant� O martelar insistente dos á 32 quilometras, reconquÍstan
taaqu�s e canhões .russos, que do grande quantidade de loca
atacam violen�amente as posi" I !idades.

SalIenta-se que a reü

ções fortificadas das forças 11& mela nazista em toda a frente
zistas. ._:..;_+��-.:-._.._�_+_+

'***3 ! :i {:,

Pskov está ao alcance Recolocado o
dos canhões "O (1- .d' I(' ,..."

MoscoU,28 (A.\.P.) _ lnforma-
rbao. a 'fLoroa

ções autorisadas da frente de ba Rio, 28 (A.�N.) - Por determi-
talha assev'eram que a cidada nação do Pah'lmonío ,Artistko
Pslwv já es1!á ,ao alcance da ar- Nacional. acaba �le ser recoloca-
filharia russa. do no com ._superior da Mostei-

***i i 'I ',:1 I""� l"0 de São ,Bento, o «orgão da

Os rus,SOS aV'-1lnp�m ,corô'a» €strUll1ento este ,construi�
OllllyO do e instalado ,naquele 'Mosteiro,

numa frente de 248 no ano de 1,17;70 e que vinh:,{

II-I t sendo reconstruido e ,qm:! se ell

III ume ros cOintrava fora de seu lugar 'ê

Moscou, 28 (A. P.) '-, Despa- 1Jubstituido pOl: outro instrumen·
chos da frente <lnullGÍaUl, que âQ iJO, ;este de dO a;nos apenas.

nort-e, está Se , transformando :' '***
'

numa verdadeira derrota. DepoiS de Psk�w os

He!�inld �:b:�bardeada I russos mar�ham·
Es7ocOlm;, 28 (A. P.) - Des-' I S[dn!0 SkOY

pachos aqui chegados revelam Moscou, 28 (A, P.) - As tro-

que a aviação russa bombc:ú:-: pas do GGneral Govorov estão

d-=iou pesa{lmn�nte ii "cidade de avançando rapidam",nte sobre

Helsinki, durante a noite passa- Stov apóz t<::l'eU1 capturado
da, t�nüo sido emprêgados ,mais Pskov que é o ultimo ponto im�

de (:)00 bombardeadores .12=sa- portante na rodovia '. Dnov�
dos, Pskpv. , ,

Pear Harbour, 28 (Ao iP,) " De
acordo com novos .detalhês for
necidos pelo Almirante Ninlitz,
as perdas sofridas pêlos ;japon'e
zes no bombardeio .de Truk, f{)-
ram superiores as que a princi
pio S� anunciaram .,chegando ,a

23 o numero ..de 'navÍCls afunda

dos e de .6 os provavelure!nte
afundados, sendo de 14 Q nume

ro de navios' ,avariados.

tar d acom
lII!I

I-�

�

DO NOVO GABINETEç IRGENTlNO

CRUZEIRO
Bu�nos Aires, 28 (A. P.) �

Aínda que designa,dQs .pelo Ge
neral FarreI, dois generais pa
ra os cargos de Ministros elni
exercido da Marinha e Ext'erio�

. r�s, presume-se

lU�ação dos titulares \. da�

qu�Ias pastas, seja I ]"e-

tardada por alguns dias. Acre

dita-se que o· assunto será deci

dido numa l'eunião do gabinete
s,egunda-feira. � ,

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



Testo
Diretoria necessário, pomo-nos á vossa iilteÍrt\ disposiçãO.

De acordo <com os estatutos, a. prnxíma assemblén

'$'
.

'í.;. ,
.:

� Gerai OrdJnárla deverá eleger os membros efetivos e su-

,eftnCrr�i �d�t'ili$ia� plentos do Conselho Fiscal q-ue atuará durante o exercicío
.. '.'

A'Direto:rÍli da SociedadEf Anônima "Industrla e CD. de 1944,
, .IIle},'hi(} Hermárm Weege S. A/', de acõrdo com as determí- Este, o Relatório que julgamos dê nosso dever subme
; ;nnções legais e estatutárfas desta: Sociedade, submete á ter a julgamento da proxima Assembléa Geral Ordinária

:; .,V<lssa,apreclação o Relatório, Balanço f:' demais Contas reí, é esperamos o tranco apolo na' aprovação dos Documen·
,:;' ::80 exercido de 1943 findo, .

. tos que apresentaremos a juJgâbJento.
.' .

"
Todos negocios da Sociedade correram normalmente,

,dandD assim o resultado saüstarõrlo constante da. conta Rio do Testo, 31 de Dezembro de 1943,
,,':' Lucros (; Perdas que publtcamos jUnio com. o Balanço e HERMANN \iVEEGE, Díretor Presidente

·.>:Parecer do Conselho Ftscal, ' VICTOR WEEGB, Diretor Gerente
,,;,:,{,;;,. ;

.

Pelo Balanço, podereis ficar inteirados da situação da ARNO WEEGE, Diretor-Gerente
,;:(�;SOcJ6dade e pura quaisquer esclarecimentos que julgardes HERMANN SCHWANI(E, Díretor-Secreterlo

.' l'

v

... '_

armano A. t�unicipal ne Estatística
tE di ta-Iiii

._;.

-

. o Agente Municipal de Estatística de Bhnaenau intima
aos srs. proprtetaríos das indústrias abaixo relaelonadaa

a comparecerem nesta .'lgencia, no edeficío da Pref�itl1ra
Municipal. tle 1" a 31 de março do corrente ano atím de

receberem os bo'eiins do Registo Industrial, de acordo co�
o disposto no decreto lei f�deral rr 4081, de 3 de Fevert;_l
ro de 1941. O não cumprimento da presente eonvoc&çao

importará em multas de 200,00 (duzentos cruzeiros) fi

20,000,00 (vinte mil cruzeiros). .
'

Do ces, bombons, e cara ITielos, pão, biscoutos massas

e conservas, roupas feitas, ehapeus, calçados, meias. com
plementos do vestuário, medicamentos, perfumarias e deu

tHrieios, sabões, ceras e velas, drogas de aplicação índus

tríal, tintas e vcrnises e esmalte, Iosforos e fogos, explo
sivos, adubos, fiação. tecelagem, malharia, tape�aria, corda.

! aria, passamanaria, sacaria, prédios, estradas, pontes, por.
tos, pavimentação, obras hidráulicas e demolições, moveis
de madeira, vime junco, artefatos de madeira, vime e jun
co, artefatos de cortiça, vassoras e escovas, vidros, cristais
e espelhos, espanadores e pincéis, Iouess, ladrilhos é azu

lejos, tijolos, telhas e mautlhes, mármores, artefatos de

barro, cimento e porcelana, produtos de fundição, serra
lhatría e laminação, funilaria e latoaria} ferragens, cutela.
ria, gnlvanlznção e esmaltagem, material elétrico, artefatos
de rumo. gás, papel e papelão, grállcos, instrumentos de

música, e brinquedos, colchoaria, eoncertos e montagens
em geral.

.,

...�.... -

,
.

Demonstraçào do ATIVO e PASSIVO
31' de Dezembro, de 1943

em

A,f 'i, v o
_ .'/'," Jlllohilizado
'::-.,\In1oveis e Bemfeitofias

'

.. '. Estável ..

-,

'\j�aqulnas e Acessodos,
O"� . Moveis <e -Utenstüoe

.':

VéiculóS ,e Acessórios
''.8euloventes. ,

.

.,., -:

.

'AbasteêimentQ, de.Agua '
.

lnafalação Banha Frigórificada.
"

r plantações
'.

"';':."-
," :.

.' <, Dispouive!
Caixa
Ballc.os. :

.• Estampilhas
.

Rcal1sa"el 3, curto e a.

551465,60

Passivo
.

Não Exigível
Capital

.

Fundo de Reserva
FUDdo de Reserva 'Especial
Fundo de Previsão
Fundo de Deprecíação

3.000,1100,00' 3.000.000,00 ' ®+;,....·+••�-(>n·..-:+]>�-.-+-,.,1\-.·.-�:.e o 04��fi"§.�.���.:::...:-.-,•.:...H'��..:t.G

�I�-.E;���
�

ColBtoria Estadual de BluillBnau
.

200.000,00
3'[.t?_.624,?.? 1.376624,22

259520,32
3-fJ.542,oo
137.311,90
10.381.00
15878:60
,99985,00
44.949,20

�.....��

4.175,1 i)
578896,60
46 ;'182,60

390,00
46:000,00
19.058,00 ..

��.ooü,0..2

EDITi�tL

995,002,30

Imposto sobre Iudnstria � Profissões

De ordem do Sr. Coletor Estadual, faço publico para
conhecimento dos ínteressados que durante ocorrente

mes precede-se nesta Coletoria Estadual a cobrança do imo

posto acima mencionado, relativo ao t: semestre do cor

rente ano.

Os contribuintes que não satisfazerem o pagamento de

suas quotas no corrente mes, puderão Iaze lo no mes de

Março com a multa de 200/0.
findo esse Pri,ZO será iniciada a cobrança exeeuílva .

Coletoria Estadual de Blumenau, em t: de Fevereiro

de.1944.

33.951,30
213.975,60

.

19.698.90

Exigivel a Longo e ao

Curto Prazo

59956802: Impostos a Pegar
, I Coutas Correntes
..Dlverscs Credores

" ! Obro Guerra Compulsória
...... Gratlíleação li Diretoria

2676')5 8 I G�a!mcOçãO fi Empregados
� � , v. DIVIdendos a pag-ar

I

'. longo prazD
"

'.
,ConcessãQ Telefonica"
Titulas Protestados.
Titulos a Receber

• Deved.. p. 'I'itulos em Cobrança
Devedores TÍmbó

'.

. Contas Correntes
;Devedores por' Mutuo
Diversos Devedores

.

; 'Mercadorias
.

'

Construções

o Escrivão
SILVIO C. CABRAL'

®�'n-.�H.T.-�t>"'-��••·H ••0 G®•••+·+.�++ •••• ·.+••+.+.-+·.e

A V I 50
-' De ordem do 51'- Diretor do Expediente e Pessoal, da

Prefeitura Municipal de Blurnenau. convido o Sr. Oscar Sehnei

der, a comparecer a portaria desta Repartição, afim de informar
onde se acha edificado a casa a que se refere em seu requeri'
mento, protocolado sob o N' 1855 .

Blurnenau, 26 - 2 - 19!4.

JOSE' LEDRA. Encarregado da Portaria
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Rio do Testo. 31 de Dezembro de 1943. I Ar!! -� lt R\JJ.,!__
.... HERf�íANN WEEGE ., Diretor Presidente MA.

RIO RAZZIN.Y
- Guarda IJivr.os Reg. no D. E. O. sob No. 10501 i

f QUE I JO'.

VICTOR WEEOE - Direter Gerente ARNO WEEGE - Diretor Gerente i
'i:l&

I
.

HERMANN SCHWANKE - Diretor·Secretário I i _..,_.__ .. _'''''''''.'''''''''''''..

..._,S3_''
Demonstração da Conta "LUCROS E PERDAS" I

.

/
exerclclo de 1943..

.

�
/'

5.000,00
3.537,30

368,192,20
.

904.065,10
48437.5'1,
373633,59
..

33585;50
219.834,10

2.c66.163,30
11.696.10
-*

Contas de Compensações
Deposito da' Diretoria ;\.,. 50.000,00'· 50.000,00
Contas de Resultados Pendentes
Lucros Suspensos \. l.!�94:.�"".")i2.594,63

,)

,

,

. Participações
Bonus de: Guerra 31.4�7,oo 310417,00

.

Contas de Compensação
'.·Ações em Caução

.

l:rétli
Mercadorias ,

lucro' verificado nesta conta
Rendus Patrimoniais

valor desta Conta
Rendas Eventuais

valor desta conta
Juro8 e' DE'scontos

lucro verificado neóta Conta
Filiais

FHial Testo Rege, lucro verif.
,Filial Testo Salto, idem idem

t O 1 .

".

'",

,I)·eibito
I. Comissões

. l

despezas' nesta conta
.

Contas Perdidas i

valores incobraves expurgados
Oespez!is Gerais

valores dispensadog nesta conta
Impostos e Sellos

despezas nesta conta
Ordenados

27.251:,00 despezt1s nesta conta
.' .'!

27.731,06 1 84'2.597,56.: Fundo de Depr€cl8.qáo
.M transferido ps. esta coi:HIi

.

!

55�687,101.753.789,�0
23.286,50

2.g91,10

7.548,70

5.553,70 �;O:-t�-�����f_�."'-·H,�.�.-��·�1i·<t�.X -®�"'.+••••, •.•+t:•.'_�.••_f...._+e

PORTARIA120.776,90

389.182,50

Lucros Suspensos
.. ,Saldo de exercícios anteriores

91.478,.50 1/175.183,30

PELA PRESENTE PORTARIA, fica iermil1antelnenle proi.
bido o jogo de SNOOKER aos menores de dezoito (18) anos.

cindindo, os proprietarios de tais casas na sanção legal, no ca·

50 de desobediência á presente determinação.
'

Blumenau, 18 de Efeverfiro de 1944 .

OSCAR LEITÃO - Juiz de Menores .

�.�"��-.1>-�..-4>'�'+-�'.{>_+-.'��·�4>e oe$-H;+."��"+�_�+��:+'4>+.+.§e

412.504,60

.
lto.23S,27 110.238,37 Fundo de Reserva EspecjRl

-' •• transrel'ido p. esta contâj
Fun{lo de Previsâo j

transferido' pã .. esta COIÚ�
Gratificação a Dire,�fJlill

transfe�ido pa. esta conta
GraEficação a EmpfE'gadoFi
trallsferráo pll. esta conta

.

OÍviqol1dos 8. P&g&�
transferIdo pa. esta cOlIta

,

Lucros Suspensos :(
.

.'
I
sa.ldo que passa pa. o exercido

/segUinte
i

79-5-2,-8i:>-'5-.9"""3'.· •••'.
'. .

. .
.

Rio doTest�73íde Dezembro de 1948 . ,:

HERMANN \lílEEGE .; D!I'êtd Presidente MARIO HAZZINY - Guarda-L1V,l'os Rfg. no D. E. C. sob No. 10501
..

VICTOR. WEEGE 7"" Diretor Gerente .

A RNO;!WEEOE - Diretor Gerente
. .' , .

HERMANN SCHWANKE -. Diretor Secretário i
. .;_-...;..�.....' ;...;._.,

200.000.00
�'�����"""'�4- ..

-
..�-",�,,_'Iõ;."���,,",�""����

11-···
., . ., .,."', "

.

Banco Popular ê í\gricola do Vale de Itajaí
2oo.ooo,CO

Deposito ii disposição
Deposito Popular
C/Cis, com áviso de 30 dias

,> " "" 60 dias

Idem idDill 90 dii.Hl
Idem idem 180 dias

C/Cts, PtôZO Fixo fi mêsefl
.

Idem idem 12 ))

2 fJ/O
5 0/0
4 O/O
5 O/O

5 112 O/O
6 0/0

5 112 O/O
fi O/O

300.000,0':>

:i :�:

P
.

'd .···C' ······1·
'

..1:.'
.

JR- 1 co"statad'" sua exatidãO.·.: e' con�')rmidade. são de . parecer,

.

.

arecer O ':onse. 1.10 • � !scal qu�� seja� aprovados tf:lirlas SI/' Contas e Atos da Dir�toria
. .

.... '. .•
'.

.; - ./ ....
. pela AssembJêa GeraiQ:rdinària, que terá lugar no aia 11

Os membros do �})lJsélho Flscal da �Mú.strla, e .c0'.1 de Març� v�ndouro. '

mer.{lj.o. H._e..
r!llanu

..

Weege Si.
A,

�e.
ndü

p'-.ro�e.. dl(to,.•�'.v•.....,.�.r
..

itlC

...
a-

.. I.
RIO tiO Testo, l.)de fevereirMoAdx� 'Ji9A.4C40·RSPJ.T

cão dos Livros, Balanço.e demsl8 Contas. que Uiesclaram·, .
...

� ..,.,

ápri?sentadas, referentes ao. exercício de 19,43, dérconfor. .., RICARDO JUNG

midade com as determinações !egais e .' estatutáriasi, tendo!.. .

..
'

'ÁDOLf SCHMALZ, suplente.

BARAlVIOI-tT_E
mATADOR DE BARATAS

BA.RÂ.1}fORTE

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Cri:!Y e Regiriald'<)wen na deliciosa. comédia:

�. A diabólica loura tanto inspirou o ingenuo escritor, que

este acabou na cadeia!

A "Loura fn5pira:}ão"-resolverá os seus problemas ...

NO PROGRAr�JA; A Continuação da seríe

"G-Men Juvenis, do
Platéa 2,00

Ar"
BaJcão 1,00

.._._,.-_---

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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MOSCO�U, 2'9' CAm" P.) �.As tropas russas apoz poderoso' avanço
rea Pskov-Nevél, ficando as forças nazistas com a retirada

a

para
------------�----------------------�------

cortaram
empedida

linha fer
o sul.

Terça-f'el,rG. I Oficina RADIO FUNKE
29 de Atende todos os serviços de

FevereirO

I
Radios receptores

de 1944 Ser,viços Rapidos e Garantidos
TELEFONE. 1395

- Ruil 7 de Setembro. 13

I

Ir
Para a Sua SaÇtde e de se.u Irmãozinho IPeça para o Papai lhe Comprar:--

"EXTRATO DE MALTE MALTEMAu•
..

;.;.

.. -

:Medidas baixadas sobre
J'

exportação de arroz
�;.,:;_: -.

Rio, - o ministro João Alberto, Coordenador de Mo-
�:�,rJiza9.ão Econômica, assinou portaria resolvendo o seguinte:
":,;�'�_:'>, "Os Estados cuja produção de arroz supra as .necesal
, dades do seu próprio consumo, unia vez reservada quota

'de contribuição igual a de ano anteslor para o consumo
;�::--;. �,. :Interno dos Estados não produtores ou de ·pr.odução ínsu
;;, nciente, poderão nos termos do convênio firmado entre os

. gôvemos do Brasil e os da Grã·Bretanha e os Estados
; >Unidos da América do Norte, exportar o excedente para o
> exterior.

EI vedada â exportação de arroz pelos Estados não
produtores ou que produzem apenas o suficiente para o

seu próprio consumo.

O Estado, exportador de arroz ou que produza o su
ficente para o seu próprio consumo, não podera Importá
lo de outros Estados.

A despeito do estabelecido no item I. fi Coordenação
poderá requlsítarque ofereçam maiores facilidades de trans
porte e menores despesas de fretes, até os centros CODSU

mídores, .es quantídades necessárias ao consumo interno.
Fica o Instituto Riograndense do Arroz autorizado a

adquirir todo o arroz, tipo exportação, do Rio Grande do
Sul, e investido nas funções de seu distribuidor entre os

exportadores.
.

. Compete ao Serviço de Abastecimento do Distrito Fe
deral e Estado do RIo de Janeiro e á Comissão de Abaste
cimento do Estado de São Paulo, o encargo de verificar as

. possibilidades de exportação de arroz das respectivas
regiões".

a

Feito eom matéria prima selecionada, con-
.

........� ............... .._........_ ........-..--"...,. tem assucares completamente assimilaveís e

T.>:1.·<;;.!:::.Fi·�.···D········�'t·····�i!1.�'·�.·······I····,·�e'�
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I I
"SOCIEDADE MALTEMA LTDA". São Paulo,-Representante em

.................................................e!tl>........ .

BLUMENAU: Sr. COSTA MOURA-Cáixa Postal, ] 39

f.�.· �_"_""A"""""""'�"""""_"_'� �"""""""'_'_"'_��:.·.)S I
Brevemente A Venda Nos Principais EMPORIOS..

enceradeira ideal para o seu lar. 1
: ! - - e FARlYIACIAS da CIDA.DE -- - .1�� VENDAS a longo p:..'azo a preços ao ALCANCE �l � _ .._�

�i de TODOS. �i C r o n i c a S o c i a I
g Peçam demonstração sem compromisso B

I Sr. Raul Falce, do alto comercio

f� !.� Nascimentos da Capital Bandeirante.
í - a -

� o Sn», Ealce, vem aos Esta-

í� �� I Encontram-se em festas os se. dos do Sul, a serviço de impor:
��. João Prosdocimo &: Filbos E Iguillest lares: tantes firmas que representa•.

�� �I - Do 8n1'. Fritz Voigt, e de Ao ilustre visitante, almeja.

�: Curitiba B L U r.l EN AU JoinvUle =1
sua esposa Luise Voigt, com o

mos feliz permaneneia entre nós.

t= RUA 15 DE NqVE:MBRO. 687 : nascimento de uma menino, OCO}'. A. Damasceno Silva - Visitout! .
. : rido domingo 27 do cOJ'rente. d d d................................................� esta re ação, an 'o-nos o prazer..................,,_._.,_,��...........__"'............. �.__........,__��

_ Do Snr, Emilio Hoff'mnm, .:] . .

l dno ae sua msita o nosso co ,ega .
e

e de sua 3?l'a. Emma Hoffman�, redação 81'. A.. Damasceno Silva,
com o na�clJne?to de uma mem- do corJ.1O de redação de nosea

na, OC01'/'ldo dia 28 elo corrente prezada colega ((A Gazeta".
.

_ Do Snr. Gustavo Brandes)-
e de D. Wally Brandes, com o Falecimentos
nascimento de wn n.enino, OC01'

rido dia 28 do corrente.
- Do Sn1', Francisco Casas e

de D. Maria Casas, com o nas·

cimento de uma galante menina,
ocorrido domingo 27 do corrente,

Isenção de
Impostos

Tanto Na Italia Oomo Curitiba, 19 (A. N.) - O in-

Na Rnssia terventor federal assinou um
decreto concedendo isencão de

Londres, BNS. - Na Ilalía impostos estaduais, pelo'prazo
como na Rússia, os aliados es- de cinco anos a hoteis e pen
tão contando agora com vanta- sões, maroinarlas e olarias, ar
gens que resultam dos anos de maezens de abastecimentos ins
trabalho cada vez mais bem talados pelas industries Klabin
sucedidas da RAF com bases do Paraná e destinados á ma
na Inglaterra - observa o cor- nutenção dos operaríos que
respondente militar do "Times':, trabalham. na construçãos da
o qual faz notar que as ulti- grande fabrica de celulose que
mas noticias sobre a luta na ii referida empresa está levando
cabeça ale praia ao Sul de Ro- 11 efeito em Monte Alegre, nes
ma, são dominadas pela guer- te Estado.
ra,

.

aérea .. Embora os ataques

a"1 �+_._+_._'._._+=.+-+_.lemãs de dias recentes tenham t . - _. .. � _. ,- _..-

sido pesados, não foram efetua- -.I:;'nfe·. rmeiras parados em nenhuma escala espe- L II

tácular. As forças aér�as .aI!adas O·. Exe'rcitoreceberam o mrrmgo inlliginde- L I

lhes pesados castigos, - tão
pesados que, com efeito. não
os repetirá jamais. Terminando
sua apreciação, o corresponden
te do "Times" diz que, "a Luf·
twaffe, dstá na fase das marés
vasantEs".

Vantagens para
OS·· Aliados

Com 94 anos de idade, fale.
cell o Snr, André Schuessel, no

dia 25 do corrente.
- Eoleceu. no dia 26 do C01'·

rente, o Snr, (Iuilherme Lueders,
com 53 anos de idade.

- Com õpenas 14 anos de i·
dade: faleceu a·menina Mt11'got

Adui-se nesta cidade, vindo de SeUbach, filha do Snr. Eugenio
São Paulo, o distinto cavalheiro Sellbvch, no dia 27 do cOl'rente.

0�•• -o-·+._+. +• ._••+••�••Gx'9:+· §•••+·•• ··�.··GJ

Fabrica de Gazes Madicinass "Gremar" SI!.

Viajantes

DO

Radio Oficina Universal ·1de Felippe lSCilptOSOWitz
Rua 15 de Rovembl'o, 913-A

. Marcas de Rtulios, Inclusive Refrigeração em Seral.
.

Maxima Presteza ...c.. Serviços Garantidos.
'fecnica Resllonsave!: F E L I P P E B li R TOS O W IT Z

.......�&&OO���e�ij.�w�#�$I��;�t��4J�.���i�AU!�i.!.-�_��§�k�4a�.��.�F�����������������_=

R-CA

Assembléia Geral Ordinária

Rua 15 de Novembro, 588 - FONE, 1201

Mai@r sot'timento em :

Pertumarias, Especíalidadcs . famnaceu ticas,
Drogas e Produtos Chimícos.

-. LABORATORIO'DE ANALISES

São Paulo, 19 (A. N.) _' A
cham-se abertas na chefia do
Serviço de Saude da 2a' Região
Militar, as inscrições para o

Curso de EIIi.ergencia de En·
fermeiras da Reserva do Exér
cito .

Pelo presente aviso de convocação, expedido de con
formidade com a Lei e Estatutos So claes, são convidados
os Senhores Acionistas desta sociedade para a reunião da
Assembléia Geral Ordínaría que terá lugar no dia 29 de
Março p. vindouro. ás .15 horas, n'uma das salas do Teatro
Carlos Gomes, sito á rua 15 de novembro n,o 1.181, nesta
cidade de B!umenau, afim de tratar da seguinte.

ORDEM DO DIA
10.) apresentação, discusão e aprovação do balanço

referente· ao ano social encerrado em 31 de De:embro de
1943, parecer do Conselho Fiscal e Relatorio da Diretoria;

20,) eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus

suplentes para o exercício de 1944·1945;
30.) assuntos geraes de interesse da sociedade.
NOTA: De conformidade com o que preceitua a lei,

encontra-se á disposição dos Srs. Acíonistas, no escritório
desta sociedade:

a) Relatorio da Diretoria sobre a marcga dos nego
cias sociais no ex(':rcicio lindo e os principais fatos admi
nistrativos;

b) Cópia do Balanço e cópia da conta de Luoros a
Perdas.

Chamamos a atenção dos Senhores Acionistas afim
de que os mesmos compareçam munidos de suas ações ou
documentos comprooatorios à.e sua qualidade de acionita.

B!uruenau/23 de feveriro de 1944.
DR. ARMANDO ODEBRECHT - Diretor-Presidente

·r

't

.Proposta Inoportuna IGréve eHI Buenos
'C '-Sobre � Justiça doira-

.

Aires
. balbo Montevidéu, 19 (A. P.)

.

-

�.'< Rio, 18 - Em expediente Informa·se que a indústria de
dirigido ao ministro do Tra· Buenos Aires se encon!ra pa-

• <. .•
b81ho a fi a Junta de. Con.:!i� ralisada em grande parte, devi.'.

'!fação e julgamento propoz a. do á grêve que atinge, aproxj.
transformação da sBcretal'ia madamente, a metade dos tra
daquele orgão. em cartúrio e balhadores em construção e a
a cria ção de cargos de BS, quinta Parte dos operários em
Cl'eventes e escrivão e mu- metalurgia.
dança' de denominação da
mesma Junta para

-

Juizo Mix, +_;"--:+:-.+"-:<f-:+-:+=+-:+-+.
to do Trabalho.
Lavrando seu despacho, o

titular do Trabalho aprovou
o parecer a respeito emitido
peia comissão permanente de

....•.. , Legislação Social, segundo a
, : qual a proposta é inoportuna
"

de :vez que se encontra ain-
lia a jUàtiça do TrabalhO no

...... período, por assim dizer, em·

'hrionario de auscultacões.

Consumidor
Exija Manteiga FRIGÔR
Exista Qualidade que fôr
Mas não é FRIGÔR I

� --
-

M E o E, I R O S
FERMEr�TO DE ALTA QUALIDADE

Para bôlos, docas,. tortas B �õda pastelaria

.. -�����������������.-!!!!!
Dr. Rubens Wallbach

CUNICA MÉDICA
CORACÃO • PULMÃO - ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS - RINS
REUMATISMO - DIATERMIA - BAiaS x - ELETROCARDIOGRAFlA

Consultoria e Residencia
R U A B I) M li E T ( li O, 21 - F O N E. 1258,

Consultas das 8 ás 11 e das 3 és 5' horas
;:: ...

Dr. Arminio Tavares
.... Assistente do Prof. David 5anson

Espe�ialista em doenças dos olhos,
.

ouvidos, nari,: e garganta.
Consultorio modernamente instalado em caracter permanente

.••. '.
nesta cidade á

. Rua 15 lIe Novembro. 1;'93 - (defronte ao Hotel Crnzeiro)
'.

Operações nos Hospitaes
p :;;

II

Radies e "clvulas
"ICtO R

... I 3JitiI a'A &
. *7-.-

r;t;&tiuiBdade Beneficiadora de MadsIra Ltda.
c:'��iO��Ómpra e Venda de Madeiras para todos 08 fins.

�"Rual de Setembro �� :}el�LDne.:.E!!
li' ,

r· '.,

CASA AMERICANO S/4
os melhores pelos. preços menores

W* - 9 t

.0 sabão
"
,

em Especialidad
elA. W�TIElINDUSTRIAl JOINVlltt (M�rca Registrada)

I re,comenda-se para hospitais, colegios, etc. pela sua quali�ad8 dosinfectante.

•

Ir
"
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