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. : EIn prim@lflo lugar. CI ordem� porque

na desçr�em nada se eO�!!JtI'9i!.
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. Diario Matutin9 ....

r anual... - Cr$ 60,00
AssimituTils· '; semestral - Cr$ 35.00

t colonial.. - Cr$ 20,00
avulso. "

- Cr$ 0;30
ãtrazado - Cr$ O.§ONumero:
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ANO XX •

-se'
Om Moscou, 8 (A. P.) -r--: Anuncís'

'}II% Q. G, Miad�,'Norte da Africâ, ram violentos ataques á ar1TI[:\- indica que o General Clark pre- a emissora desta capital coníor-
8 (A P) Fortes at Ih da 'h t

. . -, . f'" ...

decí
.

me uma das muitas noticias da
.

"
-

.�. -r
: P ru as as

.

ranca con ra as' posiçoes na- para uma o ensrva eCJSLVa CO<IT- ZI'.UI'!'cl'1/ 8... (A. p,') _ .A· radio "d.n I' d' 1-.r
.' .' .

1 v quena a titu e soure os seus 0,)-torças norte-americanas reínícía- zístas nas ruas de Cassino. Tudo' tra a cidade 'de Cassino. '
. . frente que a cidade j� Karnupr.l. [\oJ,1la infDrlJ1.a;,- que os aviões [etívos, largando grande carga

��1o:-..-._,;_:.-.-,-+:-.,,-,.�.c:: ..,-.-+-+-.�_._._;._. __._+_+_•. _�_._ .+ �_ ......+ ,{Lli<}çlôs, que atacaram ontem a de bombas principalmente nos está sendo cercada pelas tropas

o,
.' .. ..» •.

'

.: '

.. : I III·.. ".' J<);apital italiana: voaram em pe- distritos de Oppla e Trastalele. russas.

. 5:;, :,d,ocumenlos' estrangeiros Vlalante Ilustre �-+--.-.-.-+-.-+�.-.-.-.-�-�-� )-+-+-+ - .•-Q-q-�,-+-+--.-\t-�-.-.�
.'

destinados
.

a institulo' de se�:� �;;:��d� �!�t�'l. Cà;��� O '. URUGUai EII INIl ,II POLITICO IIMER INA
.

IIId'
'

A .. procedente do Uruguai c em ': Mo�f&�ideú, 8 (,( p" - Se�1 guai6 "está examinando a atual

,rev:1
.

enela tr�nsito para o Mexic?f 'O Snr. gundo se informa o governo uru situação politica americana sem
",t,

�. "
.

. ., .'.'
'

..
' -. .'. ,

' Vicente Tol'eZian. Presidente da
�••• '+•• "'••••+••••••••�9.0�•••§ .....�••�..,•• ç<t.?i'���€ir'

.' Rtg r 3 ':-, O sr., trf.a:I.'.CO::ld.ees, fi;: I' Iente f «?.l'denaUdo fO.ss� bai.xada Confedera,ção. di()�.Trabalhadoreslho aprovou 'o parecer. sobre a respeito uma portaria conoe- da Ameríca.. Latina.
o ofício da Catxa d�, Apose:I't�� dendo prorrogação, a título pre-

.

dpri.a e Pensões de ,serviços Ur- cãrio, a todos os associados que
.-+-+-3+-.-.-.-.-+-+

.

banjos por concessão t'i,m'Cíl'lripi� se encontrem impossibilitadas de
'nas, sugeríodo. sejam élcejtC\'l, dar cumprjmento: aos. dísposüí
: provtsórlamentey':: documentos vos legais, mencionados no of]...

�apresel1,tad:Os par associados de cio de fls. 2, até que cessem os
-

ortgem estrang,eili{l,.)ndependen�, deitas que ímpedíram a realiza-
.

I temente de autoentiCidade C-O')1!-'
. ção de tais Iormalídades legais,

�sular brasileira, ,:Jn1 'fa:& da si.... Gessada a ,contingencia. da
i tuaçí'\:O decorrente da atual g'uer;' guerra, ficarã'O os mesiplo's, já
i Xtl,. _, A Procllraddrí;Ql. de 'Pr�vi;" se vê, sujeHºs ás sanções dos in�
; d<:nc;ia Social manifestou�se fiO,. vocados dispqsitivos, para o que
i se'1ti�o de que ,.eml s� tratando deverá outrossim ser ma\I:cado
! de caso provado,'de força 'maior,' prazo suficiente para a legaliza":

. ,t· � p,oderia s, eX<l, aúender a. consu- ção pre-falada».

Q. G. Aliado; Napoles, 8 (A. P.)
- Ammoia�se. que :os avwes

amados fiz,erain ontem 130 sor�

tijdas bombardeandO a baise de Dutra; ministro da ··guerm; qt;e,
veio fi São PatÜo afim de presi�TouIon e o;; �énodron:os pertó (Ie. .

R 1 d' "dira'cerimo:nia da entrega das Mosco"u, 8 (:t, P,) -'AnUI1,(.1·:3 a:orna, a é'm,
.
e vamos parqueS "'-\

..

.

ferroviarios.
'. , bandeiras nacionais ao Corp'o Ex. emissora desta capital', que 'as

. pedicio�rio. Nó mesm-o avião
; 0 • + .. '.. .. .. .. .. .. .. • ... 0 0 .. + .. .. .. .. .. • • • � .. 0 seguiram os Ge\nerais '. Masca- forças russas continuam avan�

. .. ra:1has de Morais,' Z'en'Jbio Cos- çan�o Y·elozmente ao lougD dil Trahalhar com o BINCO
·lDpn:14Cl'Il-na Sr'·""]�l'lPfr'1 Envfada a' Espanha ta, Cordeiro de Farinhas e Almir ferroV:ia

..
de Sheptovka-Pr-or.:olt"·JV. POPULIR E.IÇRICOUl .00 Vil·

'''\�;"\..' CW \..1 O.! ®+••••••••5t �••0 o ®"" �••�+.�.+�� ..�.�•••® I
LE DE .n�j�íJ7 e ENGRANDECER

(_
.

Pl.'efll"aUl . �1,��E HJ.'lH�L: �.J1:�i�i·luada o pab'imomo de IUumenau.
" Ma;drid, 3 (U. P�) - As pri,. cando 'Ü envio do niedíc.wn/2'n\ro vulgar esta informação, agrai- RUIEIRO '11810 _ �fUL\iI-I.O ,](}lN\ lLLE __n1erras' a'mp'olas idZé penicilina ,que em av.iãp e indicand-o o meio de deoe a gentileza do Brasil oe Os russos malliêlB ascheg.am; <;l. Espanna, ,s?,_o forneci� empregá-lo, segundo prescr.ições elogia a dE"llcia mi3'dica brasi- 9 (!-.�@ oê)+,e;·6·-.-· .. ·"'j..-+····�-.. '<t-*�··�·0 .

'da� pcelo gO'V'f''rl1lÔ.ê,::d�! BrasH '�' do Instituto ({Osvaldo Cn�z\). Jeira, tendo ,0 faro apaixonado

d
posiçoes conijuls",

se dll:'sti:l1am a meninà Antparità A impI'ensa espanhola ao dí� a ophiã<o publica; .Bom···. b ·a·
. '.'

s· e">S taflasp;"'\1ad�; que padece: . .de um :ata:� .

"qú.dié �epticemia,;·O: pai. da �.f'.t "' .• (I;.++•••••o.+.�e o fJf;•• iIl•• if,••� • ., ....�••.�.Jo:4!. MOSCOlli/ 8 (A. Pt) - Desp·a-
ri' Ciiü11(i;U; pediu ás �riIbaix�das bl'i I II
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d
Ri chos' chegados a esta: capital

:::':s;:':':'''ç';�::a �i�� S II as por ln raçao a el e caç s ger DI S :;,:':�;,,�� :!�,�;�;�=ê��'��;
���:,������l�!�d��::�:ea:� do Imposto Adicional de Renda çu-�SçiPd�1;(L:s;�'1'o8era(AtQ·rs�,\·)atacarFaOnll'n�n- de Roma tendo ainda toinbal'� ���S'í:�·ç:sa S���il�1����, p���l��t��

.

,,;Y' B 1" '" "', <J deadp as :iustaiaçêes ferrm:iarias as pOSl'ÇO-ps g'ennall1·cas', co.1111'-disse a embaixà1ua ll'o' rasi: Di� -
-

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

'do
". .

R· ... A
' '.

t"" Rr·o d"" J' I d d tem. bases, de caçoaI> !loermanicoís sHuadas nas proximidades de n.U""11 el11 podt'r daqu·elas t-1 o�ri.!liu';s>e, .e.l.liao, ao"'."", ..a;'.(} 10, LI � P m�.nlS ['o �ouza '-' amelJ"o, va -en os<e o -'�

.

..... -.

� '.

.em OrbieÍD B Bicervo, ao unrte Florençaüos neg6cins do
'

rides Costa, segundo se adianta, a:s precedente vai pl�jtear, ;a:0I que'
. '. pas.

Gonçalves, o qual, :ln1:pt",�ssfbJna;. classes consoervadoras ple.i�iearam se .informa;_, que os ag.entes 'dzy �-+-.;_;...-.•-.-�,....".-:t-. o �-.-.-$-.-"'-$"'_�-+-4' �p-�-.-.�.-�-f-;-�-"-�--�--.-A-·----do pelas ,palavras. 'dp� pai de. e obt.ivera,m a :não participaçãq Fisco tambem . .não participem

K a" B'

h b":ft iN».a»ilUImpaflito, cabografouào S'BU,gú':' doi fiscais nas muH�s im:postas das multas ünlpostas :aos .infra� aruonol eSa2 em C' a as·
\'.!r.'lO nos seguinres termos;: «Á aos infratores da Lei do imposto tores da Lei do' Imposto' Ádicio-' .... li" . -'

� Iii � u. in.A,0;.,12118
.

. cc iam'Ítlía de Am'pál"i.$ P'e.'iádo Te;. . sóbre Lucros Extrawd.inários. O nal de Hie'nda TribulP que será Muscou, 8 (A: P'1) - D::spa- *** 1ilb'l!i!�U Ii'l!e!
corre a >embaixada a 'fim ,de ob� regulamento daquela Lei estahe- cobrado sómente enquanto durar chos da frente anunciam que a

ter pelllicilina, a- '!lltim� eSl1e,l,'an� Iecia a participação dos· fiscais o atual CD',nflito .arrnadq, e que, ddade/i[e KaQi.'1opol, a grande ci
ca de sàlvação para a CríO\l,ça . nas multas aplicadas. como ·os dos hlcro.s excede:ntes', da,de que c.o:nstitue 'a chave da.
� que .;Se pr.epara;, s.egu.nclo. se A >cxige:nda, contudo,. foi eli� constitui o esforço de guerra. Uran.ia está s'enrlo hombardeudá
diz num instituto crentí:liicú ;des- minada após conf.erencias peali� .

.

"

S ®.�•••�...+..+H· ••••�.�+=fi+·.+..® oo®�«.�••••_•.•_� ..9t.�ió.iIt..#.,@®...
<il'.i ....='lI'���i><Io§.��4P.,�4>1W* ..... �(�oo!!J.�&:.-.�...·.-.=.�.§:+..�.],�..... 1P'sa Capital;>. .. .

.

.

'. ,
zadas entre os mmístros

.

ousa \::I

Ontem, r,eoebep. p {!mbaiX�:cto{ Costa e os ST&. João Daudt de

'do Bi1asil �m Madrid um t-el'egra- OliVeira e Euvaldo Lodi.
ma ta Rillo Idie' 'Ja'�iJ:lOj oomíwriií-.· A Associação Oom�rcial do

®... _......_._••+_••+.....�..,.eoG>+.-+•••••••••••:..•++Hj+0 Rtô', 2,- O: sr. Marcondes Fi-

.....'h'.rag·.8'10'.r· ,··a··
,.;

··8.·.· ·

...I··a
..

p
..
e·n'ç-a'".... ··evtf\!l,.ftlp·�, iOllil nlhl�.'" taDS�,iDáu o seguiilte 'esclareci- social. '- Transmita-s� e arqui- (iA Caixa de Aposentadoria e

1J li � A.a,� �� "'.l ve-se}), !' Pensc,es de �erdços Publico3 cl<:
«O Sindicato dos Empregados ESCLARECIMENTO SOBRE .o' Santos, solicita providencias no

. Dai' para :Jralego 'de
<

au oveis ��lt�O:'���Oa ��1C�S::U�� ��: PAG�:::�Agg St5���� AÓ ���i��IOdf�)r;:s:;r:�;a��3 aé ��:
..

. .

".. . mado Abono pro.v.isório nOf3 cal- Rio, 2 .-c- O ministro do Tra� ter{'ssado Jo::'o Baptista d(� Oli·
mo, 'g::::_ O'�nsp€h?l' do Tráfe- 'ostien.tal�ão da IÚ:@nçi1!; é obrigat1ó cu los do salario de oam'pensação balho assi:riou hoje n seguil1ve veira. Na hipotesI2 em apr8t;o,

go a;SSitn9u a.�seg11infle portaria': ria, á fim de evitar hIrta as ins- instituido pelo Decreto-lei nO despacho, fazendo iIll,portantc: �s . a aquisição ete itl10vel pDr S�
.: «T;e;ndo chegatlo ao conhi:!d� . truç5-es yjge;ute3" fical'lc!o. d!e or- 5.979, de 10 de Novembro de clarecimento: gurado d'e Caixa ue ApOSi:'i1t:.1.·
m�.rl!t.() da I!;lspéória .do Tráfego. d€m superio.r, pfOibido,s üe tra- 1943, Conforme esclarece a in� ''0 SLi1di,catp dos Trabalhado. {loria e Pensé!'::s trata-s"::: (]:; ca

qüe aIgu�s' veiculoS;'de, passeio_, f�gar os. automóveis transgres'- formação. do Soerviço de Estatis- res na Industria de Fiação e Te� 1;0 omiss';) do Decreto 11. 1,7'19.
devidarp'{1O'te. autorizados a tra:- ,�.sores». tica da Previdencia e Trabalho, celag'em c�nsulta se as Bll1pr;::' de 28 d'Ô' Ju:nho ct.2 Ü)37, qUi:�

. legar p'�J{l DrgãiO cornpeten1:;, es' �•••�+•••••,..... ·.�+••�.0 a questão. se acha devidament''! gadon:�s são obrlgad'os ao paga- cOil1p'ere ao Con821h� Nack>nal
tão ,cirçú1a:nüo. S,;)il1 ter a ,<licen- Mais conoul!!st.'lis lUIS resolvida pelo DeCf,eto-J.ei nO menta do saláriD 80. enlpDegado de Trabalho r::solnr. At�,:ld;n:lo,
ça excepciOjl.1a1 de tráfego'�f afi� .iIj � .. (I 6.223, de 22 de' Jau,::.iro proxima doenf.íõ, até o tri.gesím[o Õla do. 'entretanto, a situação do S2gU-
xada ãO. paraorisa. dialut-eirQ" na ultimas 24 boras I passado, que il:corporou os abo.- seu afastamento do serviço. rado, sugeriu o dir2í�'J'r do De�
cõnfo:rmidadoe do pr.escrito :em: '. .' nOs para o ,�feIto do calculo da Informa�se ao. consulente que: partaIi.l-êoto· de Pr:3videncia So-

portaria do presid�nte i;lix C::in� Mascou, 8 (A. Pdl' - Despa-! malpração estab�lecida p'clo De- a) _
nenhum disppsitivo le- dai, como wluçà:1 l'aciG'l1al, a

s-elho NacionaLdó Petróleo, clla c1:'os da frente de batalha anUi1- creto.. lei 11.·5,919, - «(Transmi" I gal existe que obrigu'c o empre� providêi1cia adotada pel,a SAT
mo ,a. ate:n·ção ·<108 81'S, usuários dam que varias cidad-es jocaJ,TI ta-se e arquive�se;). gador. a pagar ao empr\:gado, e apoiada pela PX;JCUl'a<]orül da
d�s resp-ectivos \.reicul.q'ft qtÍer tomadas de assalto .nas ultinws SOLICITACÃ() DE AUXI- afastado do Eierviçoo, por doeu"' Pr-evidenc[a Soei')l, como s,otu-
particulares quer ,ofici�ís\< que 'a

.

24 horas.. LIO:DOENCA ça, o salário integral ou mesnHlI ç20 racLwEll, ('in totum n pr,�-

,:} ·+ ..!'� 0 oS �++ 0 RIO', 2 � O Sindicato dos Tra- parcial (proc-esEo CNT '_'. .' ,! sident'= do ConscH',ú [·.Juci::mul d:l
'.' . . !}alhador:es' ,em Empresas de Car- 7,032/40); Trabalho. Conform:; salkntil o

O·' s·'r' M'a>If�ftnd:'8"··s···
..

cllho DltnnUR ris Urbál'o� com sede em Belo b) _ s�óme.nte depois elo tri- consultor jurídico, :1 �oluçiL) ,H
...

.

II' .
Bti"UII ,., 'II. pI U�!I

.

\IR Horizont:, :pela pa�.a' O mínistm gésimo primeiro dia do' afas-. ser tomada .(!epelwera de. f;j'e-

i/J$J<. �iara'" i p •........•.'... '.1'.a.. d;��ia�sft dc·l.oo,T:l�'aob.aS'�'I'lo"l:d'��.dd�tIs'i:I·.ed?t�rl1nelrl'.�.·, �tamento do .trabalbo se caracte� v:o x<ôquerimr:n!o .do propri',) ii1-

"ii. !Ii! UI U UI�,,�;l1 U : "" t v " t: '<O ":: - riza a obrigaçü-o do Instituto, i! t'.:ressado cm (Lo :1tras;) cm pâ-
nada a inclusão de auxilio-do.en... que· o €lmpvegado estiv'�l' filia·' gamenlos (.'eviJos. AI�m ('OS pr]

ça entre 0:5 beneficios' col109di� do - de p,agar o auxilio � pe� zos dê suspensão que. o Deç.l'f;O
dos pela C. A. P. dos Servi1;os cuniári() por doença. TransmÍ,"' 1;>749,:em �eu Artigo 140, pr:::vê .

. Publicas ete Minas Gehüs. ta-se, 'Ç arqui\"c�s!e·;. .' V,erifica:das tai:; col1diçc€s é que

'.<Aguarde O interessado a con� C. A. P. DEI SERVICS PUBLI-. pod::rá ;eatão a Caixa usar dos

clusão dos plm:05 é estudns qU(é)· COS DE SANTOS meios indicados ha àecisáo do
sendo.. efetuados para· R:io, 2 _ O sr, Marco,ncles Fi� �plesidf>nte' do Co."1!:21�:1O NaciQ'Ja!

maior desoenvolvimcnto' ela as'"' lho. aSS)llOU ·.boje mais':o 5':,;.1' do. Trabalho:>.
sistencia. médicá,' óOtlcledÜla: pe- gu:int-e despachp em inteJ"é'ssanta Assim, pois. hon'l!oIo�') b. ü�s.,

- la,.

III
.

Dr. AchUtes Balsint - ·lJi:retor Respousavel III
, .

; .

-, ..

Quinta-feira, 1944

a,ançam velozmente

RegressJU ao Rio o
..

!

·.Galu· Gaspar Outra130 sortidas dO$
aviões aliados

s>

.

São Paulo, 8 (A. N:r -_ No\
avíão «Abaítara» 'da Cruzeiro do

Sul, - que, declarou Oil_n ás
,+-4-+-+-+-+--+-.-.-+16',30 ho ras no campo de uon"·

go,nba, regre::;;sDu aI() Rh de Ja�
n:eiro o ,General Eurico Gaspar

Teixeira. dos Santos e Ajudan
toes de Orde.ts.

os ·russos

pela artilharia russa de grQs,o
calibre. Os ref�ridos d,espachos
afirmam que aquela cidade _está
em chamas,

bo o

Rin,,a (A. N.;).", I'nst<tI��&el' :�'o do m:lVu. orgão pr0nUildia�

.

(l.ma.n.,t4.'.: áS

.... 17>.h.Ü:�S, no s.àlhÜ ...
rá

..

:u
...r.l1 hn.poría:1Ü1 diSC�rS?/a.l.or�

,.
'_.Yl1o,ma di> Pala",b, do Tr::tba� . dando os maIS palp'lt�nte-s às-

--

]:11'01 <:I ütcnselho Nacr,unaL d:� I pecfas eC{)indtnkos do proz, A
. .Po,'íi:tica I-ndustrial· .. e' Comercial .. j ... s:essãp .i.miugura.I·Será sólel.lie có�n

1·.·•.. creádo em Nove1l1bro :uHtmo pe- ,a presença de 'altas .autorldades:,
1:0 PresidiH�t,e Ge�ulio, Várgás. O reprE'sentimtes de ciasS:es produ,,;

i M'inistl'() do Trabalho" Snr. l\[a:r.,.. ��Jras, jomaHstas e' ;p,tik�·s.
I ." " .d:lindes, Filho:, presk!:m1'i ,é'feti:::>: '. fQaf: rl,? d;p;�� ; "

'

NUMERO 130

O I Karnopol está' sendo
cercada

que t-enha tomada qualquer de
cisão ou anunoiado ii data em

que alguma decisão será torne
da.

I tI.++
·

..-.··-··· ..:+®

Viaja para o sul equipe
cinelnatoura!ista

ameriCiaiB3
Curitiba, 7·(A. N,) � Com des

tinlO ao sul embarcou ontem a

equjpe cinematograii:stas da ma

ril1ha norte-americana �que está
realizandO a filmagem do 2s10l"-'
ço de 'guerra do Para'ná bem'
epmo aspectos interessilnt::s des
ta capital ,e ue outros localida
des,

Nova Yor1l:', 8 (A:,. P,) ,_;_ Tp..
quio coÍlfessa que ,esiiio virtual�
mente fechadas para os seus

aviões as rolas elo Paciüco Sul.

f!�
� ..

�

se procedei', na forma p'ela mes�
ma sug.erid"l).

.

DECISAO .MANTIDA EM SOLI
, CITAÇ](,O DE PATENTE
Rio, 2 -_ O minLtro elo Traba-

lho -cXElmu o E2guinte do�3pacho
l'111 proCêSeO do D. N, p, 1.;'
"João França da Silva - Não

se confonmmdo coim o despa
cho da direlor do neparta.rne:n
to Nacional de Propri2dad<e In
dustrial 8 a d€cisãD do Co!asdh{)
de Roecul"�üS da p I'oprh�do.d'e In
dustrial, que imleleriram )). seu
pi:!diJo de pale,lt-a de modzlo dG
utilidade para um ahrigo para
praias de banho, l'�cOllr.: JOÚio
Fra.nça da Silva l10S ter,:i110s do

Artigo 7°, do necreiJO-l'tÍi .� .n.
2,680. Não pro.cede o recurso, ,

Os laudos d,c fIs. 25 ce \26 apm1,.
tmTI a flagrante antE'r;otirlaó� da
Patente n_ 28.836 - llln apardho
tóldo encosto d'2 prakl de; pro�.
pri,euade de José i\U;;c!sto da
([Bta, DeSte modo, lonsiJeranda
ilue a (Cil1Stittuição ao mod'elo
requ.erido é o n:'2sn:b do mDd�]o
já pat:ef\0eado, conloj!"11i3 5,? vê

dos d-eset1hos e .das r-einvidica

çü�s .f'il1 Que a arcação dos {:ois

:ir..odelos é perfeitamente id:�l1tií
ca; �, tendo '8111 vi·sta ..

-o par�cc2r

rlG"' Instituto NaciQ'ual. de T'E'Cn3�
iogfa, qu:.!. assinala n50

.
"'xistir

.

novidade i111 patf'üte' l'e(}u?ridil,
i1eg:o pr:wimen'liO ào returso. ua-
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Deposito à disposição 2 {}/O
Deposito Popular 5 S/f}
CICts. com aviso de 30 dias .( &/0

" '" I'" 60 dias 5 0/0
Idem idem 90 dias 5 ll� 0/0
Idem idem 180 dias . () <l/O

na D.E.C. sob no, 38.814) C/Cts. Prazo Fixo 6 mêses 5 112 o/0-f ...

I
ldem idem 12 ». .

'fi ��o _
"

��.::��..'.ZY����"��:..:r:;�.��ee.
=� 8�1I._�'.�<!i1_."",.._�.,���ti!ri :%#1 .wao;;'itiJi�:;"";'"

Dr. Ornellas J�njor
Cburgião - Dentista

Diplomado pela Universidade de São Paulo

CONSULTAS DlARH\S .das a ás 11 • das 14 ás li.30 - das HUO áI:

I CONSULTORIO á RUA BOM RETIRO. 14 - B L tiM E:ti Â 1

I .

"

1.292.411 ,60
! �.• 'H�.r�����'!\'u.�..�.'o��eos,...:g.:.IU::.ll.�'-::.��

6,786,80 14
180,00 8i

"""""""' .................-

�: :. o"
"

•

",� . '1'\' .::
-. �: _! .

-

_:.. _

.

.... :.
.: -.

. _"

s. A.
.- ",

.

AU'TOMOVEIS
Relatório da Diretoria

.

I r8� (l8. áltigOB que eonstítúem o nosso principal ramo .do
. comerclO;, .

Senhores Aêíol1istas .
.,.

ConfHtltúlamo n08, pois. com os 8r8. aeronístas, pelos
-. ..' '. .: õnmos resultados alcençedes, e permanecemcs 80 sen ln

,Cumprindo o (fev�r que nos é imposto pela .leí e pelos teíro dispor para quaisquer esclarenímentos que porven
'.' .

estatutos sociais, temos a satisfação de apresentar-vos, em tura desejarem. ,. ,

. '

'.'
; traços U�e!ros, () rela.tó�io sobre 'a marcha dos. ,négocios' AchllDdo�se v8g0� OS cargos de Diretor-Gerente e Dl-

'. ,no exercicio de 1943, .encerrado com o balanço -de 31 ,de retor-'J_'-esoureiro, qu�: eram ocupados, respectivamente, pe·
.

dezembro daquele ano,' .'. '.' los Senhores Alfre�10 fre�hel e Vitor Krep8ky, o primeiro
"

As cifras do referido balanço e da respectiva conta dos quais foi chamado a prestar serviço mílítar no seu
.. -de lucros e perdas, demonstrem, c18rame�te, a situação país ,de or�gem, Estados Unidos da Ameríce doiNorte, ten

. ,'real da Sociedade, díspeusande maiores comeutsríos, do o segundo se retlrsdo expontaneaesente dos serviços da
,.' Queremos. €otl'etanto, frizar que, graças .ao movlmen- Sociedade. cumpre â assembléia geral erdíuarla eleger o�

to de exportação, inf�iado em pequena escala, ha tres anos respectivos substitutos, qre deverão exercer o mandato afe
mais ?u. menos, cOl:isegu�rnos l'esuI�adoe comp.eng�dores, no a assembléia geral ordlnaría li realizar·se no pruxímo ano

.
'

..'. sxererere em relato, saÍ)ldo como e que, em VIrtude das Bh:,me:aau, 10 de fevereiro de 1944
-,

círcunstaucles impostas pelo estado de guerra, eseassea- tlCHN L. FRESHEL-Dirdfor·Presidente,

"

,' ..
'

P a s s Iv o

1943Dezembro deGerál' em
i v o

31

". .....
. Imobilizado ..

"Imóvel�
.

Benféitorias ,

, .Estavel
, Maquinas e Instalações

. .

... MoveiS e Utensílios
....•... : Ferramentas' '.. '

..

>:; Instalações do PIJstO de Serviço
. '.

. Dísponivel .

'Caixa
.'

, Bancos
Estampilhas

, .. " :EXlgivet á Curto e. Longo
.... MercadoriílS

.

.. ' C<mtas CCiuentes
'Títulos fi Receber ,

.:
'.

". Obrig8Qões de Gu.erra

Participações
, Mntua. catarinensa de SugUfos
....

Oontas de Ce}1l:1pel1SaÇ"fí,o
.,'Ações em Caução...

.

.. TUllloB Déaeontados

Roo Exio�ivel
,_. ,b ,

,
Capital. 500.000,00

42QAo1,ó() Fundo dê Reserva 202.886,00. '.

F�ndo de Depreciações H7.761,60
Fundo prAumento de Capital 297.003,50 1.117,651, t o
'Exigível à CInto e Longo Prazo

---

.

.
:(jantas" correntes

.

174.1G7,50
126,418,60 TítUto.s, ti. Pagar 89204,20

Capital ObdgJ.ições 500..000,00
Credore� Btporecãríos

'

53.211,20
Dlvtdendo:a Pagar 50..000,00
Gratifícações a Pagar 79.440,00.
Banco. "Inco" c/Garantida 7.011.80.
Donativos .11.000,00

Contas D� Compensação
- -

Depositry'da. Dil'etQria 50.000.,00
ResponsabUidàâe p/titulos descontadas 105.282,30. 155.282,30

..��

, :-
.

59.�73,50
37.594&0 .

.9.114,20
19.876,9.0
_.

25.132,40
404.288,óo
·2.g29,ó()

Prazo�
937.0.25,30.
.1\4.(l78�6Ó
40;603:.00 .

..

' 7. 7..(�,IO 1.o99.4·19,Oô
� .�..

,

Tola) Cr$ i.236 908.1 o.
&L 2 EdU_cua; ..

Demonstràcào da Conta "LUCROS' E
. .

.

em 31 de Dezembro de 1943

PERDAS"

.. !
.. • " (; r é

41.l22,30 Moreadof.ias· ",.
89,454,60 I Alügu{lres
337.878.30. I Dividend� sIParUcipsções
37.752,60.
32,675,40.
68.582,20
126,481,80
2200Ao
4,226)00

30;20.8,90
5.061,40.

34.800.,00.
16.S26�30
3.646,30
444,60

·6.877,90
7.965,00
800,00
200,00

1.355,00
6.794,30

50.000,00
·22.200,00
2.5-7.095,00
25.283.70
79.440;00

d,i t o

:." ..

Carlos
:

.. i" ""
.

Blumenfiu, 31 de Dezembro de 1943. '.
ARTHUR RABE IN"" - �lit.d:.(DiP� reg. ,n. D.E.C. sob no. 38.8(4)

I
I

-::.. ."

:: ·���'�'!rr.'�·":�:te,;""':$;.�i;::;;�;Ji1<�k��,�·i[;;;i
.

.... :'. "'�'.

..

Praca err
,

Schmlte Irmão & Cía., estabelecido
em Belchior Alto, Municipia de Oas

Ao Público
Geral.

e a

par, deste Estado, avisam so publico e ."11 praça em gf
tal que o SOC10 Osvaldo Schmitz se retirou .da. ·firma:pl'
go e satisfeito do capital e lucros, conforme alteraçã
do. contrato assinado em 22 de Janeiro de 1944,

Assim, avisamos e esperamos merecer 8S mesma

atençõea pejo que afirmamos.
.

Belchior Alto, 21 de fevereiro de 1944.
(as.}-SCHMITZ IRMÃO & elA.

I De acordo; OSVALDO SCHMITZ.
'

Empreza Força B Luz Santa 'Catarina!
Assembleia Geral Ordhiár=ia'

Primeira Convocação .

E,ão convidados os sr úhores acionistas desta En:presa a

reunirem em Assembleia Geral Ordlnaría, .' a realizar-sé '�o
vinte e cinco (25) de Março do corrente ano, as quatorze' e Ir

(14,30) horas, na sede social, a alameda D�ql1e de Caxias,

7, desta cidade de .. Blumenau, afim de deliberaretn sobrê' a

gl1inte
Ordem do dia

'.

I' - Aprovação do Relatorlo, Balanço e Contas da n
toría e do respectivo Parecei do Conselho Fiscal, referentes
exercício

. de 1943.
.,

2" - Eleição dos membros' da Diretoria.
.

.

3' - Eleição dos membros efetivos e suplentes de COt1
lho Fiscal,

'

'

-

4" Eleição dos membros da Comissão Técnica,
S' _: Assuntos diversos.
AVISO IMPORTANTE - Consoante o estabelecido no a

go 38, dos Estatutos Sociais, as pessoas presentes a Assemb
Geral deverão provar a SUB qualidade acionistas.. exibtndo do

\ mente babi{ de sua identidade.
.

Blumenau, 23 de Fevereiro dê 1944
.

..
.

(Ass) Guilherme Renaux - Diretor, Presidente
Adolfo Schmalz - Diretor Vice'Presidente

Gustavo Starn - Diretor Oereníe
.

Banco Popular e Agrícola d� ,y�le �e I�
lJi2!!bi!I' p = ._ ___WW. 1

. ,--

AM .::::: ••__
.

te'll

ijuafeis bôas fotografias e serviço' M,ids,?
Procure o

AMADOR (fi." Stbolz)F O to

Rua 15 de. Novembro, 596

A···V I S O ..

··

,�Jem dos radi08 Gem�l'al. EJet!'l� fjoeeitfl�os toe
(� t�uaJqn'er �uti"a ina't'ca pli�a_ ,collie.i,rto
GARANTJ�JJOS O SER�ViÇ'O· "

EWAl.DO li .. MUJi.LLER
Rna 15 de Novembro, lSU7 • BLUMENAU· Sta. GATAHIl

Telefone t _ 249
. .

''''''''''''''Io.IóId.IoWoi''iIiIIIW_r;;;;õ;iii4iM�' _-==-:c-==-_� .. , _�".IÍI\IM.=::._�... !OW.�J�-�__tl_�!'"'�_�h-:,�_�.�__�_.��,-�_��._��.·�����I�T�.!!!.'t����
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1'�,.

,5 oc ia,i�
Dr. Alfredo B1ase --. Eeieee ·r

em nossa cidade o sr, ,Alf?'edo
Blase, digno escrivão de orfãoe
Aueentes e feitos da 'fazenda dOl
(krmarea de Indaiol,

Rita de Oassio Lu,,: Sr. Vitor GUsa � ,Transfe
-Festeja mais uma data nataü. 'rio-se pam Ja1'agflá onde ocupa,

s-

.lnstruções da C. M. E. .p
....

ara a ··Iiberação
.

de �:�ti:���o:�;:in:�:1:;:��; ::'n�v:!:�;/�,"q;f: :�
· ..... -. .

'.

do 8n1'. Oswaldo Wippel, ,1'eside, mesmo estabelecimento em Rio

Produtos Imp·.,ortados····NormasqlledeverãO ser ob- �:ci::�;�s :O_:tl·H_H�_�.
,

.

Encontram-se em [setas os se

, .:'s,er,vadas para' o rápido desembaraço das mercadorias e gl(int7Yol"';��'. Rolando Werne.t, ESPOR··TES
.

'Fi e de D. Snra Selma Werner,

;JTI:�odecg�����:-��o p�;:!� efetivação do seu, comércio
.

.

o

'.

��:�i�o�zas3;��.���/ed�:l g7al!1l�i�
.tos tmportados de Coordena- ". .

'.

carrents .

. : ção da �obilizaç�o Economí I APara o conhemment'? ego- Itstas para·· determinação de Britto, Presidente da Asso- -Do Snr Artur Ke7bert, e de
.ca, por tntermedío da Azen verno de V, S. comumcamos preços e iI execução das claeão Comercial; D SI11'a. Olga Ktlb1't. com o

cta Naclonal:
.

-:-
. que estamos desembarcando mesmas. Bahia Jorge Gama

l� d 'T'
..

"

.

f naseimeuio ele uma 'menina, ocon',1 '.
"

.

o"

"

"Como devem proceder os na A. Lând�ga. e. . . . 8S 4.0 -'. odas as la orma- Abreu, índícado pela Asso ido dia 8 do C01'rente No Jogo de Domingo, o Blu-
,

senhores ímportadores dos C(}nslg�açoes.. ções prestadas pelos senbores ciação Comercial, rua Con- -Dol) 811". Eugenio Lindnel', meliauepse deu. um "baile"
·

produtos abaixo citados, eons- Co�slgn!il.tárlO, v.apor, porto importadores deverã. ser ela selheíro Saraiva, 19 - Clda e de D. Snra: Matilde Lindner no. Avall., que}OI um verda�
tantas das portarias 66, 92, de enegaría da. merCaQorl!l ras e precisas, semqr; por de de Salvador: eom o nascimento de uma menina delro banho. Isto à no 1

,

123 e 197., ãatadas, respectí- (�esc[ImlUar aqui as esp.ecI. escrito, !lEi modo a facilitar a Pará - Luiz Nunes Direito, icorrido dia 8 do corrente, 'tempo.
vamente de 19 de maio 25 Iicações com os respectívos tarefa do S;L� D. P. I. vice-presidente da Associa O Avaí, no 2' tempo, apre.
de junho, .21 de agostÓ de pesos), prooedencía, qusntí O Serviço' dê Líeencíamen QãO Comercial � Avenida Viajantes veítou-se da- aula do Blume-

;1943 e 27 de [anetro de. 1944 dada d.e �olumes, peso bruto, to de De6pac7ós d: Produtos Portugal, 102 - Belém: Dr. José Ribeiro de Carvalho uauense: aprenderam tão bem

:. "Soda caustica - industrial peso Iíquído, marca, preço Importl:ldos t�U1 j"Usdição em Minas Oera.is _ Newton - De sua visita a Capital Fede. a ,Utomar banho" que perma-
·

(fundIda ou escamas) e do. -: CIF - PI unidade de me- todo o Brasil, sôbre todos 08 Antonio da S. Pereira - Fe ral, J'egl'e980lt ontem, acompan neceram quasí todo O tampo
mestíce barrllha blcarbona- dídus, preço de custo - (se preços e sõbre a execução deração das lndustrías - hado "de sua Eoima, 81'. e filho" na "banhelra"!!! .

to de Eódio, ,,�n�ofre. breu, possível). O preço de custo das distt:ibuições .
Iíxadas pe Belo Horizonte: } dr. José Hibeiro de CarVaf,ho Si O jogo continuasse, qnan

celulose' tõlha: de Flandres deve deta h ir despesas altan. lo S. P., l., referentes aos Ceará � Walter Borges Ca -Iu-tre promotor publico da Co. ta gente morreria. afogada!
�1humbâd8; chapas de ferro dagàr!a�, carreto, abertura produtos ou matériais primas brai, membro da Assoolação ,nm·ca.

.

T. C.

ou. aço,' pretas, lisas, xadrez de C!edlto e outras que en controladas, entradas no pais Oomerctal _ Rua MajoJ Fa ri *,Wí'Z""!!iFi#iilildáikilil{!$i/i'"'$" _

'e galvànizadas; fôlhas de fer- terrao n� cálculo do custo depois de 19 Ele Maio de HI4'l, cundo, 302, - Fortaleza; ,

l f A L E C I M E N T O Profunda-
to .ou aço, pretas, galvaniza- total ao �mporb��J;'. .

data da emissão da. portaria Rio Grande do Sul .- Galeb
--

mente pe-
.dos, corrugadas, elétricas e

. s_audaçoes. Asslntiturà.. , 6.6, da Oo,o)dena.cão da Mo· Leal Marques, presldente da '.
Inoxldavets: tubos de· ferro Nota: - Para que o expe bíllzaçã:J 'Economica. Federação _ porto Alegre.

zarosos,

·

ou aço, gaI�ânizados. pretos, diente .do SLDP{ possa .ser .
Em quase todos os portos Informações referente ao�

Ulmer Laffl'ont e família co�unicam aos· sena

-liara caldeiras, eletrodutos e e�c��lO.hado com a maXlma d?,.. pais 8. pe�do �este Ser,
preços do testo ora -em vigor parentes e pessoas de suas relações o faleeimento de sua

. aC6ssorios; tiras de ferro ou efImenma do S. P.. 1., pede:se Vt...o, .faram e!!i�Ol�ldos pelas dos "p,rodutoB, constantes da
"

aço, cabos de aço flexível, li atençãO especial dos. lm- porpr18s as�oClacoe.s de cl�s. Portaria n' 66 da O. M. E. e I qusnda c inesquech�f'J mão, tia.gla. e avó
.

estanho' cobre - verualhõeá portadores a que estas mfor· se
. comerCIal. e .:ndustrlal, seus acrescimos, poderão ser I . Da. LYD1A LAFFRONT

,fios folhas tUbos .'. baorras O� mações sejam r e m e tidas aSSIstentes .reglOnalo do L. L. obtidos no eF('�jJ�- ,(l.fmf.tl.p.l'
,-'

.

.

,

lingotes, fô'lhns e' chapas; e_'quando o navio estiver en. D. p. I.,. cUJog nomes, com os do S' I},.-{5--1 a";�a Be�jãOmin ocorrido em 6-3-9:14. em São Paulo.
letrodos de,gráHte; coque me· tra�do no po.rto de descarga raspectlVQS endereços no� .�" t 61

.

� d S P •

t�l(Hgico; perfis e laminadas e nao anterIormente á s�a Estados de sua

atuaçãn"--éifti,]
:rm� an, . - an ar, . au Ulmm" Laffront

de. ferros ou aço; vigos e tri .. chegada, o que ,em.alguns C8' mer,o a�!�o:,-:-
.o>�'�' I o

�Y�te��esC��gi��a��nh3�e�. a�: MSHMf4&' ,!iIlDm _

lbos, barras, cantoneiras, V'er. sos tem causaQo. conrUS�? e v.� ;janeIro - Os�v8ldo P. I em cada Capital. Cruz Vermelha Brasleleteragalhões. nos e arames, ara- atr�sos n� ��pedlçãg�t�t. enlam!n de AzeVEdo, dIretor :..
.

'.

me larpado e grampos; ãgua· raçao defmitiv� da ASSOCIação Gomercia.l _ Nao serão. prestada_s pelo

rãs - mineral e vegetal; ma- 2.0 '- �enden.te desta Avenida Rio Bra.nco, 85 _

S. L D. P. I. mformnçoes �e- Movimento
teJ'ial óti.co, cientifico e fbto- cal't í�1Jã senhores Importa·

.

São Paulo - João Baptista f�reI!Je . _ao a.ndam�nto .oas
graneo, arsênico. " uores deverão .Iazer a de· Leopoldo Figueiredo, diretor dlstrlbUlçoes. Estas s!l0 feltas

.1.0 _ Na éhegada'dn mer. claração usual cujos dizores da Associação Comercial, p�lo Setor da Pr�duçao Indus' Histórico

Cil
'8 dexerá °dirigida aqui co�HrmQ no verso da rua Jose Bonifacio, 209, 7.0 trIsI. e automatIcame�te en-

Saldo do ano anterior
lme ia a .. '

ao Serviço' de sext�a .VIa. do desp�cbo aIfan. andar. Capital; '. caminhadas 3S partes mter��- Pago a .:\.1iguel Novakowski 1

Lice ciamento de Despachos deg2-rlO; o que feito, aguar- Amazonas - Alvaro Ban- sadas (�orneced[}r e b('nefl�l' Idem a E" E. Lohr 2

de ?rod,lltOB lmportados, à dal'ao: deira ne Melo diretor da As ador) pelo S. L. D. P. 1.. VIa Idem a R1linha dns . Sed �s 3

rila �énjamin C(!nstant, 1, ",peclaramos qu� a merca· sociação Comercial - rua postal, com oe respectivos
Idem a Caixa re Esmola 4

. �'Q1f!;'fJa1',
S;; Paulo; Ullla car; dana constante deste d,espa� Marquês de Santa. Cruz 863 p.re)os no menor prazo pos-

Idem a l'Odade Cê Blumenau" 5

\,'tã li) delo A (aqUi transcrita), c�o. agua�dará �m DOS�O. !ie. ,-� Manaus;o ..' Slve.
Idem ti farmacia Sanitas 6

, adI' saentBudo., a mesma tir- POStto. fi lIberaçao ?eIlllltIVl\ Maranhão --' Eder Santos. Outros dados de carater Idem ao Snr. Alfredo Rodrigues 7

fiai' a qUI3 se destina a mer do S. D.. P. I. de acordo com vice-presidente da Associa· informativiJ serão prestado.s Idem a Conr. H. Toenjes 8

_/ epdoria se é puta venda ou a portana n. ��, da CoorJe çãO Comercial S. Luiz' aos representantes credenCI-
Idem a Wil1y Poerner 9

consumo próprio (tomando nação da Hoblllzação Econo- pernambucó':",,_ Joseph Tur· adQs das Urmas interessadas.
Idem ao mesmo 10

i filempre tlill considéraçãoqu8, mica": .

tOD, presidente da Federaw (a.) - Míriano J. M. Ferraz Idem a Farmucia MÍf:erva 11

./·/devido a sítua.ção de emer- Assmatufa. do Importador ção das Industrias -,. Reei- assistente especial responss· Idem ao Sr. Rereilio Wr.gnel' 12

gêncÍa.:deverá ser intensifi· ou representante. . . . Ie; colabora.dor - Manoel veI pelo�. L D. P. 1," Defipacho de Correspondencia 13
..

/ eado o uso de sucedáneos 3.0 - De modo algum, po- -

I
Pago ao Encárreg. da E.xpedição 14

para todos os materiais'· es· derão os senhores importa'

t.
O Aero Club de Blumenau convida a seus . ldem a Cia. Telefonica 15

cassos), &. fim de que êste dores vender ou usardas rt;l- . piloto�, alunos e socios bem como a todos ·05 Idem a Sarira Perdeneiras
.'

16

Servjço passa emitir "memo- feridas mercadorias sem pre- amigos de .... .'"

idem a Siewert Cia.
.

17

randum", a.visando com se· vio consentimento deste Ser- - DAUTO' CANEPARO Idem a Esther Girão 18
-

gurança o Setor da Produ- viço que, por sua vez, só- Idem a Marget Schmidt 19

çãO Industrial '(8. P. 1.), a cu- mente oototizára a venda ou

I
para a missa de 7'0 dia Que manda celebrar rio Altar de làem a farmacia Central 20

jo cargo està a distribuição, COS!lIílO mediante determina· Nossa Senhora da igreja, Matriz desta cidl:tde, no dia 10 Idem a E. Lohr 21
I) qual, estando devidamente ção do Setor da Produção lu·

.

do corrente, ás 7,30 horas, por alma de seu fundador e Idem a Caxias de Esmola 22

informado, poderá resolver e dustrial, o qual. em iace .dos instiU1or. Idem ti João Vieira 23

distribuir mais ràpldamente. elem�nt08 estatísticos obtldos Idem a Farmacia sanitas 24
!lme. Sr. Mariano 1. M. fero em 8�U contrato permauente, -_•• III EIlIlllll....1i Rebo. do Sr. Rod. MueHer, da renda

raz.
.

.'

com as indústrias; bem como de 4 bailes realia. em Massarand.
.

Assistente especial respon� os pedjdos de

fornecimentO!1 -I
Coleta feita pelo Snr. A. Clarindo

• c ,!ável pelo S. L. :D. P. I.
.

dos poderes pubUcos .das em'
,

c
' Viuvai filhos, irmãos, mãe� sogra e cu.

Renda. de Correspondencia
·
Coordenação da Mvbiliza· p!'êsas de !rausporte, d�s ser' nhados de Donativo do Snr. Hermann MuelIer He-

ção Econômica. VIÇOS publlcos e
..
das mdus ring senhora

·

.

Rua Benjamin Constant, 51, triaia, fará ás distribnlçú.c!s· Danto Caneparo Renda_de C'Jrrespondencia
2,0 andar.

.

das mercadorias enviaado!lI}, Balanço 34,152,40
São Pal,;lo. S. L. D. P. I. as respectivas profundamente abalados com o passamento -_ .._-

- --- ---

de seu inesquecivel esposo, pai, irmão, filho, , 37168,50 37.168,50
genro e cunhado, convidam aos seus amigos I -,-----_ -_.---

Para a missa de 7'0 dia que mandam celebrar I � 1d ora Ines a'e [:; ,ver 3" 15? 4',-,a� (} que passa p"" o � I L '. _. 't.' _, J

na Matriz desta cidade, no dia 10 do corrente, ás 7,30 ho· o �

ras no Altar-Mór. . ,( .

d
.

'. 1 Jlfes De Feve1'elm e 1948
Desde já sincerrunenie agradecem a todos que com·: JSaldo do. 'rnes de Janeiro 34 i52,40

parecerem a este ato_de piedade cristã Pago a,:}Fortunuto de Rem 1
Idem a- Azair Branco 2

Idem a Adão D?IE.chee 3
BeTll a Heinrich Wagner 4
Id('m a eh!. Telef. Cl'l,tlirÍnense 5

Donativu da Malharifi de Art. finos
Renda de Correspondencia

(Continua

s

/

-_ .....

Uficina RADIO FUHKE
-. '-" .;

.

Atende todos os servlcos de
Radies' receptores

QUlinta"feira
9 d.

.

.
.

Serviços ftapidos e Garantidos
TELEFIlNE, 1395

RUil"7 dé:Setembro. 13

A piada' da
semana .�.

De Caixa Desta Filial Dltl'ante o i1:1es De
Janeiro de 1943

Doc. Débito Orédito

32.849,50

....
-'

634,00
211,01,)
77,00 «-

400,00
37,60

. 9,00
49.50
80,00
12,90
48,So
115,20
t5,oO
12,40
63,00
54.40
98,00

Afi8,So
10,00

.

41;00
t Ui,80
50.00
200,00
200,00
11,70

U;29,oo
470,00
126,00

2.000,00
94,00

Maior sortimento em::

........ :pertum::\l'iàs, Especialidades fm'maceuticas,
.

PiOgaR B Pl'o<1ntos Chimieo!-;.

t.A�ORATORIO D� ANAl.ISES

.
. ..

a.+<J".-.�••�.<ti:.-.'..:+.-••
o

•••e oe••·+::••�.'•••�••••�.-.-•• '.�e

.Fo:lhinhas pa.ra O ano de 1945
.

Aguarde a visita P988GB! em sua Casa. ou faça a sua encomenda
.com aTIO WlLLB, na Redlção deste JornaL

.

300,00
5,00
16,00
160,00

S,70
f .ooo,no

34,00
uo proximo numero)

Lavando"se' com o ·sabão

"\!irgem Especialid d
. ,o..

CJA$ WETlH INDUSTRIAL JOINVltLf .

',Marca Registrada)

6conDmisá�se tempo e' dinhe ro

"
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