
Em primeiro lugar, a ordem, porque

I'na desordem nada se eoastreí 1

,

FREITAS GUlMARAES - (Co se ao potencial humano da Alt�'_
pyright da .Inter-Americana] - manha. (·:E' um engano julgar que

'

O .sol das vitorias é sempre o potencíal humano dos alemães
lJN'i';:;OSO: - deslumbra os olhos, está exgotado», Para se acredj- ®<1> "' It <P.�"*'�€-
mas c>:'ga .os tambem. Faz-nos tal' nisso, teriamos de esquecer
perder a firmeza da passo ·z a que os nazistas ref-orçaram 'as
direção réta .que traçáramos, na suas fileiras com tropas saté
hora 'da (,adversidade, buscando lites, que encheram as suas la-
superar o pi:rir.;o n.ortal. Nessa bricas (h escravos, e que pos
síuação, portanto, s'! encontram sulam nas suas lndustrías em gt'.
todos aqueles qu-e começam a ral cerca de 2fi milhões de ho
acreditar numa solucêo relam- mens trabalhando contínuamen-

Pavilhão para Irala... pago para .esta guerra: - 'Uma te', num regime. de super-capa
paz facil, trealizada sobre' um csdade. A despeito das chamadas

mento de tuberculosos I. inimigo
vifímado pelo G-:11ap- ás m�iras e da mortandade ve-

so- íntsmo .ou convencido de- rrítcada entre os prlsíonetros que
Porto A1egre, 21 (A. N.) _, ! finitivamente de que o ]0:;:0 'es- lotam as fabri'cas, �sse poder 'Im

Com obletivo 'de ,escolher um' tá p::l'dido. mano ainda nZn decaiu. E' 'ue
terreno para a constl"ulção de' Faz l�oUCOS ,l1lf'8{�S, che;_;'Oll a cessarío verHiear que a Ak�ma
um pavilhão .para tratamento de Lisbô� uma turma de iornalís'� ,'nha

.�stá sofrendo d��r:�tas l'i)'
tub<.crcuIOêos, rerentemellt� auto- tas aIrados, proc�dentes da Ali'!- apenas um ano, e que neste pe- 4'-+-+-+-*-+-+__.+.-+-.
risado p'el-o governo federal, �s- manha e dos países ocupa�l'Üs. í riodo a sua estratégia defensiva
teve na cidade de AIB-gr,'.';te {) Sr. Esses experimení ad'Os J� omens l'e I lhe tem p'Oupado os e�erci-to's
Eleyson Cardoso,' Diretor do De- imprensa conhecera'm JlO (O'nti-! de fórma clara. Os sucessús 'rus�
partmmmt'O Estadual de Saude. I nent:e europeu il terriVi�1 realj- sos decorr-em d>e uma reti'rada

I dad� dos presiliios de Bad.r�n- qu-?, oier'crendo embóra algumas
Bad"ll e,Goc'esl'er[", €, 8Obj-etw',o, p'êrdas importantes, n1:o p·ositi�
liv�ram a ocasião de s::ntir, nas va a exaustão de suas 'forças
prisõ�s e :n'O ambi2nte que os milítar�s.
oercava, toda a fOl'l;il fanática Em t�rc�i:�o lUí!ar. 03 obser.\"�
d'O f.lazismo ',guerr.::i{D, do Na� dor�s aludem ao fato de q�lle
zismo que por 20 allos 'ii1stilou ;,Hitlr:r não perdeu, junto do J)O
nos -espíritos '8 no sangue 'dos \'0 alemã-o, a despeüo das .ulH·
alemães um ódio de morte [,011- mas d�rrotas, 'o seu presti��()
tra a ·especie humana D seus de semi·f:!.eusi. E a ligeira bffi�
ideais de 'liberdade e de paz. xa verificada no brilho de sua ...-.-.-.-.-�-.-+-.-.; x 9>--•. -_<>-�-q.- "'--"'-� -- <}--�

'Viram o .outro lado da lU'?dJ.- fama, está comp·ensada pela ej'e
lha; - ;;:sse que não 'aparece nos vação de Hi'l11mler a in.},"estidura
comunit'ados de .gut'rra, que nfio de vi'ce-fl�elll'er, (} que qvoer diz"êl"

ptessentimos fiOS discur::os dos qU€ 600.000 11Ol11enS das tropas
lid�res democraticos ,2 qu':) {}es- d� assalto asseguram a d,omina
conhecen:ofJs não só porqu'e é sin- ção nazi.sta sopre a Alemanha.

guIarm'2nte estranho, (OiY-O talll- l\IHUtar�s e nazistas sahem tal11-

tem r'Orque ,fóge completamente b�m que dissenções internas n50

a nossa ..compr2€nsã:J infensa :105 soluci1onariam .o mlOJmBnto terri
fanatismos das massas arianas. v'?l que () Re}ch está vivendo.
As c!",cclaraçõ2s feitas pelos l':e� E' pl':::ciso que eles se unam: 'c

feridos cOrrBSp'Üllc!entes lo�o não qu� se dividam, para 'que a

após o seu primeiro contacto- Grande Alemanha ueo mergulhe
com a (nossa» lib ..rdade vi·eram' 110 cáos, türnando:�st� presa 'Ia-
influir beneficamente sobre o cil da d�rrota. A dividir-nos, -\nosso 'Otimismo, impedindo-nos p�nsam eles _:_ cuidemos de di

.

de andar as cégas embriagados vidir 'os adv<;rsarios. Eis a cha,·t)

pelos naSEOS exilos acreditanÚ} dI) sua propaganda exterior.

qUI) a Vitória, - essa Viftóría: O qualio ponto das obs"l'va

qu� virá, SBm duvida - já está çü�s é o que se 'refere iD terror

conquistada (om um punhado de' cada v�z maior espalhado no

derrotas infligidas ao inim�glo e Roe;idl pela propaganda gel'lna�
Qela simples inversão na atitu-' nica com �fer:encia ao perigil)
d� dos lutadores. russo. El-e é TI1Il'Í{)r d'O 'que {) pa
Val� a pena pois repelir ras- de- B'ko causado pelos l:ombardeios,

clarações desses corresrondcntes mais fort<; que 00 m1edo 'da inva- � títU!al' 'da .Pasta .da Gu'\':rra nlal'�chal :05<3 'Anl'Oli;o CorN:'a da

para os I�ítoncs brasil-ckos. Va� são, pois ql1� os alem[f.'S 'od€Íam aSSlf!'OU -o segumte avISO. Camara, ;:",,gundo vist.o'1\le de

l� a pena, porque das 'n1Ostra}l1' com m�rm' vi.olencia ingleses c ,.De ,'acord'O (()lTI sugestão aple- Pel.otas. l:'.st� estabeh:cim€lUJ fi- I
a r�al:ídade 'crua, a reaiiúadl:) americanos.úo q.ue.

aIOs l"lI�WiS'l
sentada pelO. direto.

r do Arsenal
I
cu situado) �::m Taqmu i, Fi'} Gra.:1 1

qu� não\se pócle deixar 'embala!" E sonham com awmodaçõ�s de d,: �uerra, g-en,eral Camara, é'm de d·) SuL

Ipor por ilusõss que cégau:, ,<OUi paz, junlo aos E�ta�os Uni,(]os'� .\�:l�l?, nO'13310:�.l[) d� �7 c.�e �;= ! �. :"0" ���"fh\'!�t1;[ ��.,1l'1l� .

c�rte.zas que 'anulam o desep Ú", I a 1.nglatBrra, prll1cl.palment.e SI ":::1el1 o dQ (OI lente ano, v i,·Jl

I nom""'''!lí!ln.lI.ii",,��D O ��i�des I

pross<>..guir na 'lufa com todas a invasão custar muito sangue
11<;0 s,: ç�nheoer ao certo � dat_a [lâ$.l!l€��f1��'" [;�íliD�.mhn

as <)ner2'iàs. ás Nacões Uni.das da cnaç[�.� daqu€te EstaDclêCl� !'\'l� I,..,i\<l��� �i1f!"nlõiljíi!�I1 ..
� " "

I' r<::iros.
Quatro SBO 'os ponto" princi- Goebbels a diP._s·p,".;to dl� "l'a menta, senão provllve mente, o Rio, 21 (A. N.} - Diretores i'

� ,"'. - u,
-" d''l ",,-<!>-'�-""-�-�-.-+-+-.-.

pais fixados p/?los homens de impopularidade, ainda us'a e abll :al1o d-,=:sua .lun ação -: 1770 -. R'�clal0res da n"\'ista ·:-:Ga12ril; �
I'$t I'l � "'" "

impr�nsa, o lprimeil"'o dêT-�S qua� sa do espantalho lmlchcvista d�termmo que, se. cüúsldere �?- orgã;) aliciaI (:os aspüanté:s dã �:$CO�fi! lf"r�tiliaratGrla
si d':!clsivo: _ (',A Alemanha 'está com magnificas ,efeitos slObl'e o n:o data anr�7-er5.a�Ia do re�en\l'� Escola Nayal, lomena:;zearam !)

�� ífªl�Il!lIDf©�
U'lo longe doe uui: cOlapw \ntcl'J moral alcinão. Esse pavõr dos ars<:!naI a cf'emende de 17 Ç;,,) titular da'pasta da marinha, ilial.l I 1iS� �illHl<4�iltª�

no quanto, de uma de rromda rini_ russos é habilmente manejada corrente qu-e lembrn o anh:ersá- gurandú um .mIra L:) fi olecl de:, São Paul"" 21 (Ai. N.) - 'P<Di'
Ji1ar.;) Os Icombal'd�ios de cí.da- p-elo (,camelot,> de HiUar, eom 'os rio natalício d":J seu 11atr0l1<J o sua Exc"�lencia. Ii decreto de ont,,,m o il1Í'�n"el1Í'o\,:,
des, a de:struiq8o d,e; suas divi.... mesn.los nr-0cessos técnioos, usa-

.

Fernando (-03ta autorispu a Fa�
J: ®••••+"'.+.....+ ..1"."��1> .. í!X�+i>·•• 4I-.<>++.@"..�'*-t�i<"�,�0 . "'''''.' d" 1

sões, o ésmaga)Il1€n�') da suas dos para d.ivinizar v fu�hr81'. A ".
.'

I senoa CiO r:.s,ac,l), a a qmHl' peli.t

nldustl'ias, os :d'eclin'ii0s nàs re;" contra-pr·opaganda f�ita pelos mel1_to d.B Hitler?
.

. II dá-lo seja nos camp'>s �le tata- ! qutll1lia .d" 300 mil cruzeiros,
<:�l·\·as materl"al's o. 11d pl'oduç;;" a'll'ado� n"'o at"

.'

S' t I uma ar2a de t21'T·pi.;nd. d'� '2:,) ,,'l-�",,' ,.... 'co' ,-,"..1,' '" u mglu g.ermamcos, o'a ll1SenSB ez oana uma res- , lha da Emopa, 0.1 nas 'im2:!saS ! . - - u

a confusã-� (n'Os transportes.e- cég"üs de ódio e 'transidús 'de me- posta afr''''''''atl'\'a ." t"'1'S "'lt.,., .. ,,") ! I qu�res da antiga ías:mdJ. ,(Cha�
_ Ei>"·

'" Ü "vJl'_'

!
regiões do EXtI"-'l'LO Oriente. f-em

serviços publicos pouco altera� dú" diante da espectatíva 'dI{: gaço:es. ,s'er� umB: irreme,�Í'1' €S�€S passos. (oc1a a Paz 'e toda padão'� na cidade de Campinas
ram .a r<:'sistencía moral alemã, r.uína complefa do t.otalitarismo. vel Insensatez, na hora ctn' qt.3 � ,:. 1 1 ".

_
para insta!àçEo da El;�Qla Prie�

_ embora a sua sirtuação 'militar Diante dest,e quadro, cuja r<3aU- .os ventos mud�m 'e, 'cm que a !
a l'<3JICl{ <lt�.e ru,urils, nao passa- pal'atoria d� Cad"'h2s;

tenha eVQlt!iJd.i) 'd'e uma Ofêl1siva dade é muito mais séria e mais n'Ossa Uni.dad'e é a 'maior gara,1-' Irão d.:._ m!ra�2ns 'lu,,: afinal S,3

total pam a Mfensiva tambtept clara do que todo l() 'calor de nos' tia para a Vitória, dBixarmo- I .apagar;;o rapH!amente, par3. hm- <)-�-�_,�-.- ..-�_�-.-+

.totaL A d'estrui;ção de cirtad-es, gOS �l1tusiasn1'Ds, é 1icit? pel"-' nos levar por intereSSeS diVicr-1 çar.no�, <:)111 O.ilifa, e, talvez, mUl- ml'l'í;r� Im � "'li! ", !"Iii
de homens ce de reservas, eín vez gilhta:

..

; -:-. �odem.os a.dmtlll'.' .e.l�-I
sos

de.
ss·e, Supremo 'C

. Vita.l, que to maIS terrrvel tragédia :n!:CJU- ��� f!b�jj �€brb ®m
B�Iém, 21 (A. N,) - Por ÜÜ� dr! enfraquecer os pní1tôs_ de· tre nos, Ldmas capazes de dlVlJ é 'o de venoer 'O 'inimigo; liqui- ! diaI! '. (AI

.

f.i!a.U�OcIativa da imprensa e do radi-o viísta .germanicos, enrijon�os. E' dil'-nós?,. DeW:IDOS n.os deixar oiJ.. r -

paraense gt.'rálevado a efeit'o nil consequen.cia logica (('sse f{)rta� deslumbra.r !::e1as Iuz'�� de pé- 0.;;+"""'<l',(,*'I'••�,4''''' •• -t_''''''��€O�ÇtIif��'N!fH}*,.·r;�$• .(II''�'_''�$-I!(�1 São Paulo, 20 (A. N.)r�_ Via-·
proxima quarta-feira, o ·.zShow;j leçj'1U�mtü de 'vpmão, uma v{�z qu<mas vItonas, sacnfIcal100 a

C .

. '. ii p .. t:>.I.'. fl't • f!l' L '" b-' d' jando de ,avião prDc-ed€uta elo
d-edicado aos soldadó's da .base

.

qu� o:lin�tjnto de con_s�rva:q21O f�rr:l:zade noss�. av.an(o € 'a q:o� ..
' ruze Iro ! !-dlfa.u fi ufHldft ra dICa ii sul do pa-iz, chegou a esta ç3.-

·'''â'ei�a.:de Belém;. c'Om o concur- d'Os al'i:ína:es auUienta a medJ.dil, 1 slbl!ulad{! de aunglrmos plella� �,. r·· ...""."__J. ,

AAOH'[,O '-�'NVlf; p p'itaI,
.

O cantor arg-entino Ugp
s;o lüe"'.a.rtistas da emissDd 'Jo- queü fj�. se ap]{Jx1ll1)3..

. '11 ment.e o il':li;;Sp vbjetivo finai, pelO Hl !i�Hv JlH 1 in.d... D�l Carril, que aqui fará UfI14

tái',e do :éâssinô Màrajó. A segunda observação r{'kí'a� ,
isto é, a Vitória, com .'0 <;smaga� I ®!!......f'ti'_..+....._ .....�jl-ti(et 4).+.� .....,(\':f4>�_.�._+•.�-t.�+:'t+-++e ternüorada ;wti .. Il"",

.�.

.l� ,

'_;;'.,.';'
) .r

.'

Estocolmo, 21 '(A. B.) _ A
Finlandia reígeítou as propos
tas d9 paz da Russia. B' o, que
anuncia-se oficialmente.

***
Anunciada até luadrugada

a resposta de Heisinki
Londres, 21 (A. P.) ,_:_ Despa

chos aqui chegados confirmarrs
que malograram 'as negociações
de paz entre a Russía e ii Fín
landia, As primeiras noras de
hoje, a radio emissora de H-31-'
sink i anunciou que, o gOV.en:1O
fínlaudez não podia aceitár 05
termos de 'paz 00111 a'Russia.

�·+······+·+.+.�++.�+.0

Proibida ainda ii vend�
do 'Cogumelo Iziatico',
;i Rio" 21' (A. N.) - O Departa
mento de 'Saude Publica local

ap-ezar de ter sido apuraldo
cient'ificament'e que 'Ü Cogumelo
Asiatico é inófensivo, não per
mí(irá a sua v'8nda enquanto
nií'Ü apresentar-se um Lal:ol'atü
rio idoneo 'pedindo liopnça pa
ra explora-lo. Acrescenta-53 que
a venda '(1'0 Cogumelo, só pod�rá
ser feita 'si o mesmo fDr apr'eseu
fado ao publico como rCl11'edio,
Sómenfe daqui a quatro mes-:�s, a
Saude Publica Terá e12m�'ntos pa
ra afiançar 'si o CoguID'do cura

rá ''está ou aquela doença.
..•-+-+_+-+-+-+-.-.-+

Ibertura das aulas da
Escola Militarnova

Rio, !21 (A. N.) .--:- Realisou-se
bontem a cerimonia da abertura
das iaulas 'da nova Escola Mi
litar. A referida cerim'Onia inà
dou-se com -a entoação da can

çao «Escola militar,>, seguindo"se
d'O nú\ro 'toqu� de alvorada, fin
do o qual; o Coronel Mado Tra
vass'os, l�u. uma, 'Ordem do dia,
mDstrando a responsabilidade
que pesa 's'obre a mocidade, no

atual ·JUlom�nto.

é)
·

••� +4.4>9••+�e

De 15 de Ibril ii 31 de
Igosto o periodo

de Caça
Sfo Paulo, 21 (A. N.) - De

acordo com o ConsDlho Níacionai
d� Caç,a:o Diret'or. da Divisão de
C.açia -� pesca do Minist'erio da

Agl'icultllTa baixou 'uma portada
segundo a qual ú perioà o Ü2 ca

ça de 'animais silvestres nos Es
fados do Espírito Santo, f/finas
Gerais, Riü"de Janeiro, São Pau

l:), Paraná, iRia Grai1de do Sul.
Santa Catarina l,� Territol"io do

Iguassú, será. aherfo a partir eh::
ló de \Ahril ã �J ele Agosfo.
..--.-.�-.-.-.fi'-.':"'_'._.-.

ti6SIIOW" dedicado, 80S
soldados de Belém

III Crise no Gablm Qualquer a;rle:lllior péde adqui..
"

n e Paraguaio rir 11m crédito
Porto Alegre, 15 (A. N.) '_ Ti- ! ***

veram grande
.

repercussão !J.)S Brasil, porém, "rcEolveu disp"l1'"
m-eios interessados, as declara- sar todas as certidões ê tamrerrs

ções do sr. Antonlo Souza Mel- a avallação para 8S empres.inos
[0, dic'21':lr 'da Carteira de' Cré- até 10.000 cruzeiros. Is.o :.i6ni�
di.o Inrlustrial '> Agrtcota feitas fica 'que qualquer agriculto-, que,

nesta capital, 'e que puseram deseje um 'crédíio dentro daque
em relevo o fínancíamento aos I� límíte, 'basta apl'é'sl-:-ntar-S2 a:

p'JqUt!:03 p: adutares.' Esclar2- Agen�ia co BanLO ,t�� Erasil, [�m
ceu-se q.:e 'as despesas o:)fi,�{ató- G 1':1Lo da propríe.lnde 011 uo

rias d·�e-::m·ent::s da l:'.'i .� oríun- arrendamento da mesma para;
das das-certldões necessarlas pd" ser atendido 'iu:edialamente. Os'

ra assí-iatura dos contrates d:" beneílcios dessa 'H,edicla t-:;r;';::>:
penhor eram usadas, encareceu- imensos, colocando 'os pequeas
do extraordinái'iamente '0 custa produtores em 'ótima situação
dos empresrimos. O FJa.nC'J do para o trabalho.

e••••••••••••••••• •• ·.@x�•• ·.·�···········�···9
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--------------------_ .._._--

;::;;:grm4 ue - � mrl�_1'!'.. �.:"iL!IL!!if§EztL!ZLl2!IIt !lO! t:BfG�

Assunção,21 (A. P.) - Renun
ciaram varias -membros do gabi
nete paraguaio a saber: o chau
oeler Luiz 'Arganha, o Ministro
da Fazenda 'sr, Rogerto Spino
za 'e 'o Ministro da Educacão sr.

Sízffredo G10'SS. f InfoTl�::<DiU-S�
oflcialmente que o Presldente Mo

rinígo está estudando as demis
sões de seus ministros '2 espera
rolucionar as crises do seu ga
binete ainda 'hoje.

39 porla"aviões de escoUa
entregues ii Inylabnra
WashiilgiúD, 21 ·(A. P.) - O

Secretario doe Estado Sr. Frank
Knox, declarou que 39 porra
aviões de escolta, construído nos I
estaleiros norte-amsridanos, 'fOI
ram entregues fi Gran Bretanha
de acordo com a lei 'de emprestt
n'QS e 'arrendamentos. Ao mesmo

tempo o Snr. Knox, revelou que
aproxima,Jam�nfe 50 llGvios des·
se tiro, com cerca de 19 tonela
das cada um, ('stfo operando �m

todos 00 'rI1ar.es do mundo.

OCUDOU�

EslOC�llmo, 21 (A. N,) !'\'oti·
cias ;:l(iui r�(.'el·i;:ás f�V21(Ull que,
as trcn:,as alçm:les entearam n3.

Angom, 21 (A. P.) -- A ag'w
eia J1.üticiosa tarLU "Anatolia·', in

forma Que as tr:Jpas alemiies oeu

param ;u �;slâo ÕG:lpantl{) a Uua

gria,

Hungria ocupand:J 9 pfiis.
*** ,':_

f?lll! If!iíÉno;���'� .��l�ú1!'�.:j,Q���� 1& e
�g Ui! � i.iw;;W�ü ��J:-! ii:l�itgr;gg�&iª � g,

nmumas emp�'����hi$ !�a
fi""";I'l;)S'!i!f·ii�Y��:il:i;;;Ml,j1l(;."t.",<!,

Estocalmo,21 (A P.) .- Segun
(:0 os ultimas informes prnce-

Será produzida já na
• proxima semana

peniCilina

***

l��o §U�ilullste InmlUuo sob
�m;'itri!]�e yemuudco

L)nd:re:", 21 (A. P.) _- A difu

t.{lra de Angorá revda quo(' lodas

as cQml1nicaçües t:xiSíenrcs a

Su(:'wste do territorÍ:.) hunga,o,
se .encontram sob .o contrül� mi;

Ria, /21 (A. N.) - Poi no�icia
do nesta 'capital que, já na pro
xima 's�mana ú Profesw,r. No-I
gueira Silva,'lider L'Omeopata no

'

Brasil, in.iciará 'a produção de
Penicilina, que 'já deu impress,io
l1an1�s I"csultad-os nas expel'ien
,GÍas realizadas.

ê�ntes de Budan�st, 66 Divi�·
-;'t"

(J.� O"Pr't
-

l
"

'" ·-1'" �
"_ f' ? ( o'su,,� ", __ .113.11ca", Olam a.e "'"

Ia empregadas na invasi'i,.)· e

oGupaç':-o da (Hl.mgria. ACl':?scen
tam as n�feridas l:oticias, qm:
duas di"isõ"s frumcuas auxilia.:

litar g�rmanico.
***

Um �f�i��� �e um mU t�o"
� �A *011

��ms ��mt.h.rm� m! ��U����[a
LOl1d.r-e�l 21 (A. P.) -- Os me..;

�ll .oI'SS calculas €staL-etecem qu�
ruais tis :100 mil LOm2l1S consti"

tuem os 'ef�ti\'os das tropas a!-e·'

mf:s de ,ocuraç�'o que r,{�ne;'rm am

na Hungria.

mm os al2'mã<2s ii Í)1'','d;Jir'(I HU;'J�

,gria.

aviso sobre a

Rio, 14 - o. Cordena.:lor da ***
Mohílízaç[o Econolllica 'f'IWÍ':JU eCo da !]')'.'a or.;aniz[i�:o:l O Bf'r ReO]f�iUSiz�U;B� d� fJll'"
t.ong'o requerimentiiJ a'a l!1terv:�n- \·il.:O ,k 'Ahnstecimt'ntü, -esclarece ":$ "

�
-

- _,

.,."
s: .......

_

= B "'�""It!������
t'or F�del'ul em S. Pauiu <.::m: mais o w\)rdenajoi' que fkam ���� n�rgml�1l lã��rHl,��I1�
quo\'; escl.ar-ece 'qu·e cont,inua f;n1 exch:idos das 'uiSl;,osições da re- SDO Paulo, 21 (A. N ,) - o:
pleno vigor Ia portaria n° 133 feriua j!odaria n;o sómentc os Consr-111D AdminIstrativo do Es
d'3 30 'de S,etémbro d2 194:), per- artigos '�nheguí's :aquele Esk'l- I tado" aprovou <:'m sua ulti�l1ai
manecendo ,vedadas as pr�)ihi- do. n1Bdiilntc' ql:ota, ·com.;) sclan� I r<;cuní3.o (Oil1 algumas emendas, o

çÕ'es 'ou resÚiç\}es a livre -drcll- açucar e �al, cuja dislribu'içJo, proj'eío ele decreto�lêi qqe reDil:'

laçt:o de gene�::>s alimenl'kiDs l� está sujeita'a det.:;r:minaçi::a (_!o I gal,isa o ensiE'o normal e1".1 Sâ:o

forrag�ns dentro ido territó!'ii;) plana nacional c�laL:)rado pelo I Fal�lo, cuja vigência esti condi
nacional. -Em virtud-e da elabora- 1 aludko S.erviç0.' I ci'Onada a ap1'Ovação lia Snr.'

�•••••+.<I)..
·

.......�.;t. .....$�0 x @+.i'�.'��'.���

•.�1l'_4i..�(>.�"t<tiJ>@!
Ptesidenl€ da Republica.

m I!lll 4 1Y!.1! r:" "-ft-"'-�-.-+-���-'Ó'-+

I ISIól\i �r":..;flo� ��� �rm �ff��f.�� f'iR@/IJ>'i"",jk,tUlr.,?>�f!i""Il@ f!T.I .slMlf,",�Eil
. ',� �� �� ����� I;:l! � líItrli�a@.�l1\g���il��� f.W !t- @:�!l\'l9

,��j ���,� I �_;. �� RI�-Sg 'a�s@
t-J; Çf/ .... ._

São Pau10, 21 (A. N,) _ Um:

romu!1ir:ac.ü (�O Dcpal'iament!D de
p' . "tEstradas de 1,oúage:11, a.a,IaI!:r

já Sê encontra r·rstac':;l :;cm;) o

trafégo na rodovia Sillo Pau�,

!o-F.i-J, que esH�\"ê interrompi(\i)
sabado e domingo ,em mns!.':�

quencia da queda de uma poni,e;
na ,cidade de São José dos Bar-
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co Nacional do Comercio, perrli.zendo um total de sessen- :
ta é quatro mil cruzeiros (Cr$ 64.!iOO,OO), :.

CÓnfOfD)B se verlfíca dOR b{l.lanços publicados, acliam •
Sê as 'Sociedades acíma referídadas em bôa sitlH!ção.· :

De acordo com os· Estatutos Sociais, deverá 11 proxl- :.
ma Assetablela eleger os memqros da Diretoria para o ...

quatríênío de 1944 a 1948 (; dó" Consolho Fiscal, que atua :
r ão dueante ó exe'rcicio de H144.· (!H;••

-

u @ ü e "'
- ·

••-.®
E8te, senhores AcIonista,,!, ·0 Relatório que julgamos ""'A......__

oportuno submeter ao julgamentu da próxima
.

Assernhléta !
Geri:!l Ordinária, ii realizar-se -Clt} data de 26 do mês crn 1

curso; esperamos o seu franco:tipóio. expresso na R lH'O'V a- liEntre as eontas al.jvSB illtíf.icionadaG no BliltwÇn, COl1S- ção de todos os documentos, que apresentaremos a seu

i!
ta 6 que se acha subordinada no Ululo "Acões de Campa, arbítrío.

.. .

nhías", representatíva dH 60 ações L\ mi! cruzeiros (Cr$ Itoupsva Central, 2n·de.Feverriro de 1944.
Lo�;o,oo) l.J-a Compan'hia Matadouro l.tila., hem como 2 II IDA JENSEN �'Diretora' I'residente
çjôes a rní! ür'_::zeiros (Cr� 1.0Uó.Ü()) da �1ut!1a Catll�ifiense I GUILHERME JE�REN - Diretor Gerente
'8. A. e 10 aço es a ,duzentos eruaerros (Cr$ 2oo,fJo) ao Han FRITZ EGU. - Diretor Gerente

CompanHia .jensen Agricultura, Indústria-

e Comércio
Dill�e�oria

Se.,nhores Acionistas
.. '.. .. CUm�}find{) o que dt,+mnirwm os ostatutos, a Diretoria
Qest� SÚcH'.dade tem o grato prazer de vos' lljnesenlar. o
)i.,elafório rükrenté s.o exercicto: de 1943.

.

...

Pelo Balanço e Demonstr-ação de Lucros e Perdas,
este podereis ficar íntelrarlus da 13i

ra desta Sociedade, bem COmo
eilcié'rrado em 3 \ .: ti e Dezern b ro

da

· ,

...

Demonstraçào do Ativo ePassivo ern 31 de Dezembro de 1943
AtiVi}

IMOBILIZJ-rDO
Imóveis e Bemteitorias

..

Linha tele!d1ica·
, ESTAVEL

Maquinismo .

Motores e Instalações
.Moveis e Uíerisilios

. Senroventes
Veiculos

DISPONíVEL·
Caixà·

.

Realizavei a Curto e a
-Ó:

Criações··
.

, ; Mercadorias ....
, Consignações de Cta. Proprla
,Títulos a Receber

· Contas Correntes
"Títulos em Caução

Participações
Ações de CompJnhias,

..Obdgaçóes de Guerra... ..

Contas de
.

Compensação
Ações em: CauçãQ

....

· .Titulos endóssados

l'
. P a s s.I v o

I Exigível 8 Curto e Longo Praso
.

G0I1I.8S Correntes
942.264,70 Títulos a Pagar

Contas Correntes Garaniidas
Credores Hipotecartos
Instituto dos Industriarios
Instituto dos Comercíarins
Instituto de Transporte" e Cargas ..

7115.875,50 Dividendo a Pagar
'

Gratificações da Diretoria
Emprestiino Agrícola
Salaríos B. Pagar

Não Exigível
fundo de Reserxa Legal
fundo de Reserva Especial
Fundo p. Oevedores Duvidosos
Fundo p. Augrnento de Capital

:3'084.387,90 fundo de Previsão
Capital
fundo de Dépreciação

78.792,00 Contas de Compensação
. Deposito da Diretoria •

4 ...
. Endossos pa. ra Descontos·0.000.00

226:·6ó9.90 2fjH.609j90 I
Totat'"-Ü'$-'5.148ÃÓ1.20!
, $$i Wif0iI:M35l�T"&!'f'5'&'&

256.609,90

039.964,70
2.300,00

��_'��"'A��-"�'"

946.894,50
417.110,30
62i3.333,oo
240.000,00

1.380.20
1.196,00
131,50

112.000,00
150.000,00
72.000,00
13.556,10 2.577.601,60

Bi3.784,6o
37.306,50
118.234,20
27.640.00
3.�31�2

71.756,20
408.127,00
100.400,00
120.000,00
50.000,00

1,120.000,00
E1J.2(\�2 2.304.249,70

. 32.531,20
Longo Prazo .

i52.120,oo
1.064.650,50

27580,00
918769,70

..

:547.907;60
573.360,10
-

64.ooo,cO
12.79�.oo

40.000,00
226.609,90

; 1""

Blumenau, em 31 de Dezembro de 1M3' .

GUILHERME JENSEN -- Dir. Oerente"
.

"
.. ,

FRITZ EGU - Dir, Gerente
A�TONIO M. C. da VEIGA - Contador Di))!. Reg. sob No, 9:19

Demonstracão da.

.

31 de
Débito

Conta Lucros
Dezembro

,e Perdas
de 1943

em

,
C r �é

Dlvidendos de Companhias
Agia de Ações .

I Filial··Consignação de Conta Própria
Criação
Rendas Eventuais
N\ercaáorié!s

.

d i I O
Comissões.
Juros e Descontos
l-i'retes e Despachos

.Ó: Despesas Oer ais
.'. Ordenados

·

Impostos'
Concertos
Seguros .

Propaganda
Fundo de-l)epreciaç'do'
Fundo para Devl'dores .Dl1virlosos
Gratificàções da D;retOda
fundo de Reserva Legal.

.

Fundo de Especial
.

Fundo para Aumento de Capital
Dividendo a Pagar

96.799,60
60.8 8,00
385.323J60
337.026,00
358.894,20
257.959,60
76.242,60
97.479,70
3.453,30 1.673.996;60

63.409;60
60.400,00
150.000,00
3J 709,60
i8.2,900,00
34.000.·00
112000;00 mfiJj.4!9,lçlTotal Cr$ 2.308.415,70
-2t M=i"�. -95ISiUJiiW«I?lW4i

14.200,00
52.20\),00
"18.040,40
35.223.56
147.414,00
21.874,10

1.989.454,70

use

Ex_portadora
Stock permanen�e de:

Madeiras de construção em ge
ral, Forros, Soalhos, Morduras

etc.

to

Telefone 1337
B L U M E N A li .. Sill�ta Catarina

_L
."- """'-

Quilo 2,00 te 1,00
OFERECE --

Casa E. Kieckbusch

��-��S��4�h�t���@?�.�_�*�j.�e�.���u�i�ê�'�'�;e�W��!�'�lk"."====-----------.---�- -s: ==

PAULO HE.RING
Elumenou Sto, Catarina

f

Tintas e Vernizes ...Materiais para·
P�niur�s em Gerai

Tintas em bisnagas para artistas
__

== ----==

i �&m0JeEi? 44IliiiM2 S2â1&iim:Q�� iii

I €l.+�.+ ' + <I>·if(!') o @�+oIi)&'If+ 4<.It.ôt•••:-;,êt-@l

I��u.m�i!'lfi���II Lu s rr ene "!
Vendas a longo prazo a preços ao

ALCANCE DE TODOS

PEÇAl\:f DI�:,:H);çSTRilÇXO SE}H
Cu l':lPR01vIISSO

-(1-

João Prosdocimo 4: filhos

I. Curitiba BLrr�ENAU -!oinvile j�fJ Rua 15 de- Novembro, 681 �
I�mrldíiJiWji!ZitZ!'m"i? M�IlII!!m�_�J
t é)•••••

·

••
'

•••••.fo
'

'.0 o 0 ®

Radios e "alvulas
"aCTOR

RCA

t;>s melhores pelos preços menoies

CASA DO AMERICANO S/A.
MerCilido de· AUTOMOVEiS

não estal'ã.Q completils si faltar· o' Fermento Medeiros. 'l'ellha tambem em flua eatia o Ii.f cucar de Baunilha e os

5 Q Mi

11
ii

44
'.

I 2ifflÇ4A .;a
I
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TI M H O L T E SUA DUPLA no movimentado e atraente "far-west"

Dinheiro Com a, sua força, e

'f' " ,...

'(HI(�Ol'tn(" '�"Jl'l'IYP,l"l '
• ..!. _ L ._.t_. + _ 1_ l ,_ _ _� 1. ....... L « urn»

j�_:
q,U)�
t,;:- 1
'1
f

'No PrO'ilrama: - UNIVERSAL jORNAt
Entwadas ..

1I
- Platéa Cr$ 2�co ..-.. B,fb,�[(;a� 1�@�

Receita Orçanientacia
POR INCIDENCIA

Sem Classilicacão:
Renda Jrnoblliàrla

•

Renda de Capitais
;:';erviços, Urbanos
lndustrias Fabris e Manufafureiras
Receita de Mercados, Feiras' e Matadourros

_i, Cobrança da Divida Ativa
"

Receita de ;ndenizações e Restituições
Ol1ófa de Flscalizacâo Diversas
Goutribuíções de Muniçipios
Contribuições Diversas
Multas
Eventuais

releitura unicipal De Blumenau
anta- atogr:na' Il�

,

'

(I Iii

Creditos Especiais e Extraor.iínarios
,

Por serviço
Administração Gel al
Exação e Fiscalização Financeira
Serviccs' de Saude Publica .

�!!rviços Industriais '.

/l_��rviços de Utilidade Publica
� c'

Encargos Diversos
,.

,

9.300,00
7000,00
21.042,60
66,369,30
4.000,00
�6·Q81.40
�!f',

Mutações Patrimoniais CC
Cobrança da Divida Ativa

'

Dividas lião Consolidadas Pi)f .Inscrever
Extinção do "Caixa Especial"

135.701,90
3.657.968J}0

t4.516.10
ziu

.

Resultado Economico do Município
Superavit \"eríficado

Propriedades
Irnnosto Terríforíal

.:1mposfo PrediaL
'�axa de Limpeza Publica

840.00
8.176,40
25.130,40

542.( o
4.263,00
77.701,90
11.966.00
13}534,50
63.893,70
7.133,90
10.553,40
5.43! ,50 228.96&.70

"'_"",......,.....,...,;,;",,"mill_'._.,..;.w

Sempre foi e continúa a ser

Taxa do Expediente
Taxa e Ci1í'!tas Judiciarias e Emolumentos
Taxas dt1 Fiscaiizações Diversas

'

383.229;00

"CC,' , ---- I
Uma gê!adeira elGtrica de 4

pês cubicos, com motor e com

pressor da General Elêtric, de

pouco uso. Inf, na gerenciá des
ta folha.

I

I
Vende.se Um carinho para gj�������W":g.,�,'1i��;7�3&-;�,'t-fk-�{<-*-,�-'-,-o-"-m-@!-.%i$\l�iIt.-�-.a�l

creança em perfeito estado
de conservação.
Tratar nesta Redução. 3v3

o clhor�!.

. Circulação C da Riqueza
Imposto s/Exploração Agr. e Industrial

Atividade de Contribuínte
Imposto s/Industria e Profissões
Imposto de Licenças
Imposto s/Jogos e Diversões

.Resultante da At'{yidade do Ji;stado

[67.661,00 VENDE-SE uma moenda
para ca Ido ::Js cana. Preço

500,00 informações com Udo
Pawíswsky. Gaspar.612;23:?,10

391.282,40
15.000,00

--.;;.;.;;;..;.."...;.:.;;;;;;.

Afut�ções Patrinicniais
;\quisição de jmove.i_s por ,Compra
), quisição de -imo'{eis por doação
Aquisição de moveis por compra
Aquisição e moveis por doação
ln,scdção da Oividâ Ativa- "_

Amonlzaç�o da I)i.v�a... 'Conso1idada,
Amortlzaçao . da 01Vl�a .não Consolidada
Amortização, da Di�i�à,não (Juns?l. plinser.

�" Cancelamento da .olVIda, não.'c:ürisolidadá
--Y;;' Inscr,ição de' val. pertencentes ào:,Munidp.

lnserição de bens de naturezà iuljusirial Atende todos os serviços de

Radios receptores
SerViços ftapilios .e Garantidos

TELEFONE. 1395
'RUli 7 tia Setembro. 13

Dr. Ornella$ Junior
Cirurgião - Dant�sta

Diplomado pela UniverSidade de :$ão Paulo

CONSULTAS DiJiíUAS _ das 8 ás 11 _ das 14 áS n.30 - das H!.30 és 21

CONSULTOR.IO á RUA BOM RETIRO. 14 - B L U M E NA,
a:zt......wDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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DECER o patrimonio de Blu.. � - Jornal Diário de Grande Circulação - �menem. � - PREÇO DE ASSINATURA: -

.

! ,A T E N ç Ã O � Cr. $ 95,00 por �no .: Cr� s 65,00 1/2 ano. �
. ANUNCIEM NESTE

DIARIO�. Encoinendas aceita Otto WIlle na Gerencia �
-

t
.

d'"
, ®···I+··

..

:�·d·····t·:·····e � deste JORNAL' [i1
ln errne ranos c an es IllOS +-.-+=3+-+-.-.-.-+-+ x .-.-.�+�.�����_._-.-.'. ®"�-••

-

••'1>-�"••�••+®x (;:r.+.'H,-.,,� •••.•.•+.+••• 1>+G
Dois Processos Encaminhados Pela Policia Fluminense AO Tribunal De

Segurança - Caixa De Fosforo a 30 Centavos
o sr. Ari César Sucena de- meio de uma comuntcação 6.a R'Õgiâo Pnlicial, localiza- perto negucíante que o preço Habilitações para Casamentoslegado de Ordem Palitica e telefônica, sendo Para isso da. em Petropolts. Originou- rixado era de 20 centP..vos,1 E d i t a I dente nesta cidade, filha le.':";ouiBI do Estado "do Rio utilizado I) aparelho da lirms se ele da prisão em flagran- mas declarou á autoridade gltíma de Arnold Hemm er ,eprossegue na campa�ha c0n� Gomes & Garçoní, de Muríaé, te de Francis co Siqueira, que o fizera por simples dls faço saber que pretendem ca- de sua mulher Maria Hem-t1'8 os exploradores dn novo no f stado de Minas, que cha- proprietário do"CaÍe e Snr- tração, confessando a infra sar-se: ARTUR OARLOS merodando 'exer.ução áo Instru mou para atendê-la o indívi veterla Cruzeiro do Sul", no ção praticada, Está ele in SCHNEIDEH. e Paula Coelho Apresentaram os documentosções que, nesse sentido, 10- duo Alcemir José Gonçalves, momento em que vendia uma curso assim no art. 3.0 inciso Gomes, Ele, natural de-ste exígídos pelo artigo 180 do Ceram baixadas pelo secreta que adotara o nome de "C a- caixa de.Jusloro por 30 cen- 11, n, 23 ea Lei de ECOnOJJlia Estado) nascido aos 8 de digo Civil, sob no. I, 2, -e 4.rio de Segurança Pública, sernlro' Alcern!r, (Iii "Casemí- tavos, lnlringtndo a tabela de I Popular. . Ag(lsto de 1910, oleiro, sol Si aíguem tiver conhecimento .•

d-e;cel. Ageucr Barcelos Feio. ro", não tinha ocupação de preços. Não ignorava o :es DJ "Radica!" 12-3-44'·, teíro, domiciliado é reslden- existir algum impedimento legt\!Essa medida de amparuu Iinítive. Mesmo assim, dispu .��-.-.-.-+- ..-.-�.-. x+-+-+=<+-+-+-+-+-+-+ te e S Itoupava Norte, deste acuse-o para fins de direito, E,defesa popular, que tem to- [lha de um largo crédito, D 1 'M1' -

té
, Distrtto, filho legitimo de

para constar e chegar este aodo o apoio do governo riu conseguindo emprestimos que 1 e OS· lUIS erl0S I
Carlos Schneíder e de RDa

conhecimento de todos, lavro ominense, vem sendo levada se pi.evavam a Cr$. 6.(;9(1,00, mulher l\Iaria Schnelder. Ela
fI. d Ipresente para ser a ixa o no u-a efeito com energia tanto além de dispor de um teleto- natural deste Estado, nascida

gar de costume e publicado peI�em Niterói como no interior ne, de um excelente caml- Guerra I "As Companhias do Centro! aos 1f� de out�bro de �g!�. imprensa.sem dar oportunidaJe fi in� nhão e do nome de uma .l'lr- de Instrução Espe clalizada I domestica
r .

soltelra, rlomlclll
Blurnenau, 15 de Março HM4tervenções que acobertem ma comeroíal para facilidade Rio, 15 _ Foi nomeado têm o seguinte efetivo: ada e re,s:aente ,e�n �tou�!1v� Víctorlno Bragatodos os que se afastam ao de suas transações clandes

por uecessldade do serviço 1 comandante; 2 subalter ND�t�. ,h-ste. �lstrlt �
fIlho

Oficial do Registro Civil.
.. __ '._cumprimento exato do dever, tin�s. Ess�> negocista conse. chefe do Esbabeleclrnento de nos: 1 sargento-ajudante: 1 legítíma de OOIDlIJgOfl Cne�hu E d i t Inesta momentânea fase de di- gllJ� evadir se a(;�anjú-se Ia· Fundos da z.a Região Mllitar; Iurreal: 6 fileiras: 2

.

auxilia � de sua mulher Caroline
.

a _.�ficuldEdes que os poderes pu rugido. O SPU crI�e, .pore�>! o tenente-coronel Intendente res e 3 ordenanças. O co Lourenço Gomes.
.

FaÇO saber que pretendem clf4blteos, por tod •»s 08 meios é conexo ai) de O'1brrel VI· do Excército Leónidas Carol mandante e os subalternos �presentaram os documentos sar-se HELMUT KAESTNERprocuram atenuar.
r

cen!e Arra!181, e por ele de- dorso. são oüeías combatsntes do :�Igido� pelo artigo 180 do C_o-. e Edith Huerger. El�, natu-OOill_él'do claudcHtblO (l(� verao amL.os responder pe __
o

_ ,: qualquer arma. Cada com algo CIvil, sob nv 1. 2 e 4. SI ral deste Estado, naSCIdo aos
raote o, TrIbunal de Seguflin- panhia poderá enquadrar a lê alguem tiver conhecimento de 2, dt>: março .de 1920, ,c?�er-ç� NaclOna�.

.

� adf�o� e�f17t��ad� dE��!r:a�: 300 alunos graduados ou SI I I
existir algum impedimento

.Iegal.} Clano_,
solteIrO, d(:mlr,lhad.oll,;xpll)l"il!:;iO .ahê. 0nHl 0;-; dados", acuse o para os fins de dueito e r.eSlde�t� nesta mda�e. 1'�-

f(};..;fol'(IS Brtlsileira na Republica do
. I E. para constar e chegar ao co· lho legltJmo de RemoidoPeru, o m!.jür José Pinheiro O ministro da Guerra assi I nhecimento de todos, lavro o pre- Kaestner e de sua mulherOutro ;>rOC(lSSO remetido de Ulhoa Cintra'
nau o seguinte aviso:; sente para ser afixado no 10gaI Alma K8estn�r. E_la, naturalpelo sr, A 'ri Sucena ao Tri ----��

u,Em aditam ente 80 aviso do costume e publicado pela iro. dc�te Estado, nasCll1a aos! 5bunal de Srgurança Nacional O minislro da Guerra bai
n. 1690 _ decreto de 4 de prensa. de setembro de 1921, domes'"teve curso n11 Delegacia da xou o seguinte aviso. Junho de 1941, declaro: Blumenau, 13 de março de 1944 1iC� •. solteirA, dom}ciliaàa ,e

+-+- ..�+-.-..-.-.-.-. x"-.-"-=;"_�-.-.-.-.-. 3) - Todo eficial incluído Vicforino Braga reslllen.t� nesta CJdade, fi-

ELLIN'OER & elA
em Unidade do COi'PO Expe Oficial do Registro Civil. lha legttHna de Oscar Buer-
diciouario rica assegurada a E d i t a I ger, e de sua mulher Dorote-
locação da cusa em que vi. Buel'ger,. '.fONE, 1201 nha residindo: Faço saber que prekndem eH- Aprtlsentarattl oS doc�mentos ex:!�

b) _ Ao detentor do cargo sar se HUGO WlLHELM qid4JS peJo arttg_o 180 do, Codi�
no�o, criado nas UnidaJes SOCHER e Anna Hemmer. Civil, sob 11.1, 2, e 4. Si alguem
Expedicionárias, deve 5er da Ele, na.turaI da �A.lemanha, tiver conhecimento de existir aJ.,.
da preferência para oCllpaçUo C?merCI8nte, desqUl.lad.o, nas gum impe.dimento :e�al, acuse :�.)
de cas� ,que se vagar deutr(; I ê.ido

aos 1�, de Abri! üe 1 ?05 para os fInS de dIreito. B, para
do eSplrlto do aviso supra filho leg�l!mo de Augusí constar e chegar ao conhecimen
citado e mediante proposta Socher e de 311a malhar Em to de todos, lavro o 'presente pa-
u ser aprovada peJo ministro_ ma Soche.!'. Ela,

. natur�l des· ra ser afixado no logar do oos-

®++ -.- -'0
te Es�ado, naSCida aOB 3. de Blumenau, 18 de fevereiro 1944

..
féverelro de 1903, domestICa Victorino Braga

Decla ração d' solteira, domiciliada e resi- Oficial do Registro CMl.' <4
e

(t)••••.•• ;,-••++.·••·.·.�.*••0 x@.u.•4F�_t+.+ ... +....
·

••+·.�,j)GRio, - O MinhiÍro da Avi t b Ih d Mação assiüou atos aprovondo ra a o e e- C r o n 1111 c a ·5 O' c III! a a
projeio e orçamento para fi

_ I
instalação elétrica no edifí no res

I���id�:tli=s��Ç��er:��z�;�ta� Rio, ,'" Comuuic�-nos ()
I Anl���.rs�ri?� .. , ICasamento� .

t;ã.o da Rolândia da Cia. fer- Departamento NaCIOnal do .li. ,LJ lli ,!!;('''l I,o,j( I' Confmern UUpt:l,l� hOJe:
roviària S, Paulo·Paraná ejTl'abalhJ 9\!e os empregado- Trans(�m'j'eu (/ dflta natalir:ifl c:.' li'a R h, .

o
cor.ewleudo permissão á Cia I res do D:strito Federal que no dia :':0 do cOJ'rente, a e;:nna. q

II

'-";:/l;l, JlfÉt /'d t(�'�'e/"�Pa,;I'idfa de 2stradas de ferro tiverem em SeUS estabelecí SJlI'a. D. Wa!li t'onbuetlner El'be,
unJ'. "r omm lU) ,0 '8 �(.,

- ,-

t·· v •

t
- meutos comerCial'S OU l'nd"'" I' e�})o�" (lo SI'I' Tlel'71� F"'bL' ;11d"<' a 8111'to.. Elsa Bugmann e opara rallSierlf as es açoes .. ,. , uo OI" "LO • , 4_ '" ; '" ,. n.·J

.., ..• ' •.. f' PRT (;; .

PR'f I> trIatS menores de 14 a 18·t·'··;(ll Pln B"I,.�que Sm. L,lbdl,o Guetl18ramegra.lCB.s tJ e "lI, '. _,
I ., •.

".
'...' .,

. ... _,

de Dois Córregos e Duartin3 anos e que oao rlzeram �tE' I - Na. data de 'laje, festqa o a Hnrta Inngal'd Annu,�eclc e o

para Banru e 'liupã, l'(:\specti� e�ta data a.declaração pre-I,çelL aniversario, a Snra. D. Zen;1j Sm', Guri Lueder.s
.',',Clnb B� .

C T" vamente. v!S�a n� artigo 43'?, da Con-, H07'ba lYJ{l{�edo, fUna do 8nl'. ----- '�L.' '
.. _,��lu e iumenauense aça e ,'Iro

.

,_. ,_. _=
.

__ ."_ �."_ _ 1 S()�lda.çao das Lels do !ra· I,. Jacó Bm·ba, sacio da firma Borba Nascimer.tosLevamos ao conhecimento de todos os int("ressajos
+ +' 4' ... + • .. +' ... $> balho. devem faze la ate o e Hocheitner.

I
.

que, está aberta a inscrição vara socio Iundadoi', até o di!! B"tido O reorde snl� di.8. �O do ,C?f!ente mês, a -.4 d(�t�' de lwj_e :Jlai'ca mai.s Enco/l}r:1 !:fI! 1�nn fel:das I) '�7' dI?15 do corrente, Após decnrrido es�e orazo serà cfJbrada a
a

• "'_ DIVIsa0 de Hlgleoe e Segu wn l1atallc/(l, dft dz.';tlllta Snrta. SI1/'.Selest'no GanHalve, c de 8nl'17"joia de Cr. iS 50,1)0 pura aql.1e}es que pl�etet1der-em g'?f EH,cios amencaao de vôo de rança do Trab"dho, 00 5 o do Xolandll Campo.�. (ilha do 8nr. D. Silvina Consalve, com o na�â-
.

. .

). DIRETORIA d+ t" .. 1 d
é-dencio do ;\1iuisterio

dOj Al{l'edo Campos) Plefelto de mento de uma jorte mellint1,VWt01' Henng - ]l,fw'io Mello - Albino ErZ'Ínger
IS anem em p��Ula Oi' Trabalho, Industria' e Comer· Bl"UlIW1lat�, / ocorrido dia 21 do eC;r1'ente.
Rio, - Divulga a Agencia cio.

I e.++ Gx @.+<t C!l..�.-:-.!="•.- •._.-+-�-.-+ x .�.-.-.-�-.-+é'-'.-.-. NacioIlal que foi visto, sobre o.-+-+-+-+_+_+;=.._._+

S'oGlouda' de ,Ruo,oroatl'Tr� ll. Esportl'va voando Porto Alegre o pia
U II v!1 U nador "Alcantraz" da "Varing

Aereo Esporte·'" o qual, jlll1 FAÇA SEU PEDJDO

H'Ipl'rangaH I bmiente t
coro °tu,tr,os aviõ�s 'I FOL"'Na-cTEeDleOfoRneJíOl�8 II'sem mo or_: par 1C1paya ha fH c. : U lane !

I
concentrsçan aeronáutICa de, IO

' ,
. R' ri !. , +-.--.-+-+-.-+E"'+-+-+Quinta-feira, 23 de IVfa!'ço de lH44. afl 19 1 i2 horas' sono, no. 10 LIrauue.

. i
il a Séde'

J .

O rele l'ld o apare Iho f () I I ��1iI_!Il!l••.!lItiifi_f1illBWre4NI!!m�IilIil""Ii!ii'lT_m.d
S

-

n bi
p. r! I O d"

. levado ao ar aS primeiras iessao de Assem leIa uera !". UJana horas da ma3hã, e encoIltran-[ Consumidor!com a seguinte ordem do dia: I do cond!ç,ões fevornveis �e Ii· R,e!atorio da Direloriú tempo, arrIScou-se a um V')l} Evâi�);i ""';"_.'2' Eleição da nova DiretOl'la á distancia. co.1seguindo 81111') r...lS,lil(;;ll 'irqaU�II.�

8' Assuntos diversos. gir Porto i\Ieg1'9, Gstab�le i·

F
....

'.
.

A DIRETORIA cendo desse modo o recorde i
. ri r i

.... ". (�AslSeml:léi� funcionará e� 2u, ciJnvoctl�ã(} uma ho I sul-umericBIlo de dista!lCia I" . I'rR apos a primeu'a CDnvocaçao, caso n&o tIver num.ero. I
em p!.anador de um 80 lu-I·

. Isufemente a hora marcada.) . 3\'2 gar. �"�-<M*i%í!WAAUI!l\@'l'r,'\;;

Quarta ..feira,
22 de Março -

1 S 4 4DE BlUME u
Combate sistemático aos

Registro Civil

aç�ucar
Agora mesmo, tornando co.

nhecimento de um processo
originário da 14.& Região,
com sêde em Haperuna, o sr.
Ari Sucena, apos examiná-lo
determir:ou o seu encamínhl:
mento 8{,l Tribunal de Segu
:rança Nacionul. Nele ficou
apurada a ação criminosa
de Gabriel Vicente .Arrabal,
preso e autUúdo em flagran
te, no momento em que a

just.tlva a entl'eg.a dI) 58 E'a

I
Rua 15 de

cos de açucAr vendidos á AI
cernir, Josê Gonçalves qye
deveria transp0rtá-Jos para o
Estado de Minas Gerais. Fi
cou apurado [lO inquérito
que o negociar te Arrabe !la.
via entabolado o negócio por
+-+-.-+-.:-+_+_+-+-+ x .:.-..-+--=.-.- ...-+�.--+-+ o+_.+-+"""+-+_+-+-.---+-+

Emprêsa Gra'fl'Ca r,atar1llBnn O S A .1 At?s. assinados. pe!oU 1 ou .H.
,ministros da Viaçao

Convocacão
...

Novembro, 588
Jã Chegou

A-···.

l7'a.rin11a Vit�lJl1ina

•

Assembléia Gerai Extraordinária
Silo convidados 08 8IHS. ACl,1Ilisí'1S pl'lra í:l. Assembleia

�er81 extraordbária, 8. raalizíir-se no dia 30 de março de
1944, ás 15 huras, na sede social, com a seguinte

Orderf'i do Dia
1.0 - Aumento. do capital social
2.0 - Modificação dos estatutos
3,i) - Outros assuntos de interesse ;iI! sociedade.

.

Bil,menau, 10 (le Março de 1944
OSCAR SCHRAPPE SOBR, - DjretOJ·-Pfesident�. 3v3

®<t .. -$ ··""•• <!>�+-<}+ ..@x 0-$o �+ "*.�+ � ..�.+ .. ;:;,

LENHA
Diplomado pêla Academia de Comercio do RiQ de Janeiro

Com longa pratica proficiollal,
A C E I T A - Escrítas Avuisas, Ba.lanços e Ornanisaçôes Comerciais.

Rua i5 da Novembro N° 1464 - Fune, 1450 -- Nesta Cidada

AfONSO ODEBRECHTBOA
Conhildor-I-\'tuãrio

Radio Oficina Universal

de FeUpé Bartosowitz
RUA 15 DE NOVEMBRO, 913-A

Oferece os seus Serviços em' Concertos e Reformas de
Qualquer Marca de Radios. Inclusive Refrigeração em geral.

Maxíma Presteza - Serviços Garanlidos.
.

Técnico Responsavel: FELIPE BAR'I'OSOWITZ

o Sabão

II
Cia. VVeízef Joinviile (Marca Registrada:'

para hospitais, colegios etc. pela sua quaHdnde desinfectante·

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




