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Em prl�eirolugar. a ordem. porqUe
Ua d�sorde:m nada se conatroí 1

.-

GETULIO VARGAS

WiCR4;:;::ZC:

tres primeiros meses do ano em definiu a posiçlí:o do Brasil, fig;

ÚIniO. E não apenas os ESla'(os panorama' universal, sabia com

Unidos fem sentido as vantagens .r
: que elementos pOêl�ria .. c()ntB.rlP'�

que oIe:,rece Natal. Desses vau- Ta assegurar-Ibe posiçZ!o oon

tagens têm· partlcipado a Gr'ã . digna na comanídade, de l:1;ã.çõ;m

Bretanha; li Ru�gi.:i c a ,!onginqua: que lutam coctra as fpcça� d3-

China, Na li-sta de suprimentos: mal.Não falharam as previsões
aos Estados Unidos; figurá.'1l em do 'estadista. O Brasil afirm!a;

primeiro plul1p a mi-a, a ttitiutalr.; cada vez mais, o seu prestigi'}.
te, e os cristais de rocha do Bra'�\ (A. N.)
síl, ma .eriaí Indrspensavel ás Ia;, • ..

bricas .gue trabalham para as 15"G anurersarUl de
forças armadas da Nações Uni- íl!l'Ilr'l!Ilit .....rd Él5'i1t'l!.íi.E1l firo.
das. Quane:,o o P:réü(�e)lt:� Vargas..,

gfü> IIs�IÜ U SI! nl>�uJ�

.' .. Assinalou .em data de {lntent
nas do 8° Exercí:o estão seguin- o '150 aniversario d% bcunda. ,.
do, para. as encostas da monta- laLoü')sa' exrstencia, a iif'ui!J; .

nha de Prate Mhgno, a cujjl: Bernhardt Irmãos, eí)tah=k"CÍ':''O
redor o Arno descreve uma gnn com Fabrica &e Calça:d�3 � Art'\!:":
de ··.CQl"va; a lest� de Florença. O fatos .de Couro il:ust'd, cidad;;.
importante centi.o· d2 comunica- Os Sel1hOr2S B,:rnhardt com

çôes de San S,;;polero acha,(<e s'cu jvaliow corpo de t'2cniills;
a�mlimente affi'�açaL:o' em GOn3'�� vem l:ol1ran(:o o bom' �o:;:n� da

quencb de novo avanço d�� trêS illdustria ele· Santa Cat::ixina.
milhas d03 britan,bos, U'J vale E', pois, com' especial' at3nçãa
suplerior doO Tibre. Os comtaL�s, OU2 a ,<Cidade d<;! BhmJenau>' 1'';::

numa
.

r:;�gijo mont�lDl:osl:l l:.1uir, gistra tão auspicioso· aooatteef-'
veIme:Jte tli�icil, ,2m qUê �'e achG meilto, fOrmulando voLo:. Pi'il:w
empen.hado o 8" Ex:;rciêü, v�o. que os Se\lhor;�s Edgar oe E\\'alda
forçando os naziStas a rêCUElPem E'srnhardt· eonlhuem ;�m: pi'O�
para úmd psgi.ão desc::tmpada qu:: gl�ssO, como o foi até aqui; hon:
fica por traz das barreiras cl8 r,rodo' �oss;;i Patrü.

monttlnh3.s", termina 8 (.oneSp'D.'1� I' ParaL>8.1s de «Cirbd� de Blu....

Muito
..

i ante o O· Marechal Tilo· esle!e no it;·iS. um gene· í";;lim .proles·
OhVO a'vanç r ISO Vatic�.�!m.'''''''�•.�'''<!l ral. alemão _,' vt)�;�'d�f:;ni; ���'i;�.rp:�r.�ri.��:'.'U .

II ..
. Cirlad.n do Va'iCGllO 11 (A P)

..

, d'
.. ,nemD dQ gov::.'!l't1.) ·:!me",') pi.l.t.�

Moscoü, 11 .(A. P.)·......,.. OS al;�� f')rt:am�;1te' .tIPf·enll1·rla. p, ..�1'P··S. a.'.';:'�
-.0 pl�e�kl' l\ia,l't�c1{al Ti;; ·é�. 'Uo1- . 08': ni;..a-· can orauo ,,:ocr e,ll,caminhado as Ei.UlOi7id.;:i!.�..•.',.)l.'.:,!..S',...

mã�s estão dando
..

'." v -
.

' .- - üwe ,no Vaticano, ú'3rça feira eLes:'
" "p ',:rn1reHmiba':5 .umú c\1'e'r'gica, . <..a.

ri
.

enorm� uu..; mães, que entretanto estãG .sendo ta ,s-eman.a em çaraÍ'3r simpJ.es do alema-O
Sup. tQ· G. Ali3.do, 11 (A.- P'.) dle ,p.ro'esto CODtl':l Ó àss::'tslht'ttQ

fPo anela aO 'I1OV'O avançt:) das obrig.ados a recua,r dÜl:llle. do de visita como qualquer turista\
.

- Forças blindadas nOTt-::-�1m�'" dle _ftclmã:Js pri.,iôudirosc .nO .fron

orças. d'e R,ükoswwizki, d'�sf:�- aperto russo.
ricilmls �encontram.;s'e nas visW" .

r

ch�da' :na apeEi do ri:o. Luga. a 80 I n;i'AfiP610S' f'l�s'
.

. de certo destaqu'.!. Nf\D ha'v:�Jl;" LO'1dres, 11 (A. P.) - Um co... l1hanças de Angora. Nas pr0xi�
h! 1t1 taeo.

lUllometros .da PruSSIa Ol'l�ntul. UdS.lj'Y��' li lU! ofensi .. ��0v! C�������oP':�i�t�r:3�u��; nm'1icado de hoj� do alto emn<.m midad'es de Br::st tropa's yc.\l�l GráUlde lunnação
.

ali ..
ss.im D comando naz.ísta f'ez va . russas qualquer personalidad'e da San-

do alemão a:1Uncia que foi susta- quee captúramm o g:ônera'l SP:l., .

ilfl �
'.

Afi·
. !l>

seguir ,apr'essadamê'n!,e pura ali Russil, 11 (A. P.) _ A- .lu .lida ta Fê. Acompaú.ihado por séus
do a pe�letraçã.o aliada ao s)J.l do ny,' comandante da 266 divisZ:p; aMa sO!l�re!a::rmligmiUnU!

grande ,reS'2rva das forças de of"'1 iva r '" t' dr! f'" d E 'd M
Caru, 'onde nQssas tropas rechils" de Infantmiu dp. W�hrmacht. For LO'ldl1es,.l1 (A. :Pt � 'lJÍn';f,

Pa'lz>Sr e. ctl·V.�'I'."a's ,esqu,'dl'!·lh·as
.

'�\ S .Jlssa v� a _s:�n o fica�. o H.:lalS {) sta '.). aiD!', 1)1'1.0 -ara'm,as :s.uas li'n·has .no. 8"":0.r lo .,. d d" ::>3 t
. ,. . rt·

_ � " .,zada .em duas dll'eço�s, uma Vl- percorr.eu d'emoradameni:e o in-
., _..."..... ças a la as esü'ulram:'" LLlh grande formação de Gomtwru':�J-:_

da ..Luft\',;aHe, esta:D.do toulivi'1' dr' pI'
- calizado em a�bas as margcn.s. qll'es. ai'em&2S IUO contra:..f,ltaqu�; TOS (aliados lev.untou v(';p . boje.

Pene·traçio a 'Ieste d·.e sa� o (lrcta.:nente a
.

nissi;d teriar da B.acilica, :n.ã9 tendo o() d·o· Ar·n"'.·
.

l::l.tlf',.a
...

·,-.. a's P'.OSl'ÇO-""S ·al;afl;>-s." ..'
.

ali Ollental Píà1tll1do da ar�a npr..
· mesmo parado em q\lalquer :po:n.... :....

. li", 'v. - c, cedo da base da GraÚ"Bri.1tanha,

Varsftuia' lles!e dJ Vorast, a autra par[j�'1- to do rnt,criar da mag.estosa na�

.

atrave3s!.i;'ndo .o ca,n.aL:e· dcman�

VW!ii do da cah.:ça de pOill1!e d� Vjsu:" va para orar. Alrrumas dez'5nas C' ·'1 P f' F
. lo r b' d'

dando 'contra seus obletiwJ3 'nO

� Moscou, 11 (A. P.) - O exer la a 160 quilometros abaixQ da C:ltÍ Eoldad;os e .oficlais ,acharaln�,'c r u.z.e I. PO
..

.
rB liam. a armnR r3 fica a Contio@te, Já clurattb� .i{.. ÜoOli.t3

cito russp k:vou avant� uma capital da Polenta, onde afu.euw no int.eri-or da BásEk:a tambem
passada �cerc.a de 1000 La;llGàS

grand'c :Pcl:�;tr�ção. p'81�lJ flanw ç�m ;cortal' compl'8tam�nt':! a 1"�" I visltando ..a,' estando alguns I Mf1limO jOltn'llLE
t'ers .e Halifax da RAF. co:nc;-;n-

esquerd.? � ...,�m�o. n� ?art'e l�s�e tIrada (jas fO,rças l1az.istas qu�

I
ajoelhados resando, outros p:::-...

. PC O Ulil" U n, traram sUas bomha.s cüntra d'�-.

d

...

<6 Var5�\la,Gd�tU,��,.�lO mms I op�raram :t1ft arca c�ntral da PO lo ext.erior, d3ixa�ldo de conheoer I _, :.�:,�\ k�1h,; .. ,,,,,,,"::oJ' ,.,;, .

.,,"';')_
po:sitos de çleo oombustiv�l 'Pa�

;!f/,••�.,.•!e:.l50 cidades � ald�!las. lonf;l.. o Marechal. \ e•.•••.•••••+++.•••++++.+® 0.t ....<tH.. �.•1':t •. !!>_ ... *'....G
'ra ;,submariiJos oe o centro dç re-.

i/""

.. sist'enda de transporte ,'em qua.
SI �todo o tSl'ritoáa Ir'ancez, én.

qU3'1to �os Mosquitos deixavam

caÍl" alguma$ dlC suas hoi1.1bas de

duas 'tonelâdas sobre B�rlim.

i t
•

r I
roam o seu concai.o pelo diapa- dos Estados Unidos na Brasil,
são que marca 0·3 extremos de Mas, com caráter mais mi,:nfenw
exaltação da nossa decí.íída, leal e tendo o sentído realísttco .das
e efid':�il'is�ima COOp21'aç&O, o cifras, são os dados que acaba

.

o que é resultado da esclarecida de revelar o Escrítorlo de ln-

visão do Presidente Vargas.· formaçêes de Guerra dos Esta�:
«O auxi.io do Bl'ClSiJ na guer- dos Unidos, departamento cuja'

ra tem sido tal que, sem' ele, não importaoda não se faz neoessa

é exagero dizer que os Estados rÍCI ressaltar. Apreciando ova...

Unidos poderiam ter perdi.lo a lor da base naval de Natal. fa'�

guerra», EsL; é um CDS 'mais rc- citi�ada aos Estados Unidos 10-

oentes depoimentos. Prestou ..o o go ao começo da guerra', assina
major Benjamin Nann, ex-di re- Ia aquele Escri.orio que «Natal é

tor da Comissão die (.:Jmpms a .mais imporlallte eta;pu ·em tu';'

do o sistema de Unhas de carga
aérea dos Estados Unidos em to

do o mundoá E, passuntlo ri jm:�'
tííicar a assertiva informa aquc ...

Ie orgão úfit::ig.l que é da Natal

que as fabricas Horh:-amJrica.nas
n�oebem. os.uaateiíeís estratégí...
cos neceseatios á produção be
Iíca, materiais víndos da Afr:ku:

e, em maior parte do BlfalsiL!
Cerca .de ciil'l,co· milhões de qut
los de mateiíal estratégico e Ifl'ê

. outros produtos' foram emhar

cados ;llaqu-ei3 base, semente r.'ÜJ
.í:

São uniformes os muitos depoi
['cnios qU'3 até aqui têm 'sido
!'estados pelos maiores :':)JU.:'S.
uando se trata de medir Ó \'n�
11' � cooperação do B'-élSil, 'no
5forço de guerra das Nações
1';1 1o.T.mcas. nOS Estados Unidos, cm
,articular, a ..nossa atuação t:.�m
LÚO apreciada com remarcado
estaque: Tanto os mais alt-os

�Spoi1s:lVeis pela admínístração
ivíl quanto os 111;Jis graduados
epresentantes das forças arma

as da gl'ai'ld,e Republica afiro{

raas
"

a ameaça centra
florençât

Londres, 11 (BNS) - O ciDrres'· l1ícu avança�por aml:03 os ,lados

pO:ldente do Times 11.1 Italia es:"· do vaIe dd:';Arle. (,Ali os sul_,

CTeve; «O i1teresse, na p,::mill-I à.flica'30s·1'i:f{:iÍ.m abrilldo camhho

sula itana�1a, dcha�5€ present::- para a íYetl� nus proximiclad :;s,

me"-te conci?l1trado em Flor:eilça, d:ep''Jis de
..tPmdl'cm Crov:), COi,,

que está se.:ldo apraximada pe- tra uma vigorosa resiste\1ch in}

lo sudoeste 'e pBl) lesl'e. N,o sueI- miga. As tr'opas britankas, dê..

oeste as forças n:)rt�<·nneric.anas, pois d'e tOijl1àrem Terra Nova,

que ocuparam a margem sul d.o avançaram bimsi tào longo qw:m

Arne. fizeram uni·]. pausa, :�n-' 10 Mnut-e �arcLmo duas mi

quanto .que o 8° Exercito bl'it'.l- lh:as mais pp.r'a o norte.'} As caIu..,

s· par cem
118 "prol lorad
Londr-es, 6 (BNS) - De aCD�- mas dezenas de llietl'alhador:1s.

:!.D c'Om as ulti.nrJ.s· notici.':ls 1"2- Foram de:ir!as PCL1S autoridades
:elõjdas da Praga tem d.�sdpar:> ah:!mãs> muLas operarias, m.asJ
:ic[o ultimamente d:ls fabricas os verdadeiros autor:"s tbsses
:le armamentos granchs quunti... furtos mi3tcr;o;sos nüo foram dC3:'
iad'e, de armas. As:"im, por ;!xem col:.erLos, Tambem das fabrkas
pIo, da fabrica de armamel1tüS Skoda, d� Plzen, d?Sapar8ce:':clm
de Bre:n, a Zbrojovka, conh:>ci- algwls vagDcs carregados d,.:! .11�
da co mundp int'ciro peh U1:�-, �os ,explosivos, Os atos de sa.

tralhadora «Bf!Cll)), desapar:�G;�- botagem' �;O «Prote�,orado:J au·

t'_am_·_n.:��. de 3000 fuzis e algu- rr.entam, assim, de dia para di:!,

",-

Berlim contessa< seu
formento

....

Nova Yprk, 11 (A. P.) - Pt

1:miswra' al€mã, _ auünti.ou ha

pouco que mu_p.· fOl1Uilçaó aér?a'

aliada estava sobrevoando.o 10:-:1'

ritario do R'eich, vendó tmnh�m

apro�in1ava-se Ull1d'gi'and'e fpr-'

mação de b91uhardeios' .... ungl{):,
americanos,

.

Destruindo o· petroleo
alemão

Para �vitar infecções,. barb�ie-$e em casa!

Quasi sempre, a vítima de grave infecção da pele descobre

que. o mal lhe foi transmitido por uma navalha que .servira
a outras pessõas. Não deixe que isto lhe aconteça! Defenda
o seu rosto 40 perigo de contâgios, barbeando·se em' casa
COm um aparelho GilIette e a� legítimas lâminas Gillette
Azul, duráveis e absolutamente assépticas. Eliminando os

riscos de enfermidades da pele, Gillette proporciona taro·

bém extraordinâria suavidade. e grande economia. lt
.

enfiÚl
o processo mais prático para o barbear <liãrio. sendo pór
i.so universalmente adotado.

.
Roma, 11 (A.:P.) � As l:orla'�

[ezas vbad;oras c
. Lih2raJo.rs da

Mauf desfecharam dmant:: a noi
.

. .

te passada novOs viol:eilÍ'o, ata.-.

qnes contra as instalaçõc3 p:
trúli�'eras de P!oésti � d� R1ml2.�
nia.

Ilssisliu a gloria de
S€intos . Dumont

, Rio, 11 (A. N.) - Faleceu aaui<
Ó' advogado F!ernando Pucl'i�CIÜ'
Chaves ul1ico brasileiro v1 v-o·
qUI(! assistiu e111 Paris .ell1 outuO(
bro d'e 1906 as �ensadonais eX-l

peri:e'1cJas aéronav'dis d� Sanv.os
.

Dou.m;o:1t. FI�rnando p-ert:�l.1cia·.ai
! ttadichml fan�Hia balldei;r:ante �

·1 gr..

atld:e p.i�n�L.'·:O·
..

da.· ,...
.

.... tl.·ViªCãO.•.
·.

T:e:1C1Q d1nglC!o eu:} Só 'Paulo 9-

lor.'J. (C�merc�':,3·<..:.. '��.

.. -'_-
. �'::-;"'" , ,-' :

h.. . �il.�.·:'..;,i.L.�.�•.�.�.�."'ti���}; _
- . '._ ,

f�C'"
�,.:��.
f' Gill.ette
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Papela r+a -
"MELIM"

I G. M f-RA
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DA·

;', Sempre foi e continua a ser

·1 .··Me1hor.. I
��������.]}

".FI.;, ",�� .. ,g"''l'!?'" <!> �"�4:-.@�.,>$,,,�� $**"''''{i<ij +1f���'i �"'$� ... ,,'Í\l"Í'�,*

I
I

Expedições • Despáchos
Agentes dos iátes! ..

"BRASILMAR"
com viagens regulares €lntre Itajaí - Santos
Caixa pOital 36 - tEnd.. T��egf. ';Guidõ"

IT'AJAr - Rua Pedro Ferreira nOS, 68í72'
c,*rm�����w_.;gfoto AmADOR _(Gd Schulz)

.

Recomenda-se pelo
.

.

Esmerado .. serviço

�-.':_+=?:.-'.-'.-�-.--:-.-o X t--•._ ....-=-.-�$>-t--"'--�-�$-.
� .

.

l. . Internacional Representações Ltda, �I' ". B Intamambio Comercial Amerinuno Ltda. .��
Com escritório no paiz e extsrior - r;

�
1. IMPORTACAO: Sal ehíleno, Banilha. Soda caustlce, Co- l,'Y

.seina e Cola fria.
. Il- EXPORTAÇÃO: Em grande escala Fios de AlgodãQ '"

..I tecidos.
II I... DISTRIBUIDORES: De ampliadores "ESPRO para gozo· t.1. gsaios, Ace!!sorios parn au�o!ri8 e cami-. .1'nhões de todas às marcas e tIpos de eer-+1 ros omerlccnos, Peças nacionais e ge.. I-

.+1 munes-
T "f! ..

IVOL DA PATRIA.276-Ed. Gareez - elegr, A.,tangropp+
.

CURITIBA :- 0- PARAN ..
•-._..-.--.-+-.�.-.-+X�-.-.-.-."-.-._'.-.-4r€
........t:-.''3.-.-.- ..-.-•._. X ,,-�--�-'?-.-:.-.-.- ... ""::'.'

!
!
! ®.�"•• "�.+.,,,•••'.".$"'+�,,®

li A Capital!• .... """""" --_".'"' !IIl!. ..
: A casa que tem todos &
; artigos do lnai.s baixo:.. preço ao malS alto.•
: .

t! : GraruJ� sortimento . para :.
li IlfnlllES I
l� �
: Rua 15 de Novembro,505 :.

I � Fene 1101 �
0.+."''' •.�.�''�••.••••�•••�_.(3

Rua 15 de Novembro, 569
,:;}fi�·�·�.*.:•.·"••�".�:.":"0 @"��.�"$.� ��jJ�-1t����.<1i>';'.�'�1/1.!i

I Banco Popular e Agricola do Vale de Itajaí I

15 eh,; Novembro, D. 1043,

FRACOS o

ANÊMICOS
TOMEM

.

VinHa er�8s�ti�81"SILVEIRA"
-

Grande. Tônicosobrado, sala 2 (defronte ao Hotel S . .Jo-

I
sé), onde coutíuuarei a aguardar a p1'O-

SlUIl:H?Darr, 20 do Julho de 1944.

..- ..- .._-..- .•-.-.==....- ..--.

II_ Vende-se I��
I, �,� �.""""",�_ com a redação deste jornal.

VENDE SE mcbílla da sala
_ �... '

----

de jantar com 10 peças, toda
trabalhada, e COD: espelho e
vidros de crístat.
A venda é por . motivo de

vlagem.' .e

Vér e tratar á Rua Dr. Â'
madeu da Luz D. 29 - NESTA

Vende-se I caminhiio F, rd,
rioo 1940, de 95 H. P. chsssts
comprido, para carg e , cem

placa. Informações e('tl1 uno
Wflle, nesta redaçâ».

.

Iercncia, com que sempre fui distinguido.

IUMA GAIXA:egi6trador.r
_......

·=c-o-
.....m-_.....��_-r-�..",.=-""""�:�--�

marca"National"
Preço 3.800:00 Compra-se um Buf.l'Bt ,p�ra

casinha. Ofertas a OfHnnaInfornracõea com O'rTO
SteióhoU (nos fundos da Cbn'WILLE nesta' redação. feíte ría Socher).

�:1.��u!�;,,�������� I Procura-se�J
ra homem.
vutcentsaçao Preisig�

�f��
Uma bõa caSEI, ilâô muito

longe do centro.
.

Informações nu gereucía
desta tolha

'!D . ê �. � b..A a n TI("
o A !tir Ft, .f'!1 �Jj � .i. L

lM�t�d@� de Baratas'

BARAM.ORTE

Ve-nde se Uma Bomba de Pis
tão com motor eletrlco AEO,
canns, etc.
Informações Alameda Rio

Branca N. 26.

Vende-se um motor eletrico

"Singer", novo, Informações
com a redação deste jornaL

PRECISA-SE: um empre-gado
para aeettar e entregar mer-
cadorias.. .

UmA moca para as ecção de
fazendas; que possua boa pra.
tlca..

.

Casa WILLY SlEVERT
I�&ftB��a��a��EEW�83ffiffix�'Í��m����
,

�--... .,�=i'.··-ot-"� .._+-��*'._,;-. o��+-ô�.- ..--:t:.:..,_.'-:-'�:-'• ...,..;...

Vénde�8e uma maquina
d,e eserever </CONTINEN·
'TAL" carro- 38 cm.ue Madeiras nara todos os fins . Uma "IDEAL" carro co-l

.. Telefona: 1248 mum em ótimo estado.
Tratar na Rua Bom

tiro N. 19

Procura-se um carpinteiro de
CRl'fOÇ.a que queira t'C8.ba!h.ar
por couta. proprii't. JnJe �Ilclal
". Inlormações ferrana J.

Olinger - Alameda Rio Brancc

--:-:.,
< '

�. ., �....

Procura-se uma empl'fgadaRe� I domestic.� .I.nÍorma�.ões _comesta· gerLllcm.
'. .'

.... ".

�
.

I·
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"Saiu Cinza"
,

. ,!'
" Um ti!me para. aqueles que ap.recianl �r.n ottmo �spetauul(l! ..

Uma comediu como somente ()s"tais" poderiam Jazer! Oenàrlos maravllhosôs de Parls � 'I'ahlti! Romance compJe:
· Tudo ° que existe de born e gostoso, aparece em core GARGALHAR A MAIS NAD PODER! xo e interessante! Argumenfo südaojoso n'um infel'prHtação'
naturals nesta COH1Hlla tipu 400 fi sorebrs! .. -Urn Iilrne IDO ,

No p{·ogr. Fínul O$. n:lod,{':ruísgjma serie �
.,.

magistral.,
proaento troptcal todo repleto de impllgaveis maluquicest .

" HUin Wisfow na patrulha guarda CustaU' Partes Pro iécnicolar e dlaíugus CID português!
.

No Progr:' Fox J':rI.lal.... 13 mais doia otlmos cümPlem��t(l
.. �.!l,' lem d�l

.. joru.UIEI e desenhes I �s 4.;10: �Jaté.il 3,00 - 1/2 eM, 2,()O - Bé'.}eão 2,00 e

Platéa 3,'uO - J/2 e M. 2,00 .Balcâo ],uO -o 1}2 e M; },50. . Platéa 2.00 -- 1/2 e Mlht�re8 1,00 - Balcão 1,00 a noite: Fíatéa numerada 4,00

�---'- ���__
'

__ �__,___

l1�iso a Petizada: 50J�O em cenhmario6 lhes dará direito a entrada graUs às �h_o_ras._.._� ,_�
_

PaginaS

Sabadc as 8, horas

Sabado as 8 horas IMARY MARTIN .- DrCK POWELL - BETTY HUTTON
.'

no filme todo em TECHNICOLAR:

'Domingo as�:2 horas
STA� LAUREL - OLIVER - HARDY, os Inogualavets

"GORDO E MAGRO" em

Caçadora de Marido

Uni ,num grande ho

. \r
•

4(� �
. ,�.'

o ',' d··' 'c
.

",'"
'

.' I .

•.
.� IGuarani x Carlos Renan!, numal

.

Lazila reaparecerá .. ;aquI e alias e s� JogarSltID I .

.

' '

. MI :I
- I C:lffiO é do pleno conh_ecimentq ,de (Gd�B;.? en 'Il'-whra-

a, ultl!$Om'8 1)' ·�S8t·lda da cRrl�m� i aDURa naDe ueSnerl13 emoçao e Ido L.aZI�8 eM8.
Vã Masta,10 11.?S gra�

..
Hdos

..a.�:.�id. IJ.
fi

'

..
�ma;,

na ' II li ,(; lI·' U
_-, ,�

..
p
'. I cont!J8'sao. Agora, st'guodo aeCiBFtiço!::9 do g'llroto cUdl�bra·

. .

d' t' R II
.

e�I§����s ft ft. Brus.n"ue d.'OUfr.' nossa FBl
..
,ortagtHll,

..ele,) .integr._<Há. n� V.fetio. �ü.. �mRn�ã.
e· 'II

II ��t\1u. U �, ..' I li equip:3 ti:tular) aurnetlt8.l.'.H!O aS5Hü. maIs, o p.odedv,aa DIlU'
e ,II III

,

Em Oilibus e8peci�1 s��ui:á an18_Dhã para, a , prosi_)N::,-1 na falallg.t,1 "alyi D..tgra". ' .'

.

'.
'

...
"

CHíUdo de llrusque, onde ali, dH�putara um "match 1 tlUllstO', '---;-�.:.
---- '-.- ,

Com o jogo realizado domingo ultimo no apf3zivel 80 com o categoriza.do conjunto do Carlos Renaux, segundo
bairro d€ l\<btador, mUlliclpio de Rio dtl Sul. entre as equf..; Colocado na tab,�la do ca,IllJHwoF10 da Liga Esportiva, do

pes p.iÍucipais {! Breu 1dnrins do Duque de Cr.xi8.5 e S. E. Vale dI) liBjhy, a rcpreseJJt�ção @ó Guanu.tí FureMI ClUu8,
R. Stilt� Graude, �el'mi�ol.! u segundo turno do, CtWJp"u?ato intensificandQ o Ínlsrcambio espo�'Hvo existente entre os

prom,:,vHl0 pel1i Llga R108uleose de Deportos, N!tanno amda clubes de nossa cidade e d8qu�Ja eDcantadora cidade.
o Gampeonato pendente fis.decisão que é&sa verJlu a dar. Amanhã, ftill.lte ao quadro que por três vezes CODB.e.

o momentoso cas? que' rOl o recurso du S, E. R. �a!t� I cutiv8S sagrou SG campeão da ASVI, o te[!lli presidido pelo
Grande� (} qU;ll na!) se cDnfvrr�ou com o fBE:uHufÍo oflcun I ctinamíco desportista lleínt.ldo Pfi!l,u, fará !ma primeira exi'
da partida frente ao Ccnca!Jrti!a em dúta de 25 do mes p., bição raquela cIdade, estando d}�pügto a trazer cousigo
passartt'. " "." vitoria iãenlica ás que trouxe o Otimpico quando p'ela dis-

_OQ,ill o brilante iriunlü 9-ue conquistou domi[l�o, movi, puta 90 campeonato estadual, di�n!e do mesmo _adverS3fiO.,
�tlmalldo o IDli'ca1or por CInCO vez.os pUi' um}�, t:s rapa' ,E um emb,lte que esta pree;ndendo a ntene.ao do des-

,�."- '"i
zlada do Duq�e .aailaram o sau "ultimo. compron IS90 d!i I portistas 'brusquenses que anseiam, aUgurando o triunfo da

I!i tempor!1�a•.eXlbmdo um alto padrã'j de Jogo, onde li t?cm-l i'ieu clube, enquanto os sportumep blumanauenses coubece·

?8, � {llC,lpima e"a vpnlsde �e, v�acer, 08 ?otOCUf.üID. no dores do,alto poderio da equipe pe ltoups\-a-Norte lhes
· t�Velave.l posto de lIdeI' da .aoela e de candidatos mdlscu' j demonstram a simpatia COUJ qJ.:w recebernm a noticia desEa
tidos para o campeollato de 44. t'xcursão.

:O 188, P?f sua Ye�, perd�u a unica chance d,e candi- .

Os "rans" do esporie-rei em Brusque tlguardam com Idatar-se ao titulo mi�xlmo, POH� li goleada de dOIl:llngo, ten a:1ciedade invulur fi exibição t1úiQllt!raninãü' só por cer

do se pi.'ssente � "pe-�lúrrnancf>" vclfíHcada qur.urlo do jogo um ótimo conjunto e integrado por (�lementos de projt'ção
com () CO_HCOrC1n, velG qubraf o mito de que se cercara como, RUíli, Lueio, N-eh:;ooj Correia. KlHzke e outros, como

dBB'da�mtao..,. ,lambem em conhecer o quadro que conseguiu nesse

O Duque feZ fi melhor partJ;fa deseje o se aparüclmcnlíf cerfame da LBD ofereceu rnn;ior restEtencia tiO llder invic- ._._._._•.-_._"�+:-._,,

na vida esportlva do Estado. E, lllipodo fiO seu credenciado tO, ou st'ja () Paimeiras ESDort6 Clube. I8dvt!'rslmrio do revf'Z de . Cii]CU tepto ti um, tornou uma
.

. . flfti in t'"nono
a

flicrença e in-rencibilidnde do seu esquadâ.). qlle não te-re·o ··.n.�!'In.d·a Baile' d·.e'.. Ga'la· .d,e· h8·I'�e'. li
'. blJÃllu . ih ü . o

baixos netse prelio. A hogeneidade 9 o dos seus compo 91 uea v iii _

�$!49 Ui r me

nitutee dEram míHgf!m a apresentação de um futebol elas· ...
.

.' .' ji
.

Slrvil'lls de nrinleira
SlCO. e VIstoSO.

.

Conforme vem sendo fartamente anunciado pela. imo
" 't -t'

O Is;'!, tambe'm rn�;' fi que poude. Disputüu de pl'icipio prensu e radjo !oc,al, terá IO�flr hojé à D0,ite, nos ampltJs I ordem,
aü fim com ardor. e chegou a fiizer algumns demonstrar;ões salões da S. D. M. Carlos Gomes, o grn01!060 e esperado I Avenida Rio Bran'

de qualidades. 9 seu.,. p.anto alto residi} no zagu�í�o dir?ito: oaile de gala do Oreml0 Esportivo QIimpiolJ, em regusijo
I

co, liO· 2 (entre Ri·
Os tento� �o .)uqu� l.uram marc?dofi na .Sf'gmnLo ornem.

ao j�pu vjgNlsÍmo quinto aniversario de fiua existencia pro
úckbusch e o Oo,r'

I C�JllÇO 1, Pltmo 1, Mandl.cO €. O UlliCO' (Hmqmstadü peru "lsa" ,r cu<
�

h 'nras!!: ." '. reio).

"

11 fOI !?at'.c_ad·(} l')fJ[, Secura, .'

1'0 . "

,

1 ap�I'!lIJessa !inda noitada. d!lDSantc reinB no saiu da A tratar ()Õm

�ererlU a partlti? o Sr.
_ J.ucy FliJza Ltma q�e teve uma "amHis. "alvi rubra" um desuaado interesse e por certo re, A. LUb,o\V

otHtlO atuaçaa. ATlas, a dlClpllua dos. bandos lItigaetes não· ·t· "':l 1>" 'Ih· t.'
. .. ','

d � ! I �
-

'S
.

f
,.

d
V€S lfi:t ue rI an lSIDO. .

· eu raza-o li qua quer rec ama ...ao e 8· . ViU !lenHa a li sua' As dsnsas Berão credenciadas por dois. exceles jazz, '

,. ,',

ferei 8,
DO

.
CORRESPONDENTE ou seJam:. i(FuHíões" e "G8reia", sendo o prime.iro de Ita- .-..- .....+-.-�-.-.7.-::--�

j&i e o ultimo ce Bhimeusu .

Desusado interesse pelo sensacional prelio que sera realizado amanhã á tarde no estadia.
da Alameda Rio Branco - Cerca-se de entusiasmo enorme á exibição do União, cujo quadro>
resistiu bem ao Olímpico e reune possibilidades de fazer ainda melhor contra o Palmeiras

.
,

..
.

1
.

Com a cancretlznçâo de uma pelEja prossrguirá amanhã! afunde zazuelro Pedrtnho um medío cavador de começo Plau para a aza.medlo direita e Be.rgo, seu 'excelente. go.

o campeonato pr<:movido pela Liga Blumenauense de Des �o Iltn e ;ma v�ngUc.rda ligeira .e finito pertgosa, onde leíro, cederá s(>� lügS.f a. TVUC�), um ,elemento 9�e vel? se.

portes. Essa pelBJli que mares a tubela, sarã travada entre Werner seu comandante, com o apoio de Pav30 e Reine, impondo nQ� tremas; [usttticando assim !J prestJglQ . que, gi)�

3� turmas d? Palmeiras, local e União, da locnlldade de poderá causar paníco "na retaguárd:i dos camlsna verdes. za am Pônfft Gros;l:. C_Qffi.O o melhor gr<IBiro .daquela .

cir!â-

Ttmbo e teta por loca! o gramada da Alameua Rio Bf;:WCO.!. Quanto an esuuadrão da jt\qúeta verde e braneo, pi- de parauaeuse. TU10 índíca também que fi dHoeçã:o' tecnica ,

:
Enquaute uns ?fJifJ,8ID nun�, triunfo Iaeil do 'fa.lvi.vo.r�e>J, zs ndo o g�amydo o-o dla 23 da 'Jú'lho. peis. nlílma v�z! Irca Ido "8Iyi-:€'rde" !�)Cluirâ na me�a f]in:,Ha.o Itm�gn(��" Z:ez!o·.

dlant� da sua camp,u:ha br
.. lIh,auto n�8se campeooa:o, OUll'OS I? a�1 '1 UiH, dumonetrou ostenta

-:

r onma forma funca e lho, pOIS )4 terrnlnnu o seu estaglo
.. Zt!Zln.hO .e ativo, e b.umacredítam que o U1i1�O pOdara multo hem, trantormar os tecuica. '. I ootrolador do c[lroçO, . . . >:" .•.•.

planos de Cllpper, . locando o Olímpico em primeiro lugar
.

Podemcs adiautar aos fioS80S leHol'�s, quase com Enfim, todo. indica que o €mh�te de amanhã será

pois C� mo e do dominio publico, o "8IvÍ·esmeraldiao· esta 86 absoluta cortezn, que o Pali:n('ir8s�ptlf'jllfB iHr:8Vbil modrftca renhindo e aos (}for�lJerá. momeuWs de sensação, •. pois os

um ponto �e vantagem sobre o seu vdh:o e ferrenho rival. d», isto é. Darniuha seu di:xarn!co'medio'{3-8querdo, que se rapazes de Tlmbó vem diapoatos li errar.ear dois '''pontin,
A pOleJIl em apreço está em .condições de arrastrr á encontra adoentado. cederá seu pasto li Herbert) passando hOB" do Ihlar.

.

praea de esportes da Alameda RiO Branco, uma numeres»

aseístencta, devido as ultimes exibições do "onze tlmoõen
se que neste certame tem cumortdu ótimas "performsnces'
e que dia â dia mais vem Ilrmando o seu conjunto.

O empale due Q União regts.rou freüle ao entusiasma

"11111do time do Aimoré e aíem da derrota apertada na luta
travada contra o Ollmptco, tuj') resultado [lnal f(ii de 1 x 0,
atestam muito bem que domingo o União poderá suroeeu.

der 08
.1 periquitosH, mesmu estl:l'rl atul.indo

-

em' seus domi
n�� IO União pude se orgulhar de contar com uma EioEda
defesa, onde se destoc�m elementos da quilate di3 Curi) um
goleiro que 'Vfftl atuando de ,forma brilhant{', Braga um

•

___ . ...-.,1 ......,. ..

Direção
".

de -IVELASIO ·VIEIRA
._";'.",.."z:=_- _

x .8.· D .. ·R.. UnIãO
•

Preliminar ,ás 13 30 ;.

. .,
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I ,f/Juizo de direito da rcmltiE'�Sõcial�pan"18 . RermO Cimarea deBlumenau ;b"""", �,�:i'II J U Edital de Praça Aniversarlos
BIUMENAll o Doutor Oscar Leitão, Juiz

.

doe Díreíto da Comarca de Blume
nau, Estado de Santa Catarina}

Senhores Adotlislas: .
'..'
'. ., .' " H d 'na forma da lei, etc...

Cllmp�kd') 'dH}osições legais e estatutanas, te-nos .o praze� de vos flpresen�ar o :esu. fi Ú
FAZ SABER aos queo prese!'! ..

das nossos ciJeréi<ófs rcalisadas no, decorrer do ano social encerrado a 30 ,da mes 9.e lunh� ul
te edital de praça, com: o pJ)3.�o,

ti!TlO, CÚt1s!��ilte ti? H!.\lanç!) Geral e da conta de Lucres e Perdas, 1�cumel1tos es�es ra aprovados de dez dias, virem ou dele !not'i.
ptlo Cousclho F;::;cal.

_

. '. '.

�
... _

.

r
- da tiverem, que no dia' vinte e.

Como Dodc!3 ver ificar, os resultados colhidos no exerçrcrn !mdo sal> bastante ,sat�s atorios, tres (23) de Agosto corrente, ás
e t:sperand, l' f-tl::::11 3proya?os o balançoe demais confas,.nos;.,C?10CamOs ao VOSSO inteiro dispor dez (10) horas; á porta' p;rLl1ci:::
para quaisquer cstl�KéC1men!Os .de que porventura necessttardes pal do edifício do fôro, nesta cH..

Blurnenau em 8 de Julho di 1944 'dade, o porteãro dos a'U(litório�,
ou quem suas vezes fizer, levará
a publico pregão de venda e ar";

rematação a quem mais dér 'e

maior lance oferecer, além do
St:U valor uominal - TRINTA
E NOVE (39) ações preferenciais,
nominativas, int-egralizadas, da
EMPREZA FORÇA E LUZ SAN�
TA CATARINA S. A., com séde
nesta cidade, sob numeres UM'
a TRINTA E NOVE (1 a 39) do
valor nomínal de UM MIL CRU",
ZEIROS (Cf. s LOoo;OO) cada;

2.637.246,0( uma, e as 39, "10 valor de TRJN.,
TA E NOVE MIL CRUZEIROSi'
(Cr. $ 39.000,00) co-iforme Cau
tela Numero UM, referc1"1t-e ás;
mesmas ações, títulos estes ner- Ite'1cent,es 8.0 espólio doe RODOL
FO KUENDIG, e que stO�;iDdi-' "

5.089A76,3� dos a requerímeuto elo testamen. Comunicamos aos Srs, UESO dados que as mesas para o

teiro do finado R,odolfo Kündig

I
"BAILE DE GALA») que o Gre mio Esportivo Olímpico fará rea-

.,{. ,

e. in_:'enlariante de s�us b;3I1S. E' lisar na ��i1e de 12 do corrente �os salões da sociedade, podem
! '�'� :" '-rl 3.39J.055,2( SJ,. n<.O houver lanço Igual 'Ou su- sel' adqumdas com o sr. Frede nCD Kretzschmar.

;' " r._ [�.if.·.;:,'i.f"".;;�,,� .�.�� JJU,:; PCdrior ao valor estinlad?, P&\J..- ,
A Dirr;foria,

\,.�: .... -- � ,.. .�,
. .3 � � oe er-sl�-á veinda p·elo lnaior pr:e a.!:Ió a az��

memxlf!2Wi1 C! �

co oferecido, de oonf-brmidllde
com o § 10 dD art. 704, ,do Ootl.

.

de Proc. CIvil. E para que ch-e�
gue ao cQnhecim3nt::> d'2 todos,
ma'J,dou passar o pr.esente que
se!'á afixado ;'10 lugar do CDstU,.

.me e publicado na impl'?nsa na

forma da IICi. Dado 'e passado
(lesta citla'cle de Blumcnau', aos

dez de Agosto de mil ::l')Veoentos
-e quar'en1a � quatro. Eu, Ft'edc:"

. rico Kilia'n. :escrivãD :,) -es-Cir"2vi,
Blumenau, em: 10 de Agosto d,,�
1944. (Assi.nado) Oscar Leitã:o.
Juiz de Dipeito. - (Sobre uma

-estamgíllla es:�dual d,�
,'U3,' : .•'-.-+�.'-'.-'''-.-'6-.-. X ..-'-.-�-:of-·,,--.-.?-�,-���

çr. $i �,OO, mGlls a Taxa cru \Saude
de $ 1,nO, devidam?ilte inutili"'lzadas). CERTIFICO qu� está con- PRECiSa SE
fOntlie {om o \original que foi aifiL,

..
-

2.133,113.90 xaclJ Gesta data no logar d,o CO�J� ferreiros e Caldelreir,os"", . = ... fume, do qll:e dou fé .

_I121.q·68.±&2 Bllirnenau, fim 10 de Agosto Oficinas da fiscalisacão do Porto de IlajalI. ,...., .. -' .:} de 1944.
. � .

.

O Escrivã:Q: Fndedco' Ki!t?n. •

,

r ,__+-,_,-,-+-.-+-Jli-_'
x0:-+- _ .�.-.-.-.,-+-.-. x�_'-:-,,--.-,,-._'-.--

;. Industria
_

Textil Companhia Bering I
frignr7;r=

Assembléia geral ordinaria Das M antei08S a fina f lôr
la. Convocação

RELATOR.I0 DA. DlRETORIA

Roberto Orossernbacher
Ingo Herlng
Victor Ho ing
fdix Hering

Díretor+G ercnte
Direlor-> Industrial
Diretor- Industrial
Diretor -Tndustria!

....
-

. - . -.

;J �." "' �'.., -F� �., � • ! '

Balanço elmenads' em 30. de Junhu de 1944

III V O

IMOBILISADO.
Terrenos Construção
Vila Opêrarla

.

HeHoreslamscto L' •

s
:

i.
, I

-Ó, �
2.207.554,10
351.cOO,Oo
78,691.9.0
lU

.", '

;

�
,

,
,

ESTAVE
, '

•

i ; "" :

Eletricas 4.968366,70
70553,40
49.405,00
1.151.20

.
'.

Maq.uinas e Instalações
Moveis e Ulenslllos
Veículos e Semoventes
-Úiversas Contas

'

. �'�.!

DISPONIVEL :

Caixa e Bancos -.1;
.

l'
•

R-EALlSAVEL A CURTO E LONOO PRASO.

Titulos rI Receber
Duplicatas a Recebar

.

Contas Correntes Garantídas
Contas Oorrentes Simples
Participações Diversas
Obrigações de GUErra
Ap.lices N\unícipaís '.

Materia PI ima
Mercadorias em vias de fabrieação
Idem prontas
Almoxarifado

801.1)85,10
:1·5HUl40,20
t85.280,00
304,Ó91,80
5!)0.00000
206.127,30
44 ·900/'0

1.674.760,30
1.4[5153,20
827.049.50

1.020.956.60
...."." ++

TRANSITORIO�:
Diversas CoÍlfas

DE COMPNESAÇÁO:
TituLas DepositadQs
Titulos Caucionados
Títulos em Cobrança
Hipotecas � ..

._ 1 l-

, .
.

.- ;- -',

200.000.00
;160,000.DO
1.613.113,90
160.00000

....SlIiiE:3 !iD

'I
.

" ,

J �.

PISSIVO
NÃO EXIOIVEL'

.

:,���
10.000.000,00,
3.300.000;00
1.909.720,00
2 299.585,20
200.000.00 '

79·252,60
232,390.40

__,..""..in� AWUJ25

-- i

;.

C�pitaI
Fundo para aumento do capital
Fundo de reserVa
Fundo 'de Depreciações
fundo para devedores duvidosos
fundo Vila Operaria
.Lucros smpensos

EXiGIVEL A CURTO E LONGO PRASO .

::-'-::upiicatas a pagar
Contas Correntes
Instituição Hermann Hering
Administração e Oram. empregados
Contas de exetcido a liquidar
Diversas contas
Dividendos não procurados
Dividendos;

106484.50
241,098, to
149:393}70

e operados 1.274.768,00
2.43.112,80
23.765,10
18.0Do,00

L800000,00
�� :;:!3;a::::lON�;o,

. ;;'.-

,r.

DE COMPENSACÃC:
Instituição Hermann Hering
Caução da Diretoria
'Valores em cobrança
Valores hipotecados

.·�;_.-.:·�_·.��2·.r ._;�,-

200.000,000
160,000,00

1.613.113,90
160 aOOinO

_".---_

Demóns{raçào da Conta 'lucros e perdas :::.::.
f DEBITO

Lucro bmto
Renda -de

_ tit1ilos .'� t� �I�--j
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Alugueis cobrados�, �,,·ü
.

Juros diversos ,i:

Receitas diversas'·
.

Diversas despe$.;:ls de fabricação, cor�issões
de venda e outras
Ordenados, sàlarios, gratificaçoes.e percentagens
Donativos e caridade

. Impostos' diversos
Contribuições para fundos de previdencÍa social
Seguros oontra fogo e acidentes
Jtlstituiçã9 Hermann Hering
Fundq de depreciações
fundo pata devedores duvidosos
Fundo de reserva •

Fundo. pára aumento do capital
Lucros suspensos
Dividendos 18 %·
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Fazem anos hoje:
A Bura. D. Clara Silveira.
O Snr. Hans Baumgarten..
O S11r. José Ferreira Silvá Fo.

O Snr. Alfredo Isíord.
O menino Gílberto, filho do

·Snr. Estánislau Vieira.
O Snr. Artur Hardt, resident-e

em Indall.
Snra. D. Clara Yoppe.
Fazem anos domingo:
A Snra. D, Olga. Puhlmann-
O Snr. Estaníslau Vieira filho.
O [ovem wolfgang Knoch.
Fazem anos segunda-,kira:
A Snra. D. lsolde Isíord, espo

sa do Snr. Alfredo Isíord.
A Snra, D. Elsa Borba Puetter,

esposa do Snr. Walter Puetter.
A Snra. Nilda Nacimento.
Aniversaria-se segunda-k ira a

Snra, D. Elza Oste, distinta cs�

posa CoO sr. Beynaído Oste, nos o

assinante residente nesta cida..

de. As muitas fêlicitaçõ2s que
por certo receberá, prazeí: 'osh':..j
mente juntamos as nossas.
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Sociedade "CARLOS GOMES"

A data de ontem assinalou aí
passagem natalícia do nosso prc-i
zado amigo Dr. Adolfo Hilde
brand, muito competente -engI2�
nhelro e técnico da Empreza ;lnol.
dustríal Garcia S. A.
Juntamos os j1(!;5S0S parabéns

aos que S. S. recebeu pelo 'feliz,

BINCO DO BRASil
Garteira de Exportação e Importação

\,-j,',1 ' i', i 1

Chamaillos a atel1çR-o elos in tei'ess:1dos na importação dos

produtos de ,,,ferro .:! 'a�o>, d.;:) origem dos Estados U!!lid�;s e do

CU!ladá, .pal'a o avis'D que, a r2S peito, foi. publicada eo DIARIO

OFICIAL DO ESTADO de 4 do enrrente á pagina 5.

BANCO DO BRASIL - B!menau

H6rmes B�echele - Gerente in.terinQ
Andl'ê Sada � OJutador interino

Convidtlmos os Sora. acionistas desta Companhia
J!lfa ü Assembléia Geral Ordinal'ia., a relllisa r se na séde sú·
cial, á rUa Floriano Pei,xoto D. 1990. nesta cidade, no dia 2
.le setembro proximo viGdouro, ás 14 horas, para delibera·
rem sobre ti seguinte

Ordem do dia:
f o. - Exame, discussão b aprovaçãs do Balanço!

canta de LUfOS e perdas, Relatorio da Diretoria e Parecer
do CODSilhH Fiscal;

20. - Eleição da Diretoria para o trienio 1944 1.947
30· Eleiçãtl do Conselho Fiscal pua o ano social

tº4A 1945;
40. - ASSUll·foB diversos de interessa Bocia},

Bulmenuu, 9 de Agosto de 1944

Industria TlXtif Companhia Iiering
Roberto Orossernbacher - Diretor·gerente
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1.823727, lO
4.72g.g05,70

60.464,70
1.757.152,80
136.723,70
204.365,50
lõ5,832.00
449.92470
56. i 19,30
259720;00

1.603.690,40
232.390.40

� 1.800.000,OJ ,

13:268�916.3õ
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'-'i-3-'2-6863õ Os livros.e as contas da sociedade -. "lndu?rria Textil Companhia Hering" - se encon-.
1 BIumennu' 3 de'u �
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! 9J" iram em p�rfelta ordem, expressando o Inventario, Balanço e Lucros e Perdas, bem como o
.

.� \ -' \". R"'-bel'too. O' foOssenb1 nh o de Dl�4� .

O � t
'; .. : Relatario da j)jiefuria, referentes aoO exercido findo, a situação real da firma. pelo que são de

Diletores Industriais'; lngo Rering .:_C �itor H��i;�: _:,e�eli:x; Herin ; parecer que todos o� atos devem ser aprovados pela Assembléia Geral OrGinaria, que será,
. Bruno Koschel - Guarda Livrps (Reg. DEC N. 18.042) g!,. convocada para tal· fIm. ;, ,;

- •• ,
• ,.' l t I Blumenau. 8 de Julho de 1944.

Leopoido Colin Victor, Dee ke
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Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

Manduco - começa a circular no B81Igue,
aliviandQ 08 acessos e os alaques da asma

ou bronquite. Em pouco tempo é p'oBsivel
dormir bem, respirandO line e !amlmente.
Mendaco alivia-o, meBmo que o mal seja

. antigo, porque dissolve e remove. o mucus

que' obstrúo as vias respiralorias, minando
a sua energia, :.&rruinando sua saúde. Ia..

zendo-o se n t i f�e prematuramente velbo.
Mandeico tem tido tanto êxito que' se ofe
rece com a garantia de dar ao paciente
respiração Ih'! e e facil "apidllrneI\te e com

pleto alivio do sofrimento da a8lI1a em pOU.
CDS dias. Peça Mandaco. boje mesmo. em

qualquer farml!cia. A nOSGa garantia. é a
';ua maior proteçãv. "�
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! ' P.ARECJl�R DO CONSELHO FISCAL

João SchwucboW'
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