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o lUto Comande Nazista �ã® e$c§�ule sua bMq{det�u;ão ante @ Itdmhulnte av�nco soviético .. Ais pertas de Kirslen
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140
milhas de Berlim, pn:'paran-\� culo natural nrientaí ou> QS so , admítlu que as forças' de ZUkiO'V� B:�lim. �:anto Moscou (Ol11Cl Ber� I

I
Moscou, 1 (A. P.) -- Aauncía- do �(>' PR"'! levar seus SOI�ad.üslvü.:.,tic.os .te,·ui que vencer para 8t� enrontram na parte oü:'atal)11m infQ�·�'n.aram que as v',:nguur- I

se qúe ás forças soviéticas dê
.,,� • LL

." _
" E das sovíetícas chegaram as pOl'm

, , SOlO!'''' a d efesa l}'l 1'"'' 'l,j"" ,,' l�I} a C�I,I 'ul "J"'I11", "O O,lpI' �""' noroeste (11" T: 1r,,1 p'- •
1 r' f'

,

tariqúes chegaram ao rio Ode!',' � s _.�, �� s ttc ,,[c_i C, c, i <c.Llt�;
•

c .cr ,_., "'.,e. u u_ ,<'v '" - - ,. - " ""'-"'i tas t;'é' nírsten, na con luencía 00

i num ponto distante entre 35 as corrente, que é o ultimo obstá, 1 O Alto Comando Alemão já ou seja a 43 milhas a leste de � Ode!' com o Watlü:,.

I -_����.._,
� '_,__�' � �� �_. ------�,---.�.---�.-.----------�--=-

arlo e a I

Ao fazer ésta comunicação,
querem os dirigentes da empre
za por ele fundada 'ô á qual não.
deu somente o vig'ôr de"sua in-,t':21igenci::l, do S3H esforco e d-e
sua deuicaç&o, mas tamcem ;���

rimu!o, exempto e itlSr:ÍiUt},o, pa- ,

ra que jamais deixasse de orizn- Ilar as atividades doe tojos (lnan ..
'

tos ,CO:lOS((� :raban1a�1, o seu 8..:1 .... 1
penar E'SpUl o publico, nocac I

das responsabilidades e solida"
ríedade no sentido de servil' não
apenas interesses pessoais, mas,

principalmente aqueles inh",r:�n,J
1 es ii coletivídade.
Assim, estamos certos de ,guc

'externando aqui o profundo pe
sar pela perda que acabamos ele
sofrer, rorrespondernos ao senti ...
mento de todos, dos menos ao

mais graduados, que trabalham
e trabalharão sempre o mais

para honrar a ll12ll1!o!rLl do ci"'i
dadão benemérito ''::' do chefe
clarividente que foi o CONSUL
CARLOS RENAUX.

A Diretoria da Fabrica de Te",

Icidos Carlos Renaux S. A. curn..

pre o doloroso dever de comu ..

nicar aos srs. acionistas) cola'...\
boradores e operários o faleci...
!112nfO de seu patrôno e íunda.,
dor, CONSUL CARLOS RE-,

NAUX, ocorrido nesta d,!ad?, ás
10,30 horas elo dia :38 do cor"

rente.

Brusque, 30 de Janeiro de 19,;t5
OHG R®mu�x
�arfos Ja&Ua R�IUml
Giijmmrm� RemmI

Diretores

fronteira Teulo-Belga

Is razões que defernd..

til
IIi

naram essa medida

"�E a
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Procura-s

Pelo presente Ilcam convidados os Senhores Aclonls-
.

• " I O ;' " átas desta Soeiedudf', para IZ Assemhléi« Gera rumans,
reatllzar-ae no di:.> 20 da Feve tetro do corrente ano, ílfl 9 1/2
horas, em urna das Balas de reuniões do Teatro Carlos
Gomes, á rua 15 de Noverubro U' LHH, ill'stH cldude, afim
de d{:\i{btr'lr�m sobre ti seguinte orrícm tio dia.

. .

10) - Aprovação de balançc e oontuadc exerelClO do

1944;
.

.

20). - Elelção p:ll'it I) C�!go do Diretor P1.'0sí.-lenle:
30) - Eleição d» Conselho Fis � f' I;
40) - Assuntos dê ü1tel:('sSG social;

Blumeuau. 15 de Juneirc de 1945:
A. M. C. da VEIGA -- Diretor Presidente
WALTER STRAUCH _.- Direto!' Ger'ente

�i'I íl�. � I) � ���T,J""r:) Consi'J'nações' .� h��.. �)$)' � a ®� a ����"7 _. Comissões
Conta Propric
� Arros _. Manteiga - Banha

.
lt1rllcadci como auxurar no rrstamenrc da Si.

IiI.iS., e

..u.ill.... l!l.l.'dicam,ent.o ti:"" O.'Ol.llil!:';Ç. a com. 9ue .1o medíee pode. ·C{)!1WI', hiCHiS as vezes que nv-r
de. prescrever um depuruíivú.
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- C<!JlEU eserit·i�'io no paiz e··,extell'ior -

�
! !MPOR.Tl'...CAO; Sgl chileno. ��nnliQ. S�da caustica. Co·' í
-:;I:

, ,
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_
fiemo o Cela nm. f

.�.!" EXPO!lTACAO: Em grande escalo Fios de AIgodÚ:,.) e' !
...' tecidos. �;

L DISTRIBUIDORES: De ampliadores "ESPRO" paro gaze· 11 getücs. Acessorios oarfl cutovrls e caml·· li!

� ahões de tcdos as marcos ti Hpos de caro i.
! eos americanos. Peças nacionaIs e ge- !
,t

.

nuincs.
.

. .J.;
i VOL. DA PA'fRlA,217S-Bd, Gt'll."ce:z -- Telegr. "Stangropp" " I
*, CURITIBA +-o - PARANfl. .,\,
� - +-,-lti---���:t -- ...-���-, ·:ti_;;.:t:O �� "".�'_..�.:".,�_._�.-+-, ",�=>".--.-�-t

lnternaclonal Representsções Ltda,
=-�

e Intfircambio Comercial Americanu Ltda.
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Ao que tudo indica, a partida AVAl x PALMEIRAS será transferida
novamente, devendo realizar-se dia 18 de Fevereiro.

..
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I

'!!':' ,..;:!10 "", \-';, fi_
�1,{peu;ãçOes ... ue§paCnO§

B%g�nh�5 dii1)� iálte$: �

com viagens regulares entre Itajaí -- Santos

Prudencia Capitalizaçao'
Ãtuortização de 31 de Janeiro de 1944

l P

U ti U

e será nrnntamente atendifltl

Equipamento moderno de alta precisão, técnico
, !01'HWdo e diplomado em SD.o Paulo
Ai�meda Rio �t>a�'i:eo�'10
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(;1 Ocupará o p0310 deix�do �Clt
Frei Gcntil o Rvmo. FrD Joa-

quím, sOlcerclote hastante coube

ciclo neste meio e que por sua

cultura ,� excelsa bondade co:' ..

o Imposto sobre fábricas de tintas
o presidente da Republíca

aprovou exposição de. motivos
do mt.iístro Marcondes Filho re

ferente a UI11 projeto de derrete
lei que concede isenção de ím...

posto de indústrias e profis ...

sões, pelo prazo de 5 <ÚlOS, a fi't..
mas ou empresas que montarem,
no território do Estado, até
19�16, fábricas de tintas a óleo,
goma-Jaca e vernizes isolantes,

As .amostras de tecido popular
Cornuntcam.nos por intermédio enviada para o exame da Co.

da Agencia Nacional: missão sem as marcações exigi.
«A Comissão Físcalízadora e das pela resolução n. 1:2, de! 17

Executiva do Convenín ·T'êXi�l. de dezembro de 1943 ':c; j}upiicJ�
i faz publico que nenhuma' amo3! da no «Diário Ofirínl» de 24
tra de tecido popular deve s'er! de dezembro de 1934.",
.®� ....�......... t>• ..,..��<§'�� .�.$_��t!la·� {>7.�"';j>.�9$ >ti ,; �<:i'� ;&.<:1 � i!><}·t.<t. � �

! Instituto .Médico Dr. CARVALliO !
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�, Metabolísmo basal - Bletrccardícgeaíta Labora- :� tório de Análises (eangue= íézes-c.uríne, etc.)I
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Cursos especialâzados SO�

bre Ajímentacão das Crian
cinhaa, Puericultura, Higie.
ne Infantil I Clínica Médica

Infantil, Tubercul-ose Infan
til e Doenças da Péle das
Crianças.
'fe§�fe� 11�1 tê 1099

Clínica especializ�da de Senhoras

(Perturbações meustruals, esterlllríade, alteracões S,�· :
XUílÍS. Incômodos da adolecêncía e da Jdarle critica, t.

inflamaçoE's genttaia, ete.) li;
?

Teleione. 1202 �Alameda Rio Branco, 3 -' '<llumemm

não deve faltar Bill casa alguma
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