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Ir
. Santiago de Chile, 23 (At P,) tida do Chile, para transmirlr *** '.;� � -

tras se acham' detidas en� suas primeiro' pelos Estados Unidos e
- O governo anuncia que foram ao Reich, íníormações pelo 'ra- Santiago do Chile, 23 (A\ P.) resldencias, Segundo informa o depois pelo proprio Chíl«, des-
detidos 14 membros da rede de dio, 'Trata-se de .6 al-emãe�, 5 - Todos os implicados nó caso Díretor do Departamento de In- cobrindo-se então as emissoras
�spionagem, organizada pela Em chilenos, 2 paraguaios e '1 po:b� de esoíouazem confessaram; formações do Chile, foram inter- secretas,

'��ixada Alemã antes 'da 'sua par- nez, Alé;m;.d�s 14 bpessoas, varias ou- ceptadas mensagens clantesunas, �: *** b�. ;
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Niponica
Um ioplco do orgão da fa�ange

I Delellção De r,1edil13 Ia 801lvla
La Paz, 23 (A. '.P:l - O :sr. grande numero de semitas com dos por participarem ativamente

Monroe, alto funcionário do .go- passaportes talsos, con/orma HCU� de ações politicas contrárias ao
vemo boliviano, declarou que a sação íeita pela Camara .dos Dê- regime atual. Informou aiuda'que
detenção de Eduardo Diez �de putados, Repeliu a ailrmacãn .de será emitido um comunicado ·oH
M-edina, deveu-se a motivos :P'J'- que Medina esteja afastado da

cíal, para impedir que Eduardo
"Iítícos, acrescentando que resp Oi1�

politica. Disse que Carlos -Diez
d� Medina e Fernando Déf.- de Díez de Medina Invoque o di,

dera as acusações que .Ihc 13&0

I Medina, respectivamente irmfo e reíto de asilo em embaixada e3�

ft;Jtas de ter 'ÍntmQuzido no paíz filho de Eduardo, Ioram 'confina- trangeíra.
�-�---+-.-.-+-�-��+-�-.-+_.$-+-:+�.-�-+-'i>-+-.-�!'3iI+-.-.-.-�-�-�..

Pedidos De HabeaSe;Corpus 'Sé ruin�s �estarão de
Rio, - Ao Supremo Tribunal' tido de lhe ser fornecído um 'üer� Krnnn ..Rog

Militar, Ernesto Zamaréla, cída, tífícaríu de reservista com o que Londres, 23 (A. P.) -I A D.' N.,
dão brasileiro por titulo ctecb{-- deverá reíutegra-.sa na cáte- B. anunciou que a turma' de de-

ratórío e antigo professor pci. dra do colegto cuiabano de onde, molíção nazista não deixará ne

blico em Mato Grosso, .acaba de
fôra exonerado justam:�í1te pur \lhul1l edificio em pé em Krivoi�
não satisfaz·�r a condição !de re� Rpg, a :hão s;o;r ruinas de nenhum
stfvista, indispel1savel em qual� valor milii!11' para as tropas
quer função. russas.

Argel, 23 (A. P.) '-i Não obs
tante nO\'QS contra ataques 'nal
zistas que segundo às ultimas in

formações estão concentradas por
gigantesca força couraçada par,'!
uma terceira acometida contí
nuam as forças norte-amerícauas
firmemente em suas posições na

cabeça de ponte de ' Anzlo.
***

Argel, 23 (A. P.)'- Protegidas
pelas más condições armosferí
cas, que impedem 'plena ação
das armas angto.norte-ameríca
nas, especialmente a aviação, ;as
forças alemãs continuam inves
tindo repetidamente contra as po
síções .liadas, ao mesmo tempo
que deslocam pod'erosas formar
ções de tanques "2\trapas dê cho

que para posições Íavorav2is, de
ondB pretendam cleSferil' um ata-

que ger 'I I. 'Du::ls acomeüdas nazis
t,lS contra as linhas norte-ama
rícmas ao oeste ele Cisterna, 'fu
ram anuladas após breve ,,1lÚIS,

.Madrid, 23 (A. P.) I-'�'O dlarío I

«Arriba», orgão da Falange, pu
blicou o primeiro 'artigo ;(10 cri
tira aos [aponeses, A 'crítlca tem'

bas� nos despachos de 'do3':; elo

coneute de Buenos Aires, \s'egmi
do os quais os 'japo,l1'Cses, nas

imp€trar ordem de hat>eas..fo6i1�

. _�s em seu pnoprio .favor, no seu

- hBm #&!iW' =

NUPliERO :US

IBémi� nMO i�laiJi�1alVel
b�mba§Jtt§ehi da

i'UenUUãll1
Londres, 23 (A. P.) - Falando

na Camara dos Comuns .o 10 mi
nístro .Winston Churchíll anun

dou que a avíaçãn .aliarln está
bombardeando a Alemanha com

uma 'intensidade muito além de

qualquer oouza já feita .ou imagi-
nada.

._

-----

intensa lufa, quando a artilharia
britaníra pelo segundo día'conse
secutlvo dispersou Ul11:1 concen

trtçã» inimiga 11!) setor de Aprl
!iíJ.

Filipinas, têm: perseguido os que
falam o idioma espanhole: o \cle�
roo Diz o «Arriba» .que a impren
sa €spaühoLl expressa a' sua

completa surpresa por mais essa

atituch dos !niponicos, dizen'dO',
que a Espanha considera seria:�
mente a situaçãp.

rei renl s aí
dos

0��"+�H'&:.+����':::��•.••�.�.-��
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(I Distintivo
soldados

dos
do

Criado II Dire§
..

-

lerio para o Parm
lido Republic2.s

no ,faeis

de

Madrid, 23 (A. P.) (= 'Segundo
informações de Roma, 'Mussu�
lini aoeitou um projeto :pwiposfa:.
pelo Secretario do PartiC:o :.Repu,�

'.

blicai10 Facísta, criando para o

mesmo um: :novo Diretorio,linte
grada por 17 membros i entre os

quais devem figurar Dielegados
Pronunciais, Pre\,identes de va

riJs agremiações nacionais. As
reuniões de tal Dipetori.:), 'pas�
saram a ser assistidas ,P2ÍOS M�...

uistros do Int,=ri:Jr, da :De'íe'Zí1: oe

Comunicação � Cultura Popular.
bem como pelos Chef.es ;das Rê

partições Adn}in istrativas do

.

Gov'el'no.
.

pre
Rio, - As fautoridades \ tra- de parte doe alguns .-'mlpregadd;- Bntrasse em contato (com as ri,! 159 da Coord'2nação Zla Iv[o:·

balhistas tiveram' a 'informa'dão 1''2S, um· moviment'o no fsentido autoridades competentes, as bilizaç2'o Eco;;ol11Í'=a.
de qUJc algltns lproprietarios de ele fugir ao cumprimento �-da lei, quais certamente fariam, ca'" Confirmando plenamente o

restaurantes, hoteis e estabele� 'Orientados pelo sindicato ,de mo sempre ü"em_ Jeito. á devida ponto d-e vist::r do tlire1::)l' dío
cimentos congeneres estava:,'11 'ma classe, que distribuiu !Circulares justiça_; Sei'viço de Estatistica:e �Pr2.�
jorando os d,es'1:ol1loS ';de Seus em- a seus associados, ,isto té, os em- Assim, co:nünuou o sr. 'Frall- videncia do Trabalha, acaba ide
proegados refer,entes a ·âlimenta... pregadores, aconselhando a ma- ça Filho, o .Si.ldicato didg.itt- receber um oficio cio sr. 'Artur
ção, para burlar 'os decretos que joração do ':;quantum» 'referente se ao ministro do' TrabalhD e ao N�iva, em 'nome· do 'coorctimado'r,
estaheleceram o aurneato :'cle .sa� a alimentação que fOrneC!.fUll 'a coordenador da Mobilisação Eco- ministro Joào Alberto, esciar��
{ario's'. seus empregados. Essa 'majorm- comica, expondo a situaçüo. c2nclo que o aumenta �dos cita�
Ouvido a respeito o sr; Luiz ção modificaria o val::lr Ida c:ota O ministro Marcondes �Filho dos c1eswotos contraria a :proibi,-

França Filho, presidente do !Sin- de alimentação de 100 \para 196 encaminhou o assunto p. -ex� çt:o ela portaria 159 da Coord;�\1:1

dicat? dos E�npregél,?o� no (CO",

I. cruzeiros, prejudicando de�se mo me do Serviço de estatistica e Ç&O, pois o fornecimento de utilií.
merCiO Hotêl�lfo e Smlllares Ifez, do os empregados, que 'assirr\, Previdencia do Trabalh:J, orgão dades pelo emppôgador equivale
como repr()sentant,e da clasE'e, :'2S- ao contrario de aumento, iteriam en{:arregado da fiscalização 'das a uma v'ença mediante :a d'edu:- I
tas éleclarações: a diminuição dos salarios. leis sobre os saiarios 'e ;) SiNt ção (:0 res.pectivG custo lfeita nos I«Qmmdo foi tlecretado o ;au� Varias rec13macões foram ell# diretor Costa Mira'lda, manifes- salarIos dos empregados.
mento de séllariD dos 'trabalhe./" tão recebidas pel� nosso ;Si!�di... taudo-se a respeito, (l,eclarou qu:: Assim, a majoração dos ._aln�
dor'Os,

.

a classe de �empregacbs cato, que, como sempre, laca'n- Ilão em pernlitida a adoção cla- elidos descontos equivalerLa _ao
em hoteis e simiLares :fOl tamt selholl seus associados .a 'ma�l� quel::t medida por parte· dos men aumento do preço daquelas uti
bem beneficiada com .0 'hum5i� ter-se em atitu.de pacifica, 'cunr- ciollados empregajo[,(�s, pela sim- 'lidades, inclusive a alimentaçãO,
l1itario ato do ,presidente. IG)e!- prindo çom os s�us

.

d'everes até p.lf's l'azao. de qt�e villha �ontra-I '2m flagrante desn:�speito ao dis�
tulio Vargas. Houve, entretanto, qu-e a dire�oria :do Sind'i,cato nar oos dISposlt1VOS ,da porta- posto na portaria ,-eu), questão .

o aiteir

Corpo tlpedim
cionário

Rio, - o distintivo 'a ser tlsa�
do p�los oficíab e praças da For
ca ExpediciolElria Brasileira ique
foi criado por n,cente clecr.etrJ do�
President:; da Republica, em face
d� um::r expOsição dB motivas
nesse sentido apres2ntáda pelo;
ministrú ela Guerra, [em as SS�

guinti's c3.rateristicas:
Escuc;o de vereIe 'ôliva, escuro,

com a palavra Brasil -em! letras
brancas. Wmensões do escudo,:.
0,60 ms. de largura, por 0,70 ms.

de altura. Dimensões das letras:
0,015 m. de altura ou seja igual
a 1/� da .largura do escudo.

foi baleado o carnaval mais desaninlado que o carioca
presenciou

�

IS
2[8[) quilometras
terrUgrio russo

. -
.

-

Estopida cena de sanglle
da loria

v�rifica-se semprê p'ela m:2;.ws
uma traj€oi::; de SLlngue, .�st;:_, ano

não h1)Vê nada I,':}J'2cido com

is::o; íodJS OOS ,,1'\lOS·') [Jl1SlP

mo Ü� belJiJ]S uura,1t3 éJ3 tr2S

dias de carnaval, correspondia
ao qw� se vende .dur�ult�\ tres'
'111ez'2s, este ano :) ,consumo foi

quasi. normal. E assim, pod're·se
dizer qUê eSS2 consumo Joi qlF.l�
si nulo. Verificaram-se tl"�S ,aci
denies, llDi3 tudo sem as Guate-'

risticas ela grande mDvi1112ilta

ção qW3 Sê YE'rificl ,ns tr�s di3.s

dedicados li:JS festejos dê ,Mo
mO, Foi conta s:' y"� o Car�1avai
!lnis fraco jónE11s verificado ,nes

ta Ctlpita!.
S�·····o···�·��···�···e

'i33 aparelhos abatidos
Londres, 23 (A. P.) - A avia

ção norte-americana destruiu ')11-
tmll durante as suas operaçõ,es
133 aparoelhos de caças g,erma�[li-

Rio, 23 (A. N.) - O ical�1aval d'2ste dcsaninlo do carnaval ,ca-/deste a'no nesta capital foi Q rioc� são os �€guinte.s: ,Tod>Js Os

mais' desanimado de tuda a vida anos o numero de aCldent�s sobe
popular carioca. Os sint:nnas a mais de mil, este ano não che�
mais evidentes � signifí\:at,iv.os garam a 'dllZ�i1t9s; todos,'Üs anos

�-�._��<l>-+-1b:-.-.•.-+-. x Il'-�-.+-.-.•--.-:+._:._:+:-:�-+
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Congratulações

rilh�il'.)S russos envio'-vos em no�
m8 e de todas ias tropas 40 exer�

cito aliado e aviação brítanica,
sjnlx�ras felicitaçÕo2s pelos 3Xit03

que teem cOroado vossas ,esbr

ços. Enviamos mais .os ·llOSSOS
SLnC€rOS votos ,exitos ainda; 2m

vista da brnhant� c rapdi:1. d�5-

truição total do l1{)SSO inimigo
corrlUIP.

··na· fllitt
jovem Luiz Poly, moço de re

conhecido tom genlo niquela
nm, quando. oeste, pi"h ,madruga
da, acompanha.rJo de um ,amigo,
José Vinoti, dirigia-se para ,ca-;a.
Segundo apuramos não havia

mOlivo algum qu:; explicasse _es

tB atitude hostil do ·crimtnoso>
Luiz Poly, foi alvejado ,pDr Um

tiro que o ati'lgiu ,na coxa direi
ta, dderminanc;o um ferimento
sem .nenhuma gravidad� im:::dia
ta. O iCrinünoso foi ,d��tido na ma.

·uhã de hontem pelas ,autmidades
policiais.

.

Causou profU'nda indigl1�lÇão
lt1a manhã: d<,; hontem, ,entre ·os

moradDres da rua dá,GbriJ., po·
puloso centro opemriD fi') ,bairro
dEl Gan:;ia, ü estupido atelltado

.

sofJ:ido por Luiz PoIy, ,eximi!). e
pacato gaiteiro que animava mo

vimentado si'trau dansant� no .,sa
lã:o pfiffer..
Após mTI incidente durante a.

noite entre Antonio Lemois e o·
proprietario do salão, o .priIDci':'
tO ficou de tocaia,na beira da es"

trada, á sombra de umas bannn2d.-
""fas, alvejando estupidamente o

Loadres, 23 (A. P.)- Os che
f;:s do Estado J\1ai,Or �das forças
britmúcl'ls r�meteram' a seguinte
mensagem ao Marechal Voh)si-
10'\7, Chefe do Estado Maior do
E'{':'fcit'n Russ'o; "No dÚl126, ani
versario do Ex'encito Rú'�o, el1:"

vhur.os ç. Vossa Exda. 'e por
vosso mt{!rmedio a ,tojos "os ofi,
di'.is, sOlda,dos e forças ,de guer":

•.-.:-+�.-.-:+:-.-..-�-. X��+:-'.�-.--.-.-.-+-.

El.H,��.:."']l>�+=of.,+:••:+:t:�·.$.�:.:e O S.f�•.•.t;_�"_._._�_4t:.._�)�;.��_��+...:+e

; c·
'..

.... Prefiram·
.

a F�il'Ínha. ' Fabricada
.., �.?EIRO pelo - :níOINHO .JOINVII.JI..JE --

i.l•••�_.·'.._.�y!i�...._•.+�,H�t'+:t:G) x ®:9_��'§..�*I+-D�+I��•.����Ofe 1:0s.

E}aJ��S$�Vll n;§$�BUado de 3
mêses de c@mbaie

LO;lclres, 23 (A. P.) :._ A radio
emissora de Moscou anunciou ,a

3rt. ord.�m do di:l do Marechal
Stalii1, r;�ferindo ..Be aos 3 m�s.es
da campanha de invem'o, ern qU:3
as forças alemãs foram expul.,
sas apmximadamente de 200 mil
quilon12tros quadradas d;n terri�
torio russa.

-S:-·-·�"'·-.--<t-.-9�-.�-.:

Es

Estocolmo, .23 (A. P.) - IA.
esquadra russa 'est�, em aç�í:6 lKi5
aguas das ilhas Aambnd contra

ml1 çomboio. ·pa.zista.Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



eee.

":71 '."JJ!UI t'L "'�_PJI·.k_ \
.

� i, la ibM-r
242-44

'! !J . [ k�:! EU !�

Exportadora·. .
de

BLUMENAU

I Assembleia Geral Ordinária
.

.
. ... � São convidados os srs. acionistas da Exportadora de

Diretoria , j�:1ergICOS esforços. A espectaiiva de negoclOs pa�a o ano d� 19�4 �Mfideire_s S[A .. Blumcnau, á comparecerem á· Assembléia
'.

. �. boa,. colaborand? � soc2edade com. a. s/prod�çao a'p:rfelço�C!a, Geral Ordinaría a realizar-se no dia 24 de l\lar�o de 194,4,
........•Srinh.ftr.ms fi ",,',lfU"'" I!

..

e maxima para a sahsfaçao das necessldades industrlaís patrias. ás 10 horas da manhã, no escritório da séde, sita li Tra-
/.,

"'!iii V "li", M'4a�vl!l!l$)laS"

\
Blumenau, 28 de Janeiro de 1944 vessa Pernambuco, sja., para deliberarem sobre a seguinte

Pelhs numeres, do Balanço e Lançamentos de Lucros Bz:
. OselÍr Schrappe Sobro - Diretor-Presidente Crd6Elll do Dia

qJ<>r:rt<lC! eonstatatll'se perfeitamente os resultados do exercício de Francisco Hoette - Diretor-Oomerclal 1.0 Aprovação do Balanço e Contas do exereíeío de
",.,�-,,,..... ,-,, para. ° que a diretoria empregou os seus mais vivos e Paul Hõmke - Diretor 'I'ecnico 1943, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Diretoria.
..

20. Eleição da Diretoria para o biênio de 1944146.

Balanço Geral Encerrado em Dezembro de 1943 I 30t· Elelção dos �e:nbdrOS19�o4 Conselho Fiscal e seus

supien as para o exerercio e '±.

40. Assuntos diversos de interesse social.

Aj .. Ive .". Pas,sivo AVISO
Não Exigível Acham-se á disposição dos srs. Aeíontstas, no eserl-

. tório da. Sociedade, os documentos de que trata 9 artigo-Capital por ações 550.000,00 99, do decretoIeí n. 2.627, de 26·9-}940.Fundo de Reserva 657.284,17 Blumenau. em 1i de Fevereiro de 1�44.
Arnortisações de Pedras 12.671,on WALTER PR�BST" "Tipos .. 10.397,00 Diretor-Presidente" I' Maquinismo 141.232,50 0

:: :: :�if'1e JI��c�IiOS :Hii:� U12.�74,27

•

n�G;rBiôrlânE8tã·düardênBinm6nãiimHe
Exigível á Curto e Longo Prazo

3.700,90 C/Correntes: Credores 406.997,13
Titulas a Pagar I 29.852,50

625.780,30 625.780,30 Titulas Descontados �39.559,oo
Dividendo 84.770,00 561.178.63

De Compensação
-=�=-

Caução da Diretoria 30.000,00
Titulos em Caução 322.44U,10 352.446.10

ráfica Catarinense .
A. Madeiras

20.fS71 ,DO'
20·397,00
44.322,50
389.937,00
8.906,60

151.199,50
23.800,00 659·433,60

EDITAL3.700,90

o Escri'Vão
SILVIO C. CABRAL

�-••:+��..+�.T'-"'.����.�"�""�.0 o® ++�+:.�+=�·O�.�.���+:+�.-+=f:'Oln;a

Industrias da Pácula Companhia Loranz
Blumenau

Convocação para Assemblea Geral Ordinária
São convidados os 5ms. Acionistas desta Soeiedade

Anonima, para comparecer a

Assembléa Geral Ordinaria
f a realizar se no dia 3 de março proxtmo, ás 14 heras, na

I séde social, a Rua São Paulo, s/n - ttoupavs Seca-Blume

I nau, a-Ilm-de tomarem conhecimento da seguinte:
I Ordem. do Dia

Imposto sobre Industriá e Prefissões

30.000,00 I�. 352.446,10
fi 2.326.599.0� I

De ordem do Sr. Coletor Estadual, faço publíeo para
conhecimento dos interessados que durante o serrente

.

mes procede-se nesta Coletoria Estadual a cobrança do imo
posto acima mencionado, relativo ao r: semestre do eor
aente ano.

Os contribuintes que não satisfazerem o pagamento de
suas quotas no corrente mes, poderão faze-lo no mos de
Mar�o com a multa de .

200/0.
.

- findo esse prazo será iniciada a cobrança executiva.
Coletoria Estadual de Blumenau, em l' da ievel'eiro

de 1944.

362.005,10
311.663,90
11.569,10
��

685.238,10

Demonstração da Conta "Lucros & Perdas" -em

31 de Dezembro de 1943.
Débito Cré$lifo

.. ' l'oreetífagem da Diretoria
Gratificações
.Amortlsações de Pedras Lltogr.

'1 II Imóveis
" MaqUinismo
" Chapas de Zinco
" Moveis &' Utensilios
,) Tipos

erdenado s Oficina
�/Perdidas

'.>' \Despesas Gerais
. .Despáehos

. Impostos
Ordenados do Escritorio
Comissões

.

C/Abatimentos
Juros & Descontos
é/Papeis: material consumido

.

Tintas. Purp. e Vernizes, mato consumido
C/Oartolinas; J("

Materiais .Tecnícos, f.' "

Materiais Diversos, " :,

C/Reserva
C/Dividendo
CiVeÍCu!os

62.000.0€1
8.400,00
4.300�00
'{,500,00
51.295,50
2.200,00
6.600,00
3.700,00

16tj.o15J70
17.457,20
177;428,60
74.721,40
66.695,80
26.235,30
58.494,00
14'.141,30
42.888,13

635.638,90
216.067,60
71.843,30
31.527,20

I3,727,10
187.304,57 { Em obediência ao dísposto no artigo �9 do Decreto.

66'00o,o01
Lei Federal rr 2.627, de 26 de Setembro d� i94a, são eíen-

4.110.40 títícados os senhores acionistas que se acham á sua dispo.
Cr$ �6,292.oo Liquido ®ficina �� síção, na séde social, ii Alameda Duque de Caxias, U' 7,
�����==j déste, cidade de Blumenau, os seguíntea documentos reís-

OSCAR SCHRAPPE SOBRo � Dfretor Preslderite . FRANCISCO HOETTE -- Diretor Comercial rentes ao exerci cio. de 1943:
PAUL HOEMKE - Diretor Tecnico

.

MARIO RAZZINI - G. Livros. Reg. no D. E. C. sob No, 10.501 a) - Relatório da Diretoria;
. b) - Cõpla do Balanço e da Conta de Lucros e Pardas;

P ,,';'l do C' Ih .'p9. 1 I ceiro de 1943 e, fendo encontrado tudo na mais perfeita ordem, c) - !arecer do Co�selho Fiscal..
,

lU ecer O onse o. Isca. são de parecer que dito Balanço e demais contas mereçam a! ,L.lumeZ?-au, em ",3 de fever�n'o de 194J.
.

.

-

.

.

'

bl"
.'

d' á
-

. '(ass.) Gullnerrne Renaux --� Díretcr Presidente
.

. • .' , •
1 aprovaçao da asserne ela geral ar ln na.

.;
.

(

'1 (ass.) A.dúHo Sehmnlz - Diretor Viee.Presídente
Os membros d.o Cõn�eHlO FIscal da. Empresa <!ra!lca Ca- . Blumenau, 28, de Janfllo,.,de }944. (ass.) Gustavo Stamm _ Diretor Gerente 3vI

.' tarlnense S. A. 1 abmxo assinados, cumpnnd? su.a missao legal Max: Tavares � A
..
maral - UOI1::>el?e!ro ,*,�-':-�"""�-*-�-.-.-+-. o _ -.·-.-.-:f-..--:t-....,.�--t

e éstatutãría declaram que procederam o mmuclOSO exame do . Ourt Probst - Conselheiro .� .• - - - _. -" . -_. - -,

Ba!a;çó e d�mais documentos COnCeitiefIt�s_ a? _ exe!7icio Jinan•. __ , .. _ _ _ ... _

Bernardo _i:ieri�� .-::-:-. �:m��l�l�j!? -
. ea\! g ..10 AmAflcnnO S A

:® ..J>.J["���<f€4(.���,�����_.!W�+<-00\?}��••.•,.,,.4'�.�._..'Ji�j>9t4'��t'.".eO�•••+.+'f'::�••,•• �•• '$.<t-++�0O�!!.�of>��·�·.�!!!��.! I oU U 11. u a � LJ I 1:L
.

I L�om�_:_a-�eJ
Gomuramos l,{otores clé-

,.

�'l·í.�Q llDqdnR {1� nQO�Tli_;_. _,,_;f_j, . ),"j(" .... '\..-t"'- ... �_, !. ._, k',pJI"� "Y-l'

em bom estad.o. Oferta,s
i� (�()'l>n e 111,1 �xrS1lli'A"(ti ....;vL··'l··· J \,t.. III u:. v,-.<1.

Sclnnidt S/A.

1.0 - Discussão e votação do Relat31'io, Balanço e

Contas apresentadas pela Diretoria, bem corno do Parecer
do Conselho Fiscal;

2.0 - Eleição do Novo Conselho Fiscal;
3.0 - Assuntos diversos.

Blumeusu, em 18 de de fsvereil'o de 1944
(as.) FRITZ LORENZ Diretor Presidente SvI

�_.•:-:.�.-�-.-.-•.-+-. I) +-.-.-.-�+:-.-.�.:--.-�

I Empresa fOiça e Luz Santa Catarina U.
Aviso aos Acionistas

Vende-se um alambique para

122 latas ou sejam 396 litros.
E uma vaca leiteira. Tratar na
rua 15, 1502. . 5v2.
®.�-.....����.����.��(+$!f!III.q.�e
Desapareceu
Dia 15 do corrente deSR'

pareceu de casa um cacho
finho de COI' marrão com

"1!._._��_.a�imB���m����I���� sinal branco no peito e'na
ponta do rabo.

Gratmca�S13 a quem (} en

tregar ou informar seu para.
deiro na casa n' 7 da Alame·
da Rio Branco. Bvl

, €i .�:f:�.-+ft:•.•:·H>�-.��...-t:.-�:t.'e

EXTRAVIOU-SE

ORDEt1 DO DIA
l' Ex'tme, discussão e aprovação das contas da Di�e.

türia. relativas ao t'x�!'cicio de 1943, notadamente, rslatol'W,
balanço, conta de lucros € perdas, e plHecer do CODselho
Fiscal.

2' Eleicão do d�l('tor.gerenje c do diretor-tesoureiro,
para preenêhimento de vagas €xistení:eB.

�. Eleição do Conselho Fiscal pai'B o exerckio de 1944
4� Sngestõês de interesse fjQcial.

BlUIDelJaU, 19 de fovereiro de 1944
SlfViços de primeira JOHN L. FHESHE]!

ordem Diretor·Presidente
Avenida Rio Bl'an· •.;;_,.-�-g:-:4>:-:+"-.�*-�-� o ·f--:�-.•�.-':�-:.���-:+:�.
co, no. 2 (entr{1 Ki·

1- BAR
A MORmT"lEeekbuBch e o Cor- 1:1.

reio).

I

��r.����� I· mATADOR DE BARATAS
,

l:--:+:-�--_":-:+:-:.�7'"�:";"J€_".�-+ BARkMORTE
"''''',';';. "

ATENÇÃO

l\teJ"cado de Aufomoveis
Assernbleia Geral Ordinária
I" ��i'iivC�l!l(ã@

Sáo cünvocado� 08 senhores aciou}slas da sociedade
anônima acima designada, para a assembléia geral.ordi.
nária, que deverá realizar se na 2éde social. à rua 15 de
novembro fi' 487, desla cicl1de, ás 14 horas do dia IS de
março do corrente ano, afim de deliherarem sabre a

seguinte

Anunciem neste diario.

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

amavam o perigo e viviam para o amor ! }..

�- Proa ao Perigo, é um filme que satisfará o mais exigentes espectador, pois 0 um filme

maravilhoso,' eenaríos encantadores e de um' desénroíar 'repleto de aventuras, romance a amor ! -" No programa, Paramount Jornal, com as ulimas
-

"

EN T A 8� D .tA li:: Plaiéa Cr$ 2,00 -=o B@lilcã@ Cr�� 1 !!f@@
mJ!li�9�B!m!ii��Im�!8��'���m�lmi�'�,�.-�·�·���'\'S"*'1il{jjiW����'S.;%'R'�;,iAAiiY,.itl.'i''-'Z§�;;íJÃftg;yr�{i��1'§Ili'-���i//r:�',�,����m�:;m�[fi'11

de enredo

noticias (lo Dia

ar

EXPEDIENTE

Brosl! e:-
10

j

Dr. �chmes Balsini
Diretcr-Responsavel
nr. AUoi'!SO Billsini'
Diretor-Propríetarío

,'R!m ti de fevereiro, 7

Feito com materia prima selecionada, con

tem assucares completamente af"isimila.veis e

vita.minas. De gosto agrad�lvel, pôde ser co
ruído eOTIl pão nu e01110 ::;obl'OmeS:1.

"SOCIEDADE MãLTEifiA L'mA". São l?�n!�o,-Repre3i.:rl!tant� em
,

BLUMimAU: Sr. COSTA. MOURA�Ciibra Pilstnl, 139

Brevemente A Venda Nos Príncípaís EMPORlOS

- - 'e FARMAcIAS da CiDADE --,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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·1· de 1944 I Í����=�':�l:��p=�e:��l�!l���!�J
�

-

1
_.......""""'........,..""""""""""""-""""".... f! VENDAS a longo p::8.Z0 a preços ao ALCANCE �IApenas tres divisões foram l&u.çadas na dÓ\iP;��d��q��f;: ��;�� f� ele TODOS. �i

res cívís, prestaram valiosos g H·
.. -

d SI·
. servieos oomo observadores í: :)

lnvasao e a orno da artilharia. �� Peçam demonstraçao sem compromisso �
5' <_ Uma completa 0001'-

t=
.

.�2' A artllharla americana danação deve ser mantida :
- a -

:

foi particularmente eficiente entre as forças de terra, mar :.J -

Dg�.n..�dn.cím..,.··�.n. e f"'lik �
3 - Os tanques e as armas e ar para .se obter exíto nu- H 060 ir':l. U�UU��Ia:::''W � I 1i�OS :$

anti-tanque americanos. se ma campanha militar. Nen- f: �I
revelaram maís eficientes do numa dessas armas deve f= Curitiba B LU M E N A li Joinvil!e:l
q�e seu,s, símllates g_e�r�anlco� o��rar. }solad<a.me�t�� _ _ _ _ f� RUA 15 DE NOVEMBRO. 681 iié)�._..,+��._._._ _....t••_.�+-.-._�._+€lO @�_._t_.A._�§_+_iilU_�..�� .. t�.Gl •••••••••••••••••• 0 0 ·..... . 0 0......

.

C r o n i c a S o c- f-- <; O�Ch;b;�N��tic;�AT;;i�
assinalou mais um marco

sua gloriosa

.

o ministro do T..rabaIho as- ..•.

sínou ato, punindo' alemão
nazista inimigo do Brasíl:

. "Victor Probsf:e Cia.
Pedíadô lhe sàja Jacultado
resciridir,>de acôrdo com o

· decr�JQJél n.· 4.638, o con

trato: detrabalho com Erhard
St8nza� ..•...:c- rrata-ee de em

pregi:{d{) alemão que não se

l'ádl�'Í)il �m nosso pais e que,
· segundo Informam as autori
dades responsáveis pela Se.. Washington, irovereiro (In
g'Ui'ança< Politica e Social no ter-Amertcana) - Apenas tres
�gttid� de Santa Catarina, divisões do Quinto Exercito
"foi preso por exercer atíví- Americano menos de 50.000
(l�pes contrárias á seguran- homens, foram empregadas
ça nacíonal. Por sssea motí. na invasão de Salermo,

.

o prl
JOs, deüro o pedido dê res- metro passo para captuea de
eísão do contrato de traba. Nápoles, contra as torças 8-

lho. com Erhard Btanza, nQS Iemãs poderosamente íntrín
,

termos do decreto-lei n. 4.Q38, cheiradas, que desde ha V8, •
. ,de 31r8.43, devendo a em- rias semanas Ele: preparara.,

,Pl'ês� comprovar, .
dentrode para o assalto. foi o que re-

30 dias, o cumprimento do velou, recentemente o quar-
· disposto .,no artigo 6.0 do re- tel-general do General Dwight
��rido di.plo�a legal".'

. D. Eisenhower.
�.*.�<...§_.��,.��..�.�.i"*��:t. Em contraste, a Invasão da

Siciliá foi realizada com

!'S.eJe.é.:"... ões do 160.000 homens, tt'snspot'tados
.� em mais de 3.000 mivias. Es-

.'Readers Dígest' ��n���: N��t�;�ss�omcalib��OE' 'nos grato suuncíar o 1.400 veículos e 600 tanques:recebtmento da nova edição A informação oficial reveda.' conhecida revista "SELE. la que os desembarques emÇÕ�S DO READER'S DI, Salerno foram realizados porGEST", edícão esta remetida uma divisão americana e duas
pelo seu representante ex- brítãnlcas. Anteriormente o
elusívo no Brasil, sr. Feraan. Oitavo Exercito Britani�o
do Chínagtía, com escritórios empregando pouco mais d�
á Rua do·· Rosário, 55 - A uma divisão brHanica e ea
RiO'de Janeiro. - . nadense, desembarcara no
Esse. número,' aliás como calcanhar da bota Italiana a

. selIlprê, enfeixa artigos e 3 de setembro, tendo já avan
notas de excelencia iocou- çado 55 milhas na ocasiãO
testBvet historias empolgan. em que o General Marktes e ideias admiraveis sô'!:>re Clark desembarcou com o

�r��, politica, literatura, re� Quinto Exercito em Salerno.
hgmo, etc. colocando o lei- Em virtude da campanha". tor 8() par dos acontecimen· da Haiia ter assumido tim rit
tos mais notaveis ocorridos mo rapido após a vitoria na
no mundo, através uma se- Sici!ia, apenas tres divis&es
leção de mais de 50f) reviso podiam ser colocadas a dis
tas e jornais. posição do general Clark pa.
"'7,-'.:-�-�-.i€-+:--:+�..-:..-:� ra os desemnarques iniciais
FuncÍonamento de Oa- em Salerno. Alem disso, nem
sas Oomer@iais aos Do-

todos os elementos dessas
tres dfvisões podiam desem,

mingos barcar de uma só vez.

.. '. Rio, 17 - O Departamento Dois dias depois, embora o

·

c das Municipalidadbs do Es. general Clark procurasse a-

tado de São Paulo apresen- vançar o :mais rapidamente
tou ao .ministro do Trabalho possivel, ° Quinto Exercito
um antecpyojeto de daJreto- não estava ainda operando
lei, permitindo o funciona" com mais do que os homems
mento dos estabelecimentos desembarcados inicialmente.
comerciais,8os dominaDa fe- Entretanto, os alemães trou'

·

rifHios e dias santos de guar- xeram reforços e começaram
< d�, �esde que neles exerçam

um ataque blindado em grano
. ativIdades unicamente o s

de escala. Mas o Quinto Exer-
respectivos proprietarios. cito permaneceu firme a, com aplaudiu com intusiasmo a arte de Déa Orcioli porque rseou'

'1' Ad' heceu nela uma artista de real "Talar.
'

Despachando o processo,
o !lUXl 10 1..10 po erw aereo y

o ministro aprovou o pare- aliado, obrigou os alemães a E a nossa plateia sabe distinauir, a arte amadurecida na
.

d' alma de uma artista.
'"

cer a respeito emitido pela recuaremna Ireção de Na-
Comissão Permanente de Le� poles. N_ão é preCiso aqui fazermos referencia sobre o valor e a

gislação do Trabalho, o qua.l Eis as dedUções baseadas hone�tldade da arte d�sta gloria brasileira do teclado, ela tem

declara que já está em vias nas observações feitas na recebIdo dentro do P!llZ e no exterios as elogiosas referencias

àe solução legislativa a ques- frente de luta por oliciais como D.or ex�mplo �ls�e Armando RevelIa em Montevidéo quan

tão em debate. britanicos e americanos: do OUV!U Dea Orcloh. Tres mulheres foram verdadeiramente
.

1 - A ÍnIantaria ainda é a gra�d�s pianistas, S;lara Shumann; Thereza Carrei1no e Dia
e�•.:t'::'�.�.I+.::t:.tI•.=t�._+I.�.S "rainha das oatalhils'" < mas qrclOll, as .duas ultn�as eu conheci, e, para Satisfação dos que

os soldados devem estar em aInda aprecIam a musICa na verdadeira concepção da arte ai'l1da
otimas condições físicas e vive na sua pujante mocidade Déa Orcioli.

'

serem homens l1e iniciativa. Como vemos, hospedámos hoje esta eXfraordinaria pianista
que anteS .de deixar o Brasil para a r6alização de sua grande��oomm�mmm� tur�e, ��10 trazemos a exepcional op.orfunidade de podermos.

Atencão' .

.

OUVI Ia ainda uma vez, o que com sallsfação iremos fazer sexta
.. feira no Teatro Carlos Gomes.

Anunciem: neste diario. . De Blumenim Déa Orcio1i segue para Joil1ville e dep�is
����mm� para São Paulo, de ond� então irá para Montevidw.

"--.-.-.-.�-.-.;;s.-�-.• O +-.-.:-.-�-:..-.;;s+:-:+-. o .-+-.•-.-�-:-.-."'c-.-,-.:.-.

IAdvertidos os habitan·
tes de CherburgoELLIN6ER & elAs

� ..

'.

.. c �O Mõ,êõS�da
.

A�mêi Dissolvido
lR4pidomente
vi! ataques desesperadores e violentos da

!lsma e bronquite envenenam o organismo,
minam a ·energia. arruinam a saúde e de
b'llitam o coração, Em 3 minutos, Mendoc",
nova.· fórmula médica, começa a circular

.,',no· sangue, dominando rapidamente os ata·
:', ,.:< . ques. Desde o primeiro dia começa a desa·
",�. '. parecer a dificuldade em respirar e valia

... , ":'é':.:,., ..,0 san!> reparador. Tudo.o que se faz ne

<cj'···, :.< :cessarlo é . tomar 2 pasttlhas de Mendato
,{,::�y: cb

. refeições' e ficará completamente ]i\:re
::.::c< ': da .

asma ou bronquite. A ação é mUIto
.>.:<:", 1'!ll11da"'mesmo que se trute de casos rebelo
<··,:r •.< de� e... antigos. Mendac<) tem tido tanto
. '/>::' < êXito" .qlle.· .se. oferece ·com a garantia de

.•� •.0,0 .paciente respiração livre e fueil 1<11'

· .•.', PtdlllJlente ." e "compieto alivio do sOlrimento
.•..da.'··llSl)ia ". em·· poucos dias. Peça Nlend,,"o,

JlOJ(l .mtie,s�.o,.. em .. qU!llquel' farmácia.. A nossa

:l�aran fi, .�. a sua malor proteção. 4;.-

M;eR�a <A ft. ÃCIII'IJ com

, ... :a� .. ... V' a CIsma.

EN

Sexta feira dia 25 as 20,,50 heres
Dês Orcíoíl, a gigantesca interprete de Chopin se apresen

tará ao fino e culto povo de Blumenau pela segunda vez com
um programa. novo, grandioso, tão cheio de responsabilidades
que somente artistas de fama mundial são capazes de enfrentar.

A culta platéia desta ten a em setembro proximo passado

DE'A ORCIOLI

Rua 15 da Novembro, 588 - FONE, 1201
-----_

Maior sortimento em:

Perfumarias, Especialidades fal'maceuticas,
Drogas e Produtos Ohimícos.

!.ASORATORIO DE ANALISES

Londres, 23 (A. P.) - -A radio
emissora de Vichy controlada pc
los alemães, advertiu os habj�
tantes de Cherburgo na .costa
franoeza de invasão, Orücnand'Oi
que abandonassem suas casas,
caso as suas presenças naquelé\
destrito nào sejam estritamente n�

cessarias.

Lavandosse com

"Vir m
o' sabão

Es ialie
�.��Ã��:RCfAt
::[SP.ECIAUDADE

CIA. V/ElIEl INDUSTRIAL 'JOINVILH

lconomisa ..se tempo e dinheiro

',

�

em

existencia
Nota retumbante, foi sem du- pandeiro, brincaram até altas .ho

vida alguma, o baile carnavales- ras da madrugada,
cp: 'levado a efeito pela sinrpatj- Marcou assim a veterana asso
ca e veterana sociedade .'.clube cíação, mais um marco .glorioso
Nautico America», em a 'noite de nos anaes dê sua .brilhante tra-
�& {leste. [ectoría, ';

Já ás -prímeíras horas .da uoíte, Justo, mui justo é .destacar-se
cániio 'salão super lotado, grande a brilhante ação dos atuaes di
massa popular, divertia-se, dan- rigcntes que, ímpedíranr a .entra
çando, uns, pulando outros, tudo da de elementos indesejáveis �1()

,d'entrOl 'da maior ordem :e res- recinjo. Essa medida louvavet
peito. <

mente simpatica, vzem dar a muf
Pessoas de todas âs .classes SO� querida sociedade, mais força

ciaís, moços � velhos, cantando deante Os seus inum:eros ,asso�

aJs�larchrl1has o. 'sambas ,cama\�.a� dados, que tranquilos, pOderB.Q
lesem;, esqueceram-se por algw- se di\'ertir com suas respectiva&

!.
ma'si horas da ':<vida .ap�l'tn:dEP e familias, sem estarem sugeitos 85

cairam' :\1a pagod'Oim, <C0111 di- moleCilclas e actos que oem' po·
riheiro e' f,S'2:m dinh::jro,

.

todos cleriam deprimir a fUll.ção ,a1tü�

bl'incara,m. 1e divertiram-'s'e a \va'� 11:1en1-8 recreativa dessa util en�

ler. tldade.'.

Muitb co;ntrihuiu pam o fO!r� I
.

Aos digllos clirig.entes, do.Clu�
mÍdav�j s'uc'esso, o excelenre .Jaz� be Nautico AmerÍCa, p.:.::rmitido
Garcia qU2 excedeu a todas as nos s-eja, nesfá· modesta ,nofa;
�xpectativ.as, louvar a digna àção de expurgo,
Rko'g 'e pobres, tristes e ma- e enC2ntiva-Ios para que contir

cambujo's', i/odos €mfitn entraram uuem sempre firmeS qU1e apoio
no cordão. não' faHará das familias dos' aSd
Cl'ianças de 15 a 70 <anos não sociados e mesmo da imprensa

puderam conter o frenesi CEtrlm- que fiel a sua ,missãQ, 'aqui 'está
valesco, e com fantasia e sem para alloiar e prestigiar ,as ·bô.as
fantasia, C0111 pand-eiro e ,sem' iniciativas, ainda mais quand�o

estas, venham 'em salvaguarda
0��._.��"'.':'.,:,,,:,._.�.�ü-��.'::.�.�r® do bom nome de Blumenau.

A' directoria do Nautieo Ame ...

rica, os :110SS0S sincer!d.s para;.:
benS.

Obrigadas
suir duas
ras

apos
bandei

nacionais
Servjç�§ da

RIO, 21 - O ministro Arte 6ràfica
do Trabalho assinou Ím

porta�te Portaria, resolven
do que todas aa entidades
sindicais, federações e con- A mais harateira do ramo.

federações, são obrigadas Impressos em alto relevo.
a possuir duas handeiras -Encadernações-
naCIOnais: uma1 destinada - Sacos de papel etc.-.-
ao hastfamento na sêde Serviços perfeitos
social e outra, para ser Telefone 1128
conduzida nos desfiles e Rna Amazonas, 72
solenidades ClVlCU5. PHILIPPS
.-�-:.: =.-�-.-+-<.:-�-� o

.-'-�-;"-:+:_:.-.-.a:.-�-'<$>�.�

(Em Geral)

I MEDEIR.OS

I11
FERMENTO DE ALTA QUALIDADE

á Para bôlos, doces, tortas e toda pastBlaria
teihIa",",,�Jiii&ii!&2mrrm - 2 Mt.�l

-

d "

(Marca Registrada)
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