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ocupaçao, a ungn8
Londres, 22 (A. Pv) - Despa

chos chegados nesta capital in
dicam que, rumares circulantes

nas capitais neutras, revelam

que as divisões das tropas 'na
zistas que capturaram os cen
tros estrategícos militares e da
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admlnistracão civil da Hungrja,
agiram com rapides e brutalida
de características dos alemães.

Os alemães movimentalu ..se para ocupar lambem
e Rumania

Londres, 22 (A. P.) - :As 'ulti
mas noticias procedentes dos
l-alcans, revelam que as tropas

nazistas controlaram ínteiramen-

a Buloaria
te a Hungria, estando emill1l()"rj.
monto para a ocupação militar
da Bulgária 8 Rumania.

Apenas. pequenos centros de resistencia
Lndres, 22 (A. P.) - ,Noticias .ocupaçto apoderaram-se de to-

aqui chegadas revelam que, ex� resístencia, as tropas alemães de dos os pontos necessaríos 'ãp;
ceptuando pequenos centros de completo domínio da Hungria.

Zurích, 22 (A. P.) - Segundo
informaçõ-es aqui chegadas, pro
'cedentes da Italía, está ímínente
a invasão ela Europa pelo MG�
díterraneo.

.

.

Reuniu ..se O Gabinete Bulgaro S·
- ,*-*.* .

.: Londres, 22 (A. P.) -;A radiá descutír as ex igencías alemãs pa Gran Bretanha e '03 Estados \.Unt..; I erao elos varlos
de Ancara �nunciOl� que o gabi,� ra o auxilio' �tivo da. Bulgaría dQ:' e es�,anco l:mpidas suas re- ,desembarques
nete búlgaro reumuse honrem; contra a Russ!a. A .Bulgaría en- Iaçõ=s diplomarícas com a Rus-
prolongando a sessão afim de contra-se em guerra contra a sia,

Reação dos hURgaros
Londres, 22-(AP)-Despachos aqui chegados anunciam que, toda a Hun

gria estd se levantando de armas na mão, para defender o seu, solo assaltado por
torças rumenas e qermemicas, depois que começou, a reação das forças armadas hun·
�7aras, 08 inuasores foram contidos e atualmente trava-se pesados combates em 'J11!llJi
f '(8 partes do paiz, principalmente nas fronteiras do sul,

Prisões e loais prisões!
. ..

Estocolmo, 22 (A·· P) - Budapest está em poder das tropas alemãs, segun�
do ;se informa nos' circulos hUl1gal'os locais, os nazistas prenderam mais de 600
errnuentes figuras da política hungara, por outro lado infc,rma-se que o almirante
Hmthy, regente da Hungri!:l, está preso no cast0Io de Koenigsoerg, na Prussia.

Silencio por parte de Berlim
Londres, 22 (A P) - Despachos aqui chegados, dizem que Berlim mantem

C'ompleto silencio, c",m respeito as noticias de que a Bulgaria e a: Rumania, fo-
nun in \'adidas pelas tropas naziEtas.

.

Ocupação da Rumania
Londres, 22 (A P) - Despachos de Ancara anunciam que varias divísõe;;;

de infantaria nazistas e 44 divisBes '(Ganzel''' atravessaram a Hungria para inva
dir a Rnmania. Acrescentam os referidos despachos que continuam a chegar in
;-istentes rumores de que as tropas germanicas marcbam pelo interior da Bulga
ria e da Rumania,
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Importação de material deslina� Considerada
. �e infe·

I
.

t'"
-

bl"'·
II II resse militar

filO as repar lçoes pu Icas CIVIS daR��p�b}��i���ino� :;�:!��:�
cünsiderando :d Companhia Fa.
:bril Brasileira dê Lonas, de in�
teresse militar.
9 �.(jJ.:fi +®

verno
britanico não foi

..

consultado
Londr'Cs, 22. (A. P'.\)· - '-o sr.

Antony Eden, declarDU hoje'na
Camara dos Comuns, que'o ;go
v�rno britanic:o não fOi consul�
tadu antkipadamente sobre o.X.e
conh�cimentn do governo do 'ma�

•.r<;chal Badogl1o, pela Russla.

Acresoentando qu,e Londres per�
guntará a Moscou porque isso

fora f0itO.

Rio, 21 (A. N.) - AIO Coman
dan1:f.! Mario Celestino, Pnesiden
t� da Comlissro da Marinha Mer�

cant,!;, o Chefe do- Servliçü de
Abast.eoimento da Coordenação
ECQl10mira enviou a seguint,e cal'

ta: l( Modo pronto oe eDiciente
rôl1l' que a Comíssãü da Marinha
MBrcante atendeu os p�didos do

Serviço de Abast>ecimentó, con�

corl'>:u d:ecisivamentle para ate
nuar a falta. d� gueneros ali

mr:;nticios no Rio <te Janeiro du�
rant� o p,eriodD em que o trafe�

gü na Serra do Mar est!ew� par�
cialm�nte interri))'n'pido. Os sim
pks fatPs de t-er-::m entrado nes

t.e potro oerca de 11 mil tonela
das d� generos alímcn�il[)ls e

de terem Siid'o efetuadas 14 rVia�
gens extroord,inarms durante {)

penodo de �6 dias de abstrução
do. tam�l numem 'Olito, 'evid<en�
dam ·os

.'

grandes serviços pres
tados pela Comissão da Marinha
Mercan�e que se. tornou asSlÍm
credora 'de apreço' da poplllação
do Rlio cl� Janeiro. Ao apresen
tar-lhe meus agradeainlentos,
aprove:ito o €l1sejo para reteirar
lhe os meus protestos de 1.11anor
estüna e consideração. Enmni do
Amaral').

Zurích, 22 (A. P.) - A invasão
de Europa inclui desembarques
em varias pontos, principalmente
no sul .da Franca. Segundo as

notícías corrente .aqui é de que o

•

e

ameaças"
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iab�la numerica de
i�n!clon[1rlos eit'iraliu ..

�1ertlfm@$
Rio, 22 (A. ,N.) - o Prt'siclell�

� da Republic-J. assinou decre
to·le[ alterand.o a tab€la numer
rica dos funcionarias Bxtranu,�
merados mensa listos, (;0 �e!'vi·

ço da Fas:'mla e da Aém;1aulica
e suprimin��9 a 1:abela .!1umerica.
dos funciOilalios extranumera
rios lTI:::nsalistas, do curso com

p18mentar da Escola Nacional de

Agronomia.

Inuncia
da Europ el
Mediterralu�o

Londres, 22 (A. P',) - A ex-

I
press: o «poderoras :'ormaçl'e3»
anuncia o comunicado sobre o

violento ataque de hoje sobre :a

I cidade de Berlim, indicando que
I apan ll.os qradrlmo.ores em nu

I mero de 500 á 650 .es.olta: os por
ptano ('.0 .General Eí.enhower e5·· i centenas de aviões de caca, sa

tã prestes ,.!l Sêr posto (� eX'3CUI" i brevoaram a capítal do lkich,
s2.o.. ! lançando provavelmente mais doe

._.-+_._._._ •.__�_.__� i 1.500 toneladas de Lomt.ae-

Projeto para nberia� I i3," ... ·n., ... 'l1.n��H .,,�'il' ....�9('@

ção da Franu;a ! �n li� �'r���4\s fi
') ,.

P) o
: W� 1.ii'd�Si�!!l �liiI uw� UI

Args l, �2 �P,.. "', -: s m;:;lTI- I
. '" "" =

�JT?� �ü p�s�.2n�.blea Con�ulH\'a,. �1D��lt.. �1��� �!aía�S.�nuciarao Ó3CUScO do projeto pa
. i�! lí! Ji �� [lU I'��� �

ra libertacê o da Franca, dieV-êuÓJ Moscou, 22 (A. P.) - A radio
discutir um elos planos que .Io- local citando um comunkado do
ram-Ihe submetárlo pelo Comité alto comando russo, anuncia que
de Litertaçf.o Franoeza. as tropas soviéticas avançaram

30 milhas no interior da íronteí-
+-+-+__,+-+-+-+-+-+-t x .-.-+-.-�-.-.�,,-.-'@> ra rumena, ultra�passando os

a
montes da Bessarab ia, apezar da
violenta resístencía oposta pe
las tropas inimigas.

Cresce assustadora
errupção do Vesuvio

Napoles,2'2 (A. P.) -�Nas fraI-1 a chuva ,d'C! f,:>g0, a Il]OpLilação
das do Vesuv;o torrente3 d� \la� , calota panelas de feno na ;S:a-
vas d�scem assustacIoramente, aa beça.

..

mentando na manhã de tú�'e,(se- ***
gindo de nova erupção alcan- Is lavas do Vesuvio
çando as primeiras casas ela ,ci
dade de Caregla, situada a imais
d,e 3 quilortletms do pico. \ A

,e_rupção oobrlu 'toda a ar€3 >2m Napd2s, ..;22 (A. P.) - �O dt's

to.
n�o d;e ·PO.mpea co.

brindo-a com

I
trrto d,� Cersola na planície �.si�

duas polegadas de lavas e ',lan- tuada ant�s .de Napoles, está

çando pedras :pe!os ares. Én- gravemente ameaçada pelas . h1�

quanto as ,tropas n-ort.e-ameríca,-I vas do V�suvi.o e sua ipopub
nas USElm ',capacetes de aço lcontra' (&0 foi totalmente evacuada.

Os Congr s
Copyright da i<Asapress}) -

p'(}l" MONÇAIDE FERREIRA.
Os congresw's, wb todos as

pecrns, estro atualmente muilto
em voga no Bras'il, aliás, com'

provcito geral, P-OÍs, não poele
mos pôr em duvida os grandes
serviços que est,es conclaves j)res
tam aos estml:iosos e á coletiVi
dade em g'eraL
Há pouoo tiv.enws oportunida

de de 'parJ:icipar do 1 () Congresso
de História i,da Revolução de

1894. Alguns jornaJ.istas para
naenses atacaram a r'ealização
dü o<:rtame, aventando que r ode
ria suscitar ani.J:nosidad,�s_ Lou�
vamos as tOíls in�nções elos
üünfrades que ddligencíaram pe
la prüdencía.
F-Bllzmentle, o p<3ssímisn:o dos

colegas paranaenses 111:0 teve ril

Ú.;O de ser, POlis. muWo ao con

trário, os «1l1araga11os» e "p:ica
paús)) da cklade da Lapa ea
queoeram os cinc()ienta al1üS d�

s-eparaçã:o e confra1;ernizaram-S;3
numa grande churrascada no dia.
max'Ímo das com'Bmorações, num
belo exoemplo de ascendrad·o
amor á Patria.

Quanto aos frutos do certame
mUito se poderia dizer.
As s,essàes, presididas com ra�

ra habilidade e fina diplomacia
pdo general Raimundo Sampaio
e seCretariadas pelo s6Iicito dr.
Loureiro Fernand'ês, figura imar�
cecivel, coneram· de fopna exem

plar, tendo os debatés tomado
a V'�reda '(le car"Xt'B'r construtivo
com respeito al:lsoluto ás opi
niões €mitidas� Baía visio a tese
apresentada pelo coronel Pedro
Cordolino d�� Azevedo. ilustrO' ca
t.cdl'átTt'O de histÓl'ia da EscD}a

Rio, 21 (A. N.) - u Presidente I lar d� ulateriais que depend-e de
ria RepubHca assinou ainda o importação. Estr� clecr'E'to entra�

seguinte decreto-lei: «Artigo lei rá em vigor na data de sua pu
- As solicitaçõ:es de Ikeuças e blicação.
jlrioridades para a i.J:npCirtaçã01 .-+-+-"<t--:-_+-"-.-+--+-+ O .. Sr•. fruau.- do amaraide materiais destinados as re�l'

II

partições ....lvis tea:prais, amar"'· M.udao._ç�. de Cmdoa no 8
.. 0.radeel! a Marinha

quica e entidades 'estaduais, s'e- 8 E'wlIlfM'l.!lft I5JftlPte ame.-1 rão dirrigidas á Cartf'ira de Ex�' i.;uo Iibh.U iiUI"· Mercante
F:Ortação e Importação do Banco; ficano
do Btasil, por Íntermédb do

Departamento Federal ele CotJ11� q. G. AI.lado Nap�les, 22\{A. P)
pras do Minist'erio da Faserida.

- A.nuncta�se ofIcwlmente que

A1'11[o 20 z-: As atribuições C01J.� I o:;n�.ior .g:mera! A!e�ander P. ';lU:
feridas aü D, F. C. se ent�nd-e nIOI, fOI nO?Lado Coman�antc

.açôes de materiais de importaçij{); I dO. 80 E�er�lt.? norte-amerIcano,

cuja despesa corra pt01' dotação •

�m substlt�lçaO ao Tenente-Ge

orçamentaria vu adicional qual-
neral Patton.

.

quer que sela a forma da aqui- *,-.--��.-.,-+-.-.-+-+

dçãp· ou orgão comprador inclu�
sIvel nO's casos de aplicaçãü de

adiameUtios. Artigo 3° - O D.
F.· C. fica autürisado de inves

tígat li. _n.eoessidad.e dos mate

riais, regeitar .pedidus ou redu
:dr sua, quantidad�. Artiga 4° -

ODir:�tDr Geral do D. F. C" Pre-
,-idente de Banco do Brasil e Di�
ret:or da Carteira de Exçortaçi':o
li Importação do mesmo banco

haixarãp em .conjunto as intru

sões qUéjulgar{'m ut2is para a
.

�p,l.ução de casos omissos, evitar
duplIcata d� pedidos de pr�o:ri

........ �?d'\'!. e .assegurar aO' serviço I?lJ.�
<, kJ:ico. civil o. abastecimento· r�gü::'

Militar sobr'� ü gen'cral -: PegD
J ullior. Os d>õtat-es foram calolo�
50S, j:orém, corc1blis:oimos e ele

Q"antes. Assunto delica�ip, f{li
discutido com marcaca �levação.

Outra fac�, das mais interes�

santes, sem duvida, foi a t2"

SB apresentada pelo dr, MariÜ! I

Tiburci.j) Gom::s CanlEllO, pedin I
elo os bons oficios do coi1grcs�
�o junt.o aos pod::res comp'et2il�
tes para a apreensão da espada
que pert'enceu ao S3U pw;enitor,
o general An:onio Ernesto Go

m�s Carneiro, desaparecida do

paltido Itamurati em 1894 e que
figurou na Exrosiç50 do C;:'nt,�
nário da Jndep€lldencia, em

r
1922, e dali retirada inopinada
mente.
E' clB se esperar qll'� sejám t-o�

macIas as providencias pedidas
em tão salutar moçãtO para_ que
esta peçll histótica volte ao Pa
trimonio 'Nacional, sC,u verdad'E'i
1"0 dono.

Em 1946 t-eremos em B210 Ho-'
rizonte o llo Congresso de Bis ..

tórÍa da Revoluçto ele 1894, em
C0I11Bmoraç8.o ao cent'enário do
1�as(imf:'n1O do general Carneiro.
Oxalá que se assinale, ali, o

mesmo brilbo e entusbsmo dos
felizes Llbs vivid.os pe�m; c-on

gressístas ela Lapa em f'en:,�
reiro passado na linda e hospi
t,aleIra Curitiba .

Rio O i i��u�m'a�áf,j �� �m�te nu��"
I· t.m � �t�S�� a(B U�l!gu�u

Im" f
-

ff'��Xf1r!,.� . Por:o AI?gre, 22 (A,. N.). - No
�lro:dn:o sacado !Será ina1Jgurada
�om grande wlenidade a ponte
constnüda sobr� o Rio ChuÍ, li�

gaudo o Brasil ao Uruguai, com:
par�c-erá ao a'o o interventor Er
m:sto ['omeh�s acompanha.do dos
So::cretai'Íos de Estaco e dC'Jmtras
pessoas de projeção na admi
nistração riograndens·2.
'!--+-.-�-',)-.-'-+-.--,,-.

�iistahulª, mn P05t� no v�m ..

da de ���!l� P�$tª�a m�a
l1l WUfmíl�a !Ai

São Paulo, 22 (A. N.) - Via

jando pelo primeiro avião dn:

VASP. r�greEsou !laje (J.n Rio de
Janeiro o Comandante i\maral
P,,'Lxoto, Interventor Fecl:::ral no

Estado Fluminense oe Pr2sidente
da Comissfo d.' Abastecimento
da Ccord<:uacfo da MohiH�aç:.o
EC01:omica, que durantê alguns
dias, o!';ste\'O' n:::Sla capi tllI tra

tando d� QJ..lêstõ�s relativas ao

importlll1t'� setor sob sua dirtê
ção.

Trabalhar cmn o BANCO
PtlPUUUl E IGRICOLA DO
VALE Df UiUlU, é ENGRIN·
DECER o pairinumio 115 Biu
menau.

Do sr. Luiz O. l\:I,�deiros,
recebemos cnmunicfJção df'

hW81.' instalai.lo á Rua 15 de

Noyembro 1035, um posto de

,:enda de Selve PtJéwis.
flcJ.lil, poie, nossOS leitores

.'W paI' desta oportUIJA ini'
ciat! va.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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228.966,70
B83.229,oO
167;661,00

1.018.514,50
' ..

'36,100,20

Recetta a Clessiílear
"Recebida

,

Deposl tos- (Recehlmen [01')
Op�8çõe6 de CredHo8-:(Reci:bimBníos)

4.135,20
2;I.8.ff97,2u
757.536,70
_ .._�...._....,._.

27.316,10
1l);_l.7çn,So 178.109.90

Faço saber que pretendem ca""'
sar-se: Atuides Rodrigues do�
Santos e Cecílla Rnedel. Ele.
le, natural deste E�hd(" nas

cido aos 21 de julho de 1916,
<!lIaiatc, solteiro, domiciUndo
e rasldente nesta cidade, fi
Ih» de Antonio Rúdrignes dos
Sí'Hitos e de alivia Neves, E-
ln, natural .Iesde Estado, nas
cida aos 21 de setembro de
1907, domestica, solteírn, do
miclltadu e residente nesta _.

cidade, WhH Iegltima de Ger-
, mano Roedel e de sua mu-

Atende Chamado em casa dQ Cliente lhe, Luísa Roedel.
I""", _

_

----

Apresentaram os documentos

11�����rm�1 exigidos pelo artigo 180 do C.O'"
! tJl tl L t ,,, digo Civil, sob na 1. 2 e 4. Si

i U r n e I (liguem tiver conhecimento de
I.

"III
existir algum impedimento legal,

'I acuse o para os fins de direito"
E. para constar e chegar ao co-

'I A enceradeira iar'aI pan'l () seu lur. I nbecimento de todos, lavro o pre-
1.6S4.237,80 I sente para ser afixado no Jogd11

Vendas a longo prazo a preços ao do costume e publicado pela Im-
prensa.

'

Blurneuau, 22 de março de 1944
Víctorino Braga

Oficial do Registro Civil.

Massagem do� músculos e rheu
matismo nervoso por aparelhos I

-motlernos- I
Extração de calos sem dor e

unhas encravadas.
- Sscre ção do suor -

Ed ti t a I
C1 11

"

:�a lt,} uo

Disponível:
Na Tesouraria
Em Bancos

Vinculado:
Na, Tesouraria
Em Bances

-BANHO DE lUZ E DE AGUA -

Procure o Massagista e Calista
(arlos Backmeyer

'Despesa
ORDINARIA

,

Por serviço:
Adminil�!taçíro Geral

. Exação e fiscalizução Financeira
Servo de Segurança PUb: e Assíst.
Serviços de Edllcaçã.o Publica

'

Serviços de Saúde Publica
Fomento
Serviços Industriais
Serviços da Divida publica
Sp,rviços de Utilidade Publica
Encargos Díversos

.,' Despesa
Ol'rameutnl'Íd
-,

'

RUA 15 DE NOVEMBRO. �j91, so

brado-vBlumenau. Horas de Consul
tas: das 10 ás 12 hs. - das 1-1 ts

18 e das i9 ás 22.

Social

115,u3ü,10
6(;,:'>58,20
'1i.239,üo
231.72620
95.659,10

·128,80
33.745,00
271.440,90
680.118,50
148.292,00 1.684.2137,80
�"""***'>Z

•

ALCANCE DE TODOS
E "1)L;(>l" .) I""'�-.) \_�.' (t L·

..Por Serviço:
Administrar;ão Geral
Exaçã() e fiscalização Financeira
Serviço de Sande Publica
Serviços Industriais
Serviços de Utilidade Publica
Encargos Diversos

9.300,00
7.0tHf,OO
21.042,60
6ó,36�1,30
4.000,00
26.�)81,40
��-�--------=---'

SKM

134693,30
- à -- Edital

l)""r'!'K'� () "'''1 ti' c, n '-'l1'Í"'"i._. ',,,-J ... _� t u ....._� -t \. [1 s ( i,A' _ (-t

RECEITA A CLASSIFICAR
Tral1sf. Receita Orçarueutarla
Depósltos. - (R+>stHui ções)
Transt Receita Orçamentarta
üperações de Cré�Hos.-{P�gament{}8)

João Prosdocimo & filhos

4.135,20
79.447,60

50,00
772.( 52,1:kt S55.fi8G.6o
" .- ;jlijif:;;WSWOOWt;KR_<r.I!! ............,.

38.631,00
155.619,2(l 194.250,20

eqorio de Ocasião
Vende se um chacare com 70.000 metros

quadrados de terra; com pequena casa de ma

deir a, ranchos etc. s boa represa de agua, pasto encerou

ao; um grande banansl, 20,000 pés de abacaxi, e 8.000
pés de eipim. Na metade do terreno ha matto vi! gemo
Próprio para criação de galinhas. O terreno acha-se cerca.

! de 300 mtrs. retlrsdo da R. Floriano Peixoto (Bcm Retiro).

I PREÇO: c-s 15.000,00
In�ormaçõ"i8 na Gerencie desta. folha

�----- --------------
.

WiafRISiQ =1 k2 m ... f'Z2iZ2L!ZLL �;;:;;ióL;w;;:wc;:z:;:a:ib 5 aw

Sahl0 para o

Dísponlvel:
Na Tesouraria
Em Bancos

Kx:el'cieio

Vinculado:
"Na 'I'esourería
hni Bancos

ta

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'Cidade de' nl!1melUlh . :n 3· 44
,',i.!:��������������������!!!II!_�����������������;�������,''''!:'�,�.!1.�.P:�',!,,4!,;_Z�Jí=�����'��'e.!!���:,�.:?!"�_���'!!�"'��_,,!,,,,'=_���,",:_�����������:�"!�:����':.��

fabrica de: aIOS edicinaes AJ �:�'x:�]�I;:�;;':'lo��:�:n�;i:�;fT··��L:E";�]::,

.' "

",. , li r tíl� � {!I 1,�l'�L\.L t!i��À ,1,' �l·L%,Relátório dQ ,Diretoria l,repr�"sent8ntQ u,
un

ativo, te,S,l,
de cr$, 55',7,'4.54õ,40 '30,lltra um

I
J ....uu i UM ��..!..s., M ..t�Jl.�•• , .1\ ti

paSSIVO; também l'�al ()e Cr$ 2:748.º88,40. ,

Senhores Acionistas' ,
" AU8lizl::ndo·r,e o doCURHlott\ acima, sob uma base mais

I
Feito Cf;HJ rn:�Ü:l·:in. pnmn. sckej',:n:v\({, cou

A Ri' t
. '(1 "F h' d G· ,'M (r' i, C

' red.uzida, tem-�e que r, paSSIVO real representa �'pelHl.s 1-u11' assucarcs cornnl ..�fal"(·'�"'P ",,�;i ndl·)yei:4 e
s:; "

LI re Orla.u- fi rrca re tzes e l�l�a s reme.r 49.778('/0 do ativo rea-J, e o que VPID. patentear a selída 81: "�o I (l,,� .("" ."

...
h_" a.e ,_ L. (l.. .. -,� "

L-!\. t de>.cQnfornm.iade com os eatatutos SOCHllS �prescn- tuacão desta Sociedade'
'

. ,'Hm�dwlL;. Pt' ,:';(';,;0 ügnHby(,;' p�d" H'l' co-
coes leg81�, submete a \�OS8a apreciação o re.18_tór.o,balan· .

Este, senhores Acionistss. o ralatôrío que julgsmo� 1'd,li; í·::'m (\ ( .. �l f'{!1l:iI ::{:;'Y:'r:l"i',:�.
ço P. dema,',:s, de. curo, entos, rdere,Dte-s...ao exerci cio; encerra- de DO<>"'O devez submeter ao ]·Ulg."lID€11f.O ,,!ú. proxima assem
, 3' d b d -t 9 3

...,,, ..... 'C Ue> A ...... "sOr.mrUUiífl. fJ1.1U,'1'fMA i/f'Dli:"_ san P;;:!�:{;,-.r.!:,pr�r;snti1r.�9 �m
uo em 1 ue ezem 'l'?·e "

'4�., _ ," bléía geral ordinâría 8 reallzer-se em 29 de março. vin ttUMI:.t�AU; Sr. CeSTA MOUBA�Cili:€� rll;;�i;J, 1::<9
.

Contorme se v�nIlca pala d�mons_t�8ç�;W .de Lucros e douro.
I '

Perdàs, o lucro pil.l'hlhffvel� pernnte a {tisirlhUlOãu de um

diviõen�o de,7o/o (sete púrcer.ito) sobre {t capital social. "
,'" Blumeneu, . .16 de Feverelro de 1944

A �Huaoão' desta Socl.edlild�\ t.?0nffj.l'me ctemQns.tra o I DR. ARMANDO ODEBRECHT -: Dhe�or Presidente
balimço que com este publíoamos, e sQlIda e, promissora, I " JOÃO SCftWUOHOW - Diretor O!:'rente

! �������m����� �:Ef����i���$.�\;;L· ·!��:.S"���r&�·��2���m

31 dep�e�e:�� ode 1943Ip*i.EIÍÊ-- -:-'_.
.

tviANTEIG;Â
---.,.

QUI E. f·m O' ,�.iJ_�'1

,

f --':,,-�,
.

........_ ".:' '---'" 1.'_''" 'i

l,.", ,. -et .,�••��=:::�:-::,. ',., ." .�'" ,_��:.���::�':�:::.:��. _. '=::�;':::'. ,. ,,, .. ,., ",J

Balance
, " ,

Gera]
A t, i

Encerrado'
vo

em

86225,50

2.000.000,00
133.298,30
77.0t:4t50

300,000,00
293.109,70
10.000,00
10,06'1',50

. .,.:.

IMOBILIZADO
Imoveis e Bemteiterias
Edifido:s, e Dependencías
instalações

'

. ::�ESTAVEL
Móilds" e UtinsfIíos
MàquiÍ:Jas e. Acessórios
Veiculos.

,.

Semovenies
Peçás' e acessórios
MarCas e Patentes

,

nISPONWftL
CaiXa,

'

Bancos Devedores
REALiZáVEL

Mercadorias
Almoxadfado

.

Devedores em Conta Corrente
Títulos a receber

'.

Títulos: em Cobrança
Titulos em Caução
Obrigações de Guerra

.,

Me,'cadorias, estoque' - São Paulo
Banco Inco .: Conta i-\.umento Capital
Imposteis e selos

"

,

.

•

1 OJNTAS DE OOMPENSAÇ:l\.O
Titulns endossadGs

,.,

Ações em caução

Não Exigivel

I Capital "

82'} 9�<} o
fundo de. Heserva legal

" ,:> ... ,_0 fundo de Re$ervá especial .

Fundo para Aumento de Capital
Fundo de Depreciações "

2.286 7ól ,70 fundo para Devedores Duvidosos
(j9527,50 Fundo.de assistencia aos operários

, 2 3��5,oo Fundo para Donàflvos
,I H.821,80 Exigive!
e�l,�)�2, 2.59ü.671,50 Acionistas �. Conta Capital

Debentures em eirculação
Títulos a pagar

44.7f19, 10. Bancos ,� Credores
Impostos a pagai

470.008,90 Dividendos a pagar
6'16541.80 ,Turos de Debentures a p�gar
HI.4.52.20

I
Percentagens 'a pagar '"

57.638,30 Gratificações a pagar
'

109.125.60 Arrecadação p/c: de, Terceiros
427.322.50 Dividendos não reclamados
12.374,70 Juros Debenturcil não reclamados

I 54.B98;$o Credcres em 'conta corrente
179.144,80

, "

'
Promissorias a pagar

_",.l!:�22. '2.115.15l;90lfolha de Pagamento
,

. Contas de Compensação
250.986,90' II' Endossos para Descontos 250.986,90
15·ono 00 265.986,90; Caução da Oireforia • 15.000.00 265.986.90
Total Cr$ 5840.532.30' TOfllr- C'$'5134;;:s12�3:�
�!,:g!:z.J_O;��;;?:':;:' IWE. -"W mI!a.e -.::&"'6"" sama�Naf

Demonstração· da' C-ónta"�{Ie-L-u-cr-o-s�e-P-e-r-d'as em 31.12.1943
11 é b ,i .t o (; r é d i t «)

41.925,90 '

674.800:00
107.227.00

2,000,00 2.825557,QO
......--...._-

29.['67,90
15.7-nl,20

�79. 100,00
1.000.000,00
265 Boo,2ei
471.745,40

461,40
140,000,00
20.000,00
i372H,8c
23.000,00
5225.50

11.080,<10
6800,00

179.�22,oo
Bto.ooo,oo
59.304.10

Peças e acessorios
Papel e cartonagem
MateTi.H quimico
hripostos
ComiSsões
Salarios labrica
DespesaS fabrica
Ordenados
Despesas viajantes'
'Despesas geraiS

'

.Juros e 1fesconfos
Transportes e despachos
Despesas de propaganda ,

Seguros ',.
. ,

", ,

Selos de consumo e vendas mercantis
'

Poço N°, n _;__ Dcsvalorisação .'

Poço �o. IV·.....,.. DesvalOrisaQão
fundo de Reserva Legal '"

'

Fundo de Reserva Espechil
'

Fundó de Depr�ciação
Dh;idel1dos ,a pagar{n' 3)
Percentagens a pagar
Grafificações a pagar
fundo para Donativos

"",,",_�:!_��,��������_�,�.E,�
..

�;ftW*. • Sª-m..6 qmn .����;:;a:����.:-ef*!::i2J��}iS'
SENHOl�A:,!,:�,llas compras não ,e�tarão completas si faltar o fermento Medeir(}�. Ten.ha tambem em f,uq, Cfii:ia o t5({lear>�� B!un�Uha e

-'- '-- '.:;_,. Põ� párá Pudins Madeliro5. - - -

Lembretmse que 08 Produtos MEDEIROS são bODS..
.

existem á __l�. So;;;�a·õeliciOS��.�;����_���J
�.-��--������������.

os·
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HOJEás815
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. .' .' , HOJEás8,15
Finalmente! ABBOTT t\ COSTELLO, DICK fORA.M . e os Famosos INDIOS "KANGURUS"

na comedia ma is absurda de todos' os tempos .• D

De Galhofa u� ��al���a��!i�a_:: l��h�lhãO
comédia da Temporada!!.

Cr$ 2,00 - Balcao 1100
Cavalh

.•.....

rros
Entradas .... --- .. Platéa

<(; I
DE BLU

"Arranca r e destruir gra· .-+-.- ..-.-.-+�+-.-+ r�-'�-'.=+'-.-.-+--,,-.-.

vatás é concorrer para o � O Estado de. Sào Paula
�

desaparecimento da ma- � �
Iaria em Blumenau". � -_ Jornal Diário de Grande Circulação -.�.'
.-.--+ .......-+-+-.-.-.-. � - PREÇO DE ASSINATURA: - �

A T E N ç Ã O ;.. Cr. $ H5,ÜO por �no
- Cr .. $; 55,00 1/� ano. �

.. A.NUNCIEM NESTE DIARIO
� Encomendas flceztc.l OUO W.IllBI na Gerencio

�.
.

,

.'

1 0 +•.•••••�++® �
.

deste JORNAL � :,.

Um Progl alua de açao .-.-.-.-+->-.�.-.-.x
>-+-.-.-.-._.�.-.-.

Norte-americana C ro n I c a S o c i a I
{'lll('>i"t :1u f1{· Pa:ê\\T;I:-\ (. -

, ..0 patife passou a 'noite em

de Di�t:lllt'i:l� Grenoble».
.

- iO tirano chegou a Ly'on"
Paciente critico Irances deu-se

_ a usurpador foi visto a 60
ao trabalho de coligir nos )or- léguas de Paris').
naís da época, as formulas usa-I _ «Bonaparte avança so'ire

.
..A

das 'para anunciar aos leitores a Paris, mas não há d� entrar na

volta de Napoleão d.a, ilh.a de.! Capital».
�lba � s�a �Jai?:'1�1 �te Parls. ?� /' _ «Napoleão chegará amanhã
títulos se �1:0JIT,lta\���1 �, m.e.�lI� I ás J:o.ssas portas»,
da l.lu� o grande CObO �L :ljJ10, O I .

' 'n'
.

'F"
ximava da Capital. Vejamos o .-' Imperado: cnegou a ,111

qu� diziam: taínebleau-. .

- ,A fera saia do covil >, - :.5. M. Imperial e 'J'ieal :,'11-

«O loto corso desembarcou no trou em Paris, 'ClIJtc'm, triunfal-

golfo de Jouan», mente, seguído de S'3US fieis su-

- ia Úgre chegou a 'Gap», d�t(}Si>.

Quinta-feira,
23. de Março

1 94,"

Pelos Ministérios
,Trabalho pensões pagas pelos institu

tos e caixas de aposentado
·

Foi reconhecido pelo sr, ria e pensões.
Marcondes Filho, na Pasta T

.

Ido Trabalho, o Sindicato das .

od�'Yla, fi questão ven�i .

O sr, Hector Lazo, diretor de aqulsiiívo dos povos latino-ame

Industrfas Gráficas, no Esta.
lada ja encontrou solução, Importante empresa norte-ame- rícanos.

do de São Paulo. por parte di) governo que, ricana, falando .peranre a Exrort ' 4°} Compreensêo de Que popu-
____ pelo. decre o a. 13,566. de �O Adv�rtisers Associatios, de No- lacão não representa necessaria-

O. minis1ro do Trabalho
de Setembro de 1943, alterou va York começou frisando que mente a exístencia de mercados,

proferiu o seguinte d-spe cbc: a legislação relativa aos re <os yovos latino-amerfcar-os não ( os quais só existem onde há cen

'. "[oaquun - ntonío Guimu- glstros públicos, determtnan. comem nem vestem dólares e a tralizacã« r'o poder aquisitivo.
rães aprvs -nta sugestões re do fi gratuidade das certidões seguir traçou um programa de 50) Compreensão de que os 1:'1-

Iatívas a gratuidade rlas cer.
cequerfdas por pessoas re I ação baseado em oito pontos tino-americanos não são compra

tídões, necessárias á habili conhe ctdamenre pobres. principais:.. dores atrasados, :11as homens de

fação 110 abono familiar e as 'I'ransmita.se e arquive se" .1°) Descobrir o que o

COllSU-'1 negocies competentes, para os

'..
� � . m!dDi' larlro-amertcano tk':o:ejd e. quais a campanha de publicidade

ê> ",® o 0�•••�+••••
·

••••
-

® necessita, ao ínves ele estal-elecer deverá ser jrrepatada intellgen-

·S·oGI'DdB de' ·RsG'lsa·tt·va· s' 'Esportiva' ���d�n�g�'<l�:��o��a��;o�;:;ç��o��: tel��n�'vaLiar os recursos natu-

.'

. U u. .' 1. .
.

1. I ,�ãO do que. os. Estados Unii'os po raís {la Amerlca Latina e ligar a

riem preSCH1dlr.. publicidade comercial as neces-

,,!" .

. H 2°1 Pl',=para�âo para a roncor- sídades futuras.

Plranga r�n[il�, 110, per:üdo de apús-g�ler- 7°) COl�lprt'e.nsão de que o, f.�l-I �a, nco.s�Jln'?�l�te c!üs comf:·E'tldo-
.

turo .sem a 'Ida,(�e da matena

as 19 lí2 horas I F.:'S, t.r.�dICIOJ:31:;' I11�S. tan.lt:em dOS,
plastlica e do aVlélXJ.

propl'los palSó'S lallrl)· ame. icanos 80) Realização ele análises com

Geral Ordinaria 1 �..c!e no\'u.s,._naçõps �nd*'triais pl::tas. do mercac!� of·ereciclo pe-
'. [ C,O.l.O a RussJa e a Chll1d.

1
los (l:!f'.'renÍ!l�S palses para mio

aO} .C?mp!·�'ensf{) d� que a i!h (los djr�tores de. empresas ir�--
.

.' dustnailzaçé!O '!Ievara o poder t,,�ressadas.
0···' 'f.·�.·.+•• +••++.ex 0 •• 'à. ++ e

Quio.ta feira, 23 do Março de Hl44,
.

[la Séde

Assembléia

-Do 8nJ'. Wilhetm j{elbert e

da Sra, Hílde Kelbel'l, tom o IliIS

FHZC'lll (1.,1l0� hoje cimento de uma Toêw·;((l 1W:IÚJlII.,
J?esteja hoje a sua data nata lambem OCCil rido dia ;!2.

lieia, a ,5'/71'(1, D. Elisabeth 1l1ar- ----

gm·ida. Noivados
,

- CrJJllpletcr: hoje .4. a1�OS de
I '.' , , h

Idade, o memnJ IracllllO, filho do

I com.
a .sl/ta. Ruth l! dunut ,

Sm'gt. MM'anda. contratou Ca/HUi/ento o Sn!' • .c�/-
.

TTalMC07'i'e 7wJ.e a datC_l nataU'l/os Ba!'�osa f:0nt.es Ao,: �lsttn.;;",
'�/a da S1'lta, Lwza Batista, fi' ! tos n,cJ/vos,. Culatl� (1;1, Blun,e .... ).

lha do Sm'. Jolio B. Jesus da I nau" almela os mm,'; .�mcej'Qs 'tro,

I Figüeira.
.

tos de felicidades.:
. I - TJ'anC01"reu ontem mais u.ma

----- á�� ,j J
1201 doia natlllicia, do 8121'. Allton Viajantes

Socher, esfort;ado llwâ!ia)' da

Confeitaria Socher, De regresso de sua viagem ao

sul do Estado, encontra se entre
l1ÓI1 o 81', ,Hanoel emita MCtlt1'f1

Nascimentos Jor" dedicado inspetol' da. Cir�.
Encontram .'?f! em festas 08 se- I Anlm'tica Pauligta e pe/ISOfl 'm1l1'

!Iuillte.� lares: ! tú estimada em nosso meio.
Do 8ui'. EICaldo BnteC'lcheimer'! - EiltWnt1'a se em visila {i i'sta

e de ,�IUl espO'la Lilli, eom o nas·
! cidade o 8121'. Herbe'l'l J11uella

túlleuto de uma .lpitaute menina, I He?ing, industriac. de 'i'elevo n)l.

oeor'rido dia. 22. i São Paulo e no Vale do Itajai.
.-.-.-.-+-+-.�.-.-.o.-.-.-.-+-.-.�.-.-�

Aniversarias

. Sessão de
com a srguinie ordem

l' Relatorio <ia Diretoria
2' Eleição da nova DiretDrIa
�r Assuntos diversos.

do dia:

ELLINOER & elA.
.

A DIRETORIA
(A Assembléia funcionará 'em 2a. convocaçãouma ho

ra após a primeira convocação, caso nào tiver numero

sufeciente a hora marcada.) 3v2

�'-.-'."""'.-.-.":_+--.:..,....+-. x ��+--.-�-+-+-+E"=+-.-+

Rua 15 de Novembro, 588
Já Chegou
A-

f'{arinha Vit�111illa

FONE.

de Caça e Tiro

Radio Oficina Universal
de Felipé Bartosowiti:

BUA 15 DE NOVEMBRO, 913-A
·

Oferece os seus Serviços em Concertos e Reformas de
Qualquer Marca de Radias. Inclusive Refrigeração em gerai.

Maxima Piesteza - Serviços Garantidos.
Técnico Responsavel: FELIPE BARTOSOWITZ

r .. "'5 &

I.+-+-·�·-"-+-"-.-+-+ O <>-'.-'i>-=+-<t--+-.-+--+-+

11'1 A ..• ... do•••!. t!. ...�I E�ri?ceitam ... 'oda
(' IJu.d_Juer outra marca IHH'a conct'rtc,

PJ.·•••+••••

:
•••••

-+.:+�.00 0•••+�+"••++••+••••••+G! .

GARANTIMOS o. SERViÇO·· 1

Empresa GraflGft GatarI�enSB S.A. II Rua 15�e�;��r�i?07�·Br:����ía�fTARlNA I
Convocaçao I I Telefone 1.249 !

Assembléia Geral Extraordinária - ; " ,

BluillenauensoClube
De ordem do sr. Presidente; convido (IS 87'S. !lodos

I deste Clube para UOlf\ assembléia a realisar-se ás I <t }wra,:;;
do dia 26 do eorrpote mês, na i'éde do Clube. Naut co Ame·

rica, afim de tratar_se de Intcr8SSP8 ueste Cluhe.

Blumenau, 20 de Mnrço de 1944.

�1ARiO O. MELLO - Secretario

1.0 -

2.0 �

3.0 -

.J v t

I .-.-.-.-.-.-.�.-.-.o·-·-·�·-+-+-·-·-+-·

D t
.

d no quadro penr.aoente do
DENTISTA DIPLOMADO eere OS assma OS meSlliD Dep'lrtarnento, as caI"

COM M:AI S DE 10 A N OS OE PRIA T I C A pelo Presidente da reir�s de, té?oico de 8dmi�i�-
SERVICO RAPIDO E GP�RANTIDO traça0] tecmcú de matl?nal,.

CONSULTAS: Terça e Guarta-feira _ Sexta a Sabado República lécnlco de or.çam�nto, léc.üi.r,)..
co de orgamzJlçaol técnICO

BD A 1S D E N O V E M B R O. 742 O presidente da R2pública I
do pef;Stlal e técnico de se·

w&' assino'U Deereto.l.t"i' apruvan· le9H.o co.r.re8po[Juf�te .a caro

0.1 (:ooperativa dos do () plano .de UOlforme.& para

I
relr� �xllOta de tecillCo dE.

+ � <!\> + ... >$ guardas rlorestais, e vertundc admllHstraçà!l.
r;::.========="

I
Trabalhadores da a outras corporações civis p ® <Io 4 ·.t(�

PA R A f E R I DAS; F'
de policiamento fiscal, o uso I .

E C Z E MAS I
1. Irma Hering de :wiformes i"emeJhuotes.

� -"-,,,-,---..-

I
RIO 21, (A.N.) - () Chefe ---

f
' r

S' hI N f L AM A çÕ E S, ,Ia Agencia de Economia Ru- O presidente da. República rlgar e a ar
I

' �i em Santa Catarina,

diri,
assinõ)u um Decreto·lei, ins

I !J;IU-SE' a Blumenau afim uI:' tituindn o quadro suplemen O M
.

f' fl�í fundar ali a Cooperativa dos tal' do DASP, alterando e! as antelgas a ma or

II �rabl:dh"ld�,es ela Firma Re-j transl'erindo .para o �es�o" '

I :lOg, em numero de 1.500 fi atual carfmrú de tecllICO
I

...............

! operluios. de administração, e criando,
�.- .•.� .. _ ..• :-;

!

.' São convidadQ_S os sms. Acit1uishs para a Assembleia
geral ext.raordbária, a realizar-se 00 dia 30 de março de I

1944, ás 15 horas, na sede' social, com a spguinte I
Ordem do Dia I

Aum
..
e�to �Q capital soei,lI

. I)ModlIlCaçao dos estatutos
Outros assuntos de in.teresse Oli sOcie

....
dadf'.

. .. 1BIl.menaH, 10 de Março de 1944
OSCAR SCRRAPPE SOBRo - Diretor-Presidente.. 3v3

HELMUTH PROBST

...... 00 ... ....

COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

�® .

.. ..

...

... '"

.. ..

.. .

...

.. +
.. ..
• •
••
.. .
.....
.....
.. ..
••
.. to
+.
....

' ....
• +
... ""

.�@

o Sabão
- "

i :\}�siH1A NAClo I

.'

\�
�'f\í1lU INDlJS1,pfq�4r
_...., JOINVlllE .�.'

li e'm

I

Cia. WetZf�1 Industriai Joinviile (!v1arca Registrada)

recnmenrla-se tlan! hospitais, culegios
.

etc. flela sua quaHdade desinfectante

)1••.•
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




