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IIrrancadáe direçã.o. as bases j

es '.e'I··.•. · "1.1.'" ,·S·' 'b., m as' sob.re Dan:das "Bombas Voadoras*' ., U
q Com tropas. oritanlcas aoIeste I brevemente começaremos ii l''111,. r'llm e rus ia4, 'do Sena, pow 'Rogest Green, 30! oíensívà' em direção norte dfl

". . ,'I �.'
.' I

lA. P.) - O general brítaníco no França ocupada pe.o inimi;o. E' Londres, 30 (A. P.) - ma !i0� ucite. Logo depois a radia

ah--I
tras partes do R-eich. Illfo!rDl�comando deste setor baixou uma 'cl<esta zona que os alemães lan- N

O·rdem do día especial .. diz{"TI.:!'" i. b d
'.. derosa formação de bornbard . .'i- mã anunciava que os aliados es- a agencia alemã que foi ,ul?a'V '" • • � -' _'-' cam suas CDm as voa oras coa- ros pesados da RAF sahi e� di tavam atacando Dantzig, 13�r- das maiores operaçõas da ulti-

que seus comandados estão pres I tra a .Iríglaíerra. Vamos avan- reção ao Continente

dtant�
a Iím e a Prussía Ocidental � ou- I ma semana.

.t�s â_ il1i1[.iar. uma arrancada em
I çar Implacavelmente, tomando "-+-+-.-4>-.' -+- --+-;.+ o ._._ ........._._._._._._. 0._+_+...-;+_+_+_+_+_+_+

direção a base das bombas voa. divisa cada quilometro. Si to-
deras situada ao norte da Fran dos derem o maximo esíoroo deu

I
.. (

'A
�

.

Iça, nfz a adem! do, dia: «esta- tro de mui'o pouco tempo t�rê-, Em Pfl�mlrO lugar.
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Diario Mill.urinO
m.,.o.s.com.b.ate.,.I1.dO.· .. d.L!e�a.n1::nt2

pa- mos permítíco a �no�sa fami�ia I �!�3�m �:3au�en�fn�� :�n�:;tral Cr$ 60,00
ra livrar nossos lares, nossas mu ' um sor.n mns tranquilo. Vamos trOll avulso r�: 3í:s�
Ihe[e.�, llOS.
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ilhos <:I.O. ataque I �avançar �tra\Iez do -8:ena a,fim 1 Getulio Vargas
i,'
..,.:D''.' ,'..... I'!' 8 '[ 'U ..... fi: NAUalemão. Estamos agora 'na van- de destruir a base mais terrível
'I.i IV" .1.4 f1i.guarda do exercitO aliado, mas 1 de HitelfJ).

I O a..�"uto das aspiirações do VGI� do U:�iiai

-OS Ja oe,ses obriga 'as crian-l�!:!!!!���� (fuirtta;f:�,ji}.�-Ag;;;tÓde19�4�ur. AchiUes Balsini Dil'etorHespousavel - Anil XX - N.24�

1;8S a.,lraballar forçados I reCOil,strução de,. Noticiario resumido·r'. Londres, 30, (B.NS). - A bran os [aponeses deram á Associação lAa"SIt"R!fll&'l' , " "'. _ ,� "�'. '..
'

"" �_IUlU Os soldados do General BOI uma resístencía espõradíca ao.s'dura com a qual o «sistema de de Trabalho, (Djawa Hoko Rai' .
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·f·.·', .. 1 ",', ,Roma, 30 (A; ,p.,) - Ai cp.U1J.S' que lutam em Varsóvia, comuol- aliados, quando os mesmos des-.
f";e�v�ç, e. saJ�l'l icio "o. r!.?\{). recentemente estal.eleeido, na

são de ccntrole aüada aauaciou caram q'ue sua situacão ali me- embarcaram na área de Marse-uncrona em uva como (IZ a qual todos os habítantes mu!hec' ' >
.

-: ." ", '.
a apresentação. dO'· planai de re- lhora sensivelmente, a medida Ih.: emissora niponica, é desmentídn res ou homens, acima d;; 14 anos

ia .

.

pelas testemunhas qU2 sofreram sí.o recrutados para tmllalhar pa construçf.Ü! de CassJllo. que vão 9s aelmães se retira'ldo
. .'

.

m.ais para o oCÍde·1te,a tIraó1a praH::ada a punho d';;, 1'a o .eSfOl,\O de gu�rra.
ferro sobre CÍ!lCQ.€nta milhões de Com roepar!i�ões s,�para(;as pa
javancses sem d·efe2Sa por um in: ra estàdos, provi:ndas, aldeias ê

vasOr de uma crueidad� impla· prisêes, distrilmiuas por ioda a

caveJ. Este «SiSDsma do s'erviço ilha ocupada, às buii1ietas ja-
d,e sacrific�::H é a de�ig'l1aç[o qu: rO:;{'SdS não tiveram mui�ú tra

balho em iegim;'.'1tar a popula
ção int�ira pura seus d<�S2jos be':'
iicos, O sucesso çlesté! «sistem,,'P
I!evou os invasores a ·�;xt-:�nrh:-Io
tambem ás crIa'i1ças maíores d"
10 anos da Indone:::ia.
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da guerra

Rótna, 30 (A, P.) .�. Ullidadoes
ÔÜ SI) Exercito qüe op,eralll :11'0
s-etOl' do AdriaHoo,' ellcol;l'Í;l'am;
se ag-ora a dnco. milhas do- p-orlo
d� Pessar,o'e a 50.milhas de m
nis onde os alemães abm-idO-::la
rum esse IJ'ôqueno porto.

S-egu'ldo um ,comunicada do
Alto Coma"1do Soviétlco, p'erto
de 300.000 alemà::::s estô.o CO/õl
denados a um esmagam'ô'nto cer

to, caso não procupem refugio,
o mais depressa p:Dssivêl, em

uma fuga por m'ar.

Os guerrilheiros frai1c:;s�s, tão
lago, tiveram co,nhecim:�nt;o ;do
esstabe1-�cimento de metis uma

ponta d'e lança na França, deram
inicio a uma extensa f2de d-.; sa-

botagem, dirigida prind1)almen
te CO!ltra as vias de comunica

Is operações aliadas
no Idriatico

çÕles germfil1kas.

Itacfiula ii area de lao
çame ..to das ibombas' Com os desembarqu:�s aliados

no sul· da França, os alemães

Sup. Q. G, Aliado; 30 (A., P.) têm agora, d'e um modo g�rall- Por motivo das más coodi� ,

,

..

Afim de completar se;l- quatro grul1(h�s frenteS a dd-en�
çeõs atmosféricas os caças e O -.nifillüm\ da C�it1panha tr�''!ftmdllnto t

d'er: ma !tulra, na P9lonia, na

Ibombardeiros 11ão puderam con- '. .I!nl!ln�. 6S.
.

i:UlilJ., li'. ilI��V:York, 30 (A..p. ) _ O França Nort'e e .oufra no Sul. 1s- Guerrllheiw3 franc,3s't'S esta�
ti;1U{1l' as suas operações. Ent,r:> eleitoral de Roosevelt mbistro da Fazenda chil'lez aca�

to foni a Ú·IC.jil't'e int'êirna:, oe a Ti'tln'- beleceram contacto com os 7:500
tanta, mesmo assim os ca(�as alia Washington, 30 (A. P.) _ O ba de a'1unciar" que a Madam:� t'e aérea. paraquedistas aliados que ra1-
dos ata.carant a área de l::l·��;::.lm:?n Preddentê Roosevelt declurou Chan-Kei,Scll-ek vÍrá aos IEstac:os ----- ram por detrás das linhas ger-
to de bombas voadoras I-;;OS pai- que fará o priacip:o de sutÍ cam- U;;J.idOs afim .çle cómpl�tar s::u Segur1C!'o mn CQrrespont:�nt'e d,e ma�ücas que defendiam 'o sul da
Z'e's b""'os d'" "t d' Al h l' I

",

g'u'�..l'ra.,
.

,os' aI,enl;';'�s {)fp"I,�r�I'a""".," Fr'ança.... '-'LA v OCl<u-en e 'él' .8- pau a. po lti:a :em Washíngtml tratar:nento. Seu -estadod.�.§auc1e
:
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ln�nI�a �. �ul da r.r..;'tucp até, L1;Qi}! .. PU ·QQJt;} d'C 23f!}. '.. lHl,"l e pres"'ntamlf'l1re graf,,ª,.)\., .. ,

'f':��""';�
...".......... ................. ._......;...� ................

,

.............----...........,...�
"

. '.',
..

'
..

",. . .

..
..

'. .:;,.", .

'.'
:.-' )"":." ..

"
..

, ,',." ..• , ..... '.
,. '.. �.. , ,. "-':" .. , .

t" ··,··,·:.�·,·,,··;..�·',·r t"•.M._\�":\-:::;-
......_.� ........

�_
••••_ ••

_
••.

,

.......
,

•... �•••
__ .. :.•

II" ••••••.... ." .... � ••• _...... • ... '" ' ••

IO.;}.'

:Un�n11l1l1
..

40Iabsoiutamente inofensivo Dara l,Morto um
..
Explorador Quatro milhões' de Çruzei�os. p.Of•. ·lf�lVI'üf� ...u i.

p.
ele. Efic.�ente prote.?ãO contra�,

Idonesiil· uma Bandeira .�azlsta \1 Wetzel ���!�!:to�E MOSQUITOS

eHSidhey, 30 (SIH) - Informam Washington, 30 (SIT) - A dlelra f-el1d'3U nO. l,eIlao a lmpiOlr- :}�;.:;.:.;.:;.:;.:;�:;:;...,:c.:;�-:.;:�,�:.:.:.�.:;.:.:��:.:.:.:.: :;�da Nova Gubé, llolandesa qu� .emissora ({WOl'», de New YOFk, tanda de S. $ 200.000 üU "

.

.

um explorador hdon.es'jo foi or��11iso.U em l()�atoraçto com oCr. $ 4.000.000,00. Mnyo nra.cess'o para o acaba.
'

m,orto oe ües OUtros feric'os, qu�i'1 MlmsterlO da F,az'cnda Norte- nU
. pU.

do a patrulha :1or�;e americana, Am"rinul1a nO dia. "i de ;unho
. .

.
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PI ,-com a qualop'eravam e:lcontrou 1 um"I:�iãO' de (.úv;;��os oJbj�to; Me�sagem de Stalin pe� meu o e ma erl8S .. as Icasiuesperaóam::nte uma ratrulha em favor das col.npras de. bOllI.l.IS II' . rI"b""'. t
.-'

.d. P
'.

-----

.

japonesa na ZÓ'ltl da baiCl de de
.. guerra.

O Serviço Tclwcoslo- a II cf açao e arES
L" d <> 30 (BNS) _: O a.'

quentes é clirigid.a sobr:e 'as 8U:-

Maffin, nas ·proximid.ad,�s de aco I I f
_ .

N No Y k 2.0 (A P) 'A
vn r�s,

.

p,...110- perficies por meLo de uma man-
v�·· G�e II 0

..

rmaçoes em ?'�a .

va or, v
'.:.

-

d.iQO desta capital «Briüsh PIas- gueir.'a flexivel, obtzndo-se des�Sarn'i ..

oue',,, a resisknch L1Í!lui; ,; o k 10 e tIl 1 ) d ]\'1 t t" ; " .L'v l' 1'",
. fl1:.C. u pa:c1 ,es e {�I ao rac ,:' :� l' �:{.ou ��i1s;n� lU un�a tiC>l publicou J'lBCent-2ment-e de ta- sart'e lima temperatura elevadaga ainda é fé': oz. uma .b:ll1d�lla nazls�a com

..

a

I
me"sag�m G;,. Stalw üo _poi\. � lhes de «Plastoaluz,O:') novo pro- que rapid.amente as ,endurece.

"SWall�M � ,::�lill}m :.onqUl�ta-, fraolce:, congrat,�]ai1do-.�e p:!a ::# cesso britânico'" para aplicàçõ'cs I Um dos aspet05 mais impo�·ta11da PO;[ u� e., 1UnclOI1aIlO �a .::>ua bertaçao de Pall�, A l!LSm� 111" 1
rapidas doe acabam�ntos e reV2S- t'es deSSe processo co,nsiste no

orga�lsaçâo, ag�ra. nas fIl-elras! s�giem augura a r�plçl:a hber!a- timen�os de produtos plasticos. ato de se poderem endUl\�(:ir su
amencanas na ltaha. Esta .OOn- sao da FJ',�lça do }llg:o al-emao.. O principal cara-ci'erislico desse . p'�ríicies doe dime.'nsões jhmita-
-- ��JC_ prooesso consiste na uplica�ão, das, uni!l Vi'3'i que não é mais

.' ·cr�· calor pOl' metoC!o quinüco que u'ec'essar1o o -emprego de forros

I P f f
.

b f b' d >V!f?rmite qm� as superfici:3s se- portatús de aquzcim2:uto o apa�
.

re Iram a um a 8 rtCa a jtt1n tratadas e endUl',�cidas em relho em y'u�stão compõe-se de
!);OUCOS nilnulos. ao contrario dos um gerador montado sobre uma

P�ln.· U.RIN.'U.O ·JOIUu,1,ll. r" varios dias anteriormente nec'es- plataforma equipada com um
v 1.1 nau 111 I: sados. Uma mistura d'e gazes t'ermostato.

Pl'oss'egue em seu E'NdnçO os

russos na fr:ente setentriona.l,
atingindo div,ersa.s localidades
que os '(ú!o,ca a poucos quilome
tros do ri1ar BaULo.

Sup. Q. G, AILhi:J, 23 (A, P.)
- Os aparilto3 ]lrIo3quLo3 des� ··C·

, .'

fecharam durante a noit;� pas�a-.· r uze t ro
da
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var

..
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..·.'Üs at.aG.ues cO.'l1t.ra. t.f2....
n

..s.]
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de transporte, comlo,iús ·8 ,bur·
caças encc�itrados na área do

------

Umpalul� 3 area 'd9
territergu �ia i�9i�nda

.·e...

··:··,'.. ito f' an'cês do, lote
•
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S. G. COLL\':r agrupou em torno de si uma I ° fato das co;ndi"ões geográfi- nazistas, tinham estabeLoddo sob I em operaçôes 'na frenfoe oriental.
Cop�'right B. N. S. - ESi--<etLlI força de cerca de 6.000 patrio* cas da regiãú, que não favÜÍ':!- as mesmas controle absoluto. E, E' passivel que, com o rumo qu;�

para (Cida<l:e d1e Bium(;uaw;. tas. dam a ação dos guerrilhe.i(ros, se isso se d�u em p,equen,as lo!"' tomam os aco:nt,ecimentos, essas

Lo:1dres, 30 - Pelo tel-egraío Na NOrmdndia, como é natu- qU3 t;'�m .sido. tão ativa na Alta çalldades, habititdas por po;pu- fOrças não tenham t'empo d,� d'2S-
..:c_ A' proporçi:o qu� se amplia ral, os a['emães haviam' provi,cJ,en Savoia oe noutras z:Qnas lnont{:l- Iaçües rurais, men'Os politisadas, empel1har na batalha da França
o \<front)} :allado na França, as cbdü pdi"a que Iosseil1 afastados nhosas da França. e -onde éra .muitó m,:lÍ'S faeil de o pap'eJ qU'3 d:�s'el11pe'nhou na

forças da reEist00cia franG'2sa os homens em idade militar. Co� Dagora para df.:ai1te, porém, se 'ex�roer a fiscaHsação e a 1'2- campanha da ItaJia o CQJ;pO de
vão a'ssunündo um pap'el cada mo s'e tratava ele uma zona r�la· a açào dos patriot,ils será-muito pressüo nazista contra os patrio- exercito comandadú p':�lo gen,�J
veZ mais' destacado. Na primci.- ti,vameate r�duzida ai:juela por faüilitada, pOIS com a chr2gada tas, - é il1atural Soe esp2rar vi- ral Juil1, qUe tão vclliosarne!lí:�
ra fusc da invasão, p'or motiYQs . onde provavelm;'ni-ê _&') faria - das forças americanas á Breta- gorosa r,eação anti-alemã nos co.ntiibuiu para o lexito da atual
facilmente. compDe,ensivêÍs, as cama de fato se f;?z - U ,i,n.vasuo, nha se d,eu, vel'dadf;jl'am�nt2, a grandes centros urbanos CO'nlD 'Ofensiva ::Jliada. Na veJ'dad:�, um
atividadé1'�dos pa,triotas, em tQ:)-, (lS nazistas pDdiam exerCtCf uma fusão ,entre as forças de desem- Bn:�st, Snrnt Nazélire" N,Jnt�s e pOrta-voz do� Montgomery d:�cla
peràçã:o direta com as i'Orças d� ihcaEzuç[.o rigorosa 'e, 'd'ess� 111;)- barqu-e aliadas e o «Exerci.to Lemans, á sem�lhança, aliás, do rOu qUe é muito possivel q'Uif�
d�sembarqu?, foram limitada3. d,o, a· ação dos patriotas fra:n- Fraxes· do Interio:r}),· força já que ocorreu em R,e'nnes, em duas ou tres s�manas, a batu
No' entanto, mais para a retaguar ceses ,'�m apoio ás forças liber- consid:erada f,egular e que se se Por outro lado, anuncIa-se que lha da fr.2nte· ocidental atinj\J
da a Juta nãh arr'efeL�U 1lll,J. i!1S- tadol'as anglo,.amerkanas não acha sob o� comando do g'��l1!'ral já se elllontra ':'nl ação i10 í<!n.nt.> sua fase culmFnante. Mas, s�ja
tant,e ,e sóm:::nte agnra foi reve- rode ter a amplitud-ê que pod:>.- Ko-en,ig, o heroi d.� Bi!' Ad{'l'tlll, uma divisão blindada comppleta como f.af, ningwem poderá se

,lado qUe 111{} «(Dia D,) um regk ria s;�r (,sp'2l'a�Q pelas p?ss-oas Muitas· das localidad:es. ocupa- do exercito fm:nc�s 'ê o gener,ll -esqueoet',.\10 futliru, da ,,:.tliosa
menta dê infantaria aér;�a fran- menos ao des�molar dos aconte- das pelos alUericanDs já ;haviam De Gaulle LlilunciDlt '�m seu 111� cOIntribuição do Exercito H:an
c�z foi .des':mbarcado .na Br:2ta- ! cimentos. P�)r outro lado, dev-'�-se sido libertadas p�lo-s pntriOJus I timo discurso qu:::, muito em br-8 (,es do ]Interior para a v-ttõrip
nntt ce q}.le, de então para cá, já ]iwar tam._benl em oo,\1sid·eração, que,· depois d�' ,expUISélh\�111 os \le, um. ex,erclto completo estarú das Mm.as :a.l.iadas.

. ,_�,

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



---Cartas,.Patentes--
Dependencias Números Datas

ltajaí-'i\I1at1'iz 1233 8-10-1835
Áraranguá. 1730 lS-3-1938
Blumenau 2551 2·9-12,1941
Brusque 12H2 25·10-19�5
Caçador 1727 lG-3-1938
Canoinhas 3243 7-1-1\)44
Concórdia 172\)

16-3-19381Oresciüma 2õH1 16-1-1[142
Curitiba 3071 21-10-1943
Florianópolis 2561 16-1-1942
Gaspar 2556 10-1-1942
lbirama 32,17

22-12-19431.Indaiál 2552 20-12-1941
-Iaraguá do Sul a248 7-1-1944
-Jeaçaba 2562 1H-1-1942,
��»u.���
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Banco Indústria e Con�é_rci9 de Santa Catarina.S/A.
Capital Integralizado Cr$ 6.000.000,00

(Dependendo de aprovação de Diretoria ilas Rendas Internas
o aumcu to de Cr$ 20D.ooO,00 para Cr$ 600.000,00

Fundo de Reserva Legal e Outras HeStH'VüS Cr$ 2690000,00
filieis, Agências, Sub AgênciHs e CscrH«Hos, em: Ara.raIlguá, .Blumenau, Brusque, Caça·
dor, Cauoíuhas, Concórdia, Cresclú;n'l, Curitiba, Ftorfauopolls, Gaspar, Ibírama, 1n=
duí al, Juruguá do Sul, Joaç.lba, Joíuvlte, Lajes, Laguna, MafL'a, Porto União, Pira-

tuba, Rio río Sul, S F;ranc'f'co do Sul S' Joaquim,
'I'arõ. Trjucàs, Tubarão, Urussanga e Videira

•

Endereço Tel€g1[âf�e:;o ,""'INCO", I1��1';!:1..�����sm;:m.42C±LL �i:r
.

w...........�"'�e,;<=��...._,,�_._,_���..JI'!'it��::-,

BALANCETE GERAL, EM 31 DE JULHO DE 1944

v�ô<�-�".-�����a�"_�_��'"�=�lF---'
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8! .l132.1(j5,�011CaPitaJ .

j ,lPara Aumen,to' de Capital (niP. Aprov. D. R, Internas'}
�

iI
Funda de Rosarva Legal

.\. '.' Fundas de Reserva
6!l.J7G,71D,50 II DepóSi�s elp C.nta torrente:

, I i
om .Juros

14.52(l,090.8c, : I Sem juros
107.363.120,30 ,; I Limitados

88.90o.4() 12U17S:Ul.5
..

o

I .'
.

C

. .orn.
avís

..
o

1 00 Prazo FIXO

10,603.1{)1>�oliEieilns. a cobrar de. conta pra.pr. e de terceiros
H9.568.022.&0 II' Titulos em caução e em depasUo

'�

I
COl'feSIloi1!ienles no País

\ I Matriz. Filiais. AgenCias. Sub-agencias e Escritorioo
1 Banco do Brasil - C/Especial
; r Varores Hilllltecál'ios

99.578,00 3.2�H.28f,:J(I !i IJividem'lo&:
77.822.700,00 I. '111.-..

.

Said» pãoo procurado, do i- ao 16'

lo1.18S.2ilo.40 I I unler5as Cont;;ts
umS.!H5,8o

18�:���������611-
11.541)So,Uo ;

10.013.089,00 21.557 .278,!b i
404.7.17.90 !

C "
w

.

-

C) =u;", <j�5 � I
1'''1' O. O.fJ�u.� j

, ...0 I __ ____; ._ .. __ .__ """��_ .... __ * Cr$
====_.�,u.�M.rm��_.� �=__�=.�����====�__===__��__�__=_==�.•fu .����$�����_�_�_u �___===-==_====���=_�=_� �������

, Titmos Descontados
Empréstinws em Conta Corrente:

EmprestimosHjpo tecários
Carteira (h Emprest. aos Funcionários
Contas Correntes Devedoras, garantidas

Efeitos ii Cobrar:
De 'couta propría, do interior
De conta de terceiros, do interior
De conta de terceiros, do exterior

Titulas em Liqllmal;ão
Corr8sP!lndentes no P�is
Matriz. Filiais, Agencias. Sub-aqmu:ias e EscrUorÍus
Titulas e'Fundns .nartsneentes ao Banco:

Mõveis & utensiJios, Debeutures
Edifícios e Outros Imóveis
];H Apólices Federais, sendo: 11 em nosso poder
e 120 no Bancu.do Brasil, em deposito

Varofas CRucionados
VilIO!'0S DepnsUi.lüos
Valores em i:f1brill'lçil, no Banco do Brasil
Hipotécas
Calxa

Em moeda corrente. em cofre
No Banco do Brasi! e em outros Bancos

Diversas Contas

A T I

- MATRIZ EM ITAJAl -

Genésio M, Lins - Diretor Gerente

Dr. Rodolfo Renaux Bauer - (Dlreto.)

Cr$

" !JIUl3!.50
40.000,0

58,5lS,S85,uo
.,

"

"

"

"

"

" 3.124.7()3,'2,o

--Carias Pat.entes�
Dependencias Númercs Datas

Joínvile 3240 7-1.1944
,Lajes 2;;65 16-1�1942
Laguna :i.29L25-10..1935
Mafra 3241 7-1-H144
Piratuba l'i2fl 16-3c193!:l
Porto-União ., 3242 7�1-1944
Rio do .Sul

c' 12'90 25'iO,1$135
S. Francisco do Su11290 25,lO'r935
São Joaquim 2557 lO-1-1B42
Taió 1290 25-10-1935
Tijucas 2555 lQ..H942
Tubarão 1Z93 24-10c1935
Urussanga 1731 16-3-1938

,
Videira 1726 16-3-H}S8

,.

"

"

"

"

"

PASSIVO

01'$

..

350.000,cO
2.340.000,00

"

74,896.393,20
7.997.559.76
l8.120.18780
2S.303.110,70
32.256.59'\40 161.513,950,80

121.978.11 1.50
. 180.505JM6.20

, 5.35<1.420,10
108.925.5'13,10

26S.186,80
1.I76 . .oúo.oo

"

Érico Scheetíer
Chefe .da Contabilidade Geral

. Dipl, Reg, tia DEO nr,. 22;638
t.Ó �'��';i"_

,,'

'--:-.. ,.-)?:-:<>:;�
-

� _"-'

:�::.:�s-::;,�_.

ITAJAI, 12 Dq AGOSTO DE 1944.

Bonifáci�;s(:i1f11iH -- OUo Rtn<l�}/�"- .Irlneu Bornnauserf �.9jHAl1foilig' Ramos
(Diretores:

foto AmADOR (G. SchoJz)
Recomenda-se pelo
E�merado �erviço

In
*

lCa

Ar! Garcia - (Contador)

Companhia GOillsl'cial 8Ghradsr
Assembleia Geral Ordlnaria

Pelo presente firam convidados os 8�Ghores Adonis ..

iRS para comparecerem 11 Assembleia Geral Ordinurta, a

Irealízar.se no dia 30 de Setembro de 1944, áé J5 horas, DO
eserítoeío desta Soeiensde para deliberarem- sobre a se

guinte ordem do dia:
1,0) Aprovação do Balanço e contas do exercício eu

cerrado em 30 de Junho de 1944.
2.(1) Eleição dn Conselho Ftscal.
3.6) Assuntos de interesses socíaes.

Btume nau, em 24 de Agosto de Hl44.
(Ii. Schreder)

Diretor Presidente
AV ISO

Acham-se fi dtsposíção dos Senhnres Aclonístus, na sé
de social, OS dOCUIDl3lJtOk! a que se rdeI'f o Artigo 99 do
Decreto Lei :-i.o 2lj:n de 26 de Setembre de 1940.

A Diretcria.

Rua 15 de Novembro, 569
�••+-...... +.G> ....f} •• :••••0 �<t j}$>�*.�,'" {té'��o$ "'�"jIo-•• 4í''*G '

Mayerle IMedico assistente do
HOS�TALS!NrA1ZABEL

Dr. Paulo

CIinica Medica e das cree.n'

ças, fllu'teg e operuçõeB -

I
Hadiodiagnosticos

-0- RLUMEN1W -·0-

UB. ACOIUES BALSnU,
ADVOGADO

Rua Paraná, 31-A-Tel. 1436
BLUMENAU

. ;;A� •

DR. LICIO PORTES
- Meu!C1) -

DOENCAS NBa 'ifOSAS E MENTARS

CLP.i!CA MEDICA:

Coracão EfitG�i1gl} e Pulmões

10 as 11 1/2 - 3 ás 6

---....__......",..---.-

fiospital Sta. izabel

Operações
CIJNICA GEJUU.

.'VInho CfGosotado
.. ""_'-cldm.

JOAo DA SiLVA
SlLVEIRA

Poderoso Tomoo
eFo�te
i!IIap�_�
�._�
.-,I.
�
DEL!'�

M • 3 MiWJli; if\ll!liM

Aviso
Tenho ° prazer de comunicar á rní

nha distinta clientela, que estabeleci o

meu "ríisoritórío de Ad vocacía," nesta cio

dade, à- Rua 15 de Novembro, n. 1043,
sobrado, sala 2 (defronte ao Hotel S . .Jo·

sé), onde continuarei a aguardar. a pl'e�

Ierencia, com que sempre fui distinguido.
Blumenau, 20 de Julho de 1944.

HERBERT 6EORG

...__me na dt. $!U.&IiAi<Sl*
. ..1 _ *"*'.,....2§.\M·�tist NU6iiií'llt63J._ :::::::;;";;:;:

ta•.}

..... c

"'_iii
filbrica de Tinias

B5umenau ·tlda.
Tintas e Vernizes ... Material para

Pinlur:.ls em Geral
Tintas en1 bisnagas para artistas

Blumenau • Sta. (alarina
.,-*-.�,,""'.-.-.-.-.-" x.-·-.�..;_+-- ...-.--.,-+-.

Profissional
Dr. ft iP-\ape Dr. A. ODEBRECHT
."

Clif\ í e'í �nr·::. E"pecialista
em moíu,,:i;<'i da garganta

I1IH�Z, ou,.-idos e reli- os.

! Causas civis, comercH1,Ís, criminaisI e tl'abalhista.-Cobranças e contra-

l tos. -

C.ons.ti. tI.l. i�...�.10. d.e. SO.Cierlad.esMedico do Hospital S.
I

'

Anônimas etc.

I Dr. ���C�cg��T�ARDIConsultas: Hl- 12 lIs" e 15 -17 hs. i
, . C'

-

P t ·cü· . l'E� ,...iJ'l'in: t'rrrca N('!'êu Ramós,89
'BLV'Ul�,"'" ,11., i.'<-". T.)', lTI- 2

,ll'urgHl, aros, rucaemgero·.T·j ". 0 ... ·.' h' i
..
1·P·)N,TTn,-.-cTTr1tH ... , .. " .... .:-.:.t_.., .. ,nU?.:a, I (,,'� _I _. •

!_ e" .... 1_ "-_h.t�·I(t� l!J">.C •. -\.. J. ' ..... d".-.t....

,. I uoom
_....��._"_...- ----,�,"'--_._ .. "-_.,

1--- . .. , .' " �

Dr. Arào RebeHo 12' TaballiãO NOBREGA I <? -';:�'��,�,��t':�:: 1�
. Edifício da P�efeitura 1 C�'

.."t.ts.� ,:...U�L.:>,. p! .. ",. �
�l:rllvog��tV

I
I Sl . -' , l! ,:; <" todos r.H;; ,- -..

'I'Escripturas. (ontractos- procu- ; _

do ramo
'.

EBCriptol'i(.) rações. protestos de letpa�

"
Atelier Paulista I"·Compra'e venda de immoveis.

A.lameda Rio Bra,l1co cowsães de divida, etc. Rua 15 de Novembro, 770
Ag L L .as........ � "' """_!IaIll!i ""'::

Catarina

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. I'�
.

Quinita�feir� _as 8 horas
--i'iíPÉ.�IB!J!II�-. ••m__m ifi IEIIBI12':\!!l'Ii;I��":�.2�' .'�'":;",:-,,,:1�C:}; ··

.... ',·.:3':;·;i:\�:'·:l:·;jt,�s.i!MMfllh_ LU-

. Grandioso ser: sacion 1 progrDm .

':'Mi:ssà® ��[iri®sa.. s �o��aL: �� �g Dr�$g� Oi :,�,W:�r:;�na
"

.

elmo dücun>"" :uio do gruÍnle metragem, lvC�lii7.:1ndn o c1fsembarque do CI_;;:pn Ex. ;:�:.'l·:"�.;� �:) ::�:: !l'!;l.dfO ;:!li Itallá!
.

U'l} V'Ti'? quu tndts os B ."sUeiros rém c!:J. :::Içíio te v�'r e ap.;l'H,;:r 1

,
2.° - "I b�re's �CJ Deserta", c m Ralph Bird e Lo; n·;:� �3rey

Um lllme dê� sensação, com aventuras mi� 0rip 'f1S e n :iF-e�dissi:n3S n'nlll deser: J i!H.lnsO! P..i:xõ S H:r, b.-
.

�'.\:.: . " .caruicadas n'um deserto
imenso de surpresas! AMOR.! LI1TAU I"nS'rEHI01 H2l{OiSMO! ... C :ojugVQOS ll.�m grande t'.ilme p;�<l. ;;. ,'t,: ',. '.'� :.:lb�:m apreciar uma

. gi'�nde película!
Platéa Cr$ 2,50 j/2 t} �Imtares 1,50 • �B�l: C! 1,50 1/2. e Mm�:)f\fZ$ '�:@3

�-�-."".-.-.-.-;.t ..�.-... Q,""""'•.'-.""".-.-+-+:-;-+-+-::--<i ",-.-.-'i!+-"'-"�f<I''-'''''r.-+ (j +--.. - ..�...,....-<t-...-:<'_,(},-if,,--.�
. <;}"-.� -·ff .....+-.-.-�-:�-�-�

Segundo divulgou um periódico f!orian�politano, ATi,
doIntemacione], possivelmente será reqUi.sitado pela F�CR

i

de IVELAStO} VIEIRA

.�� u po g'oleiro
��.

",o"-��j;;-��Jé�õ-ff3BÇão
• Eiu EI''''.:;!} numero de aman

; ':G� 1_'��eH taremos entre ou
'1:;' )::0 .eía ". esportlvas daqui,

., i '

L �: ': H:chí, duas mteres-
I .! " �·,qlO·'I!'!""en!' sendo

', í "_. - t...
;.

i iA..,::. •
�t .

•
.,

a Ó, :" ·.ll: t' () SI:'rrunr!o treIflO
;' l ":�'i'i�tf:h" �tariI1e!lse e

;: I: '.' :'
.. \ Jbl'B US '�esGvid'\des

} [. �F;. pri.:IlhiVéÚ a Associação
;( '\ �. !)tH iva Düque de Cax as,
11.1., ,. I'''' o,''i; ':<ii .rlO111Uwg;;hl a vaXla�, .

:i! í
.

';drol:w do Exercito NaclOnaJ,
.. ; a.cavéz �1a pena de Mario

':\"'1 :;'.'.:'i,;?,d, ��ISSO .cnrrespon-
:' :,h:� em h.l0 rIo Sul. .

I ---_�-_.
.

•. :;:;.1;:'''0· trndaral'..'
.. , ...., ',.,,' _. i:l a

. �:. .'f" I '"
, .�.'.'FirnJ..

' ,1�1�Li iJu: .•. . �LlIJJJ

Guara,nlx
.

J lIuma luta de gra�liies prluo1ç�es • S. lourençil e' !lder·
. natiollal, lutarãiJ em R .. lesto .. Grande inlereSI;e eau g�fi1D dessa rodada

em ilo�Jpavam�orle encontrarrse-ão
.

..

'local, G O·, .4t. '. LI .(Q �5 I
��i!
e
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[êimr 'rso;àn llinprnza Porça B tuZ8aiM Uatarmâ -&;t:
:"�"�Arii\l rsar���' - ·Assemblé� <.!eral Extra�rdiltá,ria

Prllllelrél'
.. co�vocaçªo, .

'.

'.'
..

São convídados os senhores acionÍstas desta Erilpresa
a se r unirem em Assembléia Geral Extrtwrdi ária, ii rea
!izar:se 'DO dianove (9)de.Sdembro do. corrente auo, aS

quatorze e meia (14,30) horas, naséde social, a A!�medo.
I· Duque de Caxias 0.07, dt;t>fa cidade de Btumenau, afIm de
,deliberarem sobre a segUinte

�nc0ntranh 'em festas 'Os S<�� Ordem do dia
guíntes lares:: '.

. '.
.

.,
. .'. . .'.

•

t
Di) Snr. Wa ter Tolentlno c de . i.o) -". Aumento do Capital socíar, de doz par� vw .e

sua esposa, co o nascimento de e íto milhões de cruzelros, e consequent61'efúrma uo artt

um menino, q e se chamaráWal go 5. dos e tatudos socíaes. e disposrções corr_?latas; .. ,

ter, oconrtdo ia 14 do fluente. 2.O} -'- Remuneração dos membros da ColfllSSf!;Ô
.

Tec-
.

nica e consequente reforma dos artigos 13' e 45". letra "d",
dos retertdos estatutos;

3.o} - Construção de uma usina de Ernergencta;
4.0) - Incorocracão la totalidade do "Fundo de Au

mento de Capital" 80 "Fundo de Depreciação";
5.0) - Sugastões do tnteresse social.

Acha-se enr- quecído o lar do Aviso Imll.ortante
Snr, Hermann Frasehlín, e dia . Consoante o estabelecidono arttgo 38, oos esh'itutog
'sua esposa D Erica Freschlin, sociais, as pessoas. presentes a Assembléia Geral deverão
com o nascím to ele uma mení-] provar a sua qualidade de acionista, exibindo documento
.na, ocorri-lo da 2g do corrente. hábil de sua identidade.

Bíumenau, 22 de Agosto dd 19<14
Guilherme Renaux .: Diretor Prestdente

R':!alizou-se .

a. data de 29 do Roberto .Grossenbaelier __ Diretor Vice-Presldeu.e
corrente o enla 'z matrimonial da Gustavo Stamm - Diretor Gerente

�:rt�� ���t� s�:��mSt:�� !t IFUga' desordenada da Ruman-ia-�--�--
reter-gerente d� Empreza fpó;' Londres, 30 (A. P.) - Infor-l

mo comunicado qu�. os alemães
ça ·e Luz Sa:ntt oa,t�rina S. A., ma um comuaícado suplementar íogem desor<.l<;uadam.::n'.:e da Ru
com o .Snr, f Lotarío Stueber, soviético, que foi o unícn dia mania, pois não 'está jüng<� a

,

Ao jovem par as nQs�as f,elicita� que foram 'conquistadas 25 mi- derrota de Hit[.r�r e de todo'.> os

ções.)) \ I lhas de terpeuo na área meridio- s'eus satil>it'es;

V. ..,. . '. nal do DI3,n'llb10' norte e nor<ües�

falante� ."

t'ecI�Gonstanca. Diz a incIa ornd'
Sociedade RêcrêaUva<se�'�� ���a�lfí.�.��:.al.,�.�.t:�t:�·�r.vi-I.•·f··..•e'·5'"a'.' .....p.. "p····ula·'·

.

e fspo.rtiva ·!niranna
ços pr()�lSSlQllal�S o ara'!',:a' o Dr. : U � ::i!

Antonio. H.afner.L I I No, �. l'IOXim,•.•0 i'
�!omtn�o, . dil'�' ,3 ,C O' li V 111

Falec.,m··e'nt,o I
ue Set�m.b,{), ,OI-)' pateo �nLlno A Diretoria desta sociedade

.

.

.

.

, I do CoJegw Santo Anuomo, em tf.'m fi súbida hOnra de convi·
f;aoeJceu 11à Penl�a�,ol1ia 29 ôo I l:�l1iefício da ES(lOl� Tecnlca de dar. �� seus �OC!,f;8,.e exm� •

corrente ü Sur. 1 raJano B�rnar- I Comercio do C,o!egLO San�o An- FamIlw.s para o 881le SNCl
c1j,PO d'e Andrad'e. I tonjo, serão realizados grand'2s aI" que se realizara sábado
A fami�ia enlutada as 003sas

, ff!stejos po,pular�s, sob .patrod� 1
dia 2 de Setembro .em n08�a

cO'n.doelnnas. no to Centro Academi':o da., alu- séde, bem Com) para a doml-
----

elida escola.
'

ngueira que terá lugar domin-
No local dos liestejos hí1v:�rá· go dia 3 ás 15 horas �mdiante.

barraquinhas de churrasco, be- .As mesas, já se a�ham'.á
bidas, rifas, jogos de todas esp,e- vt'nda nesta ségej

,.
d-es,

.'

roda, da for
.. tll.D.a.. etc.

'.
'... .

A
&AteM'.'. ••• A i&f?L'"

Fazem' ano
.'

hJj�:
A Snra. VVc Rita Amaral, viu-

va do Snr. tinia Amarai.
O Snr. Joã Pereira Cabral.
A Snrta. N di! Síqueíra.

Slumen8U, 3i de Agosto de 1944
---------------�--------

Uzina de'Emergencia para a Em ..

. preza força e Luz Slae Catarina
� .

S'egu'léo lemos na COI1V'o':JçEo
rl'lil acionistas que fi Empr. j:"b�'ç,a
e L'uz local íez inserir neste nu

mero vae ela solucionar um doa
problemas que muís afetou toda
fi zona industrial do Vale do Ita

jaf este ano - o racionamcnte

Pilão, uzina esta que acautelará
futuramente calamidade COmiO' a

que veio aZD'laNl0S até antcon
tem.
.

Assim, esperamos que a f.eliz
iniciativa da atual dllll'etoría eh

Empresa Força e Luz S!a. Cata
rína, encontre toc�:lS as tacílída-

de energia' elétrica, des e consollde-se em tempo 11:.1-

proP?e�s.:e... a. d.2feri�a' Emprez
...

a

Ira
€l1,frentar .s.atisfatoriam.ente a

aprovar a, (I�llstruçao de uma arande missão que reclamava a

Uzína doe Emergencía no Sal:o ('O, �ris'e que ro'S asroüertou:
.-.-........-.-:-.- O +-"-+E!II-t-.-.'_+-+:-,

Baile' dos Casados

Di) Snr, Jo" .Eic1't� e dê sua
nescímento de

uma menina, m. o Tome «Deni
zíe», ocorrtdo lia 17 do corrente.

,

_-_,

/11-;'0 recordação.
'

, Uma comlssêo, llderada pelo Condiçêo 8[11:0 qu.: "0'1 se apre
sr. Cabral, d. d, Gerente ela Cín, , senta, entretanto, para esta festa
Telefcnica Catarinense, tevi� a {�S - será só P,W,1 cas:y'os COm suas

tupenda idéa de or+anlzar l'R"R respectivas esposas.
o dia 2 .J'lroximo um «BuiJoe co" Assim, cavalheiros Bem es[o:oa
Casados»,.f-esta esta que se.rã rea, ou solteiros ou solteiras I:xl
Jizada i:O Clube Nautico Amerira crca''1ças ni'iü têm ingr,esso. Esta
01m inicio ás 21,30 horas, com origimüidaôê da festa V2m ebs
uma l'etumbant'e quadrilha.' pertr:mclo 10 maximo inter�ss,� e

Hav'erâ oÍn,da concurm de dan- será o su�ki'2nt2 pata garanll!t
ças e vaJio:os e ut:Ís brind'ês lO- lhe o maio'!' S'llCC0SS0.

----�------------� -------------------------

,Loção
W·(TIR

Prado do Rio, La l\:Ienor
e Rapsodía

encOidraAse a venda nas
farmacias e DBog�rias�

..

COlURA tUra,

QUEDA DOS ca-

'BELOS l DEMAiS

AfECÇOES DO

6",.-"-6-:-+-+-+.....*-+-. X .- .-'-.-"-.-.-"�.-,,,-,, X .-:-._• ..c_._._.�.=-+_ ....._.

f F.. CH JR. f
� Secção de Representações 1
I i

1 II.Barão do Rio Brasu:o n!e i .. tilPlstal33 .. Eliel.. Jelegrll "Buscl1" I.j
! IIlO ENIU m SID. ClllaRINB �
l !

! PRDellRR: Mel de abelha e Juolado, em grtulde escala. 1
I Represeniaçies para São Paulo. I
· ..

T OfERECE: (Negocio Ile Ocasião) •

• J
I 850 quilos de canos galvanizados da 1" tAmericano) ..

• 2.500"..".. 2" () I
, 20.000 " .. chapas Pretas de 1/�" (t.) .,.. Um lote sortido de serras para engenho. de superior ilçO sueco, marca "IJt\NON", •.
I 18.000 sacos especiaies, ul!l"aresislslltes, br3nccS. 50 X 90 Capaddane p, ao killlS. I... 200 Tambures da lerro, em óUm� estado (l' uso) '.

I
•

'ti, .Re··pr·es' !'1.u'!t� f!l diS'.. ;L3.!�o • Fabrieant.es PClll�istas de m.aquinas �m geral p'ilra. agri' I
I

�íliíd\1 � !ih iiIIllÜi�'ili • cultura, �ntlustrla em geral, MalIumils especiais para •

... industria. texUl, Acessarias J;l. industria. Ferragem -. Ma.qUinas para· serraria �" Material ele" 1!rico .. Roiamentos _ Farljuetes - COfres e arquivos de aço - JmpermeabUízantss e desínCflJs' ...

� fantes. - Grame - Refrataring - Brindes e folhinhas comerciais - Registradores e arquivos �.
i pa.ra escritor ias.

. I• AU'fOCLAVES - LOr=OMQVE13 - BRITADORES - CALDEIRAS - BOMBAS .. ENG�NHOS ..

l Na defesa dos seus interesses, consulteanos sem &umJjromissti !
...- ��-,���...,...,·f, -.,..",.�.-. f' "-+--"--"'-+-+-.-'.--+-+ X 'Ijo-'''''-' ""-'�

.- • -.__4-f>- .. -f>

Em 26.de Agosto de. J944. o Senhor
recolheu para si em seu reino celestial

após p81twazes doreá, lllinha querida

Meta Baumgarten
.

nata Wohmuth
na idade de 67 anos..

Agradecimentos ao Snr. Dr. Arvino W. Gamt,
ner pela dedicação e esforços dispensados durante

, a doença, as pessoas que com imensa dedicação
auxiliaram dÜl'anle a doença como ta:nbemas pes
soas que trataram e velaram o corpo da cara ex

tinha, e todos 0s demais amigos que acompanha-
ram o corpo da extinta a ul Uma morada, '.

como a

todos os demais que enviaram flores, telegrama.s,
fonogramas e Cl rtõ.e,s.

Os enlutados:
Vvo. Walter Baurngarten
Erich Baurngarten e Família
Walte'J' Baumgarten Junior e Família·
Ralr Baumgar:ten (1 Pamilia
Berbert'Bawnga1'len e Fa.miUa
Helmulh Baurngarten e Familia
Siegfried Baum,!Ja1'ten e esposa
Adolfo Frischlcnecht e. esposa
Gustavo Heuilmann e ]i'amilia e 17 netos

Rio do Sul, 30 de. Agosto de 1944
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