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si!íJ ���üte��&!aiS I!or I�j, revogou I) decré!oalei N" 8.063,
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RIO,

.

1 (8 E) +; AICld,�fj :Maih. conhecido por "Mo-
Ieza" que cumpria peDa na Penitenciaria .de Niterói
foi morto a tiros naquele presidio.
Tendo uma desavença 'com os gua.das A ntero Torras

e José Roque, aquele conhecido "er im incso travou com

eles uma luta corporal. Chamada a guarda da Peni
tenciaria em socorro dos agredidos,"Moleza" ênfren
teu-a, sendo fuailado. Vaio a falecer pouco depois, no
Hospital de Pronto Socorro, YJã� resistindo' aos 'feri
mentos.
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Vend;;3�se o Campo de Fu
tebôi Vltoríe.eom aprox, 7.000
metros quadrados, situado á.
Rga .João Pessna= Velha.
Inrürmações com '" �L Oe1'

m'<lr-- S. A. Com. Moe1!mann
ou Ouo 'Wille, -.fone 1099.

,
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Chocolates
Balas

Caramelos
Pralinés

Artigos de Natal
Caixas Fantasias

etc. etc-

agora a venda na

u [
Novo Edificio Peiter

Travessa 4 de fevereiro, 3

Sociedade Benificiad.ora de
Madeiras Lida.

Telefone 1248 - Rua 7 fie Seternbbro

fornecedores de Madeiras em Geral
forro Paulista, Bncantonelras de Qualquer Espécie,

Alinhamento, etc. etc.

E&pecialidade: Soalho Marca Strobel Dr.
IJM(.\malio neta f'm=�!(];:;rsr; g·ji'H!!i)Il1'li de [';e,lic!!ll; Ib

Universi��rlê.� Mif i::lrE2sH.

Ag;turelhos de Radio
da RC A Vitor

MédICO por concurso do Sel"V"jço Nacional .te Düfmç"" lllt'.lltuÍe,
Ex�interno da Santa Casa e do l-Iospital Pd1q nUit·ri��o do Rio

de Janeiro, Ex-médíco a;;:;Í.'\�ilut.e d« E:anntóda Hio di;
Janeiro da C"pitid ,Fed.,nd.

CLINIC! MÉmCA - EiSPSf;iALrSh'[;' m,� m:mi�çIUi f�H�V(lSAS.

GONSUL 'fOBia • fi U IA f B g, t f E S" r. B ri] l o T
;'Etlificiü Awt:ili", Nütu
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lia da Isse bléia Geral Extraordi�ária da SoCiedade:' !ta�� C�"
lal1i�mem1se deSegurosGerais",Reallsada eln30de O�luDr,o d[; (i,I"Óil"�""";';';SII-

" . de mil DO' Presidente e Secretário, e. em segmda.,·o Dlre�or Prasindente o

Aos trínta dias do �es de out�bro do ano. .'

d Diretor Gerente e o Diretor secretário, da Sociedade. Sexto-
ve�ent(ls e: quarenta, e CInCfJ,. ás quinze horas, na sede1d � Artího 16 a 18, inclusive, são conservados sem alteração; �étimo
Clube Nautieo Ameríca, â rua 15 de no,:�mbro, 1?esta c a

_ Arti o 19 passa a ter a seguinte redação: Art. 19 - Cada
de de Blcmenau, Est,ado de santa C�tàrm8, reU�lram-se. ,de membrogdo Conselho Administrativo, exceto os eleitos diretores,
aco.rdo com o anuncio d� convocaçao, os assoc.�dOs cujus

erceberá uma remuneração anual de Cr.$ 600,00 (seiscentos Cl."'U-.

assiuaturas consta� do l1Vi'O de presença �a SOCleda.d�.en:l�eirOS). Oitavo _ Artigo 20 e seu paragrafo uniCo., .passam. a �,:r.l.se�t:.lda ao _respectn'o ter�ú lavrado e assíuado pela Ire
as se uintes redações: Arti. 20 _ A diretoria tem amplos e 111-

tOI'l�))ara, fms de�ta l'eun:ão: Tomando fi l!sIavra o senhor mitad�s poderes para exercer livre e geral administração da �o
!\d?HO .Scnffialz, dlre.tor presldente da: SO�ledade. declarou ciedade cabendo.Ihes especialmente: a) _ resolver sobre a apl!cainstalada fi assembléta geral €xtr�ordHHH."la, con.v�õando 08

� d s fundos sociais contrair obrigações e encargos, adquirir e

presentes li aclamarem um as�oClado para pr�sl�lr �s tra- ���na� bens sociais,' ainda que imoveis, caucionar, hipotecar ou

ba_lho8 e propondo o ;§�n�ol' Alfredo Campos, md:c�cãO que
a ravar de onus reais, transigir, renunciar, acordar•.observ�das as�Ol aprovada por unanímidade dos presentes. A\Jelta.odo o r!stri oes legais; b] _ constituir procuradores, fixando-lhes os

encargo e agradecendo a 8�a, escolha. � .senhor pres!(len�e poder�s esoeciais; c) _ deliberar sobre a ereação ou_ el�tin�ã,? de

paS:50u a e!;colh�r, e�.,segmda, os aa�ocIadoe senhores Eg n
filiais. sucursais, agencias, ou outros departamentos da Sociedade

Fí'e!tng e Frederlco Klíían, para servrrem como pnmeiro e
pais' d) _ nomear e demitir funcionarias e representantes, "

segundo secre�al'iOB, respectlvam ente, escolhe 9-�e mere- ��ando:lhes os vencimentos, gratificações e percent�ger!.s; e) -

ceu a .aprovaçao"pl�na do� presentes e a aeeitação dos
convocar as Assembléias gerais ordinárias e extr,aordmanacJ. bel�esc.ol.hldOG. CO�Stlt.u.rda assnn � mesa, .0, senhor presideute
como as reuniões do Conselho Administrativo; f) - apresentar, a·lI t t 1'1 ão e o encerra- d S

.

.
. .tt�adc todos os fl�rviços desoucr OU a� pnmerro secrv ario 8 �erl� caç assembléia aeral ordinária o relataria sobre a situação a. ocie-.

i!��nlí) d?, uvro d�. p:esença, q.
ue fOI .feito. Com ti palavra,

eade.; § r: _::.. Os documentos relativo
.. a9s atas de �tribU1ção �a I, R&Ê::1io9 receptores

Ol�se.o senhor p"':@idente que, em .vIsta de se !fatar da
diretoria e aue importem em obrigações para a Sociedade, serão j ] tl!ilrlJi�o!l G Gari:mtidllJ

�el"ce!ra c?nvocaçao e que fOI �,eV:ld�ment,e. publIc�da nos
assinados por dois diretores, exceto as apólices de se�ul'os e os T!lll,E:FOl1,m 1395

jornars ( CIdade de Blumenau», DI8rlO Oflcull do Et;tadã? de
papeis relativos ao expediente ordinário, que serão assinados por! ii!�a 1.Ili>i SDtcrfo.mrl.l, 13�a?ta. Cata.l'i�an, "D!a�io ,?ficiaI d� Estado do P8�a�Q 6
qualquer dos diretores; S 2' _ representação da Sociedad� P'e-! ,'_=_�= .�.�= _

018I_'lO Ofíclal da União , resp�chvamen�e nas edíçõ __ s dei rante a repartição fiscalizadoras de suas operações, cabe, mdis- \
dezo!to e dezenove, doze e quinze, dezoíto e dezenove � tintarnente a qualquer dos ditet?�es. Nono --:- Artigos 2 r e��:' Ide,�Olto e dezenove .do .

corrente ,mes, a p�esente .assem I são conservados seni alteração, Décimo - ArtIgo 23 e seu

P':''''-'ble!8 �el'sl extraordlnaría �e realíaava, �alIdamente, co� grafos, passam a ter as seguintes r�dações: Art. 2� :- A? dire
..qualquer numero de aSSOCIados presentes, conforme p:re, e tor-presidente compete: a) _ supentender a admuHstraçao da I

O p!lragt:8fo �.mlco, do artigo vinte e u:n, do decreto-1m D�- Sociedade; b) _ convocar e presidir ase reuniões da diretoria, ca-lmero dOIS mil e sessenta e tres, de sete de março de m!l bendo-Ihe alem do seu voto, o de qualidade 110S casos de eropa- i
novecentos e quarenta. Em, seguid� solicita o se�bor presI- te; c) - 'representar a sociedade em juizo ou fora �ele ativ� e

l'dellte,_ao segundo secretano. a l�ltUl"a. do anunciO d? con· pássivamente, sem prejuizo do disposto no § 2. do artlgo 20 aes�

vocaçao, O qual !Bill � teol' se�umte: Mútua Cat�rlDense. tes estatutos, Décimo primeiro _ Artiho 24 e &eus p�ragrafo
.de SE'�.uros Ger!:us-Sed�: B!umeGllu -.- Santa Cata:ma-As- passam a ter as seguintes redações: Art. 24 -:-:- Ao dli."etor-ge

sem�lela Geral _Extr�Ol'dl:larlà-t�rc.eIra convccaçao -� São
rente compete: a) _ a direção té�nlca das ope�ação: b) - :'Jupe

convIdados os aSSOCIados desta SOCiedade a se reumrem ritender todos os serviços econOffilCOS e financeu:os, e ordenar. o

e.m Bsse�?léia �eral extraordínarja, na séde �o Clube Na!!' fiel cumprimento dos dispasitivos legais ��� relac2.o �os have�estlco Amel'lCi..l, a rua 15 de novembro, nesta CIdade, �o dIa
e bens da Sociedade: c) a inspeção das filIaIS, sucursals, agencIaS �-�:-".�-\!l;\-i\!.;-4l,,,,,:,�.-��-f!-"

30 .de outubro do corrente. ano, a's quiuze horas, 8.fl.m de
e demais departamentos da Sociedau.'e; d} _ exercer comas su,.as

..

'Nli} bar e n.o lall
dll J.. �lrd� ã I(NOlie.lO.êrarem soure os segUintes assuntos' 1· - .lhO hlcaç o

as funções do diretor-presidente, nos. impedimentos e ausenCías .

parCIal dos estatutos �ociaiB; 2'-Eleição de um membro do ocasionais deste. :Décimo segundo _ Artigo 25. passa a ter a se, :nã\.'J deve faltall

Consel,ho Adrninistraüvú; 3' -Assuntos diversos de interes- guinte redação: Art. 25 _ Ao diretor-secretário compete a) - t,"-.�'-·i\I;,"-f.2.';'-&jI,-_@'_,�if-"jI"-.-ji.

5� SOC}f:!L NO,t,a:-E� se t�atando da 3u' convocação, a. 88· àireção dos escritorios e da contabilidade; b) -:-··lavra:r !"s a�as .�.'�t'lmblela delweral'B. valIdamente, com qualquer numero das reuniões da diretoria; c) propor a nomeaç�tO, suspensé:to e oe 1ide associados presentes. Blumem.m, 9 de outubro de .1945 missão dos funcionarios; d) - coadjuvar os trabalhos de compe- �.
Os diretores. Adolfo SchmaIz-Adolfo Wollstein. TermInada tenda dos dois outros diretores; e) - substituir. o diretor-gerente li
� ,leitura do anunci.,? do. convocação, disse o �enhúr presi- em seus impedimentos e ausencia�. ocasionais. Décimo ten:eiro '--'- .·ií
Hente que, em ebemenCla á ordem estabeleCida pan os Artirro 26 passa a ter a redação malterada do· atual artlgo. 25� @

trsba.lhDs desta l'�llnião, competia á asse_mbléia tOillí':f co· Dér;i�no q�arto - �rtigo 27. passa o tt:;r. a_seguinte redaçã'.: I �Dhe�imellto e dellberBr s,ú�re as d:Heraçoes a sere� mtro- Artigo 2} - Os dlretores, alem da bomflcaçao a _que se ref?re a

I �.iíl::Quzldl:J.s nOB. est�tutos SOCWIS em VIgor. Informou 81!1da o! alínea "c", do artigo 30, destes. estatuto.s, perc�berao. o:, :egu1ilt�s ,�
Banhor pretHdente que, eom relação ao assunto, se encon- honorados mensais: Cr$ 3.000,00 (tres mIl cruzeIros) o dlre\.or-presl- .�.trava sobre a mesa a exposição justificativa, formulada pe· dente. Cr$5.ooo,oo (cinco mil cruzeiros) o diretor-gerente e I �la. direto�ja da. Sociedade, bem como o pfire�er emitido pe- Cr$ 2,000,00 (dois mil cruzeiros} o dire�Ol:�sf.lcr.:;tario. Décimo qui�1to I â
lo Conselho Fiscal em torno da mesma. PedlU em segmda _ Artigo 28, passa a ter a redação malterada do atual artigo

I �.
ao segundo secretario que procedesse a leitura. desses do� 37 e seu § u n ic o. D é c i mos ex t o - ::L
cumentos e cujJ teor é o sf!guinfe: "Exposição justificati. A r t. 29, P a s s a a ter a seguinte redaçã.o: Art. 291 f..·..f:,·�,;Vil da diretoria da Sociedade "Mútua CatarÍnense de Segu� _ Os membros do Conselbo Fiscal terão as atribuições e os de-; .

<

lrOS Gerais", para a modificação parcial dos estatutos so° veres que lhes comete.â legislação em vigor. percebendo cada um .�
ciais, Senhores associados. Ao se formar esta primeira Se- a renumeração anual de Cr�� 600,00 (seiscentos cruzeiros,) Décimo �

gurado�a Catarin8nse, foi intuito dos seus fundadores, con- sétimo - Artigo 30 passa a ter a seguinte redação: Artigo 30
forme ftCDU expreSGO nos seus primitivos estatutos sociais, _ o lucro liquido proveniente das operações apurado em ci)da Itor�8�la uma organização de carater e ambito regional, iê- exen::icio, depois de constituidas as reservas obrigatorias sera dis
to e. restringir as suas operações ao Estado de Santa Ca- tribuido da seguinte forma: a) 5 ajo para o Fundo

.

de Garantia \ Para
tarjnu. No correr dos anos foram progredindo os seus ne- de Retrocessôes, até o limite fixado em lei; b) lO 010 para a Re
gocios e sempre mais se solidHlc8ndo a Bua situação fi- serva de Previdencia, destinada a suprir deficiencias que po'r ven

nanceira, trazendo como ccosequeneia a idéia dt! expan- tura se verifiquem nas reservas obrigatorias; c) 12 0la p3.ra a bo
sãO do seu raio de ação, ideia esta depOis concretizada na nificação á diretoria, assim distribuida: 5 ola ao din:�to]"-proSsidei.1te �"�'�"'_-i$"t,.,.,i;:_�<iY----iii>=<'if5"""�.
assembléia geral extraordinaria de 31 de maio de 1943, que 5 010 ao diretor-gerente e 2 010 ao diretor-secretário; 5 010 para gra_l
aprovou os atuais estatutos. O desenvolvimento gradativo tificação aos empregrad0s, a critério da diretoria; e) <) saldo será
das operações neste Estado, e o que melhor exprimem os destinado ao retorno aos socios-segurados. Décimo oitavo - Ar
premios liquidos, arrecadados nus sete anos de sua exis- tigos 31, 32 e 33. passam a ter a redação inalterada dos atuais
tencia, representados pelas cifras de: 1938-Cr. $ 60,950,50'1 artigos 30 3 I e 32, Décimo nono - Artigo 3�, passa a. ter a I

IY39-Cr.$ 280.262,00, 1940-380.069.50, 1941-Cr.$ 535.217,30, seguinte redacão; Art. 34 - Enquanto não estlVer amortIzado o I
1942-01'. $ 91L177,70, 1943-Cr. $ 1.39ó.o48,20 e 1944-·Cr, $ fundo inicial, � art. 30 vigorará com a seguinte redação: Art. 30!2.158.(,83.70, bem como a ampliação do ambito de ação da -O lucro liquido pl:'ovelliente das operações apurado em cada
Soeiedade, que se está prdcessanào, e ainda a projetada exercici,). depois de constitpidas as reservas .?brigatóri,-.s, SCl:Ú Itll1exação do ramo de "acidentes pessoais", vem n8tural- distribnido da seguinte forma: a} 5 Ola para o I<m1do de garantia

Imente exi[dndo sempre maior dispersão de esforços dos de Retrocessôes, até o limite fixado em lei; b) 12 al0 para boni-

8;dministl'adores, impondo· lhes tambem maiores respúnBabi� ficação a diretoria, assim distribuída
..
5 010 ao di�etor''presidente,11dsdes. Tendo em visia as auspiciosas perspectivas que se 5010 ao diretor-gerente, e 2 010 ao mretOl:-secretano; C) 5 oro pa-j ?---".""�.�=-:(;-�-��-:'*c"",,,�-�[-"

apresentam à Sociecia1e, e para cujo aproveita.mento mie- ra gratificação .aos empregados, a critério da diretcr.i�; d) �9 ,GleO i

ter .se ,torna aparelhá-la conv!30ientemente, afim de n�o p�ra pagamento dé jurps e amort�zação d�s quot,:_S do funclO lU'-1I?�eJud;!3ar ou entravar o deseJaval surto de progrl3sso, Jn- clal; e 39 010 para reto�no aos soclOs-segurados. Sao estas, l>cnho-,
mspen�av€'l, se torna a alteração àe alguns dispositivos es- res associados, as conslderaçõ�s e sugestões que �razel;10s ao!
tatutal'10� ,":lgOl'antes, sobre o que já se pronunciou o Con- vosso conhecimento, e a,s quaIS deverão �er ,submetld�s a

_,

vossa

selho AarnmistrBtivo em sua recente reunião. Diante do deliberação na assembleIa. geral extraordll1ana, p3.ra este Ílm CE

exposto, toma esta diretoria a liberdade de apresentar á pecialmente convocada. Blumenau 15 de Setembro de .1945, A
deliberação da assembléia geral extraorfiinaria, para este diretaria - Adolfo Schma.lz - Adolfo vVollstêin. -- Termiü1':\da

�im especialmente convocada, a seguinte: Proposta para a a leitura da exposição justificativa e do parecer em reh:rencia,
�erormfl. Parcial dos Estatutos. Primeiro-Artigos 1 a 3, ir:c�usive, submeteu-nos o ,sr, presidente á disc.ussão, oferecendo. a pah�:'a
sao conservados sem alteração; serrundo _ artic>"o 4, passa ter a quem dela qUlzesse fazer o uso, dIgO Parecer do Conselho I< 15-
a seguinte redação: art. 4 - O fu�do inicial é de Cr$I.OOO,OOO,OO cal. Os abaixo assinado, membros' efetivos. do Conselho Fiscal da
{um milhão de cruzeiros}, totalmente realizado. Terceiro - Arti- Sociedade "Mutua Catarinense de Seguros Gerais", tendo exami·

g:,s 5 a J 3 e seu § único, inclusive, são conservados sem aitera· Dado detidamente a exposição. justificativa, ap�ese�1tada, p:la. s�a
çao; Quarto - Artigo L.}, passa ter a seguínte redação: Art. 14 diretoria, referente a assembléia g?cal ex�r�ol·dma.na,. l1,;s·gr;o.�f;_
- A Sociedade terá um Conselho Administrativo composto de para o dia 21 do corrente mes, afim de ctehberar sobr.e a modl-

9 (nO\;e) membros. eleitos, dentre os sócios brasileiros residentes ficação parcial dos estatutos sociais, res�lver<nn. aprov;J..la. ��:n
no paIS, pela assembléia geral ordillaría com mandato de 4 (qua. restrições, recomendando sua aprovação.u �encJOn�:Ja. assem�j�n
tro) anos, podendo ser reeleitos, desde cpe aprovadas as contas Blumeuau, 18 de setembro de 19-1-5: ?SS, !:UIZ .

de l'reíUs l\'J...:lro
do úlúrilo e�'-ercicio de sua gestão. Quinto - Artigo 15. passa T€6filo B. Zadrozny e Leopoldo loun, j.erm!tla�lil a

..

leitura da
a ter a .seguinte redação: Art. 15 _: Em sua primeira reunião o exposiçàO justificativa e do P,-,"CCf!r em el".efc:ran:�la,. 5ul)melen·os o

Conse.lho Admínistrati\'() elegerá de!Jtre Ol:l seus membros, o seu (Continua na Ulw-na h:lOUW)

de Blumeuaut'
." lQHkiY Sê •..

',�.
.Ni"-O EKIGEPURGANTE,NEM OIÉTAI:
1fd�1o:.'Z":.:.t'o?"';_�'@ "'Iõ,_G.;!�3�I'f!"!_ao�-*ii•. a :

"MedicOlç{io auxiliar

no tratamento da
siriUs"

I [

b;:ai recepçã'J da

radio � Prefiram a

ANTENA OALU

saG

�! d.'JEtlüi.d�? de
'�=--mm,...

.e ...._._" ....'.O.'e ..•_._' .. " ... '," A ,�
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Il"l '.' .'.
�;

tlOU ao cargo o �rll
... ... .. ....

.
L

do noticias chegadas de Florianópolis, o sr, Nerêu Ranlos renunclóu.an cargo ..
de Inter-C:

ventor Federal do Estado.entregando ..o ao sr. Dr. Ivod'âquin»,Secretário do InteriQr,e.]ustiça!·
que permanecerá no poder até a nomeação de um novo interventor pelo Governo Federal,
'20'= :]l·'" \i;,\;}.;:"'�"":'�';"'i!-'.•",,�-;� o ':-�_-":;;;;;;i.�-+,'-"§._'.�_�_�_. o .+:---.•:-�-�-�-.+.��:-.:-�:-. o .-.-�":_�_'_�-�,,-���-l(==:� o�-�-1.l--� jI....:.§.......;i"'""� � -.<ÍÍI

Fazem anos hoje:
A' sra, Carola Grossenbaeher,

digna esposa do sr, Paulo Gros
senbacher, do comercio local.
-O sr, Willí Renaux e Dr.

Guilherme Renaux, elementos
de grande projeção nos meios
sociais e industriais da visínha
cidade de Brusque. _

- A sra. Da. Nair Werner,
esposa do sr. Alcides INerner,
da sociedade brusquense.
-A sra, Da. Cipriana Ferrei

ra, dedicada esposa do sr, Ma

�-w.-�=�-�-�_.Jl-�-:�-. o �-:t:""-__�-!II-�-:t''''''''_II-� nuel Ferreira, da sociedade 10-

!ei • cal.
l '1 - i �iÍ � **'*1 :J Lil":r
1- Banco Popular ê Agricola �o Vale de Itajai 1 ViaJ��nt��

,

� maeeNííllitP5? !iíeWto;; .. !'R:'- wtií�\15Au-' f "tíí&:e;; A kt

! .1
�l' D'� A,;!i 'R I!I I :'I't·epOghO a u SpOB: ç""O ;co O O '

fi
""'.' D'� D 1 o ,··.r.··"" ieposno R OpUúU' õ lo
:1. C/.C�'J, com avíso de 30 dias 4 O/o �

:k �'dem
"

·;d -: �" g� �i:: e q� g��
,

�
:% ECll.".ill ide:m 180 dias 6 010 !
j ctc�'iiJ. Prazo Ftxo f.} meses t ój2 O/O T

�t Idem tnem 12 D 6 O/O I
c��",·�=����"12��,��_'�-'��J o. ,�"",,:.:-....._:t:-�-'6.�-of-· �-'-i!I-"

Cursos especializados da Medi-
(EM TECNiCOLOR) cina Infantil e alimentação "das

Um dos mais eternecedores romances 'de amor, repassado criancinhas. _ Medico-Chefe das
de Uí"11 verdadeiro esplrito de mocidade. beleza e alegria de viver! seções de Higiene Infantil e Co-

Um autentico poema em técnicolor! zinha Dietética do Centro de
"A;\'�OR JUVENIL", sintetiza, de uma maneira íuesqueci- Saúde .

..;....... Estagio de 2 anos no

vel, todos os qualificativos dos grandes films! serviço de Péle e Sífilis da San-
Para as creanças ... o seu enredo leve e ag!'adaveI ao par da ta Casa de Misericordía do Rio

2ção incessante! Janeiro. - Especializado emMa-
Para 0S adultos ... a melhor e mais fascinante difinição da 'laria pelo Departamento Nac,o-

n:isreriosa palavra: saudades!,.. nal de Saude Publica. - Ex-
No Sab: !.fax Jornal, comp. Nac. e �Assim é a America:r. Chefe, durante.2 anos, do Servi-

No Dom:. Campo Nac. e o trailer da nova Serie: ço de Malaria de Blumenau.

"O �slerio Mordico"

.--------------------

Blo.aolu, 2 de

Noyembro de 1945

Ilü� ��OS 0$ GDRI FEIROS,
RIO, 31 (S E) -o preço do diamante está oscilan

do bastante] causando larnentaveís consequencias nos

centros produtores de Goiaz e de Mato Grosso, príncí
palmenrs na região banhada pelo Rio das Garças,
Atribuiu-se o fato a entrada clandestina no pais de
diamante miudos, conhecidos por mercadorias finas
procededto d03 Estados Unidos que obtem melhor co

tação entre os Japídaríos.

usch
S�Iffi���� �$ 8�15 e DOMINGO ás 2 horas

Lon McCal1isler - Ieanne Crain e June Haver em

�,
or J enil"

A sarie qU9 lhe dará 0& momentos da mais viva emocão !
PREÇOS: - SAB.: - P.Jatéa 3,00 - 1/2 ê inil. 2,00·

Balcão 2,00 - 1/2 e mil. 1,50
DOM.: - Platéa 3.00 - 1/2 e mito 1,00

Balcão 2,00 - J/2 e mil. 1,00
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.- Di�gr.ósticos Clinicos -

Dflü�;2boHímw lJaf.ml - Eletroc8rdiografia - Labora·
aório de A1!áHses (s8Dgue-fézes-urins. etc,)

CHnica especializada de Senhoras

(Pei'h'lrbações menstruais, esterilIdade, alterações se-
.

XiHi\iliJ, 11.HlÔffiúdui3 da adoltl cência e da idade critica, �
inflamações genitaís� etc.) fi,
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senhor presidente a discussão, oferecendo a palavra a quem d�la
quizesse fazer uso. Tomando a palavra o sr-. Hercilio Deeke, de
clarou que conforme todos os presentes haviam depreendido da
leitura feita e ainda segundo elucidações complementares presta
das pelo sr, diretor-gerente da Sociedade se tratava de um traba
lho completo e que obedece a todos os requisitos das leis e re

gulamentos vigorantes, .correspondendo perfeitamente aos interes
ses da Sociedade. Propunha, portanto, que. o (> projeto fosse posto
em discussão e votação, englobadamente. Submetida a proposta á
consideração da assembléia pelo sr, presidente, sem

.. que alguem
se manifestasse a respeito, foi a mesma posta em votação, obten
aprovação sem qualquer discordancia de votos. Em seguida o

senhor presidente declara que, de acordo com a deliberação to

mada, estava em discussão, englobadamente, a exposição justifí
cativa da diretoria para a modificação parcial dos estatutos 50,.

dais, bem como o parecer do Conselho Fiscal a respeito da .mes..

ma. Como aluguem se quizesse manifestar com relação ao assunto
em discussão, .0 senhor presidente submeteu o a votação, e, apu
rado o resultado, constatou-se a aprovação por unanimidade de

Federico C. AUende-De sua votos dos associados presentes, de todas as alterações consigna
viagem a Curitiba, onde fôra das na exposição justificativa e a serem introduzidas nos estatutos
tratar de assuntos do seu inte- sociais. Encerrado o primeiro ponto da assembleia disse o sr. pra
resse, retornou ontem a Blume- sidente que se ia passar á segunda parte da ordem do dia,. con

nau o nosso destacado amigo e sistindo na eleição de um,membro do Conselho Administrativo,
colaborador, sr, Federíco Carlos afim de completar o número estabelecido no novo artigo quator
AUende, figura. de marcante pro- ze dos estatutos. Pediu então a palavra o associadoa'.senhor Ingo
jeção em nossos meios social e Hering, e propôs que se elegesse, por aclamação o associado se

comercial. nhor Egon Freítag, brasileiro, comerciaria, residente nesta cida-
Ao prezado colega as nossas de. em reconhecimento aos bons serviços que vem prestando á

congratulações pelo breve e fe- Sociedade como seu primeiro e muito dedicado funcionaria. Teu
liz retorno ao nosso meio. do o senhor presidente consultado a assembléia sobre. a indicação
,_. _.� '_ ._ '_'-_' '...,..�_.

do nome citado, foi. o mesmo eleito, sob acIamaçã?. de �todos .. 05
.: )IJ. .. � .. � . � .,.

presentes, com a abstenção dos membros da administração e do

O A'ff '0 '11
) Conselho Fiscal presentes, e com ressalva do próprio 'candidato,

r· on80' a SI n I devendo o seu mandato iniciar-se só .depoís de aprovados os atos.

• II .' praticados pela presente assembléia por parte do Governo, para
. . ... I terminar em trinta e um, de, dezembro do ano de mil ?ovecentos

Chrnca EspeCializada de e quarenta e sete. Em seguida declarou o senhor. presidente, que
Crianças se ia passar ao terceiro eúltimo. ponto da ordem dodia, dando a

palavra a quem dela quízesse fazer uso. Com a palavra, a pedido,
o associado Curt Hering, pediu esclarecimento sobre a constru

ção da séde social, esclarecimentos esses que foram dados á as

sembléia, amplamente pelo senhor diretor-gerente da Sociedade. li
como nioguem mais se manifestasse, o senhor presidente, depois
de agradecer o comparecimento dos senhores associados,

.

suspen
deu em seguida a sessão pelo tempo necessario á lavratura.' da
ata. Lavrada à ata, o senhor presidente reabriu a sessão e pediu
ao primeiro secretario que procedesse a leitura,. sendo .a. mesma
aprovada por unanimidade de votos e sem qualquer discussão. E.
para constar, eu, Egon Freitag. primeiro secretario, lavrei esta

ata, que vai assinada juntamente com os demaismembrQs. da me

sa e pelos associados presentes que o queiram. AlfredQ Campos,
Prefeito Municipal de Blumenau. Presidente-E. Freitag.> h Se;.
cretario-Frederido Kiliam. 2' Secretario-Curt Herio·g....Banco
Industria e Comercio de S. Catarina S.A .• H. Deeke, Dir. Adj.--
Hercilio Deeke-Empresa Industrial Garcia S. A., Ernesto' StO�
dieck Jr.-Associação Comercial e Iadustr. de Blumenau, Ernes·
to StodieckJr.-Ernesto Stodieck�Malharia Blumenau S. A�. Ralph
Gross, F. Steinba.:h-Felix Steinbach'--Ralph Gross - Industrias
Metalicas Tupan Ltda., Júlio H. Zadrozny-AdoIfo Hass_;Walter
Haufe-Otto Abry- Tecelagem Kuehnrich S. A., A. Haertel.A.
Haertel-Kurt von Hertv'v-ig.,-Ing!il Hering-Tipografia e Livra
ria Blumenauense S. A.,

.

Paulo
.

Koch - Rali Ottê--:-Cortume: Os
waldo Otte S. A" Ralf 'Otte-Henrique Grevsmühl__,L CoHn__
Empr. Auto Viaç. Cathnse. S. A., L. Colin-A. Schmalz-Livo�
nius & Cia;-A. vVollstein-F. Kieser-Roland Otte-Miguel

olho V I (; I Rataichesck__cH. Kegel.
_____..

.

__

.

__
A presente cópia, datilografada, confere com o original, cons�

tante do livro competente, ás folhas trinta a trinta e cinco.
O I Blumenau, 3 I de outubro de 1945

I (E. Freitag)-'!' Secretario
I
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Doenças da Péle - Malaria

Moderníssimo aparelha de Luz
Ultra Violeta

Dd cons'lt[tas, todos 08 dias,
no Edificlo Peite'/' (em frente
ao Hotel Vitoria), das 10,30
as12 e das 14,30 ás 17 horas.

Igualou melhor que
similar extrangeiro
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