
s

ram dé Berlim, que. se ache, ago
1 ti). quílometroe.

As populat,:õ'::;s (l& .Pmssia fop

gC111
ras .de lanças russas, r�fugi��ndo
S3 unis no . Interior.

Londres, 31 (A. P.) - O prí...
melro mírnstro ChÍ.IDC,hHl adver,
tíu a03'alemães que si eles vi��
rem a, empregar gases, na guer
ra, os alíados não t=rão o m:ê-i
;::01' escrapulo 'em adotar os mes

mos meios de ataque. contra o

Reích. Clrurchíll afirmou que a'

Camara não devia alimentar a'

menOt' duvida sobre ,esse ponto ..

As !1f>,c!arações dó príméíra mí;
nístro foram: trausnuüdas à Ca
mara dos Comuns

s

r,th-ecída -i!l�rórtp.nci'J. nos

c.. que- se- desiinaul.'

Logo !!Ü lni:.iô d·esf.'ét arU�:riu
rto:a.S2 {) magesioso Jm3dí:J an

ele funt"Íonará o. üe ..trD d� S�ll;.
ct42, ,crn 111oderi11D": esti�o �lrql�i·b� ...

tO�liC'o e d,otadb
ql1isÍ::os capazes di.:! s3.!i;<ia.z:::�'
anlpla111)�!'j":e �2n nobr� O�1}erÍ\ o.

.--'��� � ESt�_ O�j�a. q.�'e bl�\ 2m�nt�_::� I
I

�� !la

tf11�if�lr�if', � Iiil'�
���

"

1�[j mil SDld�dlS estão Ilirte��,§ldl ;mpi�d�s&ul�ute as'
� r.> '. � e �" f ª 11 e. a Paris, 31 '(A. P.) - As forças
Hin�SaS gernuul�c�s na d'8Irüamr�· f.��1h.O-�,M,h�n .', anglo.americanas se acham j;l 30

as de. í os germanícos alteraram suas 1.1.2.) dental. Embora Isso, forças fran-
J milhas das Ardenas, onde segua

Não se sabe se 1 fi:}sas ao lO-!1g.0 da fronteira ocí- co.amerlranas foram destacadas I do os comunícados aqui recebi.
_��_I dos lancaram-s{.· ontem 'em íra

I gorosa ba1alha. Embora não PQs
sa ser considerada 00111:) uma.

grande ofensíva esse atauue é

mais um índícío da pressão cries-

��ii��tl'4� ga�,�'-"l1�� .__ � �;'t�ft�t���&!i���!!]';�;;'jill conte em dlrecão a linha Sieg-,
��\l��:tQ� ,.

Oti� 'iH3� B� 'ft�mti,�&�..:jfÍ<�;,�t4t1iS��1Jiit};�� I íried,I
t.'!. �

I" 'o'''e I$; m ..

·

�l"O.. :t� � �
.

.

�._ �!lgt< .. ,!!, ll'II1<!jí� "tns!!f'l'H�:1t 1Ml"';I'''-'''�''!!í1i�''''
�m�I\l,;!lf4;�, �lit!�.,;� ". �\l5êi:l��� ,g((i:\d 01����,,;�� I' •

1 j
.

I
.

'

1
,. ..., -, lU'!O 'J(:o"\ Ün P

. .,

.1405 poucos nossa ciuar e vzu mauguruua, e.mais uma LI'> I J �}L, '�. ar ar se 1'í�r� ����'�€ll�
passando por nó-tú,-:<,is trausíor;

.

gnw{',::s realizações do uma idéia dos melhorameutos ::1!J b�'�t;,,-f,�

luaçues, de cunn o esseuclalmén; GO\'�rLo '!?lTI benefícin da introduai-los.
te 'h1di:-:l}ensa1. .r:�:is'- as quais 'at�s- comuna..
tam de um modo 'e aquente o .01:"1 Mais. atli'1nt'c,
rinho tUsj)":-!1t1aL!:a I_,81as. 3Jlt:oriool prosseguimento das obras do

Hospí-al Munkãpal, instituiç[l·::) �,te
caridade destinada, espedalnsen
te, a prestar socorros a 18nf.:.-:';"l110S

desprovidos de rr2:::urs!)s. E' unIa
obra de akano2 s'odai' Ü1') (:12 ...

vado quanto a. prim::ir!l e tíU:�
Só:t"\'e ·como motivo d,e justo O".

gulho para o povo bh;m8:1�lU··
snsl2, qÜ·ç tem c:ontribuido p::lnl
S11':l Bx'ocução \� (iQ:nsa'vação.
A pl'Opria rna Ivliims Gc.raÍ3

S3, l11oclerniztl'ldo CiOS ,p:m
cos, d'2-sc:"� uma v:�z que tem.
paseado por variC's melhorame:1

tos, C01110 a retificação do SeU

traçado '.' ':� _::l.li:1haIllento, o qu',�
sem dU'iída era d:'. grande !w·l
G::'ssidad'c.· Só a

-

COilSh'lH}j'J d2

.180 i11�ir03 fJ.;� lnl!!."'Q d:� atrhno
na I,eferida' nm custOll nos c:)·

fr3s lllU!1idped.s a (ll..I�Últ· 'ia' ue

para atacar essas fortiíicaçê'es nu
ma arremetida atravez dos flan
cos norte oe sul. .. !.

. ;
,

No . distr íto de Itoupava, pros
. segue ,rOBI intensidade a maca-.

rlamísacão '!n A",t:',.,rj,' da Cam- n� ií"Ii'''''r.'!i1lll�6� �",�,_,�t'�ft ..i\.,,,,,,,,,� �

��'�-- -_-..:.�. ll�. -�_. -�--: u
.. �� !!r:i8i'fj�ttWbH!ii� f.��\WI�íf;)_ U!��itnl

pinha, dê 'grann.e vator para
.aque!a zona, totalmente agÍ'iC:l.: sez, �&5[jj�lÜHUi$)$ �e SU�pi'ela
la. oHfJe é colhida a�1u�#ln8nl'�}'. .

\ Pr,,:";�'" C:B ')110'mil sacas .L·, arroz \X'ashington, 31 V.. _.) - As
..-'--' , -" ,�< _,_ .. I .1.:' .'. •

forças de r.l!:ac A!'Gml' realizaram
Estas sf:o aü;runl�1s das atuais

l'8HiizaçE-'es .d:�'-!:!-OS32 aJlI'.Vâstra

t;:ã.o pub1i(R. d� ordrern p"_lraJ.l1�:-r�-,
te �ocai, qU'2 assinalam um 'iJ;�rh,,; I"üó de frEúl-ca le\·oh.h:fiü de nossa

ci((n;.���
.

.

J

Outras hHai.k:1s de cunho I
particu:ar e (1(: Hfo m_;;ll(}i' im�: Iportaaeia, (omo a C()�lstr'u(ãQ de I

um emUI)O d,::; fUca l1'ÜS fundos Ida Fúbrica. de Tecidos H3ring, Ir;eali?�a(6o dessa firnla d'ê3iinada
ao preparo Ho·j.::o do S�Ll O!l':;Cl� I

. l'i::tc!o, surgem aqui e ali 'Duma 1
dra d'emonstraçJo do sur�o pro-lg[.!jssÍsla qu::- anima nüssa g3i1te.

�tese�lllu�rques
�i1�!lllüfririin��� '!!Ji ; Ê�'}JI1!I�_�e.,.�v" ... �..,;..:.:;s�_w� ���I �..._...�!UJ��

um no','o d:�s'8mbarque na costa'

odd'N1tal de L-tw:m; .. pen�trand,Q
iG qullümetms H,O inter.iai' da
ilha.

)t:.�.
' ..

ii. operaçãD, que s:e destina a

flanqusar :ts fo,'ças: nip011icas
qu,:, s,e encontram fi'a .regiã{J CBl.1.

traI 'rla ilha, apanhou (l inimig:o
completamente ilesprsv,enido, CO�

roa,1do, d;� compÍ'e!o :�xito ini,.;.
da].

qua:1CO -cre�riJa, dHf!ir (n'.:;OIl1',J·

\"01, moio:-ideta, lladãr e, crdam
OU" n::;o, pilotar o SeU p::-lpriO
a:\'Í&.o.

i\tualn1i:.::nte,· nlrs� Babb� esp:: ...
ra -_qu't; o El;;!U -r(\�dt{) uóssa servir

dG inspiwção a·mui,os tW� s�o

;,:on.:side:�ado3 ln\TáJj·�os" e qu.(�
,

!
'!�ss;es' 111,eSTn.OS pos�a!n vOltar n 1

prestar servIço." ativo
cão.

Participam da ação i() 38° e

23° Corru lio OitavD Ex�rdto

jiort.p-am'ericano 'cID -operaç6.0
naquela frent�.·

_____ . •__ • __ • -'0_

ação
«ie suas ª!hf�d�u�es

da na

Com O· 1 o Esquad]�fto d,,,' Com
bate dá. FAB, �la IiaU:l • .:;[ (!\P)
- Correspünd-enfi�l .;J�; I-:!'E':!ry'
Bag'l�r --:-- Tendo ji! ��f2tuado, I

mais d8 2.000 sortidas,.o 10 Es« I
quadrã:o Bmsibi,.{) de- Csça :>'1'BOll1bari1éi·;) aca:}.!u d'e r,:-:v2Iar a!�'1
gll'�!S

.

·(}os r,::·6u.!t3.cTos oh ..
I

�idos 'ri.::-stas ()p:erp.ç6f��s. I:Asdrn 61'1 'Ii)15 01"P'''''C'1''5 'de
-":,_- h, �. ,_ '"

.

c" --, _';� y ,

!

�::;���;'�'� tl��Fl��3� ;����������� I
'L�l .de jan2.irn, D3 bra�r:j�<��.; (!êS .. L
,·,p;'-a, ",- ít)'}(y' )'";11''''''' "'A rj,"""C""!' I
�_'__J ... l :_.$..... o..l\ _u�, _, ....... u� '-�.� ...�-"'� i

ç;�o. 'e ��lG,�,��1l!��:�1b���::1����til��� I.
iJÍf,:[iO.

.'.'

. In!a.lILs o: piio':::s ;'1':.
f1i:el:ros ,:iE:nr-h1ll '1 �:,,�lr ·j<lü· I
.,1,-> I/) ;-"n,·,'_)"I',,�,� J- �!",\ '''1' o"j)'O'o

I
'-_"-J \J ...v ..... '\.JJ.�.1:..._""\ _f. •. l _:..J..... ...._ -.-1.- ..,

iê 102 "Y3gc'e� tl'') �·:-n\-{.·,1 \:: _C! 1 ....

. I

Os pHo�o!i l:rasi!df8S ttunfJ:Bm I
ucerrarUllL as SU,lS 1..1011l''oa" em!vias' ferreas illimig'�ls, ,;c3mp:l�

Imentos
.

miJitar,es, Linhas ferrO".,
. fiarias ·'e plataformps' d,e dti:pp.,.

&!� 3� da' 8Ut��fG' a' 21 de janeiro
si:os (:3 fombusü\,:js, nrma:z,�ni:', como l'esultado terrivd explo.;·
catas c! � aIt:l tensão, naüJs e s�n.

"

estradas e um �lÜ:H�t�e contra f[!., S3.be"êse qmo' os bra'sil€ims já
bric:ls d,� mu;üções ievát!13 a eÍ'B:uaruH1 2.23{)· horas '2m (')pe�
l�f2iio a 22 de la�1t:iw, qui,:! t2\'-c rações áe gu{�rra'.
--_.-_.-�---_ .._----�._------_..._---_ .._-.- -.--_ ..._----

c:eniro ner,;o,:;rj- das bat..L8ri�ls unti� atarias,
bomba Y\J;[td.ün\.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Compra-se: >ll ... Procura-se
'- ......._

... ...•.•.. J . Uma ?ozinhei�a Ou um coaíriheiro que saiba COZI-

-.

Q I··.
..

.

.Ó; ·d··d ·d PI
nhar perfeitamente ..

ua quer quantí a e -Ór e ...
-

. U' h ..".. -. .
.. .

B· .

MENTA·· MALAOUETA, po-
li ornem com pratica p.ara serviço de . ar,

. dendo ser colhida 'verde; pagau- Tratar no HOTEL ,VUERGES
do bom preço. ., ..-�__:.+.,.-:..=.-.+:-+_;.-.-. o+.-.-�"""'.-+-�-..- ..-.-+

RuatTs���a�o.C�!J.���'-\375 Fabrica de GazasMedicinais "f;rBIDBr" S. AaRua· Parahvba sfno.• Tel. 1335
·BLUMENAU

..--
'=Oid.ll.tt� de Blnmenau'

.....

Assembléia Geral Ordinária

Edital deProtesto

I
t

Pelo presente ficam convidados os Senhores Aeionis
tas desta Sociedade, para a Assembléia Geral Ordi;JáriB, á
reallízar-se no dia 20 de Fevereiro do corrente ano, 88 91/2
horas, em uma das salas de reuniões do Teatro Carlos
Gomes, á rua 15 de Novembro n' 1.181, nesta cidade, afim
de deliberarem sobre a. seguinte ordem rio 'dia.

10) - Aprovação de balanço e contas do exercicio de
1944;

20) - Eleição para o cargo de Diretor Pres�chmte;
30) - Eleição do Conselho Fiscal;
40) - Assuntos de interesse social;

Blumenau, 15 de Janeiro de 1º45�
A. M. C. da VEIGA - Diretor Presidente
WALTER STRAUCI-I - Dtretor Gerente

.

+-"--+-+'-o-'+-'+-,,_:,,-+-. o +-+-+-+-+-+ +-+_'+-+ ITAJAI' _ Rua Pedro Ferreira n=. 68/72

Reg istro Ind ustrial.i,1;;ZSau������__
"

Comunica- nos ti Agência de Eststistíca local qu�, de lo

C A·.· ..f· (�
,

C O·...de Fevereiro a 15 de março do corrente ano, !Qrá o lança-
mento, em todo o. munlcíplo, do Registo Iudusttlal de 1945
(com dados relativos ao ano de 1944).

.

'I'odos 08 proprietários de estabelecimentos industriais
deverão, pois, comparecer àquela agência no prazo fixado.

,

.-.-+SH!.-•......:.�:-.�.,_"'--. o +-+:-+-+-+-..-+-+-+-+ I
e�e::c�i���o��r�tP�:!Fr�o� Sociedade Beneficiadora ue Madeira Ltda. Sempre foi e continua a ser
tograüco. Informações com·

.

Iesta Bedação.:

.,., co.m.p.ra e, Venda de Madeiras" para tndo�08 fins,. .: li"elhor,. Vende-se !ua.L�.Si:811l!rD�_L._. x,, ..�H�_!el!fn�B!2��i__ ! ;�M- _

,DuasvHrirúls de vidro um :11," Internacional Representações, Ltda, � I '

_..

�il!IAA'GH,l: O�.·i�I'��_ p.;�,�nIO fum/�balção, 4: mesas, 2 camas paten- r V�$@r.i I!y II� � f@U �U\!.
teso -:- Atelier Paulis ta, Rua 15 t. e Intnmaínbio Comercia] Ameri�ano Ltda. �. .6,.;...!4 d..

,.. _

de Novembro,770. c itó· - -

t' , -p-_;:;,:.:....�
l oro eser 1'10 no pau; e ex; el"jOl' .

-�. ""'7�

L !�1POR1'ACAO: Sal chileno. Bnrrílh«. Soda caustica. Co' j e�A�
®

r .. 'sema e Cola fria. , ..... ..,,�

!lI
EJI.'"PORTAC1tO � Em grande escala Fíos de Algodão 9 4.

c

�»
tecidos.

. I

!Si DISTRIBUIDORES: De ampliadores "ESPRO" para ga,zo· ,I

t'· genios, Acessorios part:1 crutovris é 'I;:ami· '..

nhões de todas as marcas e tipos de caro �
ros americanos. Peças nacionais e ga- 1

til: nuíncrs- ,�.t:VOto DA PATRUi, 27G-Ed. Garcez - Telegr. '�S!angropp" I i
·s iWtW. ";:'�"'i -0:,"%; PARANA &2Mm.! I

!

I NA:"O HA:"IGUAI.
.. ipl[f."JtjlS;co.a.l$�,ag-=-a·�

',
..

}. .. __ J- -�

CAS'A COM TERRENO <.

Cornpra-se :

uma; dentro do
perímetro urbano da cidade....
Informações nesta Redação.

f***
Perdeu ..se···

Otto Abry, 10 Tabelião da Comarca. de Blumenau. Es'"
tado de Santa. Catarina, na rórma da lei, etc ...

. Faz saber, que existe em seu cartório, afim de ser pro"
testada por falta de pagamento, uma nota promtssoría D,O
valor de Um mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.500,00), enn
ada por Adolfo Carl a favor de Victor Wruck, Fidells. - E
como o devedor reside Ióra da séde, pelo presente o íntl
mo para, dentro do praso legal, pagar fi Importâncla acima

referida, ou dar as ·razões porque não o faz
Blumenau. em 3! de Janeiro de i 945,

�=-��i8�:=�]\ -,
Expedições Despachos

IAgentes dos iãtes:"

"BRASllMAR" "SUMARE'"

No trajetp do Campo do
Olímpico ao Bar Avenida um

relógio pulseira de senhora. Pe
de-se a pessôa que o encontrar,
fazer a entrega do mêsmo tia

redação deste jornal, que será
gratificada..

------�'

.. com viagens regulares entre Itajaí - Santos

Caixa postal 36 - tendo fem�9r. "Guido"
Precisa . .s� com- urgeneía de

uma boa empregada domes;
tiea. '.

Ver e tratar come Vva.: Ali
ce Alt�'llburg, Alameda Rio
Branco No 26.

I Procure-se

fnipl'!!godó tOm re.T '"'<eSSa MS

11WlUEOBRON91JltES EM iODOS OS
,

5EIJS GRAUS E SUAS M"r«FESTJI!;ÕES
COMO S<.nIM' lOSSES.CATARROS,
BR9UPU'TES E tOPUElUlJi"

� ,4i=

MÃES ALEGRES! LAR fELIZ!
Essa alegria, essa felic-idade, tem os pais

previdentes que, antes do casamento, depuram
o sangue, portanto, os moços devem acautelar
se quando pensam cumprir o sagrado dever do
matrímonío e as senhoras, durante a gravidez,
devem purificar o sangue cujos beneficios virão
reliHir se sobre a. tutura criança.

Atende todos os serviços de

RalHos receptores
Vend..e�se um motor Che

vrolffi de 6. cíhüdros, reter.
mado em estado novo, servín
do para qualquer Instalação
Gazogenio, e mais uma caixa
de Cambio. (Troca),

ARTUR LOHSE
Rua lO,ão Pessoa

Serviços Rapinas e Garantidos

TELEFONE 1395

.�
_._-----------�_ ..

CRIANCAS SADIAS
.,.

....... III'''' ".�� ....

-.....,...��

friOní é Sabor
Das Manteigas a Fina flir

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



1 2 1945

.� fabrica de Gazes Medicinaes "Cremer" S. II. Faço saber que pretendem ca:·

sar-se: AI tur Koeuig e Lucia
R.. e I a t o' r i o d a D i r e t o r i a. Muegge. Ele, natural deste Es

tado, nascido aos 16 de marçoSENHORES A.CIONISTAS. Apreciando se os dois batsnços, isto é. o que ora pu- de 1925, lavrador, solteiro, do-A. Diretoria na sociedade anônima "FABRICA DE GA- blicamos e {l referente ao exercícío anterior, de 19,j;3, pu- mioiliado e residente em EncanoZES MEDICINAES "CREMER", 8. A.", de conformidade com blicado em 18 de abril de 1044, verffica-se que o primeiro do Norte, deste Distrito, filhoos estatutos sociais e prescrições legais, submete ao vosso apresenta um excesso de cobertura de Cr$ 41 º.7�7.80,. em legitimo de Rodolfo Koenlg eestude o l'elatórí_o, balanço e demais documentos referentes quanto o ultimo acusa uma faHa de cobertura de Cr$ de sua mulher Ida K,)enig. Ela,ao exercício de 1944. 421.134,50.. .. .

, . . natura! deste Estado, nascidaConIorme se verifica pela Demonstração de Lucros e Estes, Senhores Aetonístas, o relatérlo que Julgamos aos 16 de Outubro de 1926, do-Perdas, que com este publicamos, apesar do prejuizo vario de,.nosso dever,. sub.meter à apreetação d·a proxíma .Assem- mestica, solteira, domiciliada eficado no primeiro semestre, o lucro partllhaval �leva-se a bléta Geral Ordmána, esperaodo o seu trauco aporo, ex residente nésta cidade, filha leCr$ 684.975,00, lucro esse que permite a distrlbulção de um presso na aprov�ção rle todos os documentos que subme gitima de Adolfo Muégge e dedevídendo dp. (}% sobre o capital socíal.. teremos ao seu Julgamento. I sua mulher Berta Muegge.A situação desta Sociedade, conforme demonstra o ba-
Blutnenau, 16 ne janeiro de !94S· Apresentaram OI! docmnentCf:4lanço ora publicado, se apresenta mais promissora, repre- exigido pelo artigo 180 do Co'sentando um ativo dísponivel e realízavel de Cr$ 2;816.049)00, I ANTONIO M. C. DA VErOA - Diretor Presidente

(ligo civil sob no. L 2,3 e 4.-coutra um passivo exigtvel de Cr$ 2.395.J2I,:!O. I WALTER STRAUOH - Diretor O'3rt'rlte Si àlgnell1 tiv-er conhecfIr!,'ento de
-exlstír algam impedimento le;al_
acuse o para 03 fios de �direito.
E, para constar e chegar ao I»'

conhecimento de. todos; lavro <*

I presente para ser afíxado no 1..

! gar
do costume e publícada D.e"

Ia imprensa.
Bíumeneu, 30 de Janeiro 1945

Vtctortno Braga i
Oficial do Registro Civil. '

***

Edital

Edita'

Demonstração do Ativo e Passivo em

I r I Y o

31 de Dezembro de 1944
PISSIVO

. -Imobilizado Não Ibdgivel
..L:'>' Imovets e Berníettortus . 79�20Ü.OO Ca,ital 3.000.000,00"'{� Edificios e Dependenclas 851.737:20 Fundo de Reserva Legal 154.329,40

Instalações 59.568,80 990;60ô)00 fundo de RlS\serva Especial 160.549,60
Estaval -

Fundo de Depreciações 694.495,40Moveis e Utensillos 86.930,30 Fundo para Devedores Duvidosos 29.843,10Maquinas e Acesscrtos 2A7JA53,OO Fundo para Doações 6.000,00Veteulos
_.

70527,50 Fundo fie Aestatencia aos ®perarios 8.544.50Semoventes.
_ 2.335,00

. Jlxi!livel .;..".......--...........

ferramentas
. 10.182,40

. Salaeíos a Pagar 102.942,50
Marcas e Patentes 100,00· 2.643.528,20 I Debsntures em Circulação 1.000.00000

DlsiJoniveis
_

.

. : <.. I 'I'ltulos a Pagar 383,2(i5,tiOCaixa 1')5.7D3,40 ..
.

Bancos Credores 330.342,00Bancos 48.813.80 104.607J20)jCOmi88ÕCS aVencer 77.041,00Realizavel
'i. .

_
. Dlvldendos a Pagar t80.0Co,COMercadorias �36.6�(,OO . I Juros de Debentuees a Pagar 20.000.00Almoxarifado Q74If�990 p -r 5 40

-

o

•

,..:; ,
. I Gratificaçõ_es 8 agar

.

nUA 5,..:Devedores em C/C 1!2.3(�,40 Arrenadaçãe por conta de 'I'erceíros 17.101.80Titulos a. Receber 2D�.81(j,90 Dividendos não Reclamados 8.180.00Títulos em Cobranea 14�.003,90 Juros de Debentures não' Reclamados 8.680,00Obrigações de Guerra ,.,44. '7'.�35,gOo Reajuerainento de Bonificação em Ações 6.350,00Mercadorias S� Paulo o

•.â9,�- Credores em CIC 136.!05,30Peças e Acesaoríos
..

! 11.203,::>0 Impostos a Pagar· 10.187. ioDevedores por Caução em Dinheil'o
8 1,fiO'600 Percentagens a Pagar 58.670,50'I'itutos em Oaução

="""
4 1.821,.. O 2.710441,80 Contas de CompQnsi1f;lãoCílntas de Compensação Endossos para Descontos'Ittulos Endot:;sa.do3 649.199,20 Caução da DiretoriaAções em Caução 45.QOO,OO

9'<') 39 O Operações li Termo PassIvasVendedores a Termo
__��12.00 �-.:..4 .2 IgJ'& 1.522,40( .'

4.053.762,00

Faço saber que pretendem ca ...

sar-se : Valentino do Nascimento;
e Francisca Nazario. Ele, natu,
ral deste Estado, nascido aois
2D de abdl de 1921. operarío,
domiciliado e residente nesta ci�
dade, filho de Antonía PinheiM.
ro. Ela, natural deste Estado,
nascida aos 4 de outubro de

1926, domestica, solteira', domí;
ciliada e reEident€ nesta .cidade,
filha de Díaltína Nazarío Dias,
Apresentaram os documentos

'exigido pelo artigo 1.80 do C()..
digo civil sob n' 1, 2, 3 e 4.
Si alguém tiver conhecimento dê
exístír algum impedimento legal,
acuse o para os fins de direito.
E, para constar e chegar ao co..

nhecímento de todos, lavro o

presente para ser afixado. no lo ..

gar do costume e publicado pe..
la imprensa. ..
Blumenau, 29 de janeiro 1945

Víctoríno Brage,
Oficial do Registro Civil. :

*** '

E ditai

549.199,20
45.000,00

288.240,00 982.439,20

7.431.522,40
ia Zll

A. M. C. DA VEIGA
Diretor-President ;

Blumenau, 31 de Dez,:'mbro de 1944:
Iv\ARIO RAZZINI

Contador
WALTER S!:'RAUCH

Diretor- Gerente

A. M. e. DA VEIGA
Diretor-Presidente.

Blumenau, 31 de Dezembro de 1944.
M ARIO RAZZINI

Contador
WALTER STRAUCF-I
Diretor-Gerente

2.214.311,31
34.876,00

t)liÇO saber que pretendem ca.j
sar-se: Arnhcld Busch e Erica
Metzner, Ele, natural deste Es
tado. nascído aos 3 de outubro,
de 1918, Iavrado r, solteiro, do;
mkiliado e residente em Enceno
do Norte-Indaial, fi:lho Legitimo
de Carl Busch e de suai mulhen

2.249.187,31 Augusta Busch. Ela, natural des ..xx a
I

te Estado, nascida aos 23 de
abril� de 1925, domestíca; soltei
ra, domiciliada e residente .nes
ta cidade, filha Jef51tÍI)Ja de Ar-í
tur Metzner e de sua jnulhen
Emma Metzner, _

.

Ofidal dD Registr-o Civil da' Sé�
Apresentaram os documentos

exigido pelo artig·o 180 do Co ..
digo Civil soh n. 1, 2, 3 e 4�
Si alguem tiver co.nhecimento dei
existir algum imp'edimento legal,
acuse {) para os fins de direHu.

I
E, para constar e chegar ao 'co:"

I
nhecimento de todos, lavro Q.

pres·ente .p..

ara: ser

afixad.o no.
lo...

gar do costume e puhlicado pe..

Ja imprensa. . .

Blumenau, 29 de janeiro 1945
Victorino Braga

Oficial dD· Registro Civil.

Despesas Diversas
Fundo de Deprectaeões'
Fundo de. Reserva Lpgal
Fundo dé Reserva Especial
Fundo tiara Devedores Duvidosos
Fundo para Doações
Gratificações a Pagar
Percentagens iii. Pagar
Dividendos fi Pagar

264.352,80
2L03t..lO
83.465:10
2\.455,50
6.000,00

�

50.000,00
58.670.50
180.0j)9:00 684.975,00

2.249.187.31

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo fl.sslnados, Suplentes em exercício do Côu;' jlhes loi dado examinar, Sãlil de parecer que devam ser

eelho Fiscal da Sociedade Anônima" "FABRICA DE GAZES aprovados pela Assembieia Geral O�diDária, ale� dos
MEDECINATS GREiVIER S/A", tendo examinado, detidamente, documentos fiC'Ímít enumerados, todos ()� .

atos pratleado6
o Balanço, Demonstração de Lucros e Perdas, Relatório pela atuol DiretarÍIl, referentes ao exermclO de 1944.
da Diretoria, inventarios e conta:::. lelerent.es !lo. exerciclo Blumenau, 16 de .Janeiro de 1944encerrado em 31 de Dezembro de 1944-, depols de consta'\tarem a mais perfeita ordem e exatidão, em·· tudo o que EEJGAR JACOBSEN - CARLOS KOFFKE - HARRY HERTEL

Ca,ninhões
o seu RADIO está falhando?

.

L<@ve..o imediatamente nã oficina

RADIO .� BLOHM
Onibus

I I
I I

II
Aos traníõportadores de cargas em geral e de

pas5sgeiros.·
,De acôl'do com a portaria TI' 330 da OOOl'de

nacão de Mobilisacão EconollHca serão fDrnecidos
cal'uinhões ou ônibus marca FOl'd 8 cilindros - 100
cávalos. Peçam detalhaes e informações aos agen
tes FORD desta cidade

e serâ prontamente atendida

Equipamento mode'rno de alta p'recisão, técnico
.

formado e diplomado em São Paulo a ..+.o-.:.:-.·••�.....�.�.+•.•e·
Alameda Rio Src:u�co, 10 ., A Capl·t·al"��������, I .

.. :
A V I S O II � A casa que lem Iodos i•' artigos do mais baixo .�.Alcm dos radio!!! General Eletric 8cdta:aos toda

• preç.o. ao mais alto.'.;e qualquer outra marca para concerto -.r.

I GARANTIMOS o. SERViÇO
'-,;

I ! Grande SO.rtiment�. para.·.I�·I
EWALDO

K.MUE.LLE::J.·I!
aLflllTES

"

..
Rua 15 Os NovBIDbro., .1307 ". BL.UMENAU· sta

.. GA.T...�.RI.NÂ.. ! Rua15 de Novemhro,505.;
Telefone 1.249 ....• fone 1011 ::

..
.

.
...;-- ...•... __ o"" ..'

. .

.. .U:d:U••_.:!lf..........MJI

Casa do Americano S. I.
DE .UTOMÓVElSMERCADO

Rua 15 de Novembro N" 481

Serão Aceitos Pedidos Sõmente até 5 de.

Fevereiro de 1945..

..l,.
l"'_'
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Dessa Sociedade recebemos a

comunlcação qU0 abaixo trans-

I'cravemos:

«Ilmo, Sr. Diretor dI(} [ornal
«Cidade G'B Blurnenau». !
Temos a honra de comunicar t

a V. S. a eleícão e pOS3'2 da Di.

'Irétoria qU'2 regerá 03 desünos
da Soc1,a::�adie de I-ligiene e ,San ..

I'de Publíra do Estado de t:aniEl. ;

Catarlna durante o 31)'0 doe 19,.'}5,
oe que ficou assim consütuída.
Presidente, Dr. Benoni Laúríndo
Iilbas: Více...Preaídente, Dr. Pau-
lo Tavares da Cunha Nr·e]:J; fG

Secretário, Dr. Ylmar Corrêa, 2il
Secretário, Dr. José Sre::= Gús ....

mão; Tesoureiro, Dr. Moacir Ti1Q
mé de Oliveira: Orador, Dr. J.
Madeira Neves.
Aeroveítamcs a ocortucídece

para assegurai' a V. s: os !1-�S:::{)'31protestos i:e consideração (}

ANUNCIEM NESTE IJIARIO

Diante do que se paSS:1 na ciipi
lá! do Estado, podemos adiantar
qU2 O cotejo está despertando
mais entusiasmo C]Ü que os jogos
entre os goíanos e catarlnensss.

E� enorme o interessa dos fi;o ...

rianopotítanos em conhecer o

real valor do Palmeiras, o mais
reputado (;0 norte do Estado -

considerado rela ·ünpr:·;nsa ilhéu
-- 'fi QUe couta 2m suas m�'iras
-2l€lns:�Los {!(}TI1-0 Schram, Pfau,
Emílio. Dequínha, P.U!Íst:1, M�i
relís e o utros,
A d-e!:egaf:i::o elo Palmeiras, 0\1

1118U�Ort a 'eu1b-abulda do ótí ..
1111S1110) partirá domingo pelas

em Iimusines especizis.

apreço.

índíra que será realizada
P]ü'XÜ110 domingo á tarde,
alçapão da Federacão ta .. �

r;"çl'o";o' '�nl ?\) i
L��_ U

J_
I.. -'.'� .... �

...

t

rianoporis, o t)e�undD embate da i
serie «melhor de quatro pcntos> ]
entre Aval ;� Palmaírus, adiado I!c;omingo ultimo .

.

N'o primeiro 'B_l,:Qntro r,'a!iZ(f-,'do �nesta cidade .. L':! \';J li a melhor
.

o time local de forma justa e i

merecida, J.:� maueíra que bas ... I
tará um empate para eliminar i
o Avai Se perder no tempo L'- i
�lr�arnletl1ar. ainda haverá gTa�1 .. i
d:; probabilidades de vencer nu!
prorrogação de 30 nrlhutos. I

Dr, Ulmar Co.réu
1° Secretário';

As írregtilarídades velifícGd as \
na FCD não podem passar '2111 ;

P"
,

brancas nu�·ens .. - Oi" 01\;;trS�S \11:: i
zes temos-mostrado publkaíuen- :
'" que o maioral» (h. 'U"l1Í(P"'l'tc- _,� '<.. •• J.�.l-!'•• � �� ..... i '-� ,_._ i
!11!]XÜ11a' de Santa Catarina 1!;:;rn;
elaborado 2111 erros quase sucescí ;

.. l' ... 1) , 1 i
\-;03. prejuotranno (!er��rnJl:1a(i.íJS

clubes, '2111 b2n.12�i(io de outros ..

Varíos são os rasos gr:::YÍ2ó'l-
, mos que n�o ioram resolvidos :

_T "li:-" �,...., ;....._�.,,�,,"o ) ·:):-·.-;,;:tj1+'� ��_;.'ue,/!.,Jch11e'J,ll:' �Jel I l.� ...�l-:.�_'" ..u.... t.,�\.
i

(mntlrast1 . L qElndo o s}o. li �
'1'"0 'I'" 111(l. l'� ,L"'l"la (' do ; "11 hl') ,,'li 1:' • .(1 --;::, .... l� � '_'" � _ � ...... �- �

I

do ft:r...;'Ür�v?'l 2�0:j CJ:i�;2t: l}:;).:; �
i

Tais foram as «mancadas» apre
sentadas, que o presíriente da
J?CD, a nosso V'2?'t esta em situu
C20 difidl perante a ·t"... talida.i c,::

- ..... __ .. 'V "-� 1 1.... ):! .l-� .............

dos clubes do Estado, isto é ',na'..
tural, com �x�ção dos seus «afi ..
Jb�i�OS \
Grave f: a situarão I�O 1110Hlen

10. Seria melhor que ü

atual J'eSp0l1s<.n-'·31 .p�lJ. FCD n:,�

uunclasse, concedendo o posta
li um.on,lro ê�p_o!Lista _qli'� qu::;�.
rEi m:walnar ue ,:_tato 2'ln Deí1cf!d
cio (_�o J'3sI';Orie c3farÍ:12n38 e não
so da ilha� L;!11 cl-JsporHsta. q"G.3
ueo So;::ja partUalio.
!3:·ri?l 11'lai5 (�ec:::�:��, rlenl0fif)"

;r:l�1�-O, L,L�c;�, ror� i)U�:D Ja�io 6:;e
Eml1 p'::n
;]C"J ''';

�h:::� s�o sinlpatL:\J�3.
f�J;1da a�·Oi-d. nn C�!'íàrr;':

..,
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