
f ·reas·
Q; G. de Mac Arthúr, 19 (Aí?)

....... O comunicado de hoje Infor
ma.. "As forças norte-amerícaoas
desembarcaram na ilha de Iwo».
A radio de toquio, por .' outra

. lado,
o

rev-elou que omem á noite
teve. inicio 4 invasão das ilhas
De Volcano e Guapo,

--,_o
.

_

...

O comunicado so.·br:�. a ínv<l-I o seguinte: «A. infantaria �la Ma I das por unidades pesadas nor-
:Q. G. de Nlmitz, 19 (A. P,) são de Iwo, Guapo e Volcano é rinha dos Estados Unidas/,'apoia te-americanas, do Pacíttro , des-

ianques desemb rear m
. Guapo. e V.·lc n

.

As operações foram precedidas de lutelsl bombardeio aero"IJ3val
O ·comunicado sObre ,'ataque

Is lorças escocessas entraram
em·Diers

Com 29' Grupo de Bxercito das Forças
Escoceseas, .19 .. �AJ>.. ) -- As' forças escocessas
estão atacando as fortificações

.

nazistas nos

arredores de Diers e lutam contra a
.

resisten-
. .

cia inimiqa, depois de- penetrarem na cidade
pelo lado noroeste, seousuto o comunicado de
ontem, a noite. A resistencià alemã entretanto,
está se deemantetando.

e I I,
I embarcaram nas ilhas de Iwõ

1 Guapo e Volcano: A Quinta Di;.

visão de Iniantaría {la Marinha
desembarcou depois de intenso

fogo de barragem dos couraça:"
dos, cruzadores e unidades aé

reas da frota do Pacifico, com

bases em porta aviões.

Em primeiro lugar. a
ordems . porqtül na de-

.

sOrdem
.

nada !'te cens:
tioil L

Diaria Matutino
Cr$ 60,00
Cr$ 35,00
c-s 0,30

anual
semestral
avulsoGetuUo Vitr9ilS

. ;,

O a..�uto das asph�(lçõés d@ Vale do It�jai

BLUMENAU • Terça feirfá. 20 de Fevereiro de 19�5 - Dr. Acnilles Balsim, Diretor Responst�vel - Ano XXI· N. tO t
iJSiif!I!2!!'.o a:aa..sac ...........

m anceio prestes a se c n r tilar
Iniciado o levantamento

o

da planla para a rede de exgolo de Blumenau
o Serviço de A'gua, ha pouco dó amnlamcnte satisfatório seu sonho da nossa gente,

.

beneficiadas por esse grandioso foi iniciada e não está longe a

tempo inaugurado em nossa d- util objetivo, qual seja o de ser- E é justamente esse anceío dos plano S'2 achava Blumenau, dia em que constituirá . mais
dade, foi" sem duvida nenhuma, vir- ii populaçãc, o precioso li- blumemuenses que esta, agora, Como era de se 'esperar, essa uma realidade.
fi mais- importante realização doá quido J:ivr� das impurezas 11él�- em vias de se concrettzar, alvlçarclra noticia foi recebídu Os blumenauenses, que reco-

poderes publíros em beneficio nkíosas á saúde. Como os 12i�orBs devem reror- com viva simpatia por nosso po- nhccem o inestlmavel valor des-
desta comuna. Entretanto, para completar a dar, a imprensa noticiou ampla VO, que a aplaudiu como mete- se empreendimento, vêm espe-
Obra' magnifica, construida soma de beneficios oriundos des- mente o contrato realizado, me- da. rançosos os trabalhos que ora:

obedecendo aos menores deta- se serviço, fazia-se neressarío a ses atraz. pelo Governo do Es- Com o levantamento ela plan- se processam, DS quais muito em:

lhes ditadQs pela 'avançada téc- realização ele nova obra, de não tado, para a instalação 'em nove ta da rede de exgoto, que se está breve S'.3 tornarão em mais um

nica mod,�rna,. I) .

Serviço de menor ímportanría -- a insíaIa-, cidades .,
catarinenses do

.

Servi:" procedendo agora em nossa ci- precioso marco a assinalar um

A'gu,a vem servindo,de um 1110- I ção da l"ed'ê de exgo:o, velho ç'o de Esgoto. E 'entre as"ddac!>;:)s dade sob a competente direção novo capitulo da evolução eles':'

do engenheiio.Dr. Hercüío Mota, ta comuna para seu glp.fi.oso does
a referida obra praticamente já ! tino. ,Getulio Vargas e Edward Stellinius

clara longamente'
Petrtpolis o local da palestra

.

-'- Examinados assuntos de 'IriUl$etml�1
importancia - as deelaraçães ii lmprensa

Rio, 19 (A. N.) - b Presidente Os varias aspectos da situação 111210 de reforçar as mesmas de
Getulio Vargas e o .Secretarío de mundial: 20) - Foi particular um modo mais acentuado. 5°) --.- Londres. 19 (A. P.) - O Mi
Estado norte-amertcano, sr, Ed- 111-2nte examinada a colaboração Foi discutida a significação da nlstarlo do Ar da Grà Bretanha
ward Stettínius J1'., mantiveram de guerra do Brasil com {JS Es- Coníerendá da Críméía, que tra- distribuiu o s;�guint;� comunica
ontem 'em Petropolls cordial pa- tados Unidos 'e demais países rão grandes benefícios á causa do: «Ontem fi lalrd)e os aparelhes
lestra sobre varias assuntos de aliados; ]0) - Foi miuuciosamen das nações unidas e prepara (L1-

! Lancasters, do comando ele bom-
o

interesse nacional e do cmíh- te examinada o modo pelq qual minha para 'a Conf.�r2nda do bard2i::t ela RaT, dirigiram um pe
n;�nte. os dois pai:s;�s pod':,rão conti.. México, bem como a de Sàp sado ataque ás comunicaçees de

Ap,ós a conferencia, l'eso-lve- nua!', depois ela guerra, -em seus Francisco da California. W,estephalen. AvíCes m03qu�:OS
ram faz".:!, em conjunto uma de- interesses eCO[lú11lÍlcOS. ,10) - Fo
claração, cuia texto é o s'eguin- ram ,examinadas as condições d,e
te: lo) - Foram estudadas as mOGraticas jntemacionaís, das
f.as�s atuais das relações entre I quais o Brasil tem sido um tradi-

.

.

o Brasil e os Estados Ul1pdos 'e don:ll. deknsor" h�m como um I Decisivas vitórias aéreas dos estadunidenses contra os niponicos
.

oe
. • •

• I Washingtol11, 19 (A. P.) - OH

O'�qllltolabsolutc::n�nte mofeUSlVo pala cLllm::-nt,e foi anunciado que os

. '=#". . pele. EÍlCIente proteção oontra nort�-americanos alcançaram vi-

w.C-i7el·o PICADAS DE MOSQT.JITOS e t�rias. decisi.vas s�lJ1'<e os l1ipo�
IItt' . outros lusetofl. nICOS, nas op8raço'es levadas a

Ul�ia Bmnba \'oador�{ d3stroi uma casa no sul da Ingln_t�l'ra
Na fotografia uma das crian ças qu::: foram salvas.

Bri!ish N�ws Service

I RIF ataca á luz do dia
--�

Quando a Ale aoha entrar
colapso .

a atitude de varios

II •

.

.. governos neutrosO grandetrll estilda um plano para a ocupa· Washington, 19 (i\' P.) - O
.
_.

dR" h .;. "I" .. secretario de Estado interino, sr.
çao I) eu: apus a 'hOrl8 Joseph Grew, f'ez a seguinte de-

.

daração aos jornalistas: «Eite go
LOl1dns, 19 (A. P,) - (Corres e o 'Outro, destinado á ocupação vemo n8:'O está satisfeito com fi

pnndenC'ia d·e John PUl'nis) � d:� longo· prazo. Há indkios de atitude de vurios governos neu-
Afirma-se' qU2 (JS tr'es e.:ltadiistas, que unidades es[recializadas já t

'.

N- ·f· t' f
"

ros. ao ICLu,�mos Sd IS ecos a
Ora reunidos no MÇll' l'h,gro -'- estão sendo acumuladas na fro;)

m;�no.3 que t'enhamo s garant'iils
.;compr,;:'endendo a possibft>liclad'8 t::ira do 'Rei>ch, para assumirem in,�quh'o�as desses gov'emos de
de um subito colapsa da. resLs� o SeU papel quando o pais ou

qu� r·ecusarão admitir. nos seus
tenda civfi e milItar nas ár:::as parte d'cl'e".entrar em colapso, Ia- pais2s qmüsquer aiminos:9s de
da Alemanha agora suj,út313 à zendo par{'e dessas uni.dade.> al-

gu';:rr.a do Eixo '2 de que denun

pressão conjunta da dupla or-en i. gUl1:
.

perjto� �le negocias admi.. ciarão qualquer um qUe porven-

Si.:,.a aHad_u

-.
r,�s

..oJv�l'am. d;et:.f I. �.�t��.l.
CIVIS '"

'C.lementos
ela iura entre nos seus p,lis'es de ma

mInar um plano para a oqlpaçao
.

.

. n:?ira ilegal'.
! imediata da Alemanha ao primeí- .

-------------

1'0' sinal dess�' colapso. Nos c�r-I IUJOMOVEIS? li captura de Ramreei
culos mais hem informados de I

Londres pensa�se qu.� os 51'S: Roo
s2ievelt, Cl.ml'chill.e Stalin devem
estar estudando, em tDclos os

pornl'el1or'es, dois planos para a

m811cionada .ocupação: um, pu'
l'tl O uso d'e forças especializa
das (h: ocupação' de emergencial

em lião está satisfeito com

rs s
!8ÍtÜO sobr� Toquio. o comuni
cado ,esclarec:3 que 113S op'era:"
ções r-eàlizadas desde s'exta-feira
contra a zona d'e Toquio, os

aviõ:�s ul11'ericanos, com base em
---------

DISQUE FONE

1500
S limousines de aluguel
Rodolfo Kraemer

do Comando de Bombardeio ata
caram Berlim e Bremen, Foram
tambem lançadas minas e�
aguas inimigas. Aparelhos Mos
quitos da Raf, hem como apare
lhos de caça, atuaram sobre a

Alemanha odientaJ. No decurso
dessas op,!:'rações pen:reu-'se um,

aparelho».

To
helonaves destruíram ceuto
dn:oé'nta aviões inimigos e des�
truiram ou avariaram outro.> cen

t.o '2 110v'enta. Tamhem foram d'2S
truidos numerosos

. barcos hipo-
nkos.

Kandy, G:�ilão, 19 (A. P.) .c-

.

A campanha britunica ao longo
da costa oddenfal da $,itmania
ganhou um grande impulso com
a captura da cidade de Ramreei,.
na ilha do mesmo nome, onde (Js

japo1l2s'es vinhan1 resistindo vi
gorosam.ente, \ l
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Ao� tl'aD.�pol'tadores

passagetros.
De acõrdo com a. portaria U' 330 da 'Coorde

nação de Mobilisaç.ão Econormca serão fornecidos
oaminhões ou ônibus marca Ford 8 cilindroa- 100
cavalos. Peçam detalhaes e informações aos .agen-
tos FORD desta cidade

.

[�_-v�;�"�� n__
--I

Vende se na Rua João Pes
soa, um terreno com a .area
de 29.375 mts. quadrados ten
do 100 rote. de frente;

.

tam
bem vendê-se em lotes. In
í't)rmações com Snr. Germano
Weíse ou Gabriel Pamplnna,
na mesma Rua.

*** i
Precisa ..se

Precisa' se som urgencía de
Torneiro competente; Paga se
bom ordenado. Para mais . in'
formações diriglr-se á Caixa Pos
tal nO 64 -. Joinvile.
'*-.-.-::.=':�-:.:--:��_.+:�.

.A pess'JR que lançou mãos de joias e outros cbje
tos na residencia do sr. Gustavo Zimmermann é favor
devolve-las. Em contrario seu nome será publicado p�:
la Imprensa.

.

Blumenau, 17 de Fevereiro de 1945.
As. fairocip.io de ,Oliveira

�-.. ·_�_-�-�:-9-�"""'�:-�-'*.O ._.�.-�-."-.;::-+��-+_:_:+:-(\.

.Casa de Bmericano SR I.
MERCADO DE AU�OMt�EIS

Rua 15 de Nn,en!bn� N" �81
Guarda..Livros, Dilllomado ou

Pratico
-

fi
nd c!� C h Oco I ate S <!"l,1va re S A o inalO para os PllH!i§1®S f�i de�i�ithf�u�e�te e$tab�le·

I ,

.

J v.dI 'lP G a 'V v d B 'eI \. o -I" chio p��3 C�um!!ímaç�@ ���Ui fi} di� 5 de ��aB'�o de 1945
)-«>--, �"""$ - --'11>-.., -9-"''''''-'� o ..-�-�-.-.-�-�-�_.•-+ ��- !

_.
..

I�������I1" CARCURE'l'O CALClO pera solda (!ambl},GS 100 Kilos)

'I ��lr.l�ldo p'i1�®4f�� .

SODA CAUSTICA "GLINT" (latarta nova} I .

I�� ��U�W1g;.� .

tli'liil!rPI�tt:�

I· SLUME��·Rlit�.CESORrOS PARA BICICLE'rAS

PNEUS e CAMARAS de ar PUiELLI para bicicletas "RUa Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)
i.

VELAS desmontavels para Caminhões e Automoveís

.

I Telefone, 1081 - Caixa POSt�1', 48
A ç o V I D I A

'.

I Especialidade. sm imitação dei ��e::uta:..se com: pr�s�eza e per-

F DOM N I N.S G _ "9," fii Ii!�' .U'a _ T' b
� 1 Granito, Escadarias, Pavimentos,lle.1çao Colunas de Clr�ento Ar"'a

.

. .• ..... �".��a �_Ql$$�.§_.�!I HS, ,. ',Im 0,1 .

.

..

.. . I mado, Balaustres, Caixas para]
(#�"-+-.�"-

•.'.-..
'

.•
-+-._':�

•.:.-�.-.. '.'�.'
Ü

\"'-'7.'!--,*,"""'�'-'.'Y"-'.�-�.,.-_.�-,.,,,,.. -.''.� .'.1 s.olelras, Pedras para

... p.Ia.
5,

B.al.... Ag..
ua

•.

' Ta.nq.• ues,.·
Capíteís s .

T

...
ub

...

o

...8,1rft ��i!I�;� mpill�� ij�� ,G CO @��;�� I cões para Armazéns, cantoneí�i p�ra E.�gotos, Bancos Jilar� J_a'�-I"lJU �!UUl i��íj;iflI, !l",iIi�",�� miOI � �� �� "I�i, . nu � <> R'" N FI "dms, Mesas de Centro, FloIU,.

�.
.

. 11:>.'.· ....

.1<lS p.ara 1 ros e acnes, o-.�. ·a. .

'-Ta o F' ..... � d ..·. M. �)!l� .iil�l)Jnt!m� u
_ ..,� I s, .aso. mgimento e a·'1��f"liM�í(ji:t 1 rO€R, GoJas de �:�':�����!!. e Ped:a�e.22' w"'=" .... i

Blurnenou
.',

Assembléia Geral Ordinária

�n�:�"""'����--�_�m:l+'�-;!;

I
.

II:·Caixão fiJnobr8
_�o;;;;z;;&1JOLJG

II São convidados os senhores acionistas para fi Assem
,*,-�_.-�-��1fi;"-"._�a;:;;,�-�"� bléla Gerai. Ordinária que deverá realizar-se na sérle 150"

cíal, á ,fila São Paulo 286, desta cidadE:" palas 14 horas do
dia fi de março, a-fim ele deliberarem sôllre a seguinte
ordem do dia:

. 10 -- Exame, dísecssão e apro'laçãO das contas do
exercício de 19L14, notadamente. relatório, balanço, contii de
Lucros e Perdas e parecer do Conselho FiscnL I

1E '( P F D � E M T. E. 2° - Eleição do Conselho fiscal para I) exerclció
e ...... II .t'�., .

[de 1945. ." ...
.",

res, 1099 .. t" Posst�� 511 30 o_o

sugestões. de interesse soe.iaL . Pl�h "... 'i!.�Dl. AGbmes Balsm� I Blumenau, 10 de. Fever7�ii'o de 1945. \ ,� �. llV 1 .

Díretor-Responsavel R.KLEll'l'E! ....

nr. AUo.!!slP B3IS1:!1l í Diretor.Gerente I .

�""r"" "", o>7.f,,����g���..
,

:���;,��:r:,;l,�;;:':1:.: 71 h�;I;g���·A�i�·��-fch·-SiÂ'.:I,I.·-ó1i�7t!��:F1, . I e será prontamente at�mlidD ..

:":ierne�dn1! (;1'$ 35,00 Convocaçiio para ftssembléa Geral Ordinaria·! Equipamento modern-o de alta precisão, técnico
{),lonhJ.1 ()r$ 20;00 Convocamos os senhores acionistas para a assembléa oeril I.

.

(ormado e diplomado em São Paulo

f'!urrUl!rOS ordinária. a n�alizar'se na séde sedaI desta S. A. em Houpava- . A.atlmed� Rio Bt�€:H'i!eo!! 10
.

AvuLsu' GJ'$ 0,:;0 Norte (Município Blumenal..1) no dia 26 de Fevereiro p. vindouro, §",*#ít%fM'OW!®'��iIIWl��
.:1 tràzn.�lo Cr$ 0,50

ás 10 horas da manhã, com a seguinte , �=m * ",,,,,,,, ..

-

w:;;aw: '

..
"·__m""""""""............... :c

i··Ordem do Dia,' I Bl.\ fll. 1I..!!1� �
•.I:.;:!i."'A ;:.,.D..

<.�,�" O·_ Colaborações recebidas lIão I 3if' � -- w � � ",.�- -�,,.....

ssrão de'lolvldas e fie] sua pu' 10 - ��itt1ra: diSCUSS.ão e deliherUQ.ão. s�bie o relatá. rio da!: ..
A P. �'!O... ' O· li"<.1ii"n�.� ·C1lWrT···

".

'.

'bUração a criterio da direçãol wretof!<1, balanço geral, conta de lucros e perdas e
r� '" 1"iii . U &'4.ll!.U �t..=-- AI. A

.

- "Cidade de Blumei:13u" não parecer do Consalho Fiscal, tudo re.fativo 30 exercí� . EstaheIacifio cam "_EscritGrio de Ad'!lilCi.'lcia" nesta cidade.loma
..

!'iI,; rcsponoobiiiza pOi conceitos do de 1945.

I
ii liberdade de oÍerilcer·llls ra'l\'erenClosallâlm1fl €JS seus présUmcs. quer

emitidos em urtigo, assinados 2° - Eieição d0 Conselho fiscal para o a!1O sociai de 1945. ,
em Cilusas Civis, Gmr.erc!llis, PSílais e 'fri1büibisias: quer em PríJc�s·

3 O I
.

d
" . I I sos de i�'lJe!íHE"io. tiuer na c'J'lusl1tU�,�ão de Soci�rlades Comerciais:.-+-:+:-�-"-�-4'e;>;�-:t.-.• [

° - u ros assumos e lr1iereSSe sO(,!a,.
, quer na feitura do Cm'Hrat\'ls.

I Blumenau. 5 de fevereiro de 1945. !

IIra1baUun C6m 6 BaNCOj' ARTHUR H.'\ERTEL - Dire!m.OI"iente l !JlIIl�f.lIH'fWi�U!! to RUA 15 DE �10VEMBR!I. 828

POfUUiR f iUlIfUCaUl DW
-

1 DLu§w[{;.r��� FONE. 1205 - GiUKA Pu HJQ

ULE DE iTlIlftl, Il t:HIlIIII.I- I A V I S O i
----

IlEtER O B��:��iG de BIs-I Acham ce á d'spo,içlio dos ,.nhores acionislas, na séde Sociadarl.A BHllSfiniadora dp.. ru.ladp,ira .L.tda
,
__� __�_"_ -$ � __ $_��'"'-�__ �__ '�'" I secial, �s dfJCllfm:nt\,s a que se iefere o 3rt. 99, do Decreto lei

. U 'n ,�.. I.,hJ . v_ .

.. 4, , .. �lJ ....... __ i
' ..

' -

:e ." --. " ,

nO 2.62/, de 26 de Setembro de 1940. r \1 d d Thn ri •
.

I � f
.

'I I .

Blurnenal1, 5 de !fçvereim 'de 1945. �ornpra e .� en, a' ., B fuuaelras para �nugs os ins ....

!/ .

.

ARTliUR HAERTEL - D!retm-Gerénte. Rua 1 03 Setembm ,.Tele rI24i�.
_.,�.·.",,_"-_"�_lf�� t!!D-=-.·�&W�!<�",.:_...'.

..

--O..

'

',' .. .
.

,� I � �"",·�,_··;ç?"".ó!�<o"·��,-�,,-,ª,·"-:-�-···"�·":;ji·x �'-��·�;-'Ii,;.._?i-!i:;o-!f,..���_.1ti--�···
,

,a S1
:, Internacional Representa.ções Lida... í

e Intercambio Comercial Americanu Ltda. . �...

. 1. l Com eso:t'itórió no pai.z G exterior:":_ t
�If tMPORTACAO: Sol chileno. Barrilha. Soda cüU.s!ka. Co-

�
..
�.: ..sema e Cola fria. - .

(1ji!

ia EXPORTACAo: Em.. grande escalá Fios deAlgodão '9·· � ..

I'i
teddos, ..... .'. ....

'

.... t
'l! DIS1'RIBUIDORES: Da ampliadores "ESPROi< palf..1 gozo.

.

'.t gemos,.Aces8orioa pClrll autovns e' comi- .. l!I.
'

nhõea da todcrs 0:5 m.arcas e tinos: de caro i,.
roa c1l::ilsi'lCaüos. Psçaa' nacionais

.. '

e ge· 'J

I
.o; cru.ncrs·

..

. �f
VO.L, DA. PA'fRIA.2.7.b'_·.E.d; G.:;-a..·.rcez'.. �. Tel.e.gr. ".Sl.àngr.opp"· 'I� CUiUnBA --' 0'-- 'PARAN}1; .'. .

llil •..
lõ'iIiii'íilDi,õillõô'''1!l!El.lUSIlIíSI �-�-::-.<-�".....�_.-:t:-§foi"':�'''''.�-� O fp'-.i>-<at"-.f>'-:�--�';..",.f',I!õ5I....-"':'i\-� ••.

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

"BRASILNIAR"

.�b � �!�G !!t�4��"h�II"�1..� �ç:i).;t"
�'�='...;.;,,';;;��;g��

com viagens regulares entre Haja! _, Santos

(�i)Ia post�i 36 �. �n�. rel�gr. "Guido"
rrAJ .tU'. _. Rua Pedro Feneira nOS, 68/72
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Exportadora de Madeiras. S. AI
Blumenau

Assembléia Geral Extraordinária
São ecuvldaríos 08 Si'S, acionistas da Exportadora de

Madeiras S/A., 8. comparecerem à Assembléia Gel'al Extra-
e seus I ardtnárta a reallzar se no dia 23 de Março de 1945, às 2 '

horas da tarde, DO escritorío da séde, sHa em Blúmenau à 1r'..�Jt�O t-i"..;{E�I�YA �1
Travessa pernambuco, B/n., para deliaerarem sobre a se fG.g<t��l![;;'�oo,-e-"�-<,,,,"���-

guínte êlf"�•••�.H��.H�:..-

.....-.+(J
Acham-se à díspoeleãe dos 31's. aclorilstaa, no eser ítõ. Ordem do Dia I ;J�" C. <') 4- ··1· �

rio da EMe da sociedade, os documentos de que trata o lo Aument�) 9,0 ncapitai social e consequente refDrma I i i� �...Ja p laa iartigo 99, do flecreto-I-ei D. 2627, de 26/9/1940. dos estat.ut�,s, ..

. ! ."<! _�m"""=_,�...,.._.-",=-",,=,, itl
--6{/ - Blumenau, em 14 de Fevereiro de 1945.! ..

Blutneuau, 14 de fevereiro de 1945 I ;Z A -'''S t . t d '%�"!i:
...

DR. ARMANDO ODEBRECHT - l iretor-Presldeute DR. ARMANDO ODEBRECHT - Diretur.Presldeute ] l: rt�a:: Jue e�
b
o. os �

.

�--,..�.- -:ft-:,,,-,,,,,,,<>-,,-��O·�---.-+-+,-.-+={I>.-.- ..-, o �-.-+.-+-+-+"_"+-+-+-?O�.....;...-+_;,,+-�-+::._:.-.-_.-. I· i;' a ....gc,.,
o maI.S EUXO;�

I: ··1"···'·
.

d
!\1 '1' preço ao mais alto.;�

1.1 p r a O' r a e I r s .. ..I í Grllfide sDrlimen!o para!.

B lUtA E ti Il U I � 11 l f Ri ii TE S I. '.

R e I a t ó r I.o d a O i r e t o r i a I
..

J.: REm 15 de �h_l\f�nnb�'o, 595 ; .

. SENHORES ACIONISTAS: Balanço Geral··· \ ,iJj fone 71111 �Em cumpelmento ao que uetBrmina (I Deoretf}�lei n Demonstração da conta de "Lucros e Perdas" 'j-" �2.627 de 26 de Setembro de 1940, artigos. H8 - 102, pRS Parecl'� do (j,mselho FiBc�i.
" ""

. =$''''l'�Hl1.'Iíf?�'.,''l.1.:;.�_Ct'.t-Ji.��§.����samos a seguir a spre-entacão do Balanço referente ao Dr. ARMf)NDO ODEBRECH'l' ._- Diretor-Presidente. : li A. !lt'Atnnal f!�!.l·l·H �exerctcío comercial encerrado em 31 : de Dezembro de
. .

..

ARNO BAUER·� Díretor-Oerente. � li! lIU U U{t!. _

..�
1944.

..

MARCOS HOESCHL - Dlretor·Gelente; �
BaI2.'.... !1. C'. O. G··era I ·d.�.' firma fl:lWnnJltt�dapa d� Ii!�de;ras S B relativa ao exercicio I::' E! a anten.a prefe.ri.da para �

.

� �&.... LAttl�il '!ll�iiíI9!l �'.;; lMIuU ti II �"i!I «.� .., . �

. I: o seu radio, com esta ano �comercial do ano de 1944. Encerrado em 31 de Dezembro de 1944..>fi. [ena o seu radio tel'á uma �
II J I VO· .... p ft S S I V O I·� . r�ce'pção perfeita, ;�

Ativo Ililllbili<!:adn
.

- Piissivo Não Exigivel
.

.

,; Peça l1oJe_ mesmo uma de- �
Imovets e Construções ' 277.786,00'·

.

Capital em ações'
.

1.00Q.OOO,fiO ; mO;lstraç�o em sua C8S�: ;
Pinhal "Almeida!'· 80.325.00 358.111,00 Ff�U!l�O dde R�eserva Legat, 1 124080.90°0'(0'0° . I; �nAGrmaçl1ã:n1:iii e sr. Jose !:lAtivo EstavaI

u�u.o e

.eser.va Esp��ia. 1. .O.Q_ .

. I':; Rua São Paulo. 9 =Moveis e Utenstllos 36.928,80 Fundo para contas duvldusas 101.28:>,10 � Blume,nau .1ilMaquinas e Instalações !:.!67.ó82.70 Fundo para depreelações
.

171.447,30
-0- I �

..
_

;�.
. .... _.'. _ ' .. _ ....�Vetculoa: 121).652,00 fundo para socorro a empregados 8.689,50 .1.0<10.321,90 ��*."'-}.:u_.'J_.�.•_��"_f.+'.•_�_.'t.\uU

Ferramentas 12.556,50 443.82-000 Passivo Exi�;iVel .

�.
.

�.\".. '. AtiVO. DisllImive!
""'"

cnn. tas correntes. c. redores 1.008.9.33,60 I""" Caixa ... 16.767,gQ Saques' a CobI'ar 30.500,00.

. ...
Ativo HeaUzl!vel a Curti! e L!lng()Pr�zo Obl'iga�ões fi pagar

:

.

178.502,40 .

Madeiras A.
.. . .

1.382.741,80 Gratificação á Dtrerorfa 65.955,80 IMadeiras B 2ü9.669,90 O'
.

d 1 4" 2 o o
,li. lm·oxal'l·�ad.o. 8412')

. tvldsudus não proc, .0 ...9 Co 1.30 ,0
f"\. • 1 6,. , ....0 Dividendos a Distribuir; 150.000,00 1.455.201,30Contas Correntes Devedoras 278·923,30 Contas de Gowllen:saçáo �

Letras a Rece.ber em OÉlrteira 109_282,00 Letras Endo3sadas 483.271.30
Letras ,em Cúpl.'8.0ça·· 144.145,80' C�ução da Diretor1'l 30.000,Óo 513.271,30
Letl'ag "De'sContadas

.

483.271.30
TVuloSl a Receber em Carteira 11.833,10
THulos emCobrança

..

2.50U;00
THulos Déscontados 28.000,00
subscrição Roml:s de OUHrra 3'f.793,2Q
Tituloe da Prud. CflpHalização .

2.520,00 2.756095,60
Contas de Cnmp8uSüçã9 �''''''-

..

'

.,._
..

Ações em caução· 30.000.00 ICr$
p3.604*1�

tmp:-ego.dOtc."'Ilreol sua:ess�nos
tAADlJEOBF.miit!IIT5- En TW05'pS
SEIS GFlÁ!JS E !)'J�.5 �lrtsiAçcrs:
COMO SEJAH:T!lS'St"5,OlTARR!ls..

l-nfiCi����;�;"�;UHK[ ICr$-3.-ti"-04-.-7�-)4-,5�0 Atende todos os serviços de

Blumenau, &m 30 de Dezembro de 1944.
--� Radios receptores

DR. ARMANDO ODEBij,ECHT },IARIO DA COSTA MELLO ARNO BAUER. e MARCOS l-iOESCHL Serviços Rapldos e Garantidos
Diretüi'-Presidente Guarda·livros (DL no 68) Diretnres·Oerentes TF.LEFONH 1395

Demonstração daConta "Lucros e Perdâs" dafirma Exportadora de Madeiras S"D. I��_�_p_�ua�:,�: s�:emhf���_._
. .... .. Referente ao exercicio c.om,ercial de 1944. I .

Arrancar e destruir gl'a-
-

. D É B I· i Il I C R t D I T O 'fatás é �ontr�huir par�.o
121.991,90 Madeiras.A 2.i09.8ó9,80 clesaparemmenw da malana
54.069,80 Madeiras B 543.431,40 em Blumenall,
120.870,10 Fretes indiretos 53.926,40
849;2771°0
131.515,20
167.000,00
770.084,10
52_565,00
1.255,70
25.330,40
3.692,90 I26.7138,30
43.900,00
31.856,90
86.000.00
65.965,30
150.000,00
5.000,00

Cr$ 2.707.�27,6() \-nnm&�

Expm�tad{lra
.

dR
.

Mâdeiras . S.l
.

. Blumerrau
A$sembléia Ger�1 Ordinária

São.:Mnvldados DS Srs. acionistas. da Exp1Írtadora de
Madeira:3<S/A., à comparecerem à Assembléia Geral Ordi
nária li f',3alizar·se no dia. 23 de Março de t945; às 10 horas
da mnnhã, no escritorto da féde sita â 'I'ravessa Pernambuoo,
s/a" para deliberarem sobre a seguinte

Ordem do' Dia
1 Q -'- Aprovação do blil1J.D�o e contas do exerelclo de

1 944, parecer do Conselho Fiscal e Relatorío da
Diretoria, .; .

-

2° -:- Eleição dos membros do. Conselho Fiscal
. suplentes para o exercicio de li}!!).

�--=-�=fiiliriCâ =4de"��fi.iiiâs��� II,'BhlillenaU Ljdo. I

Tinias e Ver�i2es -� Mate�ial para
1

Pinbu'.as em Ger�1 ITintas em bisnaoas para artistas

_

Blum��au • Sis. Catarina
-�--�-�

Impostos
,J�PO'uros

..

-'Jli�OS e DeLl·cont{)s
�:Fretes A
Fretes. B

.

comiE'8Ões
. Despesa de A . Z

.

.

GratiUcação aos empregados
Depreoiação st ferlamentas
Depreci8!l�10 si Veículos .

Depreciação s/Móveis e UtensiIiús
Deprecir.çi3,o sIMaqUInas e Instalações
fundo de Reserva Legfll
Funil\) p/Contas Duvido&as·
Fundo da Reserva Especial
Gratificação a Diréto'lia .

Dividendos a Distribuir
fundo para, socorro à_empregados

.

DR. ARMANDOODEBRECHT
Diretor-Presidente

Blumenau, 30 de Di;lzembro de 1944;
MARIO DA GOSTA MELLO

.'

AR�O BAUER e ARNO HOE5CHL
Guarda-livros (Dip. [lQ- 68) Diretores-Gerentes

..........•........ _.... Parecer .do Conselho fiscal.. .

OC�lnse]1io Fiscal. da "EXPORTADORA. DE MADEI- TADORA OE MADEIRAS S/A;", durante o referido ex�rei·
RAS SfA.p; tendo êxaminado o RelaJol'i(} da Diretoria, 8n- cio de .194<1.
lanço O.eral.0 qoú.t�s( ·referentes ao exercic!o do. 1944,
verificou. [J, üx.atld�(l1.le todos os elementos .foI'tOecidos, lH'1!l

t.as·condições, prAPõe, �ejanlapfovadosi o relato rio fiS contas
e toílos os atos- pl'ati�ados pela admiuistraçüo da "EXPOR.

-1'....
..

-

.

,
.......•

.

Blumenau, em 10 de Fevereiro de 1945.

HENRIQUE VOIGT - HELLMUTH BAUMQ,\RTEN
..

FRANCISCO GOTTARDIDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Cursos especialdzados SO"

bre Alimentação das Crian
tinhas, Puericultura, Higie.
ne Infantil, Clínica Médica
Infantil, Tuherculose fnfan ..

til e Doenças da Péle das

Crianças.
Telaf.: 1101 e 1099
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Blumenau, 20 de

fevereiro de 1945

====:i._pw.m

C
A. .

EiB�DE SI!!!ll· ronlca, SPO
Nascime'ntos ,.

Bonito triunfo do
iva

Guarani
Combinado ii ultima' hora, is

to por estar a diretoria do Gua
rani durante quase toda a sema

na tentando a vinda do Carlos
RelléllLx de Brusque, que aliás de
verá vir domingo proxímo, con
forme nós foi. in�onnad:J, ef2[C
tUOU-S'é ante-ontem, no estádio
do Guarani, em Itoupava-Nnrte,
um interessante jogo amistoso
'de íuteból entre os times do clu
be locai e o Ainwré, do Garcia.

O encontro conquanto não Ios
Si" técnico, agradou SObr2J1lDdo_

Com a srta. Maria de Lourdes, Pena é que a violenta chuva que
dileta filha do casal José .Gallía- desabou antes de ser Iniciado a

nl-Mími Bosco Galliani, ela so- jogo prejudlrasse o briIho da!d;;dad'e local, contratou nupcías partida, impedindo que aml.os D3

sábado! dLI 17, o sr, Lauro dos conjuntos apresenta em "um Iu- I
Santos, fil!11Q 'do sr. Raulíno dos

I teból mais vistoso e técnico, des
Santos e ce sua esposa Da. Ra- de uma vez qua os jogaclor,3s
quel Santos. - Aos distintos noí caiam sucessívamen.e no zrama-

vos, bem como (Is suas Iamilias, macio liso.
.=>

os nossos parabens. A contagem final foi com jus-
tiça Iavoravel um locais, POlI'
4 x 2. Já no prinK'i{f,O tempo os

bugrinos obtiveram dois pontos
contra um dos «alvl-azuís-, Nes
se período o Aimoré resisnu

muito hem o{) Guarani, s�w!o que

foi bastallt,� equilibrado este pe
riado. Na fas,:;) suplementar os

pupilos de Generow, o crack-

d·e Blumcoau
Com o nascimento doe um me

nino ante-ontem, na maternídn
de local, acha-se em:ro.lanaclo o

lar do sr. Aloisio Ruf e de sua
,

esposa, Da. Margaret RuI.
- COm n ach',; ntío de uma me

nina, ante-ontem, na maternída-
'

de encontra-se ern festas o. feliz
lar do sr. Crasteutío de Souza ;2
de sua esposa D:l. Nair Freitas
de Souza,

l1li

81105e
Assim corno 11 vida dos ho- de u'.'vida vegetal já se maniées

mens, OS· rios têm seus altos fava, A praia exístente nas pro
e baixos. E ID nbsso ltajaí-Assú xírnidades da balsa, onde oOS ba
não foge a regra. nhístas se d.e!i:ciavam nestes
Ainda não vão Ionge Os dias quentíssimos dias, deesapareceu

em' que 'podia-se ve-Io raquítico, por completo, coberta pelas
exíbíndo nas milhares de peque- aguas barrentas.
nas ilhas que pespohravam do Os ribeirões locais, tributa
seu leito, qual peças de um es- rios do Itajai, com, suas aguas
queleto, que perfurassem a pe- represadas, crescem a olhos vis
l-e, toda a miséria que lhe foi im- tos, pr<qgnostkando enchente.
posta pela terrível seca ·que Ila- E as chuvas continuam calndo.
gelou a região. Se assim continuar, é bem P,)S
, .Qwe contraste nos oferece ago r slvel que o povo, que vinha ela
rã o Itajai. De manso e Iírnpído mando ardentemente por chuvas,
que se tornara naqueles anzus- dentro ele alguns dias esteja ím
'Uosüs dias tornou-sa VIO'oro;:);;' plorandn com o mesmo ardor por
escuro, escondendo !em ��as pro: estiagem.
fundezas toda a ossatura e co- Essas cousas acontecem com

brindo trechos das margens OU frequencía, E.
DRa IFfONSO BILSINI

***

Noivado

Diplom. pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Unive1'sidade do B'rasil

Medico Especialista em
Doenças das Crianças

e da Péle

José Galiani e Senhora
pa1'ticipam aos ]la'rentes e pessoas de suas 1'elações
de amizades o contrato de casamento de sua filha
Maria de Lourdes Bosco çom o 81'. Lau'J'o dos Santos.

Raulino dos Sanlos e Senhora
comunicam aos pa1'entes e c0l1Jwcido8 o noivado de
seu filho Lauro com a Srta. JIIlm'ia de LO,w'des Bosco
Galliani.

.

LAURO e MIlRIA Df LOURDES
apresentam-se lwívos

Blumenau
.. �J.:ij2/44.

- Diagflósticos Clinicos -

Metabolismo basal - Eletrocftl'diografia Labora-
tório de A'Qálises (sangue-fézes-urinu, etc.)

Clínica especializada de Senhoras

Deposito à disposição
Deposito Popular
C/ets. com aviso de 30 dias

" t' II', 6Q dias
Idem ld _ li 911 dias
Idem idem leü dias"

C!Cts. Prazo FiÁo 6 mêsefi·
kJem ioem 12 »

2 O/O
5 O/O
4 O/O
5 O/O

ó 112 O/O
8 O/O

512 O/O
6 0/0

coach», Ilveram grande surte'"
macia! reallzandc uni dominio

absoluto', só não consaguindn
uma contagem mais ampla devi
do a magniiíca períormance cunr
prídu pela defesa do Aimoré, 'on
di? não ha nomes a S2 destacar.
Convem Iriznr que o Aimoré

preüou com um l:im2; algo madífl

cada, onde 4 elementos do qua
dro sscundario substituiram os

militares Nelío, Nabor, Machado
lê Bauer.

Os goals do bando vencedor
foram marcados por Antoníco 2,
Rosalvoe Zezinho. Setpeni e IMi()\
[o marcaram 'Os dois guuls do
bando vencldo.
Os dois conjuntos fnrmaram

assim:

Guarani: Curti l{:'2Ia e Rud(,;
Lucio, Rozalvo :� G2112IÜ'OO; Nel
son, Saguim, Antontco, Zeziuho
e Klltzke,
Aimoré: Vínútc: Mario c Alfre

dinho : Mundéu, Tigre 'c Lourí
nha: TutiC, Boi.u, Mío]o, Boiüo
'5 Streni,

O-juiz foi o snr. Arnaldo Si.lva)
da LBD, cuja conduta foi bôa.
Na preliminar v'i:?rHicou-s:3 um

empat'e por :2 1ell108.

Pela Varzea
o força e luz venceu com dificuldades o flamengo

Vasto Ve.nie e liUetico empataram
Conforme foi bastanb� anUl1- \ embóra :) €staclo escorregadiiJ do

dado e éra esperado C0111 grand'2 granndo impedisse um melholi
entuziasmo pelos hns do fute- futebúl.

-

bál menor, .r:�alizou-se cl0111i,lO'O _-

no campo do Palmáras, dDis 10 VASTO VERDE X ATLE'TICO
gos ,entre quatro bons clubes de A' tarde s{� defrontaram os

nossa \iarz�at 'Üs quais couse- dois grandes r'Ív,üs: Vasto Ver

guiram atrair um: numeros\') pu- (l>;:, ''; Atlético. Foi um 'embate :clis

blIco, principalmente \O ef,ectua- putado palmo á palmo, carack
do á tarcl,e, que ólpezaÍ' da forle rizando-sê [lor um gnnde entu
chuva que cftiu, propurcionou a ziasmo dos play2Ts deglud:iante;,;'
soma d,;� Cr$ 210,00, E essa bõa e chegou GO �eu final com <O mar

an'2cadação \'pio dar uma prova cador acusando um empate de

eloquente que -o proximo certa- 2 IJon:os para cada bando. O r:�·

me da 2a. divisão irá akançal' sultado de 2 x2 espelha com fi
um exito extrdi()di,nario no qu� cldiddde o que foi. o transcurso.
S2; refere a parte fin3.ncei;t'a. dess't! jogo.
FORÇA E LUZ X FLAIViENGO é-, ..�-�-�-+-+-�"",,�,--�-�

Pela manhã assistiu-se o pri- Eurico IUmm da Silva
111311'0 match, entre as turmas Fez nnos dombgo ulHmo
acima m2ncionadas, Cll}O l'25U1- Q futebóli,B Eurico Abreu da SH
tado fil1':tl foi eb {) x 1:1 favora- va, mais conh2cido por Abreu
,,::01 aos rapazes d::: ,energia'), fru e gl13 goza em nossa cidade de
to das oportunidades surg1idas 2, geral simpatias.·
qU3 foram bem aproveitadas p'e- Por Qs::.e auspiC'iu)ôo mDtivol
los s"us diant:o:iro3. A peleja 'co1'- Almou foi P'O dia de ame-ontem;
responcteu :o que elela se previa, muito çumprim2ntado.

ti O' T I N H II S g B

�?gul1do decliiraçces pre3tadas
a nOssa r�p0rta::,r�1l1 por um ([<3S

pOl'li3ta reCêl1'emeI1t,e cheçrado ele

Joinvil<:,:, o 'meiü> Brito, -�ue em

44 integrou o Tupi '2 vem de

assinar inscrição p;�lo Olímpico,
tamb::l1l assinou inscrição pelo
America d'B JOlnviJe, quanc}o lá

Se tal fôr v,'�rdade, iremos ter
um caso ideutíco aquelD cio. Rio
(t:� Jandro: Liminha-Ameri::a-Flu
minellse.
Vamos ::,spernr mais um pou�o!

para v,;�r G que os proximos dias
nos irãD f2S21'\'ar.

Jasé F:T,,,ira Lemo.;;, o p'Jpubr
Jura, qu� \.Ínlla exercendo () C:U'-

!li

go de técnico do Bangú/ voltou
�lOvamênk 1',0 quadro de arbitras
da Feckração Metropo:italu d:�
Futeból.

o São GrL;j{)\'ão pediu a Asso
ciação Uruguab, por int�?rmédio,
da CBD, o IÚSS'� dn ponta ca

nhota C:1rL'iro, pertel1C'ente (li)

P2l1Jrol, de Montevi:léu.

Os jogos rest:llW,S do certam�
sul-am:>ricano ,extra são:
Di:l 21 - Eolivia x Colúmbia

c BrMd! x Equador.
Dh 25 - Argm!ina x Um- ,

guai.
Dia 28 -� Brasil x Chih�.

I
I

Loção
ElIEL

Exijam o sabão

"VIRGEJ\tl ESPECIÁLID.l-4._DE"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVILLE (Marea Registra.da)

pois conserva e desinfeota a sua fUuna
•

's.p..SÃ� 'jIRccAt
:-', _'

-...
-

..

ESPECIAliDADE

t

Prado do Rio, La .lvlenor
e Rapsodia

enconiraase ii venda nas
Farluacias e Drogarh.ts.

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




