
seDU, 21 (lia P.) am Cuben já está sob e il!tenso fogo da artilharia
�' soviética, preparando-se I) arechal Kli�iev para o assalto linala
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li ri II olre e a ai IR reo
Os incelullos ateados pehàs bombas a�gai��S podiam segr all�stados a 1�O D�ilbas Ile distancia

r Londres, 21 (A. P.) - Nova- mãs produzem um efeíto surpre-I 'e111 que as estradas representam I Alem, disso, Dortmund é
,

mente as poderoú{s esquadrilhas endente nesta fase da campanha um papel preponderahte. ponto de 'entrada: para o ataquede bombardeio da RAF, volta-}:.; _

ram ff atacar a Alemanha, on-
--------------------------------------

tem, Desta vez foi visada a cí
'dade índustnlal de Dortmund, Es
'ta cidade é o melhor entronca-
mento basíro 'do sístema "de co

municações, tanto rodovíarío co

mo ferrovíarío, €, porisso, os

ataques devem: ser levados a I
'ereito sempre e sel,l1pr� em' nu-"
tervalos multo pequenos, para -=_""""' _

que o inimigo não possa tírar I Em primaira lil\J�u·, ii marte MatuUno Ivantagem dessa via de comunl- i ardem, "�f('ua m� de-
-

O d RAF
.. • anual Cr$ no,ooracoes. s ataques e - a es-, lwrilem mula se eens- semestral Cr$

35'001SElS vias de comunicecões ale- ireiJ avulso Cr$ 0,30
_

'

'
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I GeíuUo VargaS
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lavia
ri Londres, 21 (A. P.) ... E' (, S'e

'guinte o t-exto do comunicado de

hoje do Marechal Tito: «As for
ças populares iugoslavas de pa
triotas atacaram -e isolaram o in�,
mi.,�i) ao sudoeste de Selpano,
sendo uma coluna' inimiga em Íu
ga para o sul completamênte des
baratada. o comunícado r;;veIOU!que os iugoslavos em suaTuta
pela libertação do seu terrltorlo .

já fizeram 1.700 prisioneiros.

o ás Unhas alemãs no Ruhr. E' tam
bem ,uma grande cidade, com

enormes instalações sídeturglcas,
allãs, já 'semi-destruidos pelos'
bombardeíros da RAF.
O ataque de ontem co-ntra Dort'

mund, foi forte, com extrema
eííoíencia, e os ineendíos lavra..
dos podiam ser vistos até quan ...

do os aviões atacantes já esta

vam a cem milhas arem, de re-

gresso da cidade atacada. Du
rante a noite passada, tambenr
foram foram atacadas as cidades'
de Leísholtz e Monheím, ambas
Iocalisadas perto da região d()

RuI1r.

em poder ianques

Serão debatidos os
pontos da Conferencia

da Criméia
Londres, 21 (A. P.) - (j títu

lar do Foreíng Oífíce sr, An

thony Eden anunciou os debates
sabre a Conferencia da Críméía,
os quais terão lugar na proxí
ma quarta-feira.

Q�janki cusla a liser-
r ra ass Eta U�"
,

Londres, 1-9 (A. P.) - O secre

tario do Tesouro anuncia que,
desde Parl Harbour, a guerra
custou aos Estados Unidos 238
bilhões de dotares, ou seja sete
vezes o custo total da prímeíra
guerra mundial.

Washington, 21 (A. P.) - O'
Chile uniu-se ao Equador, Pa...

'raguaí e Perú, assinando a De
claração das Nações Unidas;
Uma vez que fi adesão a esse

documento implica na declara
ção de guerra á Alemanha e ao

I /I.roscou 21 (A P) O t d L�' t 1 I sobre Japão, apenas três países da
ra , . .

- 8 anques LP. .L1.onwv es ão laje avan.ça-rw..a.
Ameríca Latina ainda não estão.

I
BerliJn pela, estrada que dá acesso para a cidade junção-chave de Guben, tipice em bellgerancía com o Eixo: Ve-
da trianqúío da defesa q1te pm'te de Avel'ne, á capital do Iieicli. nezuela, Uruguai e Argentina.

---------------------- -----�-----,=<.��,

P.elotas, 14 (via aérea) - O
(1r. Joaquim Luiz Osorio, antigo
parlamentar, profes,or de Direi
10 Publico da Faculdad� d'e DL
rfi�o desta cLrlaCle, autor de obras
de direito politico e membro 'do
Partido RepubliJeano do RiD
Grande de Sul, cuío programa
noJiticü consoliüou -em S'2U li
�Jro "'Partidos politicos deste Es
'lado), (!{)noedeu longa entrevis
ta ao �Diario Popular;), q'ue aqui
se BdHa, sobre as anunciadas
eleições.
A primeira pergunta do jor

nalista', contestou s. s.:
- Eleições - Cre[o qu,;: virão,

das
Os jarumeses fogem de WinuaG, persegaides �2las forças indianas

Kaildi, 21 (A. P.) - Foi dís- ! ram repelidos. Ontem treze

tan-I pelídos
e nossas tropas ítzeram

trlbuido o_ seguint€ comunicado: ques inimigos foram destruidos progressos satísfatoríos.
«A cabeça de ponte do Trigésimo, pela RAF nesse setor. Nossa in- ----

Terceiro Corpo de Exercito, ao fanfaria, com apoio de tanques, Kandi, 21 (A. P.) - Q. G. do
sul de Irrawaday, na setor ele capturou Guapo, 4 milhas ao Quinto Corpo Indiano: «Nossas
Maway, foi amphíado, Fortes ron ! sul de Maway. Na cabeça de pO.ll tropas :s�ã� perseguindo a:�. uni
tra-ataques, que resultaram em: I te ao oeste de Irrawady I dOIS dades immigas que se retiram
numerosos inimigos mortos, 10- I contra-ataques inimigos foram re . de Wingau, para suleste.

van

t·erão de vir ,_ como o prhneiro
r:2sultado omefiCú do fim da

guerra que se aproxima. O Bra
sil precisa comparecer á Oonfe
r'cneia da "Paz l�inl'egj'ado na

Democracia. E a base desta é
o sufragio Ulliv'ersal. Eis por·
qu�, por força dos fatos, qu;,
podem mais do que os homens,
acredito não será possivel por
mais tempo retardar as e}eiç6es.
Os embaixadores áquele (onela
ve, só terão autoridade moral

para falar, para apoia'r os pdn
ciptos da carta do Atlantito, pu
m faZ)!Ol' ouvü' as li.ções de Rio
Branco -e Rui Barbosa, se forem

delegaclo:5 d'e um governo de di-

:
. (j Pl'jme�i:o Ministro insiJe dona

Cruzeiro-j
_---.m�1:C: .-:r=- v

Cro'll1\vell.·
Ne"vs Servke

Prdiram a - Farinfls hbricada
peio MOIHHO 'JOINVILLE

reito, que legitime o seu poder
no voto popular.
o povo anspia .para qu:;: se [hc

abram! as urnas, reingressando
a nação na p'Oss:� de si mesma.

Mas, -el-eições pressupõelll hber
dade polHka� de propaganda, ele

reuniãD! de comido, de impren-
fJlJ��if�i��'"\� absol�?1_ente inofen�ivo para
,�.lh;.)l��J2.J!:UlJ� pele. hflCHmte pl'oteçao contra

01 PICADAS DE MOSQUITOS e
� outros insetos.� AUiOMoVtaS?I

i
DISQUE FONE

I t 3) O O IDinlleiro, Itelogio, Roupa, lçucar
(1 n!nousim�s I�� �!�����I

"

e alé Carne Sica!
I Rodolfo Kra·Em�r·

. Ma�s UáDa residencia, desta vez em Fortaleza,
�w���;��1m &�e�� teria shio visitada por 11m gatuno
L.i'\:.p��r4y(J.'ilU lo

"" N�st-es tempos bicudos que es- I do üorrente a residenela do sr.

iwnluslria enJ C�iabá tamos atravessando todo "o cui.. Max Kleine, em Fortaleza, foli
dado é rouco e_m se tratando de «(vis-ltada) e aÍiviada em cerca de

Guiabd, 20 (A. N.) - Nos am;. resguardar os ha\"t,res acumu- 1.600 cruzeiros, em dinheiro, um
pIos terr't'nüs da Diretoria

.
da lados, as vezes, com ingentes relogio C1e pufso para Ílomem 110'

Produção do Est:1do estilo sendo sacrifícios. vEllor aproximado de 800 cru

construk:os CUl'1'3:DS e demais ins A cronica policial, como um ex z,eiros, roupas, uma lata de açu
t.lações destinada á pdmeira ex- pressivo av:iso, r-egista hequen- cal' -e ,até carne sêca. Como. se

posíçev üe gado e industria a temente rontos ele to:da a ordemÇ I não bastasse isso, o autor do.
realizar-se nesta capital no .pro- evidenciando a ,necessidade da

I furto, s€gundo indicias encon�
ximo mês de Maio. A Exposição, população se acautelar (Onti'a as I trados no local, ainda tentou 'Ín�
patrocinadá pela Asmeiação de atividades dos �al11igüs do ! cendiar a casa da vitim.a!
,Criado r::$, te111 o apoio do 00" alhdo:), que I1EO perd.em; a menoir I Pelo menos foi essa a. que.ixa
\Terno do Estado. Todos os in(!l.Is

I oportu,n,
idade de penetrar ·em re- I apr.2sentad,

a á Polida ÍJeliO sr"
triais. oe comerciantes, trabalham sidencias mal guardadas p�a l

Max KI<:>ine. Os represBnta!ltes
com entusiasmo para .qu.:\ a ex- «alivia-las> �11l alguma causa de da lei compareceram ao local
posição se revista do mais amplo \

valor.
_..

,afim d'e' ·Investigm! o assunto\,
suoeSSO. Ainda na' noIte de 1� para 15 I s·.'nclo 9U8 as delig<eucias prosse-

. "'Gl.
,

.. � I gU':U1 no sentido, de apurar a ve-

5ft nii!li�;iHl�Sii,,�t!iflft� 11f.2�����r��iumrm ri� I raCldad·� d,: denuncia e apanllauU �UUUtilI\1Li�II!:!!l V� fL\ll�dOi�'tS1I'I �'à!.\l��II/)i�U I o (oportUl1lsta)},
filas inienllilmsveis d$ refllluiafilo5 p�H'CtlnrfUD as �$tr;das Os roucos S'O: sucedem aqui

da II®Mtmha ·e ali é o uni,clO meio de evita�los'
----- 1 qu.e as estrada's estão repletas é rl?comenclar prudencia! á popu-

EstO{l()lmo, 20 (A. P.) - iAl- de refugiados, tanto berlinenses ção, df!sde uma vez que implOss,j,�
gnns cidadões suecos, re(em� com,,) dàs regiOes onde os i·ussos v'?l se torna á Polícia exercer

chegados de Berlim, depo1s de atacam. Segundo �ssas declara-! uma' vigilancia :0fióente contra:
terem vencido as prÍmeiras eta- coes uma coluna de refugiados ,.

os mi11f�itores. Dorme, mas com;

pas de sua viagem - entre iel� aproxilnadám:nt: dn�(l8nta as portas_ b;:m tranca�as., E' me...

B.erlim oe Vil:J,ingel} - revelam qmlOmé'tros de c0)I1prl.llJeI1to'.. lho1' ·e llilQ custa mUltO,.,. l""';"!

sa .� de tribuna; pressupôem a

organizaçilo de par�ldos nacio
nais ou r;:�giünais, que forma
rEio os de Cal'at2i' geral. Só os

e

estados to talítar ios, sã.o unopan
lidarios.
Do ,:Col.'f·elo dD Povo>, de Por

to Alegre, de 15-2-4·5.

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



I vel1de-�� l'EmprBza Auto-Viação GatharÍneu8B 8J. I _.. , ,

,'E;ri;�ãdas�;;rftITti""fós;s .

. ..

A V I S O. ..

HOJE - õa ...feira, dia 22, as 8,15 ns,
cldedes da regiílq, conhecido' Acham se li dlsp:lsição dos SI'S. Aeíontstes, na

.

séde Constance Cummlugs . Clílord EViJ.r\s e 'I'omrny 'I'rínder em
Hotel· com .ba:r sorveteria fi socía) á rua 15 novembro no 552, nesta cidade, todos 08 (t.� '§t.»p.. ir·{��.� .& V '"'�'t���WA;"salão·de,·s�ptik�.l'. O motivo documentos li que se rdére o artíg» 99, do decreto-lei 2.6�7, Wli'v.s;;. _� � . ��a��1
da v:e:p.d:a p'()dBl'â ser dado de 26 de Setembro de 1940, relativos (i o balanço do uno

Uma película carregada de aventuras e entremead&
aoslntet�sstldos pelo proprle- de' 1944.

dum lindo romance de amor ! _ Uma oellcula sem batalhas,
ta'rio:J,nfotínações nesta re- Assembléia Geral Ordínarla mas com as maiores emoções que outra qualquer poderá
dB9ão�.>�. .' apresentar! - A historta de um t"J?]O rOrD'HICe de amor
* �;::._h:;l!\l�'-.-�-.'fi.-'.":""''''-'';_,.'. São convidados os 81'S. Aeíonísta» ti comparecerem á

quo conseguiu vencer a todos os obstaculcs: .

Ed"'.iI.�II. Assembléia Geral Ordíaárãa, a l'enH811l'·se 00 dia 17 de N P P � J
.

e Comnl Naclonalu!liw.�., 1l.K"rço .:de 19"5.• ás 1'5 hs. no 0<.;"'0";10' 1'1"0 d fH' t,·· .E'IDOfPZ8·, h
. Ú rogramn. -

� aramount ornar
"1 �� "I ("

I.
'. ", . ..•.. LV.!.... �- � 'i �...,'" H. . _"'.<X � i:õ. Pla.!éa 2,00 _ li2 e mít. 1,ao � Ba CÚ.O ,0)F?�ç'6 saber que: perante o rua 15 de Novembro n. 552, em Blumenau, para delibere- .�._+_._+_+=-.-+_+_�'q} ." ...$._<o,fJ""E�-<q;--(;;'-,',;>.-w-.-�·

B.f;.O.·Iieial do Rêgi&tl'o; ··

.. Civil r"m s bre Q SP ui Ia
.

.
. tO ou <>' ,.g IUl

O'f' lIicb,na #�l.I:'to
'.'

da Séríe da . Oomaree de ; fi
;r'daíal, ·habHitanlB13 paJ'� casar: Ordem do Dia

Rolande Stein: e WaBySchulz; I o) � Apresentação, dtscussão o uprov8ção do Balan- Recentemente inaugurada na rua 7 de Setembro,Eie, natural:' de�ía Estado; ço G�;r�f, encerado �m 31 de Dezembro de 1944, ao lado da Fabrica de 110veis de Leopoldo Ehrat, oje-.II.. ascido. a
.

es :.1.. 5... '.de .Outubro Relatóríc da Díretoría e Ps '. do Conselho -ll-", LH .... . .<:I�}. '" '" th ecel' �....h_v_ •

to d D. loucas trabalhos dede 1918, laV'fl)tiof. solteiro, Fiscal rece seus servicos, no conser v ,'��,' c; ,

'dümieHiado e residente em 20) Eleição do Conselho Físcaí para o exereícío I mecanica, solda de alumínio etc.
Itoupavasínha, -. deste Dístrí- d 1945 I

'
.

to, Iílho legítimo de DUo 30) _ A�§UIitdB Díversos,
.

..' Prorictario WALTER EIENDLMAYER
Sfein e de sua mulher Alma N. B. Confürme art. 29, capitulo V dos nossos Estatu �� �- .....--$_.- ...\---�-(;"""}"'--"'-<J' Ü ,)-�--.)��-;e:-<'t-<$i'-�-+'-+
Steiur Ela, natural deste Es- tos, os acionistas presentes á Assembléías geraes,'�adl},'nascidaaos Iôdeagos. deverão, sempre, legttímar-so mediante apresen-to de 1917, domestica, soltei- fação doa seus títutos ou exibirem documento
ra, domiciliada e

..
residente que prove terem-nos depositados na séde socíal.l Precisa-se uma COn'l reterencla,

. em E.D�ano _do Norte, Distri- Blumeusu, em 15 de Fevereiro de 1945.
!

to de Indatal, filha JegitilI).!i LEOPOLDO COLJN _ Diretor-Gerente para consultor!o.
de Wilhelm Schulz,e d .:' sua

ir�fi�r S':l..•".I!\!1.�� Dr.. ��."'i!I�l�rfI�mulher M-atHde .Sohulz. ��.·-'iit'e3+,"""'+-4i-.-�·";"+.,-. o+'-+-+-+ :.�+-:.-.-.--'."-+ � lJ:h!�� i';llUIJ8" lY1 �".. !lii/ilEl&IIIl:E!

���e!se��a::ti';Qd���n�d�:t S/",8 fabrica' de. Pa' ból· <> .•�"_'�_"�-'-�._�--'1>.,!::_��-:��_I!�:�.•-+._��.-+-.•�-'l
CivUsobn. 1,2, e4. Síalguem é1 � lL'! litiver conheciment-o de<existir aI.

.

TIM B O' I 'O.·J·"I,�1'f\.),�fifí1� . �'�"I�.':I·:.:··.I�.··.· ti. .

d····t I
.

1 I i '-' Bj, �,� �" .,gurn. :t:l,l!pe Jmen. -o ega, acuse o
I " ,.

Vi' '>" � 'Il,,7 i!í1
l'dra: mi fins de direito, "13, para Assetnbléia Geral O.rdi.nari,a. li l-',lltl'O!'l o I)J'c-t fi 11 1 A pess'}fI, ql:.e lançou mãos· de ioiHS. e -

f�n:ea:Ó���'�������'::���se:\em:�: '.

São eonvidadca os senhores acionistas d",'sta
..

Sodeda-
I

tos na residencia do sr. Gustavo Zimmermall?- é favor
ta ser afixat�.Q . no. logar di{} ; de a comparecer à ABEembl�ia G�r31 Ordinária. al'e8lizar-lllevolve-la�. Em contrario �eu nome serÉt publwado pe
�stnm� !.' e publicado, PJela ,i91:..1,se 110 dia 20 de,ma.�ço do corrente aliO

•. ás quiD..ze (15) no- la Imprensa.
prensa.

.
...' i. ...

.

t rss, na seda socIal, a .rua Marechal FlorIano Peixoto, eem
�

Blumenan. 17 de Fevereiro de 1f145.Blumenau, 20�eievereii'o 1945 numero, com a seguinte .

. Vit�:rilo·o. Srap (As.) Pai�l)cünio de Onveira
r

OndaI do aegfsfur#Clvlf. Ordem do Dia .-.-•.-.='.._:+-+....::..-.-� o�-q.-+�..-�-4'.-�-�--.·-•
•__.,_.--.... :.-:.__•__.:-+-.

'

.

1) - Leitura, exame, discussã.o e deliberação sobre o p. U.'p..• ·

..

·.a.·P·. e,.'···.'·'·a·.•..·.·r.·.. ··,·a· relfl.ti.H'iO d.a Diretoria; balanço g.eral e 16. m.onst.raçãO da
.. '. �

.... conta Lucros e Perdas, Parecer do Conselho Fiscul e do

".···.M.·... ··.·E·.L···. '1' (C..n.'" cUffiüntos re!erentes ao bait:mço encerrado em 30 de de·,
'.. . .....

,

'.

.... rv I zembro de 1944,

[_Seções deafacado e. varejo a 194�. - Eleição da Diretoria parB o períodQ de 19.45
.

Preços fixos
.

3) - Fixação de remuneração da Diretoria.
Rua Carlos Gomes RIO DllSUl 4) - Eleição do novo Conselho fiscal e fixação da

sua remuneração�
5} - Outros assuntos de interesse socisI.

. Timbó, 16 de. fevej"e!rl� de .1.945.
{ass} OTTO J-IENNINQS - Diretor Presidente

",;'_'� ......m.-'..-"+_+_ ..�_"$._.� ú .-:;O:-�+"""".�+-:.'-'.-'+-+-.

.:�

Cunsumldof,
Exija Manteiga fRlGuR
bistRQualidade. que fôr Exportadora de Madeiras S. A.1Edital de �i������: �5r��:�.s com

II ..... J FDI�iHj .... Blumeno,!J .

.... . I o Dout..:.r Oscar Li�jt1lo. Juiz de Oireito da ComarCá de
I�las nao a

.

n rJun I AssembleIa Geral Exíraord .nana I Blumenau, EstBdo dl� Sf:nttí Catarina. na fÓl!'ma da leI, etc.,.

���-""""",,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,-_""-l ....
São convidados os Srs. acionistas da Exportadora de i FAZ sab·2!:' que PI)1" este ,Juizo a cartódo do 20 Ol'ici?

Arra,near e destruir gra,,' Ma�eir�s S/Ao, ��: comparece�em .à. Assembléia Geral Extl'a·lde _O�W.os uH'.re, o p�ücefl8o d� tn'rnll1m�l1to dos
....�e,..nl� ,deI.

vatás é contribuir "par o ardmána ti reauzar se DO cIsa 23 de Murço de 1945, àS 2IX<iàO;": por ialeCl�12tHO de J0A.0 AN�vLETO IJ�RuIA..e
:) .. '.. _. ",

..

, �" horas da tarde, no escritol'Ío (Ia séde, sita em Biurne:nau à LUCINDA G .\RCIA. e oomo (} H1venhu'Hlrrte Antomo G:HCHl
aesapalemmento da malana Travessa Pernambuco, s/n., parv delibt'rarem sohre a se-. tenha .Jeclaradn g�h:1!·í:':n.se ausentes, fó!'a d.a Cm�al'ca em
em Blumenau. gUÍnte·. ".

.
lug1:H !gnorado os .íH.:rden·üs Manoel Oarc!a:, Be!rrnri! 03.1'-

�i+��_"":t!...,..t:__._·+- ...s;5�-."";"� Ordem do Dia ela, AUGcleto Garcia e Patrício ga�cia, p_elo pre�ente �Ha·
os, püm, dentro do prazo legal, lmu.o o oeste edlt.al, VlfeIIl
a.companhar o arrolamento em todc.s os seus term02 e atos,
até partilha e sentença final, Büb as peIlas da lei. - Dado e

passado nesta cidade de Biumena�, aos 19 de fevereiro de
1945. EU, João Oomt:'s oa Nóbrega, esc!'iviW, o subscrevi.

�-.__,.;-.-.-•.",,-.-*-+-.;.O +..,--+-•..,--.-�+""",,+-+_,..:..-+ Blumenau,J9 de {,;)vt?l'eiro de 1945. (as8.) OSCiU Leitão.
Juiz de Direito. (SeLes !'IuaJ). "Confere com o Oldg1ual. an�

Exnortadora·. de'.Ma'dairas S A I �:�� '��. !lU9���' do costum,:, dou fé, BiurllOl1tm, 19 de fe:e-
J:'

BIumenaU.

••

I �_ -F�-.--
>_ �O_;'C!��!"_:};�?.��:? ,,�.��>�I:_�:

Assembléia G.eral Ordináda t; hnernaCH:mal Reores�ntacoes Ltda. i

�ã.·O· c
..

I .. n

..
I/!d,ti.GÜE} ns Si!!

..
, 'f.�Ci.O.�ista.s. da �xpurtad(). r

..

H d
.. �.'. 'I; -.---

- e' Internambio Comercial' Americano Ltda, I
MadBH'8.S- SiA., a üornpi\.rfeu'em a Assemblel8. O(irrll OrdI _. Coril eseTitó!do D.O paiz e exterhH' - j
nári.a li re.alizar r,e n.o dia 23 de.' Ma!:'.ço de 1945, às 10 '1101'a8 't i.'f

. ·1 !N!POR·�'.l\Ç.r\O: Sal chileno, Bmrilha. Soda caustica. Co' .

da manhã, fiO ei:lel'Horio da f;éde Inta à Traves!5a Pern.ambuco, I � seina e Cola fria. �
s/n., para d�Hbera!'em sobre a segutnto I .!-�",{PORTACft.O: Em g!'cm.da escala fios deAlgodão e I

. �� .

t DISTRIBUIDORES: DG ampnadores "ESPRO" para gaza' ii,
, ge,,"Úos. Acessorioü pat"<l au�ovris e ca:mi- !l1

4 nhões de todas m.l marcelS e ti.pos de caro �.
....
l ros cnnarkallos. Peca;:. nadonaí.s e ge- ,

"Djl nuinas. �
e seus I II'O.L. DA PATIUA, 276-Ed. Garce1. - Te!egr, "Sümgropp" I

� CURfTIBA - o - PPJ?'AN}\ 4l'

Guarda",tivros� ou

Pratico

Ind, de Chocolate Salvare S§As
,j>·-·"-§"""",-�+-�_·,;.· ..--o·__ · � ._<,;t !} +_',,-."'_§-".-.�.�4>-!Oi-.

Juizo de Direitu d.a Gonlailca de BluillBnau

lo � Aumento do capital social e cOllsequente reforma
dos' estatutos.

.

BIuménau, 14 de fevereiro do 1945
DR. ARMANDO ODEBREGHT' - Direhi'-Presidenle

A:V t s O

Ordem do Dia
Aprovnção do bahmço e contas :10 exerclClO de
i 944. p::l.recer do Conselho Fisüal e Heiatorio d�
Diretoria.

2° - Eleição dos mambNs do Conselho Fiscal
suplentes para Ú exerCíCio de HI-15.

A'Jham�se à dispusição âos S{s,'acionistt\6', no escr!tó·
do df,i âédeda sociedade, 03 docurntmtos. de que trata o Comora e Vend�artigo 99, dO,decreto .. lei n. 2627, de. 25í9/1940, ..

. li I '" ....

....... Blumenau. em H de Fevereiro de 1945.
. I �1I!1 1 do �btemb''''IP It�rlJ':((,C[fEFE(HT- j Íreíür-Presidünte'UHI .. U� Uij . lU -

.
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,·.:Assé,mbléia Gieral; Ordi:n,árla�
• :São convidadO.s"os AC'i(}úÍ�{a8 desta S�iÚedade ' Anoní

ma.'�; se. reunirem em, Assembléia Geral'Ordinária', fi rea

'lizarf,se no dia fi de' março próximo, ás 14 horas, Da séde
social, á Rua São Paulo s/no - Itoupava-Seca, Blumenau -

a-fím de delíberarem, sobre a seguinte
'

:',' "Ordem 'do Dia: ',' I{o - Discussão ,� �i>tação do. reiat6rlo: ,'b&'lanço e eon-,
,--------

. R'e.Latô rio da Di<retoria
SENHORE;S ,ACIONISTAS I' ., .•..

"

P.OSi.CãO.... e .(1.11.8-. .mereceesm 3.provação dos membros do cnn-I' f;;f�.�:'Il.::)' :'i... A'��GU,A�<I'i,Em ohedIência às determinações da lei e, aos estatu- selho Eiscal. ". iJ:�i'&�;.'tl-.r:o.�'f, "'_,, .. ,�!w]ii�'it
tos sociais, venho submeter á vossa críterlose aprecíação No entretento, quaisquer outros esctareelrnentos que', ,,, .. , " , , __ , ,

... __
.

o balanço, contas e demais documentos e átos, reíerentes desejar-deis, fi .diretcrta terá multa satlstaçãe em vo-tos ad- 9.H+••••�'l!\.��-&-.++••••e;
ao ano social que findou em 3: de Dezembro de 1944. ministra. r, '.

D.a fléde socíat, onde está ao vosso inteiro di5Pôr.! ��.(.'.' í\ f:'l�"t.l P'. ; 4.a I ®',�.'.

Não obstante as dificuldades da. época presente, os Cordiais cumprtmentos, ';' PI:. t;t_� ('� fi II. .f$,

n.e.g..
·

Ôéin.s
..S.C.JC. j,.aiS...transe.orreram n. 'J.rmalm.eu. te

.. tsm
.. b.ém

.

no

I Blumeunu, em 19 de Fevereiro de 1945 � ��,==m=",,, �exercíoío em revista, coníórme podereis vos Inteírar dos ��rIT� .LOR_ENZ. o � A casa que tem todos .�documentos acima meneronados, que se acham á V068adi�, . Dlrctor Presidente 'e
,_' d

.

bai lJ
�,artIgos o mats aixo �8t\LANÇO GERl\ L em 31 de Dezembro de 1944. � preço ao mais alto. i
� ". �

li I I VOlP II S S I Y O ' ; Gnmde :s�nUmento para iNão EXigível i� �\.008,974,80 Oaptratem ações 4200.000,00 '� a l f fl , I T E S �Fundo de Reserva Especial 598.181,40 \lfi �Funda de Reserva Legai 290.91n,lO t ReaiS de HOfembro,595 �
Fundo, pa. St'guros 100.006,00 � fone 1011 �.

1.815.918,70. Depr:�i����i Curto e ii' Longo. Prsze. � 5.936.249,1 {}, ���:(' "\\l!.�I-!?,�,��1!>__�:i>.����:�:��Ji..4:
CÜütus ,Correntes .� üreüores

, I: Dividendos
463.068,70ilnllostoe a'pag�r

r, Contas ·11& G9mpanslic;ii.o,
! Caução, da.Dtreterta
!'

.
.

" '.

I

'AteQde todos os serviços de

I � Radias receptores
702:">-.",,-:ms II Sarviç;J3 R�pidos 6 Garantidos

.

�I TELEPOf.rE 1395
Blumenau, 015 de Janeiro de 1945. R 7:j S<>t- .h.. 13P,AULO SQHiNDLER e /\XEL DEEKE WILHELM GOTTUEB GEBNHARD I

..ua e ç ..Wl.l.D•

, '

Dil'stores'perentes Guarda-livros, Reg. No 21 321
-".'.--""'''_'''�-�'�"'''�'_''._ ..�-,.�---..

.

fi a r e c er d o C o· n s e J h o F t Si C '3 I !jj-0:, ',�-: :.;.�<i1"�,�l\'€;:'%'H,,;!f'�ll'I,Ul['1Iit�08 membros illfrlH1flsinados do Conseíhn Fiscal de com n proposta da digna Dtretoría quanto à eplicação e � ,ii
I �4

nado o �ebltorW, ba!!!.u.�o, contas, .livros e ,d'eI:-ais documeu- referentes à gestão da mesma Diretoria, durante o· exer- � U.· '< . ;«jtos ;��latlvüs':asr operaçoes dll socledad.e, realIzadas no de� ciclo trammcto.
. ..: . . .. �

muso. �o exel"CIClO e.�(Jerí'arlQ fi 3t de.D�zembro' de '1944, '.

.

Blum2ilau, fim 15 de Janeiro de 1944. � E' a anlel1.8. prefenda para �
e.
v

.. _etlfl.e..a.,n.d.� 9.. p..
e

....
!i�tta. ord.em e ',exüt.l.d.. ão dOS

.. mesmo.s, s.ãOI
.

WALTER MUELLE.R ..
ARNOLDO MUELLER ; o seu mJlO, c�m. es}a an- �

de pa:rec:el' que sejam aprovados 'pelus senJl'ores'8.ciouÍstas; .. HERMANN JOHN � tena o: seu_mdlO !e:a uma �'. '. ".' ..

.

� recepçao pcrlerta. �
� Peça boj'e mesmo uma de: W,
,.., . -

. �... mons,raçao e'11 sua casa. :t>i: hdol'macões cem o sr. Jose �ft! �ama!ii �, Bua São Paul!!. 9 !OI
11 Blumenau �.
� W!!

@�·1>�+�,,'.ii':.�,*.<t>:'!'�";3E.<!Ii..��"/t':O;tt

"f:r:.-

. '_ ,_ .

··.··.·,···.'8···'··8··.····,:··U··'·,.
'-.,

,-

-

..._.

.

:.

. -'. o.·' _� -

_,

. .
.

CO p��I1L:a lo·�\Ali"11u '�iIIJI . i UII�I
ta.�.il:l,presentaàas pera Diretoria, bem Gomo do \
parecer do Conselho Fiscal; i

,

.

.

"', I
20 __o Eleição da Diretoria para. o novo periodo adml- i

nístrsuvo €1 bem assim do Conselho fiscal;
30 Assuntos diversos.

.

Blumenau, em 19 de Fevereiro de 1945

F·RI'rZ LORENZ
Diretor. Presíueute

·It'nubilizildo .

Tel'tcnos, edific!os etc.
Estaval

Maquinismo
Moveis
UtensUios
veículos

ms�onivel·.
CiljX�

'.

Bancos-
.

'.'

ReaJizaval a CW'�c Q Longo Prazo
. Participações .

Titui.os á Receber
Materlues
PrOdU�I.}8 em estoque
Duplicatas à.cobrar..'. .'.

Contas Oorrentes s: Devedores
.:

.

Contas de Compensação
Eçôca caucionadas

..

1 .538.845,40
12.889,00
97.652,30
196.592;00
�

824.1.17,60
810.000,00 .

__�,iU�2.? 1.731.317,60!
30.000,00 I

1
I

1099:15,10
__,.

353 223É,Q
447.000.00
8.639,80

92 ..5.S42,ôO
603.182,10

1.985228,20
-= �19.651 ,�.2 4.34.9.544,50 .

de 1944

65,948,60
5.959.467,50

1.003,00 -Rendas Especiaes .

413.'772,70 Mercadorias
1.675:345,90
879.651,40
787.085, rc
120.168,10
96,834;80!276.113,60
182;539,90
87,522,20
598.181:40
'840.000,00
67.200,00

6.025.416.íõ
�

SaltllJ da'Conta: Lucros e Perdas
Comissões

..
'

.

pespezas
Fl:'e�e�
Impostos. ..... .

Juros & Deseoritós"
Seguros . ;.'

Deltreciaçõeá.
Bonificações '.

'

. ..'

'Fun;dÔ de ReBerv�; Legal .

Fundo de R�serf{a Bspectal
'.

Div�dendo . "

.

Impostos í.' Págar

, ,

fRITz .. LÔ�ENZ ..
.

Dir·etoI'{�--Presidento
.Ó«

.... ,.: -.) -,

'

.. 1.,,,.,;'ft 1·
. �

•. ·.,,1.... Age"�es d@!iiátes:...

"B'R' "SILft.!I )\,.D�' "�P j;:i!; �R�1nfi AfIHI' Y�#.l;;.{!H ,l�.

�
v

com viagens regulare!'! entre Itajaj ---- Santos �
II" .!!!!l ....�,,�!J '!!:e 1t:;.".,."'l "t."��""'_<l' �YP'.'!"!I;""'II"iiH t���iKQ P"UVIWJ&rQ_' .

.!fv -- �ti��t1 t ,:�.:,z'-(,,:-�� � - ��tc.\';.a"�,lg'l"';> �
�

,
.
ITAJAr _-, Rua Pedro Ferreira t10".�i)8!7 � ,�Hf�iM,*r M&?f��,;,...;.:...s��

Serrtpre foi ff continúa a ser
e '.

I'
.'

���.������mm���Bm�Bm��a����

t\pawell1os '. de Radfio
..

da R'CA Vítor --"��!::n:��iS·-··--1
Tinias e Vernizes - Material pRra 1\

.' P�nbn'�s em Ger��i
- 11Tintas em· bIsnaga.·s para artfstas !

. Blume!lull�: ,I!a .. ����!!!a _, M_ I
;''1

,

[rflpregcLio cem real successo nos
TRfJjlJEOS1!:m:(lI!lTP EM TõODS OS
SWS -Gf::t.US E S�UM 1"�I{.HlrfS1AÇÕES
ÇDMO 5EJJ.'W 't05SES.CArARROs,.
5ROIWU!TE3 E (C�UEUJCHE.

c

���-��
Oficina RADlU fUHKE

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ffjiiiETHfaiTlndístria
�.4:;'::":'; :�':'.",;.U •..::

Aniversarios Consultas sobre '!1atéria_: fiscal,. ,

o mínístro expedíu circular I socíados, devemo' ser atendidas

A data de hoje assinala I() aos chefes das repartições subor- CDm a necessária resposta, cum-

R II f fr'l!�-Iftmll O m:�;�I���;�� transcurso de mais um aníver- dínadas determinando que as con príndo á autoridade consultada;

II II. III
> \Mh\'jl�� � u�tíiLu��.nbU'

I
sárío natalício, do sr. Otto, W,me,

suItas sobre matéria fiscal for- solícltar ao consultante que pres-

I
Im M"�� dedtcado encarregado do Depar muladas pelos slndlcatos ou te maiores esclarecimentos, quan

nano Ile tlilller !am8nto de Assinaturas deste quaisquer outras associações de II do isso. s'e tornar necessário á

..

I'
)

,

1\ llornal.
classe, no interesse de seus as- solução do caso, .

"

Londres, 21 (BNS - «Se o Inglaterra lferidilOnal em qual- Dotado de um espírito ínteli- Vplano do. in:imigD de emprego da quer período d� 24 horas constí- gente e aíavel, o aniversa- lsltam O Brasil em viagem de inter-
«bomba voadora» 'em larga es- tuiu apenas uma pequena fração

1'1,'ant€ s?uhe grangear a amíza-

'i"� cambio comercial
cala tivesse s:�do bem sucedido, do que os alemães pretendíam de e estnna de todos os que aqui! •

Londres teria sido. arrazada e envíar. ' , '--
--- de Los Angeles e presidente 'da'

toda a' direção da guerra teria «Ao ser íníciada a, zrande 11l,1Í,litaI,�' sünpatiaf
essa

q�e,rh.oJe,,1 ',', Porto Ateare 2,1 (C B) - Associação Americana de sn«.

f 'd'
,"

I
. .

-
Se tra uz nas >e, usívas ' e tcíta- "'P'o <> le t :=' ,,' >.,_ p' J

•

" - - cultura. Ambos realizam mu" \'·L·.U·
-so ri P um g'Ü pe muíto mais ofensiva russa, os álemães, para ções que lhe apresentamos, com �.

I Cu! nres �pe oao au o, via � .
�

sedo do que se poderia esperar» encorajar seu próprio povo, fi- votos de duradouras venturas, I J�ndo num «clípper» da PaI: Ame gcm de íntercambio de relações
_ escreve Marquís Childs; um zeram descrícõés tétricas da In- _ � inda hoíe 'f",' " .', a 'data! rtcan, chegaram a esta capital, os comerciais entre os países da

• ,A ,
, J" '"Stela su ti CI h W!'I!'_ ,! R, ". n' A" Lati E t 1

,

t" l' t
(

rt
' .' .

glaterra' estremece11f1,,0 sob "o' U"U'l-' natalícia os' J'
- 'l' b' f

I'
sen ores, w 1 iam v , osecrans, menca .atina e os < s aCtOS

ar 1CU 1S a no e-amerícano em" - ........ ." .. 1 . r. oao LO las un-.' .:
,

",visita a esta Capital, cujas de- pacto das «V-2>\. Encabeçando a cionárlo da agencia locaÍ dos (hretor da Camara de Gomemo Unidos.

clarações são citadas pelo «Dai- lista ele objetivos dos alemã-es, Correios e Telégrafos,
!!li LftJ!�,'"ft Prado do Rio, La Menor

ly Telegraph»; «Sómente os re- achava-se a capital da Grã-Bl'e-j '-- Deflue hoje o anívarsarío UvUU· e Rapsodía
petídos e pesados bombardeios tanha, o ínímig» que odiavam', do menino José Eduardo.,' filho '

da RAF e à taptura da área de e que deveria ser arrasada. Duas do sr. Aldo Canarnari Lima, re- II' s: 1'Z" f61 e��cmsiii'tl"$e ii lHmda nas,

Galais conseguiram frustar o vezes pelo menos eles chegaram sídente nesta cidade. ii I:t m I,:.L farmac8ás e DrOIUU'eaS.
plano .alemão de enviar diarla- quasi a alcançar seu obj1etLv!(). - Aniversariou-se dia" 20 do: �'�"�;��;-X�f••�';�••�;::;:;,=::Y.;����� ·.,:;;c:,-.,;;�-,-;:�-:;-:••..-:,;,<.. ,:�-::..;-.n

mente contra a área de Londres A primeira vez foi durante" a andante o sr, Euclides Silva, COm'

mil «bombas voadoras) - contí- «Blítzi de 1940 e 1941 quando peiente mestre da conceítuada
nua o .artículêsta. O numero des- tantos deveram tanto» sua pro- alfaiataria João Pradl & Cía., d'8S
sas armas de terror que caiu' na pría exístencías a tão poucos •. '

ta cidade. '

Acham-se em festas os seguin:
t-es lares:
Do casal El'wÍli- Inllgard Leih..

I!!e, com () nasc1mente de um :me�

nino, ante·ontem;. na niat'emilda:
de local.
- Do sr. Alexandre Souza: e

Da. Mada1:ena Souza, com o ad
vento de �ml menino, dia 21, na'
maternida'de.
- Do sr. José Loave e na.

Ic!a Loa\r.e, com, o. nasciInento, I nassos larlmos C81nillha O Fldíí!IBII !�ca�(lIa 17, d'e um meDmo. ",;a.. 9, l!
• . _ • _ ,

_ Do, cas'al Gottfrioed-Helgil; I
SUl gem, :na�s do'ls clubes, q_ue d�,mt!lq.o Ja �r�o se _aefnm·

Rudolf, com o nascimento de um;
tm - lmprensa-Rad'lo. e Ú'1.o.�zn.tOS Bon,tos sao

1
menino ,,0 corr,'ld,o dia 17 J na! ma-

' as nO'/Je�s entwa1.es

ternidade. Qu.e o futeMl desta linda! ci- pelo seu repres'entante nesta! ci..

,
, *** dad'e ·caminha á largos passos, dade, Esse .embate está em con..,

Sociedade de Itiradores Dril, Amadeu d� luz'IViajantes �não há duvida. Como já tive- dições de propo:r'eionar umfute-
mos ocasião de divulgar, va- hál emocionant'e, com lp.noes de
rios são os clubes surgidos ulti- empolgar, e tudiO nos leva: a 'Crel'

mamente, dos quais muitos já es que irá atrair uma assist-encia
tão filiados á mentora m;áxi.l11a. vultosa; pois os qmldros que
Ainda esta semana vem de ser domingo ,estarão frent'e á frent'!)"

fundado mais cIvis c1uhes em, são int,egrados por plaY'ers d'e
nossa c'Ümuna!: Um é constitui- reconhecido valor no cenario iu
do por. elementos que labutam t-eholistl-co �(}cal.
na Irriprens'a e R.a:cUo e outro, for Em todos us recantos da' ci
macIo pelos jovens da sociedade dade a conversa e só em torno

local, o qual recebeu a denomi- dess'e gigantesco «pega'>, aliás
nação de Mocinhos Bonitos. justificavel, pois {) publIco enJj
No prÓXi1nD domingo esses geral quer conhecer essas duas

dois gl'emios irão se ilpresental' novas 'expressões do peból d·
ao publico, blumenauense, rea-l tadino.lizando un� amIstoso no campo Em n08:OO numero de ama

do Grêmio Esportivo OlinlPico, nhã, apresentaremos maiores d'e
em disputa de varias duzias das talhes sobre essa refrega, que
preciosas cervejas Antartica, que, é o assunto mais propalado nos

segundo consta, s'erão oferecidas meios esportivos ela cidad·e.

CID

®�+::9.:.�.:"�._.=-""-4f.�.�_::.:.::.:.:......e e ®,�+":'��,��.'::��.:9_"��9_<ti••::'<t.;i(9..••�G
•

I.nstituto Médico "D�. CARVALIIO :
--�==�======�====�--�

- Diagnósticos Clinicos ---' �
Metabolismo basal - Eletrocardiogríiiia - Labora· a Itório de Anáiises (saDgue-fézes�Ul'ina, etc.) \(li,

ii
��Clínica especializada de Senhoras •

(Perturbações menstruais, esterilidade, aHeraQões se· S
xuais, incômodus da Ildolt>cê!lcia e ds idade critica, �

'�
,

inflamações genitais, etc.) :
� Alameda mo Branco. 3 - �lumenau - Telafone. 1202 ;
&..:a:�:::.:.1á"�':'=O�.:::.=�.);1>"JI·::..e o gD]f.,��:�:t:\?:<$):��:,��_���:�-�,.t.::�;@

Con oe o

***1 i
Nascimentos

ércio

AgricolaBanco Popular e do

Deposito à dísposíção
Deposito Popular
C/Cts. com aviso de 30 dias

" .' "" 60 dias
Idem id : ..ü gt> dias
Idem H.k�:m 18U dias

C/ets. Prazo Fi::;; » 6 méseg
Idem' lilsm 12 »

2 O/O
5 0/0
oi 0/0
5 0/0

5 W! O/o
6 O/O

5}2 O/O
6 O/O

E

Leopoldo Schmídt, atual Presidente desta S�1ciedade, con�

voca devidamente autorizado pejas autoridad�s competentes uma

reunião, a qual se realizará dia 3 dê março, ás 20,30 horas; na

séde desta Sociedade, para tratar de inrerreSses da mesma. Pe·
de�se !l comparecimento üe lodos os socios.

No caso que não haja numero suficiente de socios para a Iprimeira convocação, será realizada uma segunda, l' hora mais "'_""n"'#""�"""__""'''''''!''Il\O'''.....","","""",,,,,,,,,,.....,,,,,,=_

tarde, com qualquer numero de socias. Oft.AfFONSO BILSINI
.........:-'-':t'��-�-:.-

'

.._�-:�-� o &-_. '.) •• - íl'....,....�-_. t!!�.�-�-,�_.� - 'Q�••

Telegramas Relidos
-

Siegfried Cordieiro, Edua'rclo le, Paulo Franz, Séastif:o Es-
Buch, Frandsco Funtln M'03nado, tel, Julio Gavalcanti AlbuqtK>r
Alberto \Yjilwock, Lourival B. de que, Albino Erzingyer,' Equttas,
s.o.uza" T{odol'ico §ilva, João Francisco P'el'€'Í'ra, Ma:ria Renzi
Ikoen,. Guilherme Erlco, Curt Roh- Zirnherger.
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Procedente de São Pauloj en
contra-s·e nesta c1dad'e, a pass·2!ÍiO:,
a sra. Emitia Mayer, esposa dO
S1'. Carlos Muyer, residentes na-

quela ca'pitaI.
'

-.�

Diplom. pela Fac'uldade
Nacional de Jjfedicina da
Universidade do Brasil

�1'1®51ico Es�egian$ia em
DGe�eas, das Crianças

e da Péle

Cursos especialiizado's so ..

bre Alimentação das Crian
cinhas, Puericultura; Higie.
ne Infantil� elinica Médica
Infantil, Tuberculose Infan ..
til e Do'enças da Péle das
Crianças.

T���fll: 110-; ® 1099

O jogo Chile x Uruguai, reali- um desejo ardente de levantár I)

zado domingo, findou com' a ví- próximo campEOnato da LBD. B
tória dos chilenos pelo escore para isso 'está preenchendi(} as'

minimo, tento marcado pOl' Me lacunas ainda <8xist�l1tes no COl1-

dina, aos 6 minutos elo priluei:r:o junto. Ainda ha pouco consegui",
half-tune. O 'Encontro. foi mui- ram três formidav-eis oelemento.s
to pesado, um dominio absoluto e agora, ao que fomos informIt.
no segundo periodo, dos uru� do, 'estão trabalhando. para en�

g,UaiOS, que, tiveram,' u,m,' t,ento, I,
gunjar o 'beque Brito II,' qW.2i

legitimo amUado pelo árbitro ar- em 44 atuou no Tupi. , ',"
gentino Bartolomeo Macias" cuja ---

'

conduta foi fraca. I Entn�gue FeIo sr. José Santes"
_ I rec�b{mlOS dun.s p,ermanentes- da!

Cavalcante,' o ponteiro que es- Liga Blumenauense, de .Despor..
tava -em experienciás no Olim- tos, para {) corrente ano,'

-

as

pico, 11a muito tempo, au que fo quais nmirto agrad'eoenjps.' "

mos informado, ':,d-esguiou'), re· --�

tornando á Curitiba. .

I BOdinh? j� s'e insCI,'eveu pel�
---- G. E, Olm11HCO para {) C01'r€l1to6

O Guarani esta' de facto com ano. ", ': ,,�
f11t2WbmeM&w&��mamiWl�ill'��1!j!iiíl11i!Ii!<��j§!!!iiI§M!!l!!_�m; �!omm

.As INDÚSTRIAS G.illRAIS CÁSIO MEDEIROS

S. A." dechl.ram ao comercio em geral, que o 8nr.

Josue Figueiró não é seu funcionario nem

zado a efetuar cobranças.

está alltori·

�'VIRGEl\tl :ESPECIALIDADE"
tia elA. Wt:TZEL INDUSTRIi\L JOINVILLE (Marca Registrada)

O ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira
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