
�Os . ossos lançam nova ofensiva na frente de erlim
Segundo. a Transocean, uma batalha de grandes proporções está em curso na região de Stettln

Londres. 1(A. � ..) _ A .' �Ig�an.ct� ofensiva!. nT� f:ent,e ..d�1 r.
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violentissim�s comb�tes.,

St'�1
batalha de proporções indíscri-
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. ;r�n�, �erllm. A n�va ínvestída fOI InI L;ondresl 7 (A. P.) r-r- Noticias gundo a agencia alemã Trans, . . .

ocean, .1.��.�..
rm(m.

. que.
os

�xc.rc.l'" C.Ia.da:. c.0111 violenta b.:tr.rag.em ele da. frente o1"1e.n... tal.·· a.nuuClam,! q.ue ocean ii oeste de Stettin na zo- tiveís, a qual cresce de violen-r
tos sovíetícos lanceram uma artilharia
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. t. ' • a �maes e russos empenham-6;fr na de Solop, esta em Cl1l'SO uma da a todo instante.

Em primeiro lugar. ii
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Getulio, Vargas avulso Cr$ 0,30

O a,.a�to das aspirdçõés do Vale do Ita_al

Nãodeclarará guerra á Alemanha
Declarações de Peroo ii Associaled Press

BÜel10S Aires, 7 (A. P.) .� que nenhum argentino aprovarja
Perseu declarou á

.

Assocíated a medida, nem: tampouco: n AI'e ...

Press que uma solícítação de de- manha provocada mU'Í6 a Ai'..;,
claração de guerra da Argentina gentína .

.
á Alemanha, em bases palpável Peron declarou que, como na...

mente ínsufíclentes, seria uma ção, não podemos ignorar aJ.
medida oportunísta, que alieni)'! Russía, como unr grande fator,

ria os nossos amigos neste pais no mundo; afírmando que hál
e em outras republkas ameríca, muito achava que o seu pajiS

deveria tomar medidas para re..

lações formais com Moscou e
ainda se pronunciou a favor das
eleições na' Argentina, que, se",

gundo se diz, serão} realíaadas
em setembro ou no ultimo triH
mestre deste ano.

'-

6 limousines de aluguel
Rodolfo Kraemer

BLUMENAU •

nas, e dada aos nossos inimigos
a oportunidade de nos mostrar

Ouinta. feira. S de Març:o de 19\6 - Dr. Achilles Balsini Diretor Respousavel _ Ano XXI. N. 115 o seu desprezo, acresüentaÍldo

.

. OV�.triunfo das forças Brasileiras
Conquistada ii ". gldade-chave" de Castel Nuovo -. Outros Dbjetivos ocupadas na frente

R�m�, ,7 (A. P) .� As tropas do QUI-Rlft Exercl"to operando no flanco direito, COl1-
brasíleíras na Italía ocuparam .• .'

u
. ,.

' '. '. .

.,

11111<1 lm iorta' te 1 !'d do "
meado: «Nestes ultímos três rum: o Monte Della' Croccía co- quístaram a oídade chave de Cas

.'
I ,n oca!l a '" qUe,· dia " . ,t i'

,
, 1 .',. ., ,. ,.

liticada no oomunkado ;ofjda�
1 s os no! �e.,amell1.canos (�n mo apoderaram-se de ímportan tel Nuovo. Flzeram-se 1111l pnsio-

, '. .' .

. ,

. �Quinto Exercito num ataque al tes elevações no Monte Castela-

d�dAdhQ C1amando Ahacio como. tamen. te bem sucedido, fi obj.et�:' no e Monte Della Spí, Tambens
«cr a e c laVe,)' , . 1

'

.

, .... '., '.
. I'

vos situados ao oeste da rodov�:a foi capturada localídadee de Cas

_..�.,O seg:u�nue o texto do comu� Ho!onha-PístO!ia, não só captura,. tel Daial�o. As tropas brasileiras,
------

and ir s raaeas No O Iro La o O o
Confirmada a captura de Colonia -Is forças'aliadas avançam lentamente rumo aZons

.�.,

DUTOMOVEIS?
DISQUE FONE

1300
neiros de guerra. No oeste da

frente a situação permanece
inalterada.

Q. G. do Nono Exercitai. '( (A. P.) - Colonia foi capturada
mas lutas eeporddicas ainda se travam. nos subúrbios meriâionais da
cidade, A reeistencia vem se acentuando de casa em, casa. Ao sul de

,,*Oolon!a o inimigo oferece uma re8i8t�ncia mais 1m'te tornando-se 1/wis

lento o avanço de nossas torças em direção a Zons, na marqem do Reno

Londres, 7 (A.P,) - O correspondente da B.B,C. informou
que bandeiras brancas estão tremulando no telhado das casas de

.

Du-isburg, cidade que fica situada na margenl- oriental do Reno.

Importantes assunlos ventilados na Conferencia de Ghapulfepec
as relações com a Russia --- Hão romperão com Franco - liberdade e estimuJo 110 comercio internacional

"
.. ...-,..;-,_., 1"11 1'1'! i ) ;:' _tahtó, até agora nada disso Iol

REL'ACOES COM A' RUSSIA confirmado. Todavia, a Donfe'!
México, 7 (A. P,) � Firma- renda das Nações Ull�das a reu

se cada vez mais a impressão, nír-se em São Francísoo, em

entre os delegados americanos, abril proxímo, é considerada a

á Conferencia de Chapultepec, mais importante de todas, e ti

de que diversas "repUbHcas lati." atitude do governo soviético,
no_america�nas pr8t'endeffi r'2üÓ'- não querendo comparecer á Gon
nhec>er o governo da União 80- ferenda de Aviação reunida há
viética até o dia era Confer�ncia algum t'emP9, em Chicago, en�
de São Francisco. Diz,em, nesse vista da partidpação de pais�s;
sentido, que o Mie:x-ko está eXjeJ) que com; el'e l'lãü mantêm reléll
ccndo pr,essf(o Pílru qll'e os 13 ções fez com que Se ergtJiess!�}
paises americanos que não man I uma pronunciada l'lé)ação pró�
ténr re.laç.õ>zs com a URSS se de-, aproximação entre e,sses , ..

gov2r-<
cidlim, até aquela data. No eu- nos. .

'," '. i
.

NA

tASA IDEAL
Grande Liquidação de Saldos

•....l·�-:'·
o Marechal Tito, no SQU .Qu artel General

..... British News Servioe

NÃO ROMPERAO COM Embora pmvavelmente o :iIHO-
FRANCO blerna espanhol» não seja mais

Mexlco, 7 (A. P,) � O COI11Íi(trél discutido pela Conferencia, al-,
de Inioíatlvas da Conferencia do, guns delegados declaram apoiar
Mexíco liquidou com as possíbí., uma censura indireta a Franco"
lídades de qUI:; as H) nações renovando uma resolução COlH.12�.

americanas, que aqui se encon�, nando '.(1 nazismo, o fascismo e J

trame repres-ei1tadas, se manif2� o falanglsmo) no continente ame

tassem a favor do rompimento) ,. r1'Cano,
de relações diplomaHças_ com, a

Espanha de Franco. LIBERDADE E ESTIII.'WLO
O Com,ité que se reuniu par� PARA O COMERCIO

estudar o assunto votou unan,i� INTERNACIONAL
memente contra a proposta, de" Mexico, 7 (A. P.) - - A (h�w

pois de terem usado da: palavrfl; ):egação brasileJra propos á Cou'"\
o chancelier Alberto Lelleran Ca�, fel'encia Inter�Americana unn re

.marg,1) e o :d!8iegado uruguaio J[1
.

solução: liberdade e est;imulo pai
coto Vapela, que se opuseram; á ra o comercio intel'lladonal. Seul(
sua aprovação., se referir, cLiretmn211�e, ao pla-l

De ooonio com o fUtigo 50 da ---------

nOva Lei Adlicíonal a Lei C(}Us., ..

I dllll R d t dititu�onal n� 2 licará Ievoga�a a 'errlve I ema para uo s e
partu' do dita em que s·e reallZar Ia eleição . pres(i,dencial. Esta Lei __� eilcontra�se num verdadeiro di�

CO�lstitu:cJl()!nal nO 2, d:e ,.16 de
I Londres, 7 (BNS) � :<0 Renú, lema para deddÍll' como: enfrentar,

malO de 1938, d,iz que fIca I'esta.. o Míosa -e o Ro�r' os tres 11ÍiOS(, quaisquer pessiveis ataques :em
beleci.da por tempo Jndetermina" que traçaram o ;ctestino' da guer toda a extensf..o da freme ociden
do a faculdade constante do Ar1
figo 177 da GonstLtuÍção' dé 10
de nov-embro de Hl37. E' do se""

gu;nte teor esse Art,igo,. 177:
«Dentro do prazo de 60 dias, a

contar da data desta COinsütuii.. da dess'es rios, cJ'!esc� o sentl�i
ção, pOderão ser ap,os�ntad{)s ou menta d-e expectativa ,em to;da <1

reforma,dos, ele açorclÜ1 com a l,��,
gislação 'em; v,igol', os funciona..
rios cILvis e militares cujO} afas
tamento se 'impuser a' jU)izo ex-,

clusivo do governo, no Jnteresse
do serviço publico ou por COl1ve-,

niencia do regü1l.e>.
Assitll, até u' .eleição presiden

dall o Art:igo ln cO,lJHmmrá em
vigor. .. > , ._':..:..�

o artigo 111 da Cons

tituição de 1931

,
. ,

no de subvenção do algodão.
americano para exportação, aJ

proposta' brasileíra critica os.

projetos de subvenções das 'ex..

portações em geral e ínsíste nos
acordos internacionais como Q

melhor metodo de venda e dis"l
tribuição dos artigos em excesso.

A proposta em apreço diz que
a barreiras artificiais e as sub"!
\'cnções artlf:icials ao comercio
causam per1urbaçõ'es 5, si con..

tinuarem, pOd-erão ameaçar «a

estrutura economica e comercial
dos paises amer:icano's, compelin
do.ps a recorrer a medidas de

emerg'encia que püssam causan

a desconfiança e a desonlem n()

comercio internacioJ1a�)).

UosqUI-40)abso}utamente inofensivo para
1"'.1. I pele. Eficiente pl'Oteção contra

We4zel PlCADAS DE MOSQUITOS 6

I outros Insetos.

ra na' frent'e ocidental, estãO S:;I1-.

do dominados> .- escreve o g!:
neral Martin, redator militar do

,Dail'y Telegraph·>. ,Com a qUe-

tal, uma vez que a arreulJetida
do 1° Exercito canadense de ge..

!leral Crerar entre o ]YIbsa e o

RerlO prendeu ali vár,ias clivi"i
sões alemãs. me t'em d{� ded-j
di!' se deve suprinúl' os setores
inativos. para fazer frente ás ar

remetidas atuais, ou f,OIrtaleoe.ll
frente ocidental. O inimigd anUll-.
dou repetidas 'Í>i:lzes ([li;'! as tro

pas do marechal MiO'nfgomery es

tão. wllceníradas 'em massa fiO
longo. do Mlosa e Roer I e que a

suas posições contra esses pos�
siveis ataques á custa de uma

verdu.d<eira cOllfusio em suas li..

ofensíva contra os rjDs só não. nhas. .Qualquer alternativa que

começou há mais tempo graças escolha só pode signtficar uma

::01.:c�l1}ent� ás ,in.u,.:ld.açõé,s. a,rt.i_,) 1 c.Oi,5.a. .� d,er-;a.ta>
-

co,nClU:i. 0.'
tlClUlS e as na,Ülrals .. Rundstedt

.

general Mart1ll, l
.
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,lo} - ·Modificação dos Estatutos.
2°) - Assuntos .de ínterêsse social.s Ór:Ó».

.' � Blumenau, 5' de março de i !H5.
, HENRIQUERISCHBlE'l'ER - Dtretor-Presidente � ... % iI4&6il!iíIWIi
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'. Assembléia Geral Ordlnárta l1;l>.-<t�-�-�-�""'�-+",91.;_Ãt-�O"·_��.-��.· -.-�'>__..-+-� o .-.-.:- . .;j>-$_-"t--{>:��'--",�-�{i
,

'.' 20. Convocoçõo ..' '. 11=w�'-'�'-"""'---:"�''''_--=�'1 In'du'fi tr'�a rio �J�lh'� Thlom�nn �� A ,

.•... p.,e. l.O.. ·. PI'.ese.. n. te
.. Í.ic.am. ,e.o

.. n.voc.��...{lb.'
0

..

s

seI!. h.o�es .

acionís- Vende-se ,. 1.) J 1 . Uu
_

rdJ.J u �:J,! uuu UI !lItas para comparecerem à .Assembléíe Geral Ordiúãrla, a rea-
.Iíaar-se. no dia. 19 do corrente, �B 10 heras, em .sua séde 80' --=._=� ..-_.".- .�� AVISOcla1, 'para deliberarem sôbre a segnínto ORDEM DO DIA:' Vende se um bar, sltuado Acham-se à disposição dos senhores Acionistas, no esorl-1&) __:. Aprdvação do Balanço e contas do exercício em ponto büstante concorrído tório desta sociedade, em Blumenau, os documentos a qae sedá 1944: '.

.

e por preço .. relativamente refere o urligo 99, do decreto-lei no. 2.627, de 26 de setembro.

20) - Eleição do Conselho Fiscal. cômodo. - Informações nesta de 1940.3°) .;_;_ Elelçã6 da Díretoría. redação. Blumensu, 28 de fevereiro de 1945.40) - Assuntos de tneerssse social. *** r '

A DIRETORIA
.

.. Blumenau, 5 de março G§3 1945.. " vende-se no Balrro deViUa .:.......�,.;a._""'�-�-�-..-.'-�·"-A 04)-'��,$"'C;�-�,-:'!f"';�--�""'-,�-�HENRIQUE ,RISCHBIEl'ER � Diretor"Pl'9sidente Nova uma casa em bôas COR'
."

'",!I..,,�.�,' """I'':'�." .r.
I!!V�.j;:':_,"�-�.'-.-F-.-�-'."';_. O .,-..,-..�..-�+_...:-:4!'-:--.-.-{> diçõeS o .. por preço de ocesí.

ti��
·

Liyraria e Tipografia Carl Wai11e S.'1a ão, Intormações com o Bar.
":.'

. Assembléia Geral Ordinária
.

Adolfo Bernardes, comereían- Pela presente declaro que o Sr. CURT PERSHUN foiPejo presente ficam convidados os Senhores Acionistas des- te no l��g:ario*::esm(} nome. aprendiz em meu gabinete dentário; onde sempre se houveta Sociedade para comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, �/
...

' I'&.llto""r�rcy..--6e "com' honestidade, tendo deixado seus serviços em meu ga-.a realizar-se rio.dla 10 de abriIp. futuro, às 9 horas, 110 .escri . t'AJ!� .Illlll.b,dl!( blnete por livre e expontânea vontade.
,tório d�sta. Socied�pe para cteHbararem sobre a seguinte Vende-se um, de alto }lO- Blumenau, fi de Março de 1945�. ..

.

ORDEM DO OlA: tencial, em perfe�;Otestad(:" -;- ALOIS PREISINGER
. lo ,::-- Aprovação do 13alan�o de contas do eXercíciO de 1944; Tratar com o. dt, e.Ol' des,e.

sa:..��&.'gmi"\'&","'�'!m����@!!::*il!l"$_\t"""l!ill'l"!!>!�MMlII:!l,*""""",,,_ml
'2� :-- Eleição da Diretoria; .... �ol'naL ---' I

G � l!l
. $0 - Elêição do Conselho Fiscal;

II' I ?i
•

4°..:_ Assuntós de interesse social... .' I 'Procura-se 4

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

.'

Acbam-se à uisposição dos Senhores Acionistas, no escrj· Procura-se uma c08Hlhel.r�,
•tório desta Sociedade, os documentos a que se refére o Art. 99

Ba.r. Bluménauense.. A�e"��s �@$ ti�tes: gdo Decreto-lei N. 2.627, de 26 de setembro de 1940. � ***�........��.-.t:-..;--�-�-�-=...-e. o .-:+-:-.-�-:+.�.-:+Ei'i"'.:--�-. CORTJDOR -

procura.se! lI�U lU! 1i. R IR' n

'C'
. '.. .

d'
'

. 'A'
: .'

·C· . '. S' um, para trabalhar no "Cor-, :'BRASll1\1A,R" \,.}' m1-Ío \L ,

'"

..... a.'..S.··.a.··
.

"0".•.
'

'. ·.m·.. el';"I.' . a.� n.o. .

•
tume Caviunense", tm Caviu�

,.
.

1 e.nt-re I 'ajO �11 _. Santoslia, norte do Pa:rauá. com VIagens regu a res c L C''&

M· -'d 'd' :A t
' . ESflrever plUô: a CaixaPos,

� � li! "!'ia:.
_ e"",.e!i. '\'?'.alll'1,:'iI"l§!I$. "�!uii..!l_"

""
""

_

ASs:�b1éia Gerlil. °Ordl'liãri�" ; Ilal, 143 -

C;��U�A'I
I (�ij;r�\�:���� ::a pe(��(:�61�r:::a�:08. :�;:-,' ...Sao, cOnyo<:fldus, os snrs. acwm§{,��.da Bo�:e(.;a.de. nD;�'1 Atençao.. ii!

=��,""""...liL" '"�''''i'=-B'W�""",=_$ •mma aCIma deswoiHia, par4 li a8Be�t1bIeHi get aI
.

(Jrdwánu, I Vende·se uma. mutormClef!i.1�� ,r
• � 11 ,," 'i' ...que:deve.!'.'á realIza�-sena sede S'í)ClsI, á Z:1!8 l�t1e Novem�lma!'ca Zümlapp 8112 H.P.em \io.n nf�r "'L {,ln-n'nhntl�ri(l'PQ g�P' ��IQ�Oll'i�'1 tJnbro ,u: 187, (}esta cl(ia�ljt ás 14 �orasdoUla 20. de m�rçu ótimo estado, Preço de oca-hr,tJ�;lthlahB UrJr ljUb!«H�Udl U0 !i!U\lÜÜ u B uu.do corr�nte ano, a-fIfi-de deI! bel'�:rf;lm sobre a segurnte. I sião.

.

.

. I
v

. iI.. .,' .' .

• .

'
':

...•.....
' ' ."0RDEMDODIA:_ ..

.

" _�.
>

! CornpraeVenaa u6�ladtnra� paratOllo80sfm8
.

.. 1°
.

.....,... Exa:ne• diSCUgsão� �. aprovaçao das contas da Procura· 8� Cl}mpr;::.r wua!.. .

'. ""+ .�' �� g., 424dIr�t?rla, �elatIva� s() �:x:e!'clclo de 194!, �otadi1Ill�.�te; I;'- casa' coD1 3 a 4.mp",g?s d� I Rua ( d� Sit�nmrn
.

� Hlm���� I
. S1atórIiÍ:to ����nf.0' �onta de lll.eros e pvI.'das e p�h0cer ao

t�l'rer.o nas. PfQXID:lid�'lae6 da
i !lIiMilj::$W$IRII".@i;'@iii'ii!$."i!iSW®'�;tHl�!�i�;�':'5'i':c";t��1§�i' , & _

.,couse &. ..... .

'

..... ,,' .'
'. cIdade... '. . _

·

20 - Blejçã..odo� rne:rubrQs da dIretoria pina o per10-. Tratar cOpl'A. Weber, Rua!dQ de 1945 a ! 9§O {SfH8 B:nos,}� ::
.

•.

.

. •. ! 15 de Nr.l;yeinbro, 642 'e ,sobra-!3° - Elerçao .do conselho; fIScal para o exercic!o do." .Telefeme 14,60. <,:de �9�5._ Suge8iõé�r de intel'êsse:so�ial
.'

....
. '1;) y

Pr'e' 'c�f�*a'"se')�"V. , .' Blumeaau, 5 de marÇo de 1945.

1''''
li�

./ '.:.

:JOHN::LFRESHEL � Oiretor-pf;es�dente:
..

'

..
". '1 rapaz, Q�U'tl;.. entregas e

!�:.:D.,R Lu.·.J..z.. " ..•...p.'.E F.f.t.ElT.AS MEL.R,O .- D
..l!.'.e.to.'.r�G.8renle.servi. ç.o..�.'.".,de Oa!Ciif'.!. :,

.

ARTRUR RABE JUNIOR .� 1)nretol'·Tesoul'eiro' Ar1UtiZDm Bom Rct.!v, l'ua

SCIiALf.JENSEN' ..._ Diretof,Técnico .......•...
'

fl!.ll'iano Peixoto N' 94." .....
.

�

HOJE .... 5a",.fêJha,' dia. 8, ás 8,15,.

Dlek f.of8.Ir .)Harri�t -Hlllíard (3 Robert Paige -::-:'" em

'�Ber()l' do " Ijrabalde"
Uma comedia gostosa e ínteressante, completamente díiel'en
té nó s�u humor! Um �ran:de eoníunto de grandes valores!

NO' Progi'.: Compl. Naeíoaal - Paraniount Jomal e um
,

,

.

complemento.,

Platéa 2,00 . J/2 e mil. 1,00 .'-'.., Balcão '1,00
'

.._;;·...:...,.�:_,..�4(_:_...-+é'*'-'-�-.f o +:_'.-.<Oi"';_�-�-+:E;.�• .i.,-'�'.-�

TipograJiª" B',bivraria Blumonauen8B 8.1.
·

'Assilm·bléfa. Gerai Ordinária
Pelo presén.te ficam convíêàdos os Senhores A cíents.

tas desta' s&eiedlldê para -comparecerem à Asse11lbl�ia Ge
ral Ordinária; 11' realtzar. se no 'dia 3 t de Março ,p. tuturo,
às. Q h01'3S� 'no, escritório desta SI.}clel,h!de para deliberarem
sobre à se��iute

.

, Ordem do Dlo:
10;';- 'Aprovação' do Balanço e contas do exercício

.

:', de 19M;. . i

'

26 .� Eleição' do Côn:selhp Fiscal;
30 ';_,..' Assuntos de' interesse SOCial.....

Blumeaau, 25 de fevereiro de 1945.
.

G. ARTUR KOEHLBR � Díretor-Peesídente
Acham se à. disposição dos Senhores Acionistas; no es

critório des!a Sociedade, os documentos €L que 88 reféi'e
.
o

Art. 99 do decrêto-Iet n. 2,627; de 26 d.e setembro de .1940. r
i>-"-:'.""-:'.:_�-"';"'.,-.EB.:-:. �. o �'-.--')-�-��$_:"""'_.,-:-4''"-.

Rel.oj.oariâ·CaíarinenseS.A.
As sembléla Geral Extraordinária

, 20. Cónvoccçõo
Pelo. presente ficam convocados os senhores acloníe

tas para comparecerem à Assembléia OerBI Extraordinária,
a reallzar-se no. dia 19 do corrente, às 9 horas,

.

em sua sé
de. BOGialJ para deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO
DIA:

8,3 i�;45
=JtiZitLAi�OIt��.o3f"'_I!".""'__LlitL...... 1'J<>

o Vigor e a Pe eiçA"
do . Corpo 60111;110

Ilf!QUE DIRETaMENTE IS CIUSAS DE SOl MIGRElA E DESUEGftNCift

.'.:jlI

�. "'.-�.
'"

;-" .. � ..

VIKELP - um concentrado de sais minerais

íodo-vítamíníco .. ataca diretamente as causas

da magreza e do esgotamento.
A supel'·::dimentação, os alimentos: ricos em gorduras e

�midos, de nada valem se as glândulas internas não pro.'
duzem o suco gástrico em quantidade necessária para

digeri-los. As grandes reservas de minerais facilmente

assimiláveis, de VIKELP, nutrem essas glân
dulas forçando.aS a produzir maior quantí
dade desse suco, o que torna aproveitavets
todos os .fatores básicos' do peso. na

alímentação - amílácíos, gorduras, etc.
Por outro lado, o Iodo' natural contido

em VIKELP, regula.· e .nutre as glândulas
internas que controlam o metabolismo,
convertendo os alimentos bem digeridos em
carnes rijas, músculos, em nevas forças e

energias. O organismo carece de ferro;
cobre, iosratos de cálcio. V IK E LP

contém todos' êsses elementos e mais

a vítaminà B-1, .

a mais importante
para' a saúde, em doses exatas para

às necessidades díãrías.

Comece a' tomar VIKELP hoje mes

mo.. Dentro de pouco tempo terá

aumentado muitos quilos em seu

peso e sentirá novas forças e os

nervos perfeitamente calmos.

VIKE(,P é. accessível a todos e acha-se

à venda nas boas farmácias e drogarias.

.:-A

Aparelhos ��e R�d�o
da R C A Vitor

de todos os tipos e !amónhos na

Casa do Arn��Qclnl.�O �. A •
.

,

.

Mercado de AutomÓveis .

,

.

Rua 15 1:1' 487
.

·1�miiil'&>jr.JW�'��jlW�
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



.'

e Automóveis
d a D i r elo I" i a referente ao exerclcío de 1944.

lar o nosso capital. não apenas pala o presente mas, principal,
mente, .para o futuro.

Assim é que recentemente aproveitamos uma exelerrte opor'
tunidade para ingressar no comércio de madeiras, adquirindo uma

serraria no Iugar denominado "Alto Garcia", neste municipío de
Blurnenau, juntamente com bõa gléba de terras, cobertas de mala

virgem, onde se encontram gl andes quantidades de madeiras de lei.
As. nossas atividades neste ramo ainda estão em Início,

porém já ternos em vista apreciáveis negócios pan:l (i exercido
corrente.

E'" de se encarecer a nossa exelente posição nesse ramo de
comércio em comparação com outras firmas exportadoras de

madeiras situadas 110 interior desta zona, pois que a nossa ser-
.

se encontra em sltuação muito acessível ao porto de embarque
de sua produção. Daí porque estamos interessados em àAlmen!ar

a nossa produção cada vez mais, tornando esse ramo de co

mêrcio uma. fonte permanente de negócios, dentro de uma ex-

pectativa bastante promissõra. .

_

E é tudo que temos a relatar, achando nos, entretanto, à
disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer outros escía
recímentos que por' ventura desejem. +-+-+-+.:_-=.to-.+:-:+:-..-+·,.",..:

Blumenau, 24 de Janeiro de 1945.
JOHN L� FRESHEL - Diretor-Presidente
Dr: LUIZ DE FREITAS MELRO - Diretor-Gerente
ARTHUR RABE JNR. - DiretorTesoureirc
SCHAU JENSEN - Diretor-Técnico

SENHORES ACrON1STAS:
Em obedíencla à. lei é aos nossos estatutos sociais passa

mos a relatai, em breve exposição, a marcha dos negócios no

exercido findo l 30 de Dezembro de 1944.

.
Primeiramente, cumpre-nos salientar que os lucros Iiquidos

apurados no exercido em relato, não. atingiram as cifras do
exercício anterior.

Lamentamos' sem duvida, esse resultado, mas, tendo êm vis
tas as circunstanclas dO momento, sentimo-nos plenamente
satisfeitos.

Causas diversas concorrersm para tal fim.
As mercadorias que constituem o nosso .principal ramo de

negócio são todas Iabrieados nos Estados Unidos da Arneriea
do Norte, sendo conhecidas as dificuldades de sua importação.

Carros rle passageiros "PORO" e refrigeradores "FRIGI
DAIRE", estão inteiramente restringidos.

Cominhões "fORD", peças para concertos, radias "ROA
VICTOR", pneus "lt'IRESTONE" e gazolina "TEXACO" são
produtos que recebemos em quantidades bem limitadas.

Até mesmo nossa exp0rt�ão de fécula de mandioca, na

qual tinhamos depositado grarú'les esperanças, sofreu considera
vaI redução devido às dificuldades. de transporte, oferecençlo
pequena margem de lucro.

Para compensar essa dellcisncía de negõclos, estamos cons-Itantemente procurando flOVas possibilidades, afinl de moeimen
.;.�

,

BALANÇO GERAL, em 31 de Dezembro de 1944.
PASSIVO

500.000,00
202.886,00
137.911,30
309.693,50

796.440,90

5G.OOO,00

Imobilizado
Imóveis
Benfeitorias
Serraria

Estavel
Maquinas e Instalações
Moveis e 'Utensillos
ferramentas

.

..

Instalações do Postode Serviço
Semoventes

. .

DisponiveI
Caíxà:"

.

BaMoS
Estampilhas

Realizava! á Curto e ii Longo PrHo
Mercadorias
Contas Correntes
Tttulos a Receber
Obrigações de Guerra

Participações ..

Mutua Catarinense de Seguros
Grande Hotel Blumenau

Contas de CaUlpsDsação
Ações em Caução

Não Exigível
Capital
Fundo de Reserva

.

503.612,20 Fundo de Depreciações
Fundo p/Aumento de Capital

EXigivel ii curto' e IQngo prazo
Contas Correntes

.

.

Titulos a pagar
Capital Obrigações

134.467,70 Credores Hipotecarias
Dividendo a pagar
Gratificações a pagar
Banco Inco e/Garantia

165.715,40 Contas de Compsnsação
Deposito da Diretoria

405.865,10
59.959,60
37B07,50

�:«:wa:>

61.885,10
37.754,00
12.801,70
14.969,90

. 7.057,00'·
�

108,540,90
47.532,50
500.000,00
41.31800
õO.OOO,OO
46,SOO,ÚO
2.249,50
LW;;U�

853.444100
81,265.60
185·994,SQ
14,472,00 li135.176,40

3.00Ô.OO
.5.000,00 8.000,00

50.000.00

1.99�g91·l21 Total Cr.$'l':99'6.9'91.70
, --

ARTF!UR RABE JUNIOR - Diretor-Tesoureiro
SOHAlI JENSEN ._ Dlretor-Tecnlco
EDMUNDO BRAMORSKI -.- Guarda- Livros (Reg. n' 50,9['1)

Total CI$
Blurnenau 31 ide dezembro de 1:944.

JOHN L FRESHEL -' Diretor.Presidente
DR· LUIZ DE FREITAS MEIRO·>-7" Diretor-Gerente

Demonstração" da C.onta Lucros e Perdas, em ·31 de Dezembro de 1944.
D É BIT o c R·É D I T o

Ordénados
Fretes
Despesas Gerais
Impostos

.

Estampilhas
Debites Incohraveís
Comissões

.

Comissão Bancada
Propaganda
Seguros
Instituto de Aposentadoria
Juros ríe Debentures
Ordenados Serraria
Despesas de.Viagem
Concertos.em Automóveis
Legião Brasileira de Assistencia
Oonservação de'Predios. .

Fundo de 'Depreciações
Fundo pjAuItlento de Oapital
Dividendo a Pagar
Gratificações a Pagar

136.3Q4,60 .Mercadorias
139.947.60 Oficina
60.815,68 Juros e Descontos
72.764,70 A,lugueres
42. t 53,40 . Divldendos s/Participações
.7.383,30
51.701,10
3.f}24,30'
7.204,00
32.914,80
6.453,40
40.000,00
23,852,20
14.209,40
4.185,80
616,90

5.158,60
20.209,70
62.690,°0
50.003,00
46.800,00
828.919AO

692.998,30
110.456.60
14.273,50
11.011,00

180,00

Tota! c-s 828.919,40
:zama::;&2L

ARTHUR RABE JUNIOR - Dlretor-Tesoureíro
SCHAU JENESN .- Diretor-Técnico
EDMUNDO BRAMORSK! - Guarda Livros (Reg. 50.914)

Total Cr$
Blumenau, 31 de dezembro de 1944.

JOHN L. FRESHEL .,-; Diretor-Presidente
,DR LUIZ DE fREITAS, MELRO - Diretor-Gerente

d O c o. n s e I h e f i s c a I

.,.'.

Os abaixo assinados, membros .efeílvos do Conselho Fisca sãO de parecer que, o mesmo balanço, demonstração de lucros
da. sociedade anônima "Casa do Americano>SiA - Mercado de e perdas e contas apresentam a maior regularidade e exatidão,
Automóveis.",; especialrnente reunidos para examinarem o balanço pelo que recomendam a sua aprovação pela Assembléia Geralle contas do exeJ'cIcio encerrado em 31. de dezembro de 1944, Ordinária.
depois de fazer uma minuciosa verificaçãO nos. livros, contas e Blumenau, 24 de Janeiro de 1945. !
documentosda,A,dininistração e de haverem sido inteirados de ADOLFO SCHMALZ - ULMER LAfFRONT .11tudo pêlo Diretor.:pr�sjçJente, que' se achava> presente ao ªto,

. fREDERlCQ GUILHERME BUSCH JOR.

fmpregooo cam real seeessse nos'
iRP.OL1fCoSP.OT1ÇIJliE5 E�l 10005 05
srus eRAUS E tUAS NruiIFESlllCÓES
COl10 SEJf,M:1USSES.CA1MROSt
EiIOHPUlTES E tOPUELUCH"-

.

,

,�

Cnnsllmidor
Exija Manteioa fRIGuR
Exista QuaHdade que fôr
Mas não é fRIGOS

.$)�+.•:.·"::+::••+�.(io·.+:�.:•••�".Gi

i A Capital I..

'

I '. '. I
.� A casa que tem todos

I!'e.....=
os

.

do ma�s baixo .

� pr,eço ao mais alto. �

�. Grande se.
rlimoolo para

1.'..

'

j IlflliTES
I! Rua 15 de N�nf�mbroJ 505 i1

. . .

.

.
!i F(me 1011 ®i

��'H *��,u.��Pi�-to���_'t����"

Trabalhar com o BaNCO
P8PUUm· E iGtUCOUI DO
VAU DE rnmll, é ft!GfU!U
DEtER O palrimonio de DIu..

menao.

Oficina RADIO FUNKf>
Atende todos os serviços de

Radlos receptores
Serviços Bapidos e Gar'antidos

TELEFONE 1395

Sua 1 de Setembro, 13

E
..l.. !1f
2�:'�1;;;f� Tosses e BRonQunes
�;�;::'c;::�:;''<'":::';;�'''''''-:e= ''''''''''''"",.F-;N·�
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�_i BRUNO HILDEBRAND Medico Espe 'alista em "�,, ,- .

- Por motivo de seu ani-. Doencas da 1 Crianças � 1 d. . �
f:�����rid��ta;��iO'alv�le;; e da :.éle ' "J�f,> .� t1 .

inumeras âemostrações de Cursos especializados só..
�"" �;} .�.

simpatia e aprêço o er. Bru- bre Alimentação das Crían U1€ C UTI S .1\11l•na flildbrand, secre�Wl'io da oínhas, Puericultura. Higle. A A
Preteitura ".'P'iunicipal local ne Infantil} Clínica Médica

p A. p. C R·E M � ��.;, .. "j::."e pessoa muito benquista Infantil, Tuberculose Infan, r E; •

em nossa sociedade. ' til e Doenças da Péle das

�Associanâo nos as prouas C
' �,,, i

de amizade e estima que lhe nanças. ;'j�
,.

'�_)
foram prestadas nessa·data

.

Telela: 1101 e 1099 ,/�, ./expressamos lhe nossos melo, . I .. . .

hores votos de dura·douras }��jO.;S::�::��:-.�..��.�.�.�-:���Q::-••��S�ff._U�t_".Kt:.-=.I4.:.:.�...e e ® ......!t�f:_.:.t:::€:�t'�.I.�.._.�·O:l(.�t'ã' rasvenlu
'

.

'

M'd D CARVALHO·
� Fazem anos Hoje:

. lnstituto e Ico r.··
.

a··
_ i - A galantemenina M.i1'iam

.

� de Lourdes, querida. filhinha
_ Diagnósticos Ciinicos. �

... �.' do sr. Federico Carlos Allen.
. "" de, do alto comercio. local

Metabolismo basal - Eletroc8rd�ograna. Labora: I e de sua esposa D, Tereza
tório de Análises (sangue-fezes-urma, ete.) I Olara Allenâe.

Clínica. especializada de Senhoras �.J - A Sra. D. lJtIaria R.
<p; Malburg, esposa do sr," Oar-

(perturbações menstruais, esterilidade, alterações se." los Malburg, resuienie em

xuais, incômodos da adolecêncía e da idade critica, � Itajaí.
.

inflamações genitais, ete.l .. : ...,.. A sra. D. Ludovina Oli-
� ueira.

•.. Alameda Rio Briínco. 3 - IJlumenau - Telefone; 1202 0
.

_ O sr. Henrique Schmidt, • ..... Cf-- _m? II __ IIII,IIii!I!!lIIIl!II!II!IEI!11:lJ1IiI

...

·

...··.�.n._$OllaTO:.,_H._:nl<.:O:(;) %1;,�:�a;j:nfe�ran:"s�'t:,,���� Ciônic E 00 i·Indúslria Com rClo �s;i::��** ��:: I IMERiCIiXPlllMEI!ln&;ê b importante
"As principais' emendas do decreto (Joni 0.' )t;rendada srta. lntermunlclpal do . proxlmc domingo

que regula o novo Imposto Norm_a Cunha,filha do casa� Reina í���u!gm> interesse em todos ,o8'J'ecmdos qa cidad�
. . .

..
. c· ,Targmo CY,11:'tU C.etesta Cun__ pela exZbl.,C(.l.O do clube oue lia mn�to.s CUias. neto sofreude . onsumo na, de Iiajai, contratou. nu- d ••

'5
1 B·l··'

�"

f •
•

- '

-

pcias o sr. Inoo Muller. tun- er: oia tlM., 'lunena'U,. Zab?tt a atração maxzm.a,
[o, leite condensado, caseína não. cionario da firma Inânstria -_ O Palmeiras tem treinado assiduamente - Chegant
moida e banha de porco, a part,i�1 e Comercio de Madeiras S.A. depois de amanha a delegação joinoilense
de lQ de abril, .íícerâo isentos do daquela cidade, Está se aproxímando a data' em Curltíba, sob o olhar de uma
imposto .de consumo, não precí- ***� '-, :..�';;" do efetivação da s-ensacionaUide assistencia inimiga e num clm�
sando tirar patente de reg.i.stf\l) Viajantes fu�eboli.s�ica inter�nunidpal: " r:o alhei'Ü, com? 111ab l�erf.eit-?para 1945.

. .

O d t' .na'·p'".'tal
E cada hora que passa mauo']' e tlme do Parana, ou sela (j

O t a mod'f' (-.. t om es U'w a lU'. .

t
..

d Cl b A 1"' F
.. ' ..

u r .. l,lcaçao, que es ava
F d l " J' 1 dóas o

o en UZlasmo os nossos espor.. .11'-1:; t. ettc.G >erf!OvmrIo, cal11�
d 't d' e era, vw ou {�a � t' t

.
" I f t"b 'I �.

- 1 E ti· .-preocupan O mm.o a! ,in ustna
r G n ',' L'

.

D' t
IS as, amanres e o II '- o, p�., peao ao mesmo s ae o e no

era a l'elativa ao tania.nho' da no� ��rent� d�oBa;:;' InJ��t-�t la realizaç�{l dó gra_nde due�o qual ,militam reputados craques
ta fiscal, que a lei determinavu

e Corn.ercio Sa t O t .'
a

que travarao no proXlIDO dOllllhl calarmenS'ES. :
ser o de uma folha' de papel-'fll- S,A. e figura fi: �dlidb a1::S� g�� no mais belo -estadio de�, ZABOT� A ATRAÇÃO MA?C�J.\�\maço, ou sejaí de 22 por 33 cm. ligio nos meios finanllstas dr?es., do nosso Estado: Amen. ,lnduvlt��ell11e�te ,a eXlblç�?Ficou assentado, que a nota fig" do Estado. _ Desejamos.lhe Catanna, o� ren011:1ado� esqua-, (lO magl�lflCoi dmu,t.:lr? ZabolJr.
call. que substitu,irá a da entregi! pronto e feliz 1'egresso.

ca e PalmeIras, cUJos tlID·es pos do A;uenca e que .la fIgurou .UI)!ou nota pai'cial de fatura, soerá
,_,. **� 1

.

.

' : s,uenr el-ementos. de, :aras .

qua� FluDllnense, do RIO' d_e JaneIro:
do tama)iho ql�e ;melhor ·convier L:'.. ! lidades, {�S qual:S, lrao brindar, e do Juv'entos, de Sao Paulo'f:
ao ÍndustrIal. FaleCimento nessa tàrde, u rlun1;erO,SO publi. constitui a atraçlo maxima do:
O dil'etoL' das Renda:s Internas F co 'que afluirá ao campo do, m.agno int-enollunidpal üe do),.

aleceu na madrUgada de ÔD1 �-

prometeu, tambem, usando do tem em sua residenc.ia, á Ala1 grená, com um futeból digno d-a mingo,
que lhe faculta: o artigo, 207, per� meda! Duque de Caxias, com li. registro e que pai' certo ll1arca� O PALMEIRAS TEM TREINA.mLtJ:r o apuweitamentü! das· no�. avançada idade .á.e 89· anos o

rá época nos anais fut-ebóli.sti- DO ASSIDUANIENTE
tas de entr'rega's ou parciaJ;s dQ 1'- A tACOS de BIUl1l;enau. A g?nt·e da rua' das Palln+'l'r·.1"S'venerav€ anela0 ugus .oi n-i -

- u

fatura', atualmente em: uso. pelos dréas .wi!helm Zittlow, fundo'.., REINA INVULGAR IN" não tem se' d·eseuraelo do seu praindustr,j,ais (lU cif.mterciantes, du", na(rio pubHc!() apos-entlaclO, TERESSE .. " paro. Semmmlmente, sob a dire...
rante mais algum tempo, :até qm� O :exl:into, que foi um dos pr�... Têm;.se notado em todos recan ção do seu t.renico, Artur Laux,se �sgoieIl1; I()S ·estoques i:lxisten"', nH�iros morador.es de Blumena", tos de Blumenau, bem como nas alcunhado por Pimenta, os rapa�tes,

gozava de vasto drculo ele all11i-l cidades circunvisinhas, o· maXi_1 zes alvi-verdes têm: estado em
O novO' regulamento do imi", údes nesta praça, razão. p'ela . 1110 in�.eresse. em .

ver novm:ler.;-, ativ.iclad·e, adextrando a forma
postO' de consumo d'eve entrar qual a noúai,a do s·eu falecunel1'l te pr:ellando contra um gTen1l0 lo do conjunto para o preli{l de do ...

em;. vigor a 10 d·e ab:r.il proximo, �o causou profunda COl1sterna� cál, o exoel'entc esquadrê:,')l do mingo e para 'Os futuros compra.
p'elo que a classe dos industriais ção.

..

:America, que ha mnitos anos missos.
'

...deve estar prepa,ra,da para dar... Seu repultalll'ento realizo:u�se não sofre uma derrota em grama CHEGARA' DEPOIS DE AM'A..lj
lhe execução, a partir deSSa! da. ônt1em mesmo ás 17 horal3,1 I';laíill! dos blumenauenses. Aliás, esse NHA . - ,

ta,
.

'do o 'féretro da' SllClJ l·esidenClÍ.a, invulgar interesse é bastante jus A nossa reportag·em conseguiu
com; grande· ac�mpa,nhaniient:o, til'.icado, pois alénr de ser um: apurar qu::! a delegação do Ame

Prado do Rio, La Menor até o cel11/itenjp p;rotesta:nte. time, que se diga de passrrgem, rica Esporte Clube, chega'l'á dê';'
«Cidade de Blume'nau) apre.. está invicto em Blumenau, W!1- pois de amanhã, em onibus eS-1e Rapsodia s.enta á familià .\ViI�elm Zitt., ta com um pod'2IOSO esquadrão, pecial, d'evendo ho'spedars-e no!enconlra-se a venda nas

I Iow se.ntidas c.o:ndokncias pela; tendo recentemente empatado I Hotel Vitória.
Farmacias e DrO_U_3_ri_3S_.__p_'er_'da_f_lr_re_pa_ra_v_el_, Novo elemento De Maria voltou�--- -_.-..

.

a

".� para o "benj"amin",P A R A f .E
..

R f D A�;

�...
j Confirmando uma notida haí.

O São Lourenço que vem: de dias veiculada por nós, EmiliOlE C Z E MAS I lO> conseguir o. concurso elos ele... Alcantara Viana, mai.s conheciutQ,
I N f L A M A ç Õ E S; It1 mentos Ati, elo Internaciona� por De Maria, voltou a ser téc.i

C O C E
.gi Ne.reu, Artm' e Secura, do dsa.)� nico dos aspiraütes do P,:límei�

.

. I R
.

A S ( II de Salto Grandie" está em: ,en.;, raso Falando conosco no Quartel
f R I E ! R AS,!�

I fendimentos com um famoso �a General dos esportistas de BIu..
I ii,�� g-eiro d·e São Francisco, queA menau (Café Pinguin), De IVra..

lÉ_SP1N H A S..l...,..,.ET C._jF segundo informações, chama�s{; rh afi.rmou que nutremuita fé >em;
�� ���:;.t MOl'ette. I o tri.-caIl1p€onato ao PalmeÜ'as. :

Aniversaries

_______ .........,_....,jj".·�""'f""IlrlLJ ,.. . ••_ • .n'\,

DR. D.ffONSO B8tSINI
,-

rkie A1:krt;.�
_': . ,_.__

-
. .

(}l 1). .J !llumenao. 8 dI!

�i>de. B lum6!liltÍl Março de 19.5
'_ '_ . ". -

' "
- ",'

: iRão que� -q,e a guerra acabe !
;!; r- ... :

-

r";\ r'"�:'Y i

! IJSb<>a', a:,(N. :P.) �
. Um I1a.i

miem em todOl '() mundo, pelo·

menós/ 'de�ieja . que a guerra! se

· prolongue p:or mais 11m: ano. Tra
..

ta..S'B dUlnl desconhecido: mora
dor da cídáde 'do PO;rltn e que'I

·

proV�V'elmente/ tem íntsresses no
mercado negro ou em! negocíos
'dê. wolfranío. Q casoi TOjj desco ..

berto, ao; ser aberta a: caixa ele
esmolas da igreja de Santo An
tonio; das Antas. No..meio das, es
molas fOl encontrada uma m:oetIa
de ouro de 20 dotares norte
amerícanos oe uma carta presa: a
ela com, estas palavras: «Para,
vós, Santo Antonio, para: que
a guerra dure, no mínímn outro
ano,;).,

Banco Popular ê Agricola ,do Vale de Itaiai
Deposito à disposição
Deposito Popular
c/e ta. com aviso de 30 dias

,I ,I .' 'I 60 dias
Idem Idsn 91' dias
Idem Idem 180 dras

CIOs. Prazo Fil! () 6 mêses
Idem [nem 12 :11
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'As' prínclpaís modifi-caçõ-es a.
.serem introduzidas no, referido
deoreto,' são as seguintes : A�
arti1go 15· será U:crescidOi «A de
Vinho» OOlUO. está nO' regulamen..,
to halx;idiO .coml Q decreto ,no
739. 1 :'

.
i (j artigO 17, terá sua! redação,
modifj,cada; d1e. forma; que os fa�
bricàntes de artefatos de papef >a

'de artefatos de tecidos, que nãÜj
produzem! o 'p:ap'el :ou o tecido pa,
ra 'efeito apenas de controlie est;ll,,:
tistióo, pagarão patqnte 'de' fahri"1
can1!e� f;i�arão,. po'ré'm', isentos de
todas as

..
dem:aÍs exigencias da

.

lei, poi.s lOS pro,dutp's que fabri�
cam não' pagam o :imposto.·.
Ta:mhem o a�tigo: 25 terá uma

redação que permiti;rá o .varejo
junto aQ estaheledmento, 'dos ia...

bricantes de tQdos os produtos)
-com exoeção dos de peI'es de agai
SallH), dar alinea III, .inciso. 21\
dos de ál.oool, alinea' XVIII 'dos
·de cartas de jogar, alínea XX"
dos de vinagre, alã.nea :x;,XII1
'dos de fuIDlo alínea! XXIV, dos:
de guarda'�chuva, alil1'ea XXVI)
'dos de perfumaria's, a1inea .. ;,

XXVII,. dos de tecídos" ald.nea
XXIX.

.

... .' Fico.u ta'nlbem esc1a.recJ,do que
os fabrkant'es de manteiga, quei.,
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de�a .faltar. em Gaga alguma
'
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