
entro
....

�e estrin as forças
·l.:'iti,
-�i;,

frtnlte de 100 Inilhas
'

Batalhas de furla
IMINENTE A QUEDA DE pesada barragem d-e arrílharfia, \DANTZm seu,dó im'rnente a queda 'desse
Londres, 9 (A. j?;) - Sr:gundú grande porto do Báltico.

notícias procedentes (h� Moscou BOMBARDEANDO AS FORÇAS I
para o «Exchaug .Telegraph» as EM HETIRADA
forças de Rokossovskí estão ;Mi\)SCOU, \) (A: P.) - Os
avançando sobre Dentzig, ante aviões russos estão, tambem, nu

----��----------------�----------------�-------�------------�--------------�--------------------------------------------�-------------

Os rtlsSO! reiniciam sua of'lIlsEva OUilI8'
';REINICIADA A BATALHA DE xa de 700 milhas çlo Dder. ln ..

BERLIM

ção de Kuestrín, pJ�i;l1cipal bas
Hão e derra'd'clilra linha dJ deJe,
sa alemã antes de Berlim,

ser;) precedentes
ma media ele 13 horas por eNa,
atacando as junções rodoferro-,
vianías inimigas na região de

Stettin. bem como as iorças ale
mãs em retirada, de 'acordo com

os despachos procedentes da
frente',

Londres, 9 (A. r.) - Urgente
�Noticias de Moscou informam
que a batalha de Berlim foii :r.2i�
nitiá'déi. com uma furta sem: pre
cedentes, ao longo de uma Íai�

formam as mesmas notlolas qU2
os russos trrompeesm no cora.

Rio (A. N.) - Os jornais co- vulgou.se também que por cer
mentem a entrevista cnncedída tas exigencías do DlP o sr. Ao
pelo ex-ministro do Exterior sr. nha deixou de falar ao micro
Oswaldo Aranha ao «O Jornal-, fone das ,Ráclins Associadas»),
desta capital, sobre a atualidade, J mu.,n�ur;-s' AI!'

""'1
politica do Brasil, destacando fi li ii UiU12U iU;,&" �

sua aíirmatíva ao jornalista: I DISQUE FONE{{A Constituição de 1937 repugna,

eLUMEf�AU - Saba.l!iI. 10 �e, Marçn d� 19�5 - Dr.' Aclimes Balsini Direto!' Heeponsavel � Ano XXI· N. 11 '1 va a minha conoíencla democra

I'
11 '2: ft a.....--�----,,_,--......�-._.-------�-- ,tica'>. Disse ainda o ex-titular do , I. J U 'Ui

'"
.

II I' d
mo

'Ia,.
'.

, <'!I:'.. , Iltmnarati que na ocasião de sua

V,-

'

e r' e m' IS' I I C'" � o promulgação achava-se em W.as I
6 Umousines de alug�el,

.

"

I I .,', y IS [hington � que desaprovou a su� II R@{!oUo �{raemer
Os acontecimentos de Recife - Quem disparou IS tiros ',� Cicero.1 decretaçao, combatendo_ôl. Dl-

Romão no presente e no futuro

"I Constitui
-

o de 1937 repllg
nava minha conciencia demu-'

crafica"

o-s 60.00
c-s 35�ov
Cr$ 0,30

nSft�'S!li4J1i'!;:� absolutamente inofensiva pa1'3
U '�g!lI�,Jlpele. Eficiente proteção contra

e,� PICADA.S DE MOSQUITOS �
,; outros insetos.

�"

.,

Rio, 9 (C. B.)· - O "Dâa'rip. seu artigo com estas candentes quanto foi dito, assegurado, nHn
'da Noite- considera em um seu palavras: mado e reaürmado e promeüdo,
artigo a explícação ,oficial SO-i «Cícero Rmilão! Mesmo que S2 tudo isso estaria em Cicero Ro
bre o crime de R1êci.fe a mais queira e por mwiíolres e Inesguta- mão.
revoltante obra prima de mill3tHi-. veil) ,que sejam as ,l'es'ervas de Cícero Romão! A onda de pro
cação. Esclarece que um oficial cóüfianca dô' mais Ingenuamente testo que se ergueu, a repulsa
do Exercito foi quem desmas-; otímesta"dos brasíleíros, não po- e a condenação que Ilamejarri na
carou 'e apontou os verdadeiros de haver duvidas. Cícero Romã� alma :imlli,gnada � do pais não o

culpados, Esse oííoíal prendeu] ai está; Ainda �á. pOUCDS dins atemorizarão certamente. Prosse
:um dos fascinaras que, ínterro, encontramo.lo em São Paulo tra guírá na sua tEl,f1efa e ·no cumpré
gado no quartel da Região Mi", vestido em operários estadonovls menta das ordens recebidas, 'por
Iitar, declarou chamar-se Cícero tas que desagravavam também a; que hem armado, bem munícía,
Romão, ser porteiro do Museu pau e a bala, a arranhadura, a do e com esse sentimento cara
do Estado 'e que o revolver no, ínfalíbilidade dos poaerosos. Ago á alma criminosa - a seguran
vo ·e tom as,' capsnlas deflagra- I ra vamos -defrvnta-.i]o 11{} Reci.fe, . ça da 11upUn'1d<l�h:\.

'\ '

das que fora apreendido, t,j�lh!.1- amanhã TIO Rio e onde quer que;, Cicel'o R'O'lTIão! Em bren t'2-
lhe sido f'Omecmdo pela Sc�cr'2- uma vOz se erga 2m nomc� da, multlplicará prodigiosamente nus
taria de Segurança PubU'-'a... deccncia e da dtgnidaj:�. praças, nos paüos das acad·e�
Encerra o «Diário da Noik�') ó Não há mais duvi\das. Tudo: mias, nas redações dós jornais,

no recinto das, associações. Es�
tás apenas á espreita. I Londres,\) (A. P.) - A emiSSiQ
Ciüero Romãü! E's agora um I l'él de Bruxelas infOl:Hl'O�l: quesímbolo ...) I Cahlenz já está sendo Canh0112à-

� � =�__..,...._t �

diz Q fmo C@man[io Ilemi]@ - n ofensiva na Irente eel
dental assume imPflr�ê]nC�a da;finmva - Iniciado o bom ..

barde�@ de C�bliml

Q. G, de Montgomery, \) (AP)
- No setor de Xantem as Ior-

da pela artilharta
cana.

norte.amerí-

ças aliadas estão atacando vi,a. Londres, O (A. P.) - O Gel.
.' ,;. , ',' .• 1

,

,'! GaL Hands Guühelm, Chef.e dolenramente €nü'e esta clulde "-
E I cd "\�. AI,

-

I, ,] oR O N ,'E" sa o l'l<UOT emao, 'cl1úü él
ü en.lO. . ono xerCIlO cap- microfone da racHa de B.ierlim
turou MH1Jingen, pequcna vila 5.0

oeste de Xantem.
uma' mensag·em, Í'nd�cou que a

pr-essão dos exercitas aliados SO�

bre a Alemanha é quasi insupoi'
taveL Disse ainda que a of.2nsi
va aliada no ooident'c está ga�
nhando .impofrfauci;a decisiva. :

I falta de moeda divisioBlaria
e a Issoe" ção Co ereial de "Sentiu que a democracia mais uma vez eslava
Estamos seguranren"II!or. e�ã��iI medjda "'mada p'la I.. .. I.� Ind.Bda': ". .I.. I"mailos que os dirigentes da Asso AssüCÍação Comercial, m�rec2ll1JOmO se expressa UUl Jorna BOn rnuI soure o ad) ,hdCBOUih mo·dação C.IO'miCrclal e Industr.inl d�� sem· duvida.' alguma, os nossos

'

dificando a Constituição de 1931
.

Blumenau, já se ent�l1derjLnl
. mais calo'l'o>:QS aplausos e eSI)e� 1 1 8 'A DJ' O '�'f" b 'do t' t' !'b r I "<1' 1"3� e 1"" 'o a J'''all'zO('''''o doCOln a: Delegacia Fiso:ll de FIo- - �Ollares, \J"". I. - i!v,un..;. a rarrH�n e an 1-.'J e a . ,Vil. S �l (, p rn h·Ina '

'C
- .. li, �

rir.{nopoHs, a-fim-(le conseguir 1'2- I
remos que a grande falta d·e chester Guardian;; escr:õ'v,e; Várgas é esperto. Emto:ra a sua e l'2ições para {ireadaptm< () l?-

guIar quantia em moedas d1vi� moeda' dlvisi;onariu, seja ao me- «Como todos nOs .lembramos,. :Imaginação, por vezes falhe, gime ás novas' Cü'nd!i,çêues do.
sionaria para ser distribuida ao nOs sanada em parte para des� houve tmnpo em que muitos pen manteve r-e]ações estreitas com mundo�. Muüü bem. Depo�s da
comercio. 'de Blumemiu. afogo do comercio. desta cidade. sa'rarn que as democrac:i:as esta- os Estados Unidos, rompeu com lnsist'encia de Yalta sobr2 ",�l·,�i-

vam fracas e em' que a atitm'[.e a Alemanha em 1942 e entrou ções livres, de governos respon-

u�\I4aaS' jlll!d>!lid,a� ala!!�a-� nO,e';"d6Jlmante ift,ftmL�iI_ dos' Estados guerreiros' s� tor.. .na g'uerra, nos fins desse ano. sa\"eis perante a vemtadé do po_{hu I[ ;'11 IlIU'ejij l\!í!ill! GI pü�!d!(i1! ülilll v IDU Mau nou um mod:el0 pata varias na- Agora as suas tropas com \'0>, CD1110 parílê da sua politi'\,

deadas ta'nques e pâteos fermviari!os çües menores, que pmcunlvllm batem, ao lado das nossas, na ca para as nações Iiherta�as, S2.
.

.

em K'essel, atacando, tambem�i'l manter compus::\) com o tempo, Italia. ria estranho se uma das NaçõesLondres, 9 (A. ,p.) - O CIO,..,
OSl1eorueck, Muenstel e FranI{- (,O Bras.il foi umB. dessas na- (Como sugerimos, Vargas é Unidas ficasse para trás.mándo das Forças Aéreas mfar

ções' e" 'embora o ,l)resid,en.['e Va,r,- um homem sensivel ás aIt'2ra- .«0 presidente Vargas, nov!.1�furt. Os bombardeiros aliados foI1lOU que mais ele mil bombardej, gus seja um ditador

COl1lparaili,1' çÕ'eS do dima moral do mundo.

!
mente se. mostrou esperto. Rapi

ros pesados L.iveratnrs e Fort[ll::- raín escoltados por uns quatro- vamente brando, a Constitu!1ção Acaba de sancionar uma lüi, mIO, dament'G sentiu que a democrD
ms bombard,eamm fábricas de oentos Mus"Úangs e Thunderbolts. ql.l:e impôs -em 1937 foi p::;rtur� difii;cando a ConstituiçÊÍo de I da mais uma vez >t'stava na moda.------------�----------�------�----�------

o esçritor Heraldo Barbuy, fa
lando ás «Folhas;·; sobre o mo

mento poliü{;o, declarou o se •.

gllint� :

� «Estou perfeitamente alar-. .

a entender que querem voltár a mais vroI,enta de t{)das as rea
'n:uido oom o vazio das entl'evit.. um regim-e qtl� na "imaginação ções; não precisamos dizer a in
tas que têm sido pubHcadas uUi, do povo se associa a um cortejo div1duos da. nossa idade o que
mal:nente. Pois entãl(), numa épo�. sinistro de Rastilhas e pers,egui-:- foram essas reações; esses ((de-
ea eln que nOs defrontamos eOlT� ções, quando o pod·er era exerci.. l110cratas\) fo.ram os verclad€iros
tantos pwbl·emas substancias �', do, por todos os caciques de inventores do Estado Novo. Não
graVes, ,ainda hav'crá individuos suburbio. Precisamos organizal1, devemos confundir o regime de
que 'se proeoc1,l}Jem com o rótulo a democraCia 'e não \'oltar í:Í<a 'mocrático com ü regime qlH� yi
e não cO:!n {) Contendo das coisas. farsas que deram orig'cm á rev.IO-i' gorava antes· dB üi3Ú. Não se t1':1

: Não se tra�� d,e voltar á demo- luçao de 1930. Nllnca me serál ta de voltar ao caciquismo dos.

'(Taeia e siÍn de constituir uma possivel esquecei' que «demoera velhos mal'ubixabas e sim d é'

verdai1eira U:einocracia: Aqudes tas») como Vicente Rúo inventa�. i constituir urna ,democrEH:ü 1"2;]1,
que falam .eín "Voltal'i á Demo-, rru,.,111,1,

a Lei ",Iie, ,I,',mpp�. nS[a ',�o TJ,'i;,',bU,';1 e venia,tk:i, ra, e,m {,lU�
se

p,ossa I.,cracia estão lls?-ndo {ie. uma táti� nal d-e S-egurança. Sob () governiQ �I viver, sem o pesadelD da ccn"i
ca extremmnel!te p;ertigosa. Dão. de certos ";democ:rátas:' se deu (1; sura/. a, ogressÊÍo dos tribupais

r I e ver
pesa· el

deir democr
ce sura··

lIi!!I

18,n til iç-o e um
sem

Íegitimog i'. o terror das al'bi-í
trariedades policiais.
Os problBmas que DElis trági"Cil

mente assolam o pais séo ele nél-
'

.!ureza ·ecol1mílica. E' tohe::' ano! «habeas-corpus i oe todos {JS )':;

dar pensando em formulas abs� cursos oo.\1tra a arbitrilf'iedaüe;
tratas quando preC'isanws ant2s supressão doe todos üS tribunil'i's
de. tudo de SDluções e de pro'� não legitimados IleIas normas do
gramas. Sempre fui alheio á poH ! direito' publico. São coisas ·ele.

ti�a. Mas o .que .me IJaJ'>,-�C'= é qU1e I
mentares uU':' nenhum gOY2rnO

1,1<:10 ,se fara COlsa alguma. OUof I, ocl,e '·.nla,:' �'ll'" t'I">!l�l"orn"'l" "'>

I p V Iv 'L Mc. 1 a � 'c. �i>c.
ti'ora, ' OS O':mgresso,s foram aeG-

"I' Ul' ,t' "'1'1""11t" "111 (];tp '1llras'",.,-� . �.. . atlO.Jdlt.... �j\.. c '\::. l���l ,( .... 1.derl1las hteranas. Agora pr<:;Cl-,
,

samos de parlam-entüs r2spbn-'! Da '�F{)lha da Manhã;"! di; .;;,
sáveis, não wnsfituidos d-é lite•. I Pa:1..l; .' H _.1 •

ratos e poetas líricos oe sim de
homens r,etos, cultos e cam uma

noçi}o clara dos problemas que
terão que Sél' resolvidos. Liher.
dade absoluta de imprensa, com

garantias tambem absolutas pa�
ra o exercici'Ü dessa liberdilck;

..ftf;,
'"' Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I,Instituto de Educação "Sagraoa Pamilia"
A Diretoria do Ginásio da. ,"Sagrada Familia" notlílca a

todos os interessados:
10 Por ato da Divisão do Ensino Secundário do Mlnlsíério

de Educação, funciona' á, fi partir ele rnaço des'e ano, o ginásio
fe!":lininu, sob inspeção federal, com as 4 séries, para H8

.

quais
Uma Película Al'genÍÍua Q 18 AHnghá Su;vSí3nslbiiiaá. se aceitam transferências até 15 du corrente. .

de De Uma:M.tHHi.ir,a Agradável e Feliz! - A Melhól' pelicu 20 Acham-se abertas, em virtude do telezrama nO 251.500,
la Porteuha! - Ter[lur�,! - Amor! - Romance! - Musica! de fi de marco do ano em cu-s«, as inscrições para os Exames

Um .filmt3 que jumnÍs sahirâ de sua retina! 1 Grànde definitivos dê Admissão, aos quais podem concorrer quaisquer
. .

fUme de amor! candidatos, desde que possuam suficiente ínst-uçào primária, 1 I

No Programa: Gomplumento Nacional . short e Fóx Jornal: anos completos ou a completar até 50 de junho deste ano, e

Pletéa 3,00 - 1/2 e mil. 2,00 � Balcão 2,00 . 1/2 e mil. 1,50 apresentem certidão de idade junto com os demais documentos
exigidos por lei.

Amanhã- Domingo, Dia 11, 'ás 2 hs. 30 Os mencionados Exames de Admissão realizarse-ão
. oficialmente, neste estabelectrnento, nos dias 13 e. 14 de marçoDiek Fcran' - Harrlet Hiilíard e Robert Rüige - etll

próximo.
.

.. "�Heroi (110 Arrabalde"· Informações ulteriores na secretaria do estabelecimento.

Um Ii!me com todos 08 ingredientes para dívertlr e Blumenau, 7 de !n<lrÇ\o de 1945.

�l' �gradar! �rtista� de primeira que fic:uãü seus amlgosl Um t-+-"�40--+-+-.-"_._."-* o ..��l�,;!;:!l'�_,._+_�,_._.
filme palpitante e alegre! ".. ."

lNo Progr.: C!)n,�inuaçãO da .empoIg_'nte seríé "CAyALE1RO Prefeitura l\\IHUCI!}al de Blumenau
. .,.....................----................,- ALAI?O com o Bel d5iS t_;ow·boys Tom ·MlX I

. Pi V I S OPrecula.sé uma menina de Platéa 2,00 . 1/2 e nuI. t,OO - Balcâo 1,00 \

1.O,,; 14 anos para cuidar de A h
_"

O
.. ,.

4 30 8 15 h
De ordem do sr, Prefeito, levo aO conhecimento a quem

uma criança.
. man a - omlngo, as

'

" e, SF interessar, que para melhor regularidade dos serviços da Dire-

Tratar no Bar Blumeuauense. Jorge Negrete -:-:- Gloria Marin - Pepe OrUz. e Rtlfael toria da Fazenda Municipal, fica estipulado o praso até o dia

***.
. .

.. Icardo - em 5 de cada rnez , impreterivelmente, para a apresentação de todas
r Procura-se TE C E L Õ E S S�da 5a·O·R�ri1ie � Sol as contas do rnez anterior.

Fa!lrica Textil Blúmeneu Ltda, '�U· ., ...
.

9U V .'. Blumenau, em 2t de fevereiro de 1045
. . . ALFREDO KAESTNER - Dirr ínr da Fazenda M:micipalRua Minas Gerai9, 19. Um HIme mexicano, tão lmdo e gostoso como as pro- ��I!!�������:.��:::�:i::';��JUi'k!�;é�T r *** prlas canções méxrcauas! - T"Ui/HirM3!... Oorrldss 1 ...

Procura-se urna eoainheira. Amor!... Musica! .' . e .. . SEDA S �NGUE E SOL,
Bar Blumenauense- O Filme De Imortal Belez e! A Obra Prtma Du Olne-

r ' h* matograíta Mexicana!
.

CORTIDOR -� Prncura-se No Progr.: ., Jornal Brasileiro - Complemento Amertcanu j
um, para trabalhar no. "Cor- e Fox jornal,

tum.8 C.avíunense", em CaViU-j
PIa téa 3,00 . 1/2 e ID. iI. 2,00

- RalcàD 2,00 - 1/2 e mil. 1,50
na, norte do Paraná. A' Noite: Ptatéa Numerada 4,00

, .. EscreVer P!Ull a Catxa Pos, .

.

.
. �. ..

. .

_

tal, 143'':'_· CAVIUNA. .

.

I
NOTA: - As Pphronas �eBm:\7ad.:lS par� a sessao. de

..
"

.. .
.

*** .'.,. Domíngo á .Noíte serão Vendidas na Bilha,
,

.....

-� Drecis·-a
.

.. .

teria se nã� forem retiradas. antes da Aber ?, � � 1
. ,.' �. .. 1

. -se. tura da Cfnxa. ,.. ffl p� �1(l�l?remsa·se com urgencta .,-.-�-.-�-�._+�.-�-(:,o.-:+:-.-.;o=.o--ítl"'-.�..-.-.. kWJi \< 1.i.t.,\,ç �
uma empregada para costaha m' "f'

.

L'
.

Dl
."

S A . ...,

:atr:::al.�h1o:m casa de ca- 'llpogra la H IVliarla D umonausnse.· I ff ���r.�h�����t{i�i��:�k02���;��
.. QIf�iram aprosellt�r oe só- '

'

ft ssernblé ia Ger·A f O ." ,., . Rgellela UiliC§lllh ile �SL\aIISrilCa
mente .que tem pratIca e re- M� \;!� h i � �i . rcunana

E O I T A Lfer.enCl8.S. Paga,se bem. p�+) presente licam crlnvid,dns os Senh'ores ACÍoois, I M

Iniormações a Rua tas .desta sociedade pam comparecerem à 'issemblBia Ga
PaUlo, N. 286 - fundos. ral Ordinária,· a reaHzar·se no dia 31 de Março p, futuro,

às 9 horaa, no esoritório desta Sociedade para deliberarem
sobre a seguiute

Ordem do Dia:

A.

.

,

1>11

Sempre foi e

fmpl'igodo ""'" reol "'tcesSll nos
!'RAQUEOBF.Cffl1\IlltS EM TOPOS OS
SEUS GRAUS f SUAS IWIlfESTAC&s
COMO SfJlIM:TIl5SES,CA1JIR�O&;

- ·BHºn�UITfS E COPU"(VClif.
�

,

Para o cumprimento do disposto no Decreto-lei federal no

4.081, de 3-1I-42 que reorganizeI.! o registo obrigatório dos es

tabelecimentos industriais existentes no territêrio nadonal, con

voco todos os proprietarios OU responsaveis pt:los estabelecimen·
tos injustriais (fabricas de b,:mha, alfaiatarias, ferrarias, selarias,

exercício oficinas de consertos etc. etc.) existentes neste municipio para
as reuniõ;:s que serão realizadas nas sedes distritais e principais
povoados, nas horas e locais constantes do il!.Hidro abaIXO.

. .... '
Nesta ocasião serão distribuidos, gratuitamente, os for.

Blumenau, '25 d.,.e feVerel!O de 1940: .
mulários necessáriüs ao registo de lf)15 (dados de 1944) e

G. ARTUR KOEHLER - DIretor PresIdente

., ministrados esdaredm�:l1tos pormenorizados acêrca do referido
Acham se à disposição dos Senhores Acionistas, no es· registo, bem como instruções rdativ3S no correta pretinchimento

cdtót'io des�a Sociedade, os documentos Il que se relél'e o I do compeHnte questionário. ,

Art. 99 dn decréto lei H. 2.627, de 26 de setembi"o de 1940.. A:; reu2iõBs...2.,��ece!ão á .!!.e�lll��!!;��
c>-.-:"-j'-.-,.-.Ifi$,,-li'i-�O 4,'--+,-+-+-+-+-+-+-'.-. DATA HORA .LOCAL LUGAR

Agencia. Estatística de �lunicipal 4/2/45 7 horas Agê��i-;:'d;Est;Ú'�';k��'�>'�=B7��;;u TP;�fefu;;�,
A V I S O 6í2» Salão Kirsten Salto do Nurte..

8/2» fi. Weege S,A. (fili;;l) Testo Salto

h?aratque prestem esclarecimentos fi respeito do pre-, 10/2 »Joao 0, Mueller Velha
enc lIDBIl o !ln questional'io "HEOISTRO INDUSTRIAL", de 13/2 »Salão Zuege fidelís
J9�5, dever�o. compat'cce� à est!" Agência (Pl'edio d1:l Pre. 16/2 » Salão Mudler houpava Central
f€'I!ü�a MUt!ClpüI,. 11,!e o ,dia. 15 ao corrente mes, os respan· 19;2 � Julio Olalz Testo Central
saVeiS p�laE segmmes ftrma�: ..

'

. 120/2 II Herbert Oraupner Testo Central
'. �.arl(:s. Mork{t�z _. Heu!,I'1Ue Kuche!1be�ker -:-. Hem!que 121/2

J) Intendencia Distrital Rio do Testo (Vila)
Li-'gnt"r fIl.llo - WaHe!' RC'lfIholà �. Bi'vmo Kwkoe!e: - n/2 �) Haui & Cia Ltda. Testa Rega
EBHmisla� DombecJ� -- Reiuoldo �(renke - Ed!�lUndo Koeg- 24i2 }) btendencia Distrital Houpava (Vila)
ler -- RiéólllO!rJO HuteuF:llu - Erv!no Uber - 13rurlO RDse- 26/2 »Robi:rto Donafh j\j�,assanmduba
maan ...... Wí.:8.njo I'L:llO,,, - Er'ich Sprengel - LuHpiJ1d Kf's- 27/2 » Arnddo Nitz Massamnduba
te! � �dmund.o Treis --: Leoncio K�st01ttrz - Out Kl'aalz 28/2 » \Vuif Irmãos Ouaf3l1k4.çú
- E,awHl Walter SChlleIder - Germano LangBr - MflX ��=� = �=--=-<��= .., -�--= �_"'"=........__"""u""""'_""""'__.........__

BenkBl' _- ArIlo Oaeriner ._ Max Preisig _ AugUt*' Kn8s- Aos que se esquivarem ao !'fgisio oupíes!arem informações
ta _. Arthur Ff!.1deis� � Vva, H.Hemmer _ A. F. Renel' _

falsas serão impestas muHas variaveís df� Cr$ 200,00 a Cr$
Arnoldo Hemmer - Viconte: Sawzinski, 20.000,00.

Blumen3U, 1· de few'reiro de 1945.
HERNANI PORTO - Agente de Estatística.

1° - Aprovação do Balanço e contas. do
de 1944;

20 - Eleição do Conselho Fiscal;
30 - Assuntos de interesse somaI.

mp!�mllão pe!� far:��ldade ti'aciemd de !,\1edi�ina da
Uni'JE)r:;!lli!,�e !lU Brasil.

1

1

I Prossegue o Registro Industrial
A aflliencia de proprietários ou fesponsEveis por esta

I oelecimeetos jq1uSI!·!a�3 t�l:l)jca de �Hnha, ferrarias, oficio
I flUif de cO!lsel'tot'l, frlIaHlÜirl!iS, serranas de lenha. os foto·
I grafos. as cÜ'8tureÍl'9.t�1 os duceiros, ali; índustri:Hl domesUeas
etc, etc} �xis;entes 'n'':;::;Ü3 mm1lclpin, à Age ,eis. de EstaUs
Hca (prédio da PrefêHur:';' Municipal), P:;['á Ü CUlllç,l'Ím;:mto
do dIsposto no Dt;creio h:i ied,:�nl no cf.OSl, de 3-H-42, que
,reorganiz;)u o regish obrigufóI;iij ,'h" focJül? tJ,3 C/;:[nl!ü;ecimen-
tos ind.ustl'iai�, tem sido c:Hlsirltr,'_�'�; uWm"s dias.

Todos os intel'essados tem ,',i'.lo � te;i�ií\�os. prontamente,
pelos funcionarios daquela I'epRl'tiçl0, que lhns dãn, logo,
minuciüSBmente, com {l qUtfstiouári(" imltfuç�Õ:�s pura seu

exato preenchimento.
t d f' .

Os que ainda não se dirigi;-;m:: à ESTATISTICA, de-
para ü os 08 ms ! vnrão fnzê-lo o quanto antHS. para que, üepoli3 do dia 15
r fi;h:ª'fi�lBp' l?lh Ide março p. vindouro, não Uns sej.'Hu iillpost�s multas Vil"

. � ��i�t-',!Jd'."�,J�lf) tluveis.di_J el'$ 200)00 ti Cr,$ 20000,00, '

l\1B(�jCO por concurso .<10 Serviç'.o Nacional de Doenc"as l\1plltais,
EX-lllteruo da Santa Casa e do fIosnilar Psii!:uát:'ico do Riu

de Janeiro,
.

Ex·médico l1SSistellte :do SillJr;·tório Hio ue
Janeiro da Capital Federal.

CLUHGA MÉDICA - ESPECIALmTA EM DOBNCAS NHRVOSAS.
G(H>iSm..1óRJO - R li A f E L I P E S G H l\-1 I D T

IEd:i11cio Amelia N, to) .

Das 15 ás la horas
f' L O B l'A N-t) p O-'L·I 5;

."�Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ePalmelrasproporcionarãó amanhã ao nosso publico
um prelio verdadeiramente 'emocionante e sensaciona I

esportivo

ri ea l'iI'Ii!
. � !H!

I mo li OI
1

R e ta t Ó r i o . d a D ir e t o r i a ISE.NHORER ACIONISTAS: 'já contrít.ulram para smentsar os üfe,itos do roclonamontc l
" Cumprindo díflP'}síHvUR legais e B8tatutarie.s, . apresen. de Iorçes; (I(iS llHiillOS meses do ano Iíndo. j

to, P.·.,ll.fB: 0.. d.cvldo e.x.nIDe.e., d.'.:::!ibera.çã.0,0 ..
'

B3..lanço Geral,
. C? bala.l.lço não deixa d.!1Vida.G si.!hr·_; g situação dests 'tlConta de Lucros e Perdas, e documentos T\:'tei'enle.s ao sociedade, dispensando comeutartos.

exerctctu de 1914, encerrado ,em ao de dezembro, bem cc-. . P'H� �xaroé e infür�a9ões maís det!l�hp..Jas acham s.e 'I'mo o Parecer do Oonselho Ftscül." I á d\SPO!HCaO dos. srs, actomsras todos os Uficumentüs e 1!-,
� Pl'.:.Od.U�ã...0 diminuiu .e�. v1rtud� d.o taCf�.nàmento �e vros; n� .escrito:riil á Rua Marechal fi:nitmo Potxoto, a/ur., Ienergia eletrlce, que se prorongou, desde o dia 8 de maio nesta moade.,· .

atê o fim do ano. Entretanto foram tomadas as medidas ne I Timbó, 10 1e Fevereiro de {!)45. Icessarias par-a evitar prejnizns futuros, medidas ess':lS que WALTER MUELLER - Dlreto r-Gerente I
BALA NÇO GERAL, encerrado 30 de Dezembro' de 1944� I!ATIVO

.

PASSI'VO
Tel'I'��g�mzado '48.960,20 C8PH�7° ;��rl��bes 1.500.000,00 I,-=:.����';'�E�
EdilicÍ!1s 235.'700,95 Sf'gUfO de trunsporte ?Hllprio ü.272.BO ! I C"

.

d
.

Casas de moradia 47.173,00 Fundo de reserva l('gal 156.520,35 I �ÚnSmmdgr
Maquinismo... 1.f}59.42r),10 fundo de reserva .espeolal 184.061.60 J r" FlB �'. tl.liGnROanalisação de agua e vapor 73.624,70 Fundo pàra devedores .duvrdosos 2;} 000,00 !:Xi)3 mmhslga J ii Y

��:t�!.�fi!�õ;!étrjCf.i lI?:l&jg Fundo' paro;:��1��)ÇãO de casas
100.000,00 i Exista Qualid�d� que fôrRepresa 50.127,00 fundo para novas instalações 30·+'670,00

I
..

Instalação hídraulioa 11.665,50 > Lucros E.U8pe2g0�· 90.000,00 UIAf! r�o é fRiGO�Mõveis e utensílíos 44.355,90 f. Fundo de depreciação conta edíüctcs llO.150,55 _��ij" 1ft:· a

Ferramentas 13.791,40 t Idem - Oasaa de moradia 18.273,00Vecítilos'
.

83.72,7,70 � » - Maquinismo õ90.484,40
Secador em construção 886,00 .» _"'- Canalísação de agua a '\'fl.90r 41.814,30
Casas operarias - em construção 32.693,00 1.910,584,65 » - Instalação elétrica r63.312,80

.Disponivel " - TraDsmissões 16.441,00Caixa'
.

71.223.60 � - Represa :.20389,00CIG. - Bancos> contas à disposição 742.876.10 814.099,70 « - Instalações hidraullea 2.365,5ClRaà1izavel á Curta e ii Longo Prazo » - Moveis e Utensííios 31.657,90Mate.rüüs auxiliares 45,094,50 l> - Ferramentas 12.128,90MatérIa prima. 138.780,00 'tT' '1 o 1
� 70 ... 30� 6-1 80» � velCU OiS ,,7.21. o U.',

_Matérifl secundária 161.805,80 E.xiyivel i:\ curto e longo prazo
-----. .

�9�:á'.��:s\>����\!ío.�:9i:(t�Ç;�:I#§.�§��j!'''''':
Acondicionamento 7.547,80 CIC Credores

.

200.171,75Divcrs(is materiais' 40.956,40 Titulos a pagar 1.603,90Papelão, em estoque 89.465,00 Dividendo 300000.00
THc.!ósa receber

. 567.439,30' Bonírtcação e percentagem 103.292;00Titulas comprados �·2' quotas da Mútua OratiHcrtção aos empregados 49.'75600
Catarínense de Seguros - Blumenau 2.000,00 Contas de Compellsação .."".....",.�c=�

Bonus de Guerra 69.959,00 Caução da diretoria
Dspõsíto de garantia 43883,00
CIG .: == Devedores '

68.880,30
. Contas dá Compensac.ãD --

.í�çõe:s em caucão

. Atende todos os serviços de

11 Rádios receptores
Serviças RilPid!lS e Garantidos

I TilLEFONB 13S5
j Raa '1 de Setembro. 13

I ..., ....__·M.__.·"... '.�......._.�._ .....�-

. I �rl'a�car e .de�trllir gra ..

Total C!$=<� 444.745To j' �atas ... e �ontntbUdlr pall'�.o"""�
I aesaparecnnen o a ma aria

"I'Imbó, 30 de dezembro de 1944,
. I em Blumenau.

OTTO'.HENNINGS - Dlrstor-Presídeuta ARNOLDO MUELLER Ouar�j8 Livros. dl;)1. reg. nal
-----------

WALTER MUELLER - DtretorGerente D.E.C. seb. n. 36059
'.

.

. I
.

. Parecer do' C.onselho fiscal IO Conselno Fiscal da S.A. Fabiica de P3pelão Timbó balanço 13 contas da Diretoria, em vlrtude d u terem encon !desimcumbíndo se de .sua missão, prescrita no artigo. 127, trado iudo Vil maís perfeita, ordem. !
I n e IH do decreto léi No. 2627, de 26 9�t940, e tendo exami Timbó, 7 de feveniro de 1945. !

. �ad.l) todos 08 documentes em quetitão,
.

recomendam. á PAUi.O SClilNDLER - RICIiARD PAUL JUNiOR I:.

As�erobeia Geral' Ordinaria a aprovação do inven!,ar�!), . A. SCHMALZ
i

"'_�,,:' ',. .

r"
' .. "

." 'c'

'4;aa&4WShMilêUI
����_!m_Ki!il_fJ�DM.��{,!j:���;Ntt&k��� r.

:.0. s.e.U ��:t�J�i;�:�IO está falhando? !:�i
. .' 12\narelhos de f�ad�o clil'.. .�Í).<l,i·�:ZD��I�BL"6��ofiCina ..

.

....

da R C A Vitor I
.' .. ' ". . de lodos os lipos e tamanhos na

'. "
..

'

. e sarA prontamente atendidQ
Casa do Americano S. A.Eqllil?�1rwnt(j 'iiwde1'1w de altap'i'ecü;,'{io, técnico Merúado de Autúmó\'eis..

':for11iado e diplomado em. SãO Patdo
Rua 15 n' 4.87túiltriedt:l Rio f3,ranc::o, 10

e

1.235.811,10
25.000.00

Total Cf.í���1
Tímbó, 30 de

Total 0$

dezembro de i944.
ARNOLDO tV'iUELLER - Guarda-Livros, difil. reg. na

,

D.E.C. sob. a. 36.059
OTTO HENN1NGS Dlrctor-Presldente
·WALTER MUELLER ..:.... DJretoiGefl3nte

Perdas, em 30 de "Dezernbro de 1944.
CREDITO

2.407.062,50
37.683,10

Demonstracâo da Conta Lucros e.

�.

DÉBITO
De.apesas de Fabrico çãe
OrdelHlc! 1.::-. �, bonorarlos
Mão de·Obra.
Contribuiçâ·o·,ao ·l.L\.P.:I,�, L ..B.i�.

__

e ·SENA_!
Despesae gerais
Despesas do escntorío
Despesas do caminhão
Viagem e propaganda
Seguro c/fogo e acidente
Impcstns
Coucertos
Frete e segure
Comissões
Juros e descontos
Depreciações
Boniüeaçãc, percentagem e gnWUcaçã.o
Fundo de reserva legal
fundo de reserva. especial
Fundo para novas Instalaçõ es

Dlvídendo

6278G7,20 Produtos
102 175,00 Rendas diversas
270.512,70.
i 1:876,50
. 5.138,80
7.815,60
47.550,20
1.869,80
29;466,40
136.176,60
13.719,80
138.920,50
126.985,60.
13552,10
}·16.000,90
153.048;00
38,256,40
121.513,90
152310,00
300. cenoo

Cr$2.44�1.745]õTotal

.

Ia_II....
rI.;·, � ; ,,, • t· ,,,,,.

Oficina RADIO fUNKE
=-----------------------,
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a in erir V.8 ·e o
s guid

e que faz pensar na situação
verdadeiramente aUntiva em que
vive certa gente, tal a brutalida
de de que se reveste,
Segundo informa' um jornal ca

,,-�--�---_""--' doca, a infeliz senhora, de nome

Araci Stlva, residente na men-,
clonada localidade, faleceu numa

mesa do 'Hospital Rocha Faria,
o mesmo acontecendo C0111, o fi-de- BIUiJ�e .. eu

"s ,-- .' .. ',',"
,
'- d"'"

'

rfioüiETOCiãil!
, ,uspenS8/,8 expor çao e gem �� , ���

neras de· eira necessidade Fe�li�:a��l���os
Rio,9 (C.B.) ,---. o coordená- 1

em vista a necessidade de assegu A sra. D. Maria Gomes, es�

dor da Mhbil/ÍlZação Economíca, rar o abastecimento do mercado posa do sr. Albino Gomes, de
ii

coronel Anapto Gomes, ém oH· interno. Estabelece ainda o co- Itajaí,
cio dirigido ao diretor da Car. ordenador da MobiJirzação Eco. - A sra. D. Elvira Hauer, es

teíra de Exportação 'e Importa- nomíca, no refendo oficio, que! posa d? sr. Paulo Hauer, da A Mútua C@larimmse fite Se!!�mYs Gen�i$ tem o pra-
ção do, Banco d� 'Brasil, acaba os produtos de gado vacum, I mesma cidade, zer de convidar, por meio desta, os eeus clientes e {Uni-
de suspender, por seis rneses, a tais como carne bovina con-g,e-' *-**. qos para um encontro, no dia 10 do corrente (sabado),
partir desta data, a exportação IaG,'a ou, rrigorific,ada, c.,.h,arque" Nasc' trnen, tos t 1 � 1'"' h u «

.

d "1' í en re as b e i oras, no ecuncio te sua Sele em cons-
de a.rroz e feijão de quaísquer carne em oonServa e farinha de '. ,- " .,

' .

tipo, banha, far:ilnha de mandío- carne.. continuam vedados á ex- Soma Mama e o nome da lin.. trução, em. 'i'egosljo d instalação da cumieira do tnen-

ca, milho,oebola e batata ingle.. porta�ão de' acordo COm porta.
t, da me_nina: q.ue, día 5 do" an�an�, cionado prédio.

sa. A medida fot tomada tendo rias ant'eriores.' . . t'e, vem .ennqueceT o V,-,.l1tuIOso ,

�� ..,�-� -:_.'tf."�."'.';f'�.+�� ..'�m:o"��,����4Q::��� lar do dístíntn casar Luiz-Grete t
,

. B. Medeiros.
***

...

!

Falecimento

brig
quencias. O fato ocurrido no lu..

I

gar denominado Pau Ferro, Cam
PQ Grande, em qU2 uma mãe,

alem de envel1!enar�.se, obrigou
seus quatro, filhos a ingerir o

corrosivo fatal, é uma dessas

tragédias nascidas do desespero

Ha mais sofrimento e miSérias
neste velho planeta do que mui.
ta gente julga. Por vezes, o dles..;

espero. de que se .vêm possuída
certas péssoasé tão grande que
as leva" a, cometer" 'verdadeiros

.

de runargas CQ;l1se4

,

9lunUH�aQjt 10 de

Banco Popular e Agricola do Vale de Itajai
Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cis. com aviso de 30 dias

• ' OI "'1 60 (lias
Idem fd �:li Q" dias
Idem idem 18Ü dias

C/Cis. Prazo Fíxo 6 mêses
Idem lOGro 12 B

2 O/O
5 O/o
4 0/0
5 O/O

fi !i2 O/O
6 O/O

1 5i2 O/O
6 010

T

Iri
Vendas de usinas de beneficiar

algodão
Rio; ,_.. A Ag'encia Especial de Alvares Machado e S. Jo'ão

'de D/eÍesa :Econom[ca abriu con� da Boa Vista, no Estado- de São,
corre.ncla' p:i1blica para a vend3.J Paulo, de .propliedacle da firma
de usinas de beneficiam:e,nto de xE.a'scot Ltda)) em liquidaç?o, com:
algodão, instaladas nas cidades! s·ede na Capital daquele Estado.'

AGRADECI ENTO
.,' A família Maas, ain?3 sob o peso do plofundo golpe
que recebeu com o faleCimento de

Wilhelm Maas
ocorrido 'dia 1° dêste mês, em Rio do Testo, servé'se des
te meio para agradecér aos s�us bons visinhos qUê assis
tiram o

.

extinto durante sua enfermidade, aqueles que
enviaram corôas·e flores e externaram seus sentimentos
por meio da felegramam e fonogramas, bem como a to
dos que acompanharam o féretro até o cemitério. Agrade
ce, especialmente, ao sr. Ehlert pelas consoladoras pala'
vras proferidas;

.

A todos, pois, os nossos agmdedmentoE.
FAMIUA MAAS

Rio do Testo, 9 de março de 1945.

Com a Idade de 48 anos de

idade, faleceu dia 1° do andante
em Rio do Testo, onde residia,
o sr. Wilhelm Maas, pessoa mus-,
to benquista naquela vila .

DR. AffONSO BILSINI
Diplom. pela Faculdade
Nacional de -.Medicina da
Universidadf.. do B1'asil
Medico EspeCialista em
Doenças das Crianças

e, da Pêle

�.
,

lei ee

Cursos especialrLzadoll 50"

. bre AHmentação das Cria0

oinhas, Puericultura, Híl.gie.
ne Infantil, Clinica Médica
[nfantil, Tuberculose Infao..

til e Doenças da Péle das

Crianças.
l'ehafa: 1101 e 1099

E' .c :4 r;� ,MJ iA S';
INfLAMAÇÓES,
COCEIRAS1
F R I E 1 R A 5

'1:ESPINHAS, ETC.
� �.

lho mais velho, de nome Magno, extremo gesto resida' na miséria '

com 12 anos de idade. em que vivia a
-

família u111m,14
Dos outros três filhos, ainda mente. O fato 00m'0 é de se pre-

Segundo o referido jornal, ape- ver" chocou pmfundument'e a

nas um', a menina Giu:1, ingeriu população do lunar.
tambem o veneno, obrigada por Contudo, não l�"a: nada de sur

sua mãe. Acudida em tempo, pc- preendcnte :h;�ssa tragédia. No

rem, Gína poude salvar-se, não tadamente nos dias difíceis mui

Inspirando cuidados seu estado. que vivemos, nos quais DS po�
Os outros dois meninos negaram- bres já não sabem mais onde ar..

se terminantemente a obedecer ranja!' meios para lO sustento.
a sinistra' ordem de sua proge- E' o triste caso dessa mãe. En ....

nítora, nada lhes acontecendo. ire o dilema de matar os filhos
Presume..se que o motivo que ou ve.Ios 111or11er de fome IBSCO"

levou a trasl.aucada mãe a .esse I lheu () que lhe pareoeu melhor,

Loção
EIZEL

'Prado do Rio, La Menor
e Rapscdía

tmc{m��a"se a veiâda aas
t��Il1��ci�s e Dnayarias.

I,

Blumenau, 8 de Março ele 194ó.

A DIRETORI.é\.

r
!!!l!

airll � erI t.,

E 'S·N�l��, .. pu
America x Palmeiras, num duelo de

autenticas gigantes!� -

Conforme vem sendo fartamente divulgado, o estadia da
Alameda Rio Brànco será palco na tarde de amanhá, do sensa·

cioi1<11 e empolgaDte prelio intermunicipal entre AmerÍDa e P'J.I"
meiras, dois renomados esquadrões do nosso Estado.

Essa peleja, que colocará frente á frenk duas equipes infe'
gradas de reais valores do pebol de Santa Catarina, está fadada

I a invulgar brilhantismo.

. �speramos, �ois, mais 24 hor�s,. L ier�mQs �i1sejo de
. aSsIstir esse grandioso duelo, entre GOlS atíÍen�lcos gIgantes: A·
medca e Palme.iras.

Uma "'seria melhor de três" entre
Guarani e Palmeiras

. Fomo_s inf?rmaclo I que � dís� I ,�e.rie melhQl' d'e, trê:', IcntI'C; o u!
tmta dJl�tona do Guaram esta vl�negro e o Palll1elt'as, pela dlS

cogitando da realização de lIlnu puta de uma linda Taça.
.

Tiurra em S·lumenau
Está desde ontem em BlÜlll'ê·. e Palmeiras. Falando á nossa!

naU, vindo de Lages, onde joga reportagicm, Tiul"l'a nos declurou
va na Aliado F. C., o GO� estar 'em entendimentos com O'

nhecido ;;craelo Tiurru, :ex-d:�fcn- Palmeiras, sendo possivel que
sOl' dos clubes locais, Aímpréi! venha assinar ãnscri�:ão.

Na proxima semana.
,

,--""" I
missão 'Tecnica da LBD I para

Na proxima sema.nél, po.ssiv-=l- elaborar a tabela do campeonato
mente d'2v.erá reunir.,se a Co- que se avizinha.

i

®��.-$+��,.··�t>:�<l>".�V�'\l>i'++® e 0�,<$.+.<!í�_�'iIi+<!>_�."",��<i?�-W:�1p�_�<fa
� �

I Instituto lvlédico Dr. CARVALIIO �
liIt � ""J;<"'3ltT 7Zt--mmn�"'::=::gM�."9 mG2!'i!"'M!I!I\""rsH"Ir5E'S_-��;_"Z!I.�

I - DiagmSsticos Clinicos - �
� �

�,,� Metabolismo büsal - Eletrocardiogl'afia Labora· �i
� tório df3 AnjÍÍses (sg:ugue-iézes-urina, etc.) '�

I Clínica especiaHzad1l de Serghoms �

! I,'� (Perturbações menslru&is, e.leriJidade, .!furações .6. �
I xuais, ÍnCÕrrW(hl§ da adolf' cênciB e da idude critica.:i
� i!lI!amfH;õfs ;;'-61ütais, etc,) �

• • '"
�!f1�,' ;;, ,.,.. D 3 =i • �""� �,�.'

e nail.meua l:il;O Illram:o. .

- ':humemilJ - Te!eione.... ii:;;vi:ll (;>J
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