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.. de Stettín, Por outro lado, outras

.

dístánté 12 i:n:i1has de Dantzíg. norte de Dantzlg, Entrementes Iau, Frankfurt e Kuestrín, estão'
" "LQl1dres� JO (A. P.) - As .hOO� notícias assinalam que o exer- Uma éoluOd, do 'Segundo Exer uma írradração da TranSOC21ln; estabelecidas num padrão de

pas :s'civiétlÍ!cas de tanques, segun .deíesas que serão usadas parai
do se, informa, estão lutando nas cito da segunda frente da Rus- cito está marchando sobre a baseí diz que a resístencia oferecida ás batalhas de Stetnn, Dantzigi
ruas .de Altda, nas Imedíações sía Branca 'iiuvest1u até o po:rto naval de- Gd:�ll!Ía, 13 milhas .ao pela guamiçãa nazista �2m Bres.;, e sobr8tudo B;erllll1.
------------�--��--�--� �Y_--�--
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I
Infrutileros �onlra·ataques japone$es em,

lo-lima
8s fuzileiros navais ianques continuam avancando no interior da mia!> apesar da

,

forte resísteaeía contraria
; Guan, 10 (A. P.) - o Coman-,
do, do. Almirante Nímítz informa
que os Iuzíleiros navais em!.
ação .em IWIQ';Jtma repelírarn

, grandes ataques desfechados pe�:
los japoneses e prosseguindo

enr seu avanço obtiveram con

síderaveís ganhos de terreno,
gundo beletím de hoje - avan

çou até' as praias setentrkmaís
da ilha de Iwo�}:j,ma, na "sexta
feira e cont111\1araln a ampliar
suas posições. Os contra.ataques
japoneses foram anulados P'Oli
pesado íogo de morteíros, Iícan..,

do 560 inim,ígos caidos no ter-.

reno.

Guan, 10 (A. P.) - A Ouarta
Divisão de Fuzileiros Navais nor
t'e"\.amerkanos ,,__, informa o se-

NA

CASA IDE.4t
Na pasta da Justiça

Rio, 10 (A. P.) - Realíeou-se

hoje no Palacío Monroe a prt
meíra reunião da Comissão de
Estudos regüladâra dos estatu
tos, sob a presídencía do atual
M:1nistro da Justiça.

Grande liqUidação de Saldos

Os aliados ás margens do Reno
Londres, :3 (BNS) - I(OS exer- trias. Todo alemão sabe que,

cítos aliados alcançaram o Reno. uma vez perdida a Renanía, e
Do . Neuss, onde, outrora, uma inevitável a derrota total. Os
guarnição romana manteve v.j� alemãos 'estão ainda combatendo
gílencía contra 'Os barbares do' -obstí-iadamente. Mais uma outra
norte da Alemanha, vêm-se, agó vez, os seus exercíios 'escaparam,
ra, as ruínas fumegantes de Dus- quando a fuga parecia iniP'Ossi�
seldorf', cidade que é a porta 'd;\ vel, Tiveram, uma vez majs apa...

,

entrada para o Ruhr» - escreve, rentemente, sucesso eu!' desven
em editorial, o «News Chront- olhar algumas de suas melho,
cla-», desta, capital. Esse é uIlli res tropas. Mas; de agora pai'
dos grandes momentos dranrá- diante, eles combaterão com re�

tícos de guerra'. O magestoso, o , cursos que se exhaurem contra a

adorada . Reno é -O orgulho da: força aliada já em manifesta su

Alemanha. E' eLe sua maior ar- periorítlade. A guerra, no ocí
teria natural, - o repositório dente, atingiu, assim, sua fase,
de sua história e de sua cultura, culminante», conclue o
a base de suas principais induso: ((News Chroniclie:\

Egual ou melhor que
similar extrangeíro
fabr. C. ANTWEILER

Rua 7 de Seetmbro, 100. - ex. 56
BLUMENAU

Haviam se perdido Das
, selvas

Melbourne, 10 (A. P.) - Now
tíoía-se que loi recentemente
salvo um pequeno grupo de sol.

dados, cantando-s3 entre eles

alguf1s holandeses, que se ha

viam perdido na iungle.
Esses bravos mimares e d�

-

vis pEmnaneceram durante todo
'esse tempo na t�rriv'el jungle
daquela concessão, sob -o sol
chuva 'e sem qualquer abrigo.
Dispunham, 'entreta'nto, ele ri')U�,

pas e 'equipamentos qUoê ha:V\i'aIl1'
retirado de clepós;Íitüs Ínimigos.

o MESMO ERRO
r--"

...

', --.......-.::..=:: i f mes federativos, !O meio pera
Os l'eitoresf lembrar..se-ão cer� qual se ent-end,cu que _

os Esta:.,
tamente, do artiglQ'} que sob [l elos pQclíam ter uma representa
I!1esm,l epigraf.e e neste loc�l, çã,o p.;rfeita e completa. Na ,Ca�
«Jarbasi> Pllblicou no numero do mara dos Deputados eles nãó a

dia 6 do cO'l'pente. te111, iporque a Camara dos D,e-J

Não é ao 1110SS0 m-olde, e já ,�utados pepr:esêl1ta !() PO\!:O, 'e,

o �acerituamos, crlt.ilCal' .ou esti:o� não, assim como., ,o "Pr'esik!'ent'e
lar ;as produções alheias. Mas, da Republica. A T.{!presenfaçài'); (O
casos ha, 'em que o pensador, grifo é lliOS,8,o) popular nos E8;",
mais s,er'eno, desüe das esferas ta(/98 é desigual, p.arqll:3 at-endé
em: que mil,i;ta, para escor'lraçar

a.9, .nlllneIlo. No (lk2Mto oonstitu'"!

aquel,es que, consciente OlU ,1.11� danaI braSl1leiro u qualidadie le"j

conscient,ement'ê, delap;iidam I() gislattva não é uma.t: filigrana"
p;atrintonío que defend'ê. nem tão pouco l�m arlÍIiicio pura.,

ment>e !empir�co. E' uma r:�sul",
Não sabe o ilustre articulista, tante d,e principio de qu� a Cai ,O'.Dcrdto s U'a pas'ta d'!lS,que possuíamos dois ra'Int0s de Te mal'a dos Deputados representa ti ti u

presel1tação, a Camara dos D2-, a <ndção,.o P:o,vO', e 0. ;S'e,nado r::..j

I Relações Exteriores
putados e o Senado? Nãp sabe I preQenta üs Estados.;'. O (A P O
ele que a Cantara dos D-êpl(ta� '. Rio, 1 ..) - , Preshltt:!lte

dos repre.g,entava fi, wberania do O'ra, o nosso. arti?ulista re�.1 da R,epubli.ca ass'inou na pastu
conhac.c. (01110 "S""11"'1"J "0' � das R,nl<vã-es Ext1"ri.or�s d"'e(·."!�tos

povo, e o Senado a autonomia '. 'v'� , ';;:; ,,'� ; ... " ,a" r{.,� .. , c.. - 1_

. amO1" do.lnocru't';'CtO n ;"'c..., "nn>�':>ando Helio dê Moura parad;os Estadps'? Senão, deixemos ,=,' - '_ . "' ,'J ;:;:v,\I'�rn'J v.u�_

.,
.

C
'. . do povo pelo povo. lsto só dir,i:gi.r o Consulado Gêflll do

que .Blerriardino (k� .

ampo-s . D
.,

I I
", �

,B'rusil 'em Lisboa:. nom:�ando {l,
eoill'.irlp:e. Eis as palavras que IJ mente e passIve p� a repres�n.

grà;rid.e. coilstituc:ojn.aLista· ptof.�, ta<;ão- proporcional na Cam:a!l'a consul dRíI�'2iro C1'outo, parJ ZlU ...

. ,
.....,.. . aTos D'''I)·U·tnf'''S qu'''' r-'lp'f"s"'nt" n'que; "e;wmumü os cansu '::!s

.

rlU/.: fta'� 'Con.st:iltU�flit-e de [891 :." ..... .'

' ...
'.,
ctuv,

"
.'� 'i.-. ';:' 'v <c ' �.

�<o;:u,'.',h1,�·t.oc.. ·.,.I..n.;e::iO.' pelo ,qual se P,o",.. o p0Vc0, .a. naçã,G. Se u Sr, la.r", Adriano ele Souza -e João PÜltO
� b f� ! ih d Est d d da Silva l).ara Pa,r:i's ;;; o' collsuf

de. raze�_üom que os Estados r,�a..; ( ,as ?:. ii O" e ,um 'a Ü'o. 'c"',
lízeni:

.

seus direitos cl(1m igual,
. mograhcamenu:,. fraco,

..

que. Q<es� �r;an��._d.e Tdfé para At.;�nas.

dade1 é d,ar.:lh.es uma l"-epr-Bsen� Cfl_llSe, o Seu?-d? gara.nt::! ! Igual.. No bm� e no 1<11'
tação ig'-\;.ll, e ÍCl'. S'enado, assim. ,dade dos. dll'eljlQS dos t:sta,dps. K N O T
çOW,po,st-o 10i, 'ê!n J9doS os regi HERDET _ GEGRG I não deve faltar

IUJOMOVEIS ?
DISQUE FONE

1300
6 limousines de aluguel
Rodolfo Kraemer

Com as Forças Brítanlcas ao Sul de Caumont - Um
comboio de tanks Sherman dirige-se para as posiçõee de
combate. British News Servioe

UosqllIlIl-"01 absolutamente inofensiva para
1"-1. u I. pele. Eficiente proteção contra

We"zel PICA.DAS DE MOSQUrros fi

I outros insetos.

o

'Cientistas russos descobrem um
DOVO magnete fluluante

Washington, íevereíro -

(SIR.)1 dernla de Gi1endas. 'da U. R. S.S.,
- Uma nova descoberta qll'� disse: '

ajudará [i determinar as pro-. «Ouando uma barra de ferro
príedades de certos metais, tais e níquel magnetizada, de um

como o estanho -e o alumíníove centímetro de compnímento, f-pl'
que poderá esclarecer mais SIJ- lançada sobre um prato de clru�TIi
bre a origem do lmllvêl'sO ':� da bo, O qual havia sido esfriado a

estrutura do átomo, foi anun- 2m) graus oenfigrados 'àbaixo de
clada recentemente por cíentís-, zero, ela se precípsta e perma..
tas russos. Urna nova propríe-l nece suspensa no espaço. Ouan
dade do magnete habilita.Oi a do a temperatura do prato su ....

flutuar no ar. bír a um mínimo de 266 gráus,
Descrevendo o fenomena, o I a barra novamente S2 estabe.,

Dr. Arkadiev, membro ela Aca, lecera na superfícíe do prato»

C ru ze i ro Prefiram 8 Farinha Fabricada
pelo MOHiHO JOINVILlE

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

Refugiou-se na delegação
·britanica

Londres, 10 (A. P.) - Os dr ..
culos ofioiais britankos éonfir_1
mara.m hoje que {) Gal. Nilwla.
Ladescu, tx�comissari{J' rumeno,
refugiouuse no ,edifkio da Lega
ção 'Britatüca ;enl Bruxelas, di�
zendo qu� considerava sua vida
eHl peiigO em face da ação po- I

litica dos seus adversariÜ's, Ateu Idendo ao pedido, ti legação COJ1�

üedeu auxilio. Foram notificad,os,
a respeito os membros nO<l'ú,e�í
americanos e a Gom�ssão de
Controle d'e Nrelltralidade,' assim
como o Governo desses dois
países.

No bar :e no.' lar
KNOT

não de\"� faltar

As BpInbas el'e 12.000 libras {'JIlpr,,:gadas Pela RAF, '

.. i
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Amarica e Palmeiras proporcionarão HOJE ao

verdadeiramente emocionante
nosso nublico

e '.
- !

e sensaclona I
esportivo

Dr� A .. SANTAELLA
Diplcmada pela Faeuidõde Nacitmal. de Medicina da

Universidiute do Brasil

l\iédi(�o por concurso do Serviço Nacional de Doenças Mentais, I
Ex-Interno da Santa Casa e do Hospital Psíguàtríco do Rio !

de Janeiro,' Ex-médico assistente do Sanatório Rio de

I'Janeiro da Capital Federal.
C1H�JGA itlÉDlCA - i:iSPEctílLlSTA EM DOENeAS NERVOSAS.

COiiSULTÓmO • n li A F E L I P E S C li M I n T
(Edifício Amélia Neto) IDas 15 ás l� heras l-�--

�,.__;..�H I A � O p. OL !.!.,_.:--�sJ!&<-� lAgência 1V1unicipal de Estatística
�������������.�"�l2l� l-. De iilif8resse iE�ra i�dls os Illdusirials

U L. ICI.DA···.D E.. .

A Agência de E tatlstíca de BlUI1HHHH! esta el'etU'lUdo,
I I durante o mês em curso, para cumprimento do disposto

no Decreto-lei federal U' 4 08!, de 3/HJ42, o Ievenramento
de todos 08 estabelecimentos Iudustríaís- existentes neste
município.

Incluem se LO referido levantamento, alem das que
funcionam no distrito da sede municipal, as tndustias es
tabelecidas nos distritos de Itoupava e Rio do Testo.

Todos os proprletarics ou respcnsavels 'P0i' estabele
cimentos industriais abrangldos pelo registo em apreço
(padarias, funilarias, a1fai8íarl�F!, oficinas, de consertos,
etc. ete.r, devem, segundo editai publícado, dirigir.se no

I decurso deste rnez, aquele repartição estatlstlca, sita a rua

ií!i�m�E'm�fi��m�_�gaRmBl!5m����_� 15 de Novembro (Ediãcio da Prefeitura), no horar lo com

li
- =n - fM ! preendído entre 9 a, i2 horas e 14 a 17 haras, afim de.

I .1
=-==-=���"

"

.. ':..=�,=e�-=--=:;:;:,;.,.��_
!
ali, receber, gratuitamente, fDrmulariüs necessertes ao re-

""F'--.......---�----.! ! IP!ER{�GY VERISSIMO II I ������:i:e���O esclar�.cimentofl a respeito do respectivo

I nesp�chantedafiecehedill'iiidDmstrÍtl:.I.FednralHl1.EiilFtizen!Ía) �j I O menctoaado registo é oDl';gatorio e estarãcsujeítoa
i Ezcritcrio:,'I'HãVBSA no OJJVmOR N' 21 - lo anda!' _ lHO ,a muitas, variava!B entre 01'$ 200)00 Ij Cr$ 20.000,00, qua n-

(viJ'" l!l'lntilin� 'fDi!'!I-O �
� ! tos fi e.. le s.� esquivar L.;�.m ou, prestarem info.rm. scões falsas.

fi,' ti
..

mú.n.· .•ti.!!jtf ..... n
..
uUn

. I '11 Encarrega-se com Eficinncia e Rapidez de! I., 1.-+-."",,*-+--·+-+-*-<>-* v *-'�.'-.,"",��-.-.":_+-�-<II>--I;>
r f

Titulos declaratorios - .Naturaliaaçães -' Retítícaeão de .

.

tllsta Qua Idade Jue fôr .11 I '���\��:g: = ����fJ�� �� ��:�3�ci� ---Se:Vi�6�t��nt'of�:e�� �I [Prefeitura J\:ll�.�ici!lai de Blsmenau
M
-.

fRIGS;'l;
I Mínisteríos -'- Regtstro de Diplomas - Pl'�cnratorios _:_ 1'.1, f\ V ! 5 O

�
§(! n!ll"! fl

.

ih': 11 I Serviços na Policia - Permanencía de Estml1O'eiro; _ Ro- I i D

• Ihl ,um ü li'U
r

\ gístros de firmas comerciais e industriais no D.C.I. - Re- II I. De ordem do sr. Prefeito, levo aO ccuheeimento a quem
glstro Civil - Hetificacões de nome e fíllacão - �. ,. t I' I .• ,I �

Certidões para embal'([Ue.· I�
1 ln �ressar, que para menor regtnarmaue uOS serviços da Díre-

m fle!1�s!E'íJ !!6 Crim:l!u'es - ServiçOS no .D IPI"
tona da Fazenda Municipal, fica estipulado o praso até o dia

�
.

ReC5bimeL!ío de !!müaa 110 i.1. da fazenda.'
,

.' l 15 de cada mez1., impreterivelmente, para a apresentação de todas
W IR as .contas do mez anterior .

..�.. (=".!,l,.,.:,:.. �.:.�.'�.•. �.-p'.�.�·.I.�·;--,···�.i�.:�..�-.:-.�;-m:7..
�.íf'!<.•-••,-;IK--·�"�L.. ;a-�,R.�....ll. �..�:::!���:!�:!!�:::��:':�:::;=.d:�:::�:;:��

J} �.il��h� Ut. IlhHl \111M I:Uift] :Dul
.

�,J ;., i Ex.nortadol�a ,iH lVTQrl�.nip�8 Q A �
'�.'� ,,� .. 50_=""'''''''' .0......__

....i. � 'r .
- ""'''-' l�,',I:,!'!dVl ... W U. 8.. �

.

� � � -á.fi�!lá' 111MUl «"'''''t;,.... _�'
' & 'l,;íi} ':1

J. Aceitam novos pf;didos; na ['sfofaria l:l v.l�>I'�.i� ��riHnllgf:.�h'il..��ftIte 61>0: �

f e reforrn.n» Hid\'t\li-' e,,:,tof,ul08 l:i Madeiras de construção em ge- ®
� S'

. ,I ;
.

.:,..... ral, Forros. SO"!lllhos, Molduras .;.':L· erviço rapid(j e perf�l�jjo I i
>

ek. �
I 'r • �

·1" P,'Hl � 'n'�daB ! ,I_:.z', tI j$- :: "'�p li'" ;:"., G.< q. �l �:
• uu th U \-ti .I! I � .il. ei:l.*SliOif1l.e �uu 41 1\"

'iii l;ol � II! Illl Ú IC: �;,,!! .R' IH! 6;l=. ,�-. ri t:,. �
• � IQI "" � lI�a r.:;; !I.� fíi'Il V .. .;:nllr.. lli� 'l«aÓili!l.rU'·�1'i! €)

� tll··� .. � .,.•.•� 't,..,�� "� IX � <iI.;.!i! .... � ../Ii � .. ii>J';"'�'''. ·0./.....
· .... ..: ... A ...

·

.......
·

... "" ...
·

...
· ·

A. ... "' .., ... r.ot"'�,>. .. éi"';l>."·,,;<;·"'·"'· .. "'·..• ;';"'.ACA A" --

�. . ;:.. .W.:J!. -':"1': ,.."""Y�,.._T.:.<_'r. ,...Y.:L'L _""_....L.,...,..
.
..:.v � ,., "'.. '." '" .' '......."'..v ........ "'..","'.....,..:t,., <>liW

Foto AmAOOR (G§ Scholz)
Recomenda-se pejo
Esmerado Serviço

Precisa.se .com urgeneía
uma empregada para. costnha
e arrumaeão

..

em casa de C!l-
sal sem mho·�.

'. '.
.

QueIram apresentá!' oe so-l
mente que tem pratica e re-

I

terencías. Paga S6 bem.
Intórmações a Uua São

Paulo. N. 286 .. fundos.

;.";......,�..�:+.';.._,�-:+:-�=-.�-.--�-.

----�----�---------�

Rua 15 de Novembro, 596

de propaganda e uegódos
1 . Pesquisas de opinião pública' ! Faça. HOJE mesmo. seu pedido
2 . Inquéritos de mercado;

,

de ASSINATURA. pagando pelo
3 . InfOl'lna�,õfls e comentarias. HeemblilBo Postal ao receber

:����i;:(à�S���úci1����se e

I· IIllr�:op..rjme:.$irOc!}l,;::��:.�,�. iS4 . Seções de: Imprensa, Radio, ;- iiy li óllõiI! IilIU �lilliuu
Negócio emercado de livros.

SUCURSAL DE SÃO PAULO - Rua Libero Badaro, 488 - 7° andar
MATlUZ: - Presidente Wilson. 2981 - Apl,1íllt - ex. Postal 3748

No
. bar e no lar
KNOT

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



ú'slrias Salto Grau e ·S. II IA,;() �u��ad·Relatório da Diretoria . , Demonstração de "Lucros e Perdas" f\i smo vis
-

Ivi O�enhoreqAciO!nli5tas:
.

ativo re-al de Cr$.3.1$}5.916}.OO, em 31 de Dezembro de 1944
. I

R lI.d. .

iii.A DivetürLá desta Sociedade, contra um paSSi1.iO/.tarilh:en.l1,cal _ .• .. O ·ar b ", tO. 1. O·pl nmen.m..eide cOl)fornl'idade com as pres� .
de c-s 1.155.004,60:

.

I
\II

criçõ'es lêgaitS submete fi .vossa No balanço acima jefenído, as Despesas DIversas Lú64.897,9\.)· .

apr?daç�o .() relatórtc., balanço partíoípações desta ..' Socied..ade Seguros Díversos 3�.432,6ü as�� �!l%;��q��t�es������e:me oVi�::;::fs��
.a deniáís documentbs 'referentes acbanr.se-regístradàs ..

sob (J títu- Impostos Dlversos 610Sf\Ói} l.i57.411,IOj1l!i!WID
a energia, arr�ina1!lasaúde e de-... lLIo '" UU!" _.l' - -

I _ =-=_'.•==?-.=
_. bllítarn () coraçao, Em iJ mmutQs,· Menda.o,- ao.-,e:i<etcictio' encerrado em 31 1-.0 Ações.e •.Tírules AliJe.los, qlL� Oepreobçãüde Veículo:! e semovenres 8.bot,20 nova tõnn

..

uI�. D?édicll, c0'!l�ça ti oírcnlar
.

.. . ...
.

.

..

_

d ·E· I:'
-

.

D
..

0._ . 4') 723"'- no sangu!'. uom�àndo rapidamente os ata-âé Dezembro de 1944. rB.presentalll. açOHS a· mJm�S!.l. Fundo de eprec18ço<.!s ". ! lO!' qnes, Desde. o. prtmeíro dia começa a desa-
'·C·

..
,

�
.

." d dI· T
...

J
..

.c, ··S A •

F' d ri R· � 'V"'" I' 8 �::;n úr parecer a difIculdade em respirar e yoltaonrorme se venlliica a . ·e... (e >erras· 'efiS·_n . .t'i., cUJa nn.o lJe 8�er .... \'g:i .j� -. J
o sono reparador. Tudo o que se faz ne-

monstração 'de Lucros e Perdas, situação pode ser consíderada Fundo para Devedores Duvidosos 10.000,00 ��5S���iç�esto�lll;ic�rfa����fet��e!f:;nf!���O JUCN)l verííêcadc fui distribui- ótima, i fundo para socorros 5.000,00 da asma 011 bronquite. A açfi(). é muito. .

..

E ·t· .

h
. . ..

tas . O t'r' '" -. . ra n .. ' ,. '.- ." In: 15000 O" rupídll mesmo que se trate de casos reuel-do entr-e ÓiS diversos fundos e . se, sen ores acenas .as, o 1:c,": ra I WHçoas pa· operanos e emprcgau<.9 .. '" des e antigos. Menda,;:, tem tido tanto
gr.. ati.filca.ções, reservando aÍn.da Iatórío que ··J·ulgamos ele nosso Lucros suspen�(ls 128.(51),00 êxito que SI> otereee �om a gal'!lnti� do

- ..
.

.

. -

�

..
dar ao uacíeute reSpIr1içaO lívre e Iaeíl m-.sob O titulo Lucros. Suspensos I a' dever submeter a julgamento da 1.385.736oa pídamenfe e completo !llivio do son-iD!elltu..

bl" a· I O
-

f
.� 1 da asma em poucos dias. Peça Mem,aco,impórtanai!Cl. de Gr$' 128,650,00/ proxuna Assem eilia rerai . r� Wl!iiíi'. boje mesmo. em qualquer farmáeia. A .nOSB!L

cuja aplicação g<e,ilxamns ao cri- dinánia. C r é dto .

I garantia é a sua maíoz proteção. -

.. d ...

A bléí rz.: Itui
.. h5 d

. .

d M ead rías • 22h 2"'5 40 �k:l (/!;.......� _giiil <B:ll dl& � Ácaoa conrtério aproxima. ssem em U'C� � uporanga, .,;; e lOnell�{) ·e erea OL ó -l' v. I • �f'iri �� g'lli �ll� �� � .. ".m ...

:ral Ordiná;rli\<l. 19"15. Diversos 160.460.60�185.73{i'�2� �-"-.-.-�.S3.-.-�-..A situação desta So!Qiedad'�i [nga Bering Ituporang�. 31 de Dezembro de. 1944 .'

confoI'ID,'e demonstra
-

'Ü

'balanç9j
Difietor Pl'leSJtd,ent1e INGO HERI�G _ Diretor Presidenteque com este publicamiO's, contlÍ�. - Alfr-erfoJ OdebJ'i!?cht ALFREDO ODEBRECHT _ Diretor Industrialnua sólida, representando um' Diretor Industrli;11 ANTONIO M. C. DA VEIGA _ Contador

Parecer do Conselho Fiscal

��l·Hi�-:-���ey:�}-$'(i��w'�1il�>'�'.���
ri •

i
E' ':���:np�e;�i��h�:raI o seu radio. com esta ,ln,·

� tena o seu
_

íadio !eyá uma

!!I recepçao perfeita.
� Peça hoje mesmo uma de-

• : monsfração e'n sua casa:

I·.n· �� (nfilrmilcões com!) sr. Jose 13ll . G'llUiUli
.

lei
� Rua .SilO. Paula, 9 �

HOJE - Domingo, Dia tlJ ás 2 hs. � BlumemlU �
Dick. Pnlen -- Harriet l-Ulliard e Robert Paige - em (2)•• :<JiH:�'IÍ''''�.�::'u��.-.�.�:.:._*«

�'"Heroi do Arrabalde" .
IralsaUun com o BANCO

Um mme com todos os ingredientes para dive:nir e I POPUUIR f-. lGIUCOUi DO
agradal'! ArUstas de primeira que tícarão seus amigos! Um vnu n� IUiUU, é EHGfUUI..
fUme palpitante e àlegrc!

. OECfJt O iudriuumio de Ihl"581.4Sõ.70 No Progr.: Continuação da empolgante geria "CAVALEiRO Riena�3;777-.371,60 ALADO"· com o Rei dos Cow-boys Tom Mix .••.
Platéa 2,00 - 1/2 e mil. 1,00 - Balcão 1,00 il.....:.n�:w.•••�+>$;••:.-.·.-+·.�O:G

HOJE - Domingo, ás.4,30 e 8,15 hs. i A C�:l P i ta I !
Jorge Negrete - Gloria Marin - Pepa Ortiz e Rafael I. .

,� .�__ �
... ..

.
lcardo - e�

. ; A casa que te!ll todos;
...

.

Seda, Sangue e Sol � artigos do maI.s baixo;I U f'l
.

t- l' d t
.� preço ao maIS alto. ii!t

,.,
..

.

•

.. fi .

l_me me�lCano, ao m o e gos 050 como. as pro- �.
• �&..040�9il,30! pnaa Canç06S m�Xle�nas! - Touradas! ',," !

Corrluas 1-.
T' ! Grande sortimento para·�! Amor J •• • Mus,ca. . .•

.

e .. . SEDA S \!',GUE E SOu< "'"" iii'

( O. Filme De Imortal Helezat A Obra Prima Da cine'l'� fi l F f! I i T E s .}li)
matografia Mexicana!

.
�

. �
I
No Progr:; Jornal BT.aSilBiro. -. COffil:}Iemento Americano

I �. Rua 15 de Novembro, 50S �e Fúx Jornal. '�. f l0U �IPlatén 3,00 . 1/2 � I}lil. 2,00 :- Balcão 2,00 - 1/2 e mil. 1,501':"J"..,n;�Ii..�""" .. u.a�,,"_:,;:;.,,, _;N NOIte: P1Btea Numerada 4 00 l:c.".\'i"t.:;1' ..�i!1!� .....",�-1".if'.. ,;j'.",,\l'.�\,.�, ...��
1.155.0Q460 '1

NOTA: As Poltronas Reservadás -para a Sessão de 1
.

Domingo á �oite serão Ve noidas na Bilha
teria se não (orem fatirad as antes da Aber
tura da Caixa,

ln

Balanço Geral encerrado em

Dezembro de 1944.
A t i v o

31 de

Imoüllizado:
Terrenos
Reflorestamento
Obras hidrauHcas
Ediricios
Serrari!!s
Maquinas
TurMn8s
Caldeiras·
Motores e instaiaçã,n eteti'iCil
Instalações. diversa
VeiculúB e Semoventes
Moveis e UtensUios
Beneficiamentos

.

Disponível:
Caixa·

.

Realizave!:
!'itulos ,a Re-eeber
De VedOl'BS em·Contas Cúrrentes
Ações e tItulas alheios
MercadOrias prontas (Balfmço)
Madeira beneficiada (Balanço)
Obrigações da Guerra
Mercadorias em CQDsiuuavã,J

.

Materia prima
'"

.

Materiais
Feltros'
Tefss
Correias ,

GasoHtul e O1en Dje�el
Lubrificantes
Lenhil

.

Embi!lalem
lV\adeirà em reserva
Rebolos
Quimiüais

emitas de··Compensação:
Açõe!i em Caução
Oontratos diversos
Títulos eudOBSadQs

Os abaixo assúnados, Membros foi dado examinar, são de Im ...

do Conselho da Sodedad.e ano..l recer que (k�vem ser aprovados
nÍma dNDUSTRIA SALTO, pela AssBmbléia Geral Ord1:ná-.
GRANDE S. A.li, tendo exami..( ria, além dos dl()cumentos aoima205.9'.15,80 nado detidamente o :B;alanço, de.. enumerados, tl()dos os Mos pra-.215.740,70 mdnstra.ção 'de Lucros oe Pei'das, tíeados pela Di.reto:ria, referentes'

�O�,92�,20 r.elatório da D.&;-eiOr:ia, invêntá-i ao eXerciOll() de 1944..

8 .5ü .. ,00 r�os ,e contas r.ef'erBntes ao exer., Ituporanga, 25 de ja112iro (h>,29.277,80 cioi.o ·enoerr\ldo eni 31 de Deziem� 1945.' .487.330,20 bro de lH44, depois de consta. Ralph Gross69.124,80 . � .

d l�' jtal;em a mms p>euenta ar ·em e ,·enrU/1l8 ensen

151.1928,30 ,exatidão, elll. t,ud.O O

.. qu.,;;; .lhes .

'AntonIo (.'e SO. llm p.ereim8. SO,50
3H. 00 1 ,50 � .- ..-.-•.�..-�.- .•""""+-+-- .. o .-:+:-.-.,-?-.�.-..-.-.-+
32.900,00 j

�1:;��:}� 2.(;89.450,00 'Indústrias Salto Grande
--

26697,301. . Edital de Convocação
Pelo presente ficam oonvoca. latório . da Dilt�etOTia. Parecer

"dos os senhores Acionistas a do Oonselho Fiscal e oontas do
oompa.recerem á assembléia g�.. exerCÍc.[!Ü de 1944.
raI ordiná'rJa, a· realizar-se 11'Ü 2 - Eleiçã.o do Conselho Fiiscal.
dia 24 ,de m.arço próx:i[mü vin.. 3 o- Assuntos de inter,esse sooja1.
d�u!�t ás 10 (dez� horas, no es-:

'),,' ,
�

Cl'ltor:no desta SocH:ldade, para Ituporunga, ",O ele f.eVel'f.'lrO de

delib>errurem SÔbl'e a segul:nte I 1945..
.

. i ORDEM' DO DIA! lng� Hering
1 _.:.' Aprovação do Balanço·, r�.. I Diretor Preslidient'2
;jt-�:......-.�.-:• ....,o&-+-�....... o I(':'_�--";;;;;:.-.-.-.-JJ-.-.

133.142,00
207.287.50
50.00ot°i}
403.ri26,oo
3L170,üo
15.86f)',90
13.145,70
22567AQ,
784L18,60
17.495,50
9.460.00
2.303,00
2·24n,óo
.2.9H5,80
334.00-

15.274,50
8.547íOO
8.187.60
5933350

��!liIMPrm....

30.000,00
_ 4DO,000,úo
151.455,70
-

Pas$ivo
Não EXigixel;

CapitaL
Fundo de reserva

Fundo (la· aumento de capital'
Fundo d-e depreciação

.

Fundo para devedorea duvidosos
Fundo para socorros

-

LucrDs suspensos
Exigi'lel: .

Empreetimos
Bancos credores
Credores em êonta�corrents
Obrigações fÃ pagar
Credores diY�r8(lS
Fol.i:J.as de Ptlgaroento
Ol'!:lUUcaoões
.,... Cotita's··de· Compensacão:
EndossQs para Descontos
Cauçll0 da .. DiretO!'ia

. _

R-espoDs8,bilidades por cODtrato8

1.6oo,oóo,oo
43.350,üo
8').000,00
160.249,io
16.792.90
11.870.20

128.650,00
_.

398.000100
421.1 iJ8.80
15Ü',920.90
127.587,10
4.627,70
37.760,10
15.000.00

--r5I.455,70
30.000,00

400.000,00 5810455.70
.

3.777.371,60

GAITAS-PIIHIDIS I
de 8 a 120 baixos

BANDONEON$

H I R 1\1 O a·1 OS· P I·a NOS
INSTRUMENTOS para

Orquestras, Bandas
e JazzBBands � ICordas, Palhetag, Metados. �

Peçam preços ao Represenümte:, I I
P li U l O K O B S .. Serra nUa (ex"S. Bento) �

Caixa Postal, 39 •. Linha S. Francisco • EIj!._':_ C!tarill: ......J

Itupvi"suga, 31 de Dezembro de 1944
INGO HERINO - Diretor Presidente
ALFREDO ODEBREBT Diretor Industrial
ANTONiO M. G; DA VEIGA - Uontador

m� ',. .e e JL
_ _?1"1!f M

.

(!] U8&.. ' .,..........,.

IO seu RADIO está falhando?
Leve"o imediatamerde na oficina.

,RADIO�' BLOHM .\-

...

. e será ptontamel1tá atendido

,. Equlpq'r/tento moderno de alta p'recisão, técnico \.

.

· ,forWnado e diplo.mado em São Pmllo

•. A••
·

1.0.···m_·_... e.·llllld_Cl_·IIIiiR_i_O_la.'."'G.....n_C_OIlilllllll,.1..0_· 1111

�-_I

Impostos
Durante todo este mês, na

Prefeitura Municipal, paga.se o

imposto de Industria oe Profis.
sÕies.
- Na CO!<e{oria' Federal, com

, .inulta, o imposto d'e Patente de
Registro I vendido em - 28 de fe
vereiro.

o SÉU óiiGÃNí.Stlii:l
PReCISA Of. vt.::'A.
tlMP.EZ.� .GERA,L.

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



Espo
América e Palmeiras, o grande en

contra de hoje a tarde
,. �Aniversarjiil1m;se hoje: Depois de váríos domii1gps durar muito tempo na foembra,n..;
A sra. D. Luíza Krueger Pe-

«em branco», os amantes da pa- ca de todos aqueles que for,em!
reíra, esposa do SI';. José Alves j�ól em nosse.cídade terão 3i1S2. na tarde de hoje ao estadia üo
Pereira. ,io de presenciar logo mais á tar, O llmpico. -. .

'

� O sr. Ewaldo Becker. de, precisamente. ás 16 horas, um A CONSTITUIÇÃO DO AlV[IE'",
� A sra. Maria Ramas, resi- cotejo sensacional, no qual esta. RICA

dente 'em Itajaí. rão frente a frsnte as poderosos, O América.', segundo fomos i:n...
Fazem unos amanhã: esquadrões do Palmeiras, local 2 formados, entrará em canipo as ..

O S1'. Artur IB,alsi:n!i', distinto ofí do América, de Joinvile. sim constâtuído: Altamíro, .TaU:
dai do nosso ExercJi)(o, atual-i Essa luta "PI11' sendo ,�,S'I}:'J·.('I',·l',a'- C Pi r·� L· 1"lh'"'" " CL v c. � c _ ," J30 e. urrage; Elze "', U'U ...

mente servindo no ,13° R. L, comi com verdadeira anciedade pelo e Baldo; Biba, Cocada, Badécoj
sede em Ponta Grossa, Estado: nosso mundo. esportivo,

.' pDii\s Zaboti e Otavio.
do Paraná. além' dos varies domingos que O PALlvliEIRAS

g••�.:.......�••�•••:+�••
'

••••® e S.+,••��:I••�.="'._"��_••..� •• Q r-r-: O sr. Cassio José Sllv'eka. não se assiste um encontro de AD que tudo' .índíca, o alví-

e r:
- A srta. Clotilde Silveíra. la. categoria, medjrão forças verde formará assim: Luiz, Jucu

Instituto Médico Dr. CARVA.LHO 'I) .-C- o sr, Rodo'lfo Kraemer, quadros dos mais categorrzados e Schranr: Viro, Em1!liiY e TilH.1ra;
......_--====�=============:"'....- � .� A srta. Ester dos �njol3, 1:111 nosso Estado .� nos quais Uno (ou Meíreles}, Cafesínbo,

_ Diagnósticos Clínicos _ �. f����to elemento da sociedade miJitaln grandes valores do íu- Teixeirinha, Augusto e Doqul:<
'"

I
teból catarinenss. Em igualdad� nha, ,

Metabol�smo, ba8�1. - Eletrocard�ografia. - Labora ..�· •
***- de condições, no que concerna O LOCAL '

tÓrIO de Auállses (BaDgue�fezes-urma, ete.) � !NaSCImentos I ao éql;1Hbri:J. de _

força, ambos
. C? local c12SS:i pel,�j!l lnt�r",lm��

Clínica especializada de Senhoras :>' Encontram-se em festas os se- os. quadros ptzarao o
. gra?nl�O nicípal, ,como 1:12�n0l1a1l1,os a�l�

.
.

� auintes lares: animados da mesma vontaue fel' I ma, sera o estádio da Alameda

(Per.tuf?aç,;_Ões menstruais, €�te�ilidade. �lte�!lçõe� .se.·�
b

Do casal Werner�Ruth' Neu- r�a de vencer e proporcionar á Rio Branco , sem duvida alguma
XUBIS, tueõmodos da adole cência e da Idade CrItICa,: mann com o nascimento ante- asststenoía uma esplendkla tar- o melhor ele Santa Catarina.

Iif
tnüemações genitais, etc.) ;: Ôllt,en�, na maternidade local, de eh, esportiva. I O JUiZ '

� Alameda Bio Bi'illlCo. 3 _ !J!umenau _ Telefoue. i 202 � uma robusta menina. Joínvílenses e bíumenauensás Até' o momento '-'111 que eucer ...

e
.' ....

® - Do sr. Emi�ip Lope�! e FloJ'i"; empenhar':se-ãD mUll c}1()I{IU''''1 , ramos. est'e comentario c�mstituin.
JJ§:U*'.-:.Ji."::�.::".��i':€.'-:.Ji.=-tie o e�9"€.j[_.:O·:..-:.:�H':$l'.�*J[.,nD® da Lopes, com o nascimento d� cheio. d,e la.nces dignos cl� seren1í I uma.'. ÍncógnHa o nome do juiz

um 11l'enino cJ;i:a 9. apreclUdos, {JS quais luIo de per� destacado para referir D preHo.

Teátro � Do sr. Hd_racio Candj,do e T' t'
. ,

h
.

D. Rita, Candido, com o advénto lurra reinOU e jogara Oje
"Simplicio. Pacato" e fi61venturas de 11m ra- de uma graciosa m:etüna, ainda Conforme wticiam9s ont-.�l1l, o Tiurra p::nt.idpou dlQ tr�ino ele

paz le"IA" as proxim�s pBP�S � �iIlirem e"ca.. <I.io. 9, n,a mat:ermirlade. conl1'ecid{) futetolista Tiurra sextaAeiw, CDIl1iO' medJü--esqlH;r,.
u ; U vyD II""'� iiI ., *** acha-se �ntre nós, �s(Qndo em do e boje frá DCUPZ�l' I) reL�r;�do

nadas pela ,Escola de Arte Dramática de Viajantes
.'

'entendimentos com o campeãp. postn no prelio com o Amél'ic�)':.

Blumenau

DE -I,..._....,....
..................................-."..--

Blumlnau, ii de • .1r·CIDIDE···Sociillll
�:A.:o� :;'.';:��':�"'.,,!••a..C

Março de 1945 Aniversarios

Elaboraçao do' novo
.. ,

Eleitoral
Código

"

vulga, compor-se-é de três ma

Rio, 10 (CB) -SegundO\'ilot'i:ciaum gístrados: 81'S. José Línhares, mi,

vespertino governamental achar nístro da Suprema Corte, ,e ÜeS

se . pronto o decreto, nomeando embargadores Vioente P\Íiragibe '2:

a Comíssão que elaborará o nOJ . Edgard Costa, membros da Cor

vo Código; Eleitoral. te de Apelação do Distrito F2:�

Essa Comissão', segundo se d,i:- ueraí,

iv
.A, III

rODle

'junto que a int'erpretará se en.
contra hem mais

.

af,inaclo..

Premiando os ,eS1Ü'fÇ:05 dos
nossos amadores teatrais, acredi.
ta-S8 que um' numerosô publkQ
lotará completamente as' depen�
dencias do 'r'edtto Carlos Gomes,
oncJ.e se l�ealizarão os espetácu.
los, ,nas noites de lO e 19 do cor

rente e aplaudirá, meree,i,damen
te, :essa plê�ad·e de jow�ns qut!
tudo fazem 11'elo engrandecim!en.
to dO' nosso teátro.

Encontram:..se nesta cidade os Doquinha confia na vitória
srs. Irineu .Werner e

.

M;ozart Não ha duvida que a luta de hoie á tarde será dispu·
Melo, figuras muito relacionadas, tada. pa.lmo á palmo, pois como é sabido, o clube jOllinvi�
em Rio elo. Sul, onde resLd'�,!n:. lense é possuidor de um excelente esquadão. 'rodos le-

*** conhecem que o America será um "osso" durissimo, incluk
Falecimento síve os jogadores do PalmeÜ"Bs. Ainda ante'ontem ralamos

, . ,

ligeirsmenfe com o valoros cfack Doquinh, óra transforma"
Em. sua resid-enci(i:l, á rua Mi", I do em ponta'esquerda. Disse ele: .

nas Gel:ais, faleceu ontem, com - "A parada será durissima, estou cedo, e meus com
a dvançac),a idade de �)1 anos, a paIlheiros de quadro tambem. Mam tudo furemos para der·
Sra. Vva.. Joana Christên. rotar o nosso leal antagonista, ; que há muHo Uempo não
-_ ,Com 22 anos de idade, fa- sorre derrota em Blumenau. Creio, que com o preparo que

leceu ontem na residencia d� temos recebido nestes ultimos tempos, especialmente de

seu" par;ení:es, sita a rua Ama) Iisica sob a direção do Sargento : Lemos, -estamos capucit8u
zonas, {) j'ovem' Pedro Silvnno da; dos pora obter um brilhante feito",
Cunha, natural de Caulbo,rKt .

Dignat dos melhores encom:r�;s
é sem duvida os esforços que
vêm despre'endendo os

.

COll11PO.,
u;erites d,a Escola de Arte Diá�
ina'fica,· de Blumen8:u, :no. senti�
doO de pr:opordona;r!'lo nüss'.:J

publico ama;nte do t!eátro peças
escolhidas, de üOnh,ecidos auto.
'res naôion,ai'5, lnüentivandü1 des�
Se lllOdo, entre os blumenau'en.,
SêSt o gosto pelá educativa ar.

te '. dilo rntiOrpretação.
Agora' mesmo" a r:eferida Esco

Ia! anunc1il para os próXc�,m\OÍ'>
. dias 16 'e 19 do andante c].(}.FS

magnifitcos espietácalos, que por
parto hã>!)! aie ágtadar sobremu'i
,nefrâ.-·· ,

Ttata",�·�,:.ij� j:ey�s:entàção das

peças (Snn{j1.icio: Paçai\{)) e (iAven
turas de um rapaz feio») t arribas
de autoria do conn�i!d9 .

teatrólo

go nacional Pauto de Magalhães.
A 'pr�e;i!rà' &ela�, à s:�r . ence"lnada dID 16, esta d-eST,lil1ada a

obtier invulgar. sucesso,}' já que
.

'será :r:epres:entada pela·' primef
ra vez em nossQS palcos.
«Aventuras de uin rapaz feio»

é nossa Qonhiecidü, po,is. foi. te ..

vada á cena por nossos amadp.
res teatrais recentemente; Gon�
tudo, prolÍlleté agradar bastam.
t,e, desde ,V.ma vez qU� o con...

DR. IffONSO BIILSINI
Diploin .. pela , Faculdade
Nacional de Medicina. da
Universidadt:; do Bl'asil .

Medico Especialista em
Doenças das· Crianças

e da·Péle

Cursos especializad'Ús 50..

bre Alimentação das Cria0
uinhas, Puericultura. illgie..

ue Iofaritil} Clinka Médica
Infantil, Tuberculose fofan.
til e Doenças da Péle das
Crianças.

Telef.: 1101 e 1099

No bar e no' lar
KNOT

não deve faltar

IIgua 'de Colonia
WEIZEL

Prado·do Rio, Là Menor
,

e Rapsodia
enconlra ..se ti venda nas
farmacias e Drogarias.

f E R I DAS:
E c Z E: MAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS"
f R J E J R �_ :' II
ESPINHAS,�

Portugal x Espanhà
Lisboa, 10 (A. P.) -:- Milhares pletos. De IVfadrid, chegl()'i.l are:'

'de p�ssoas estão chegando aqui presentação de futJeból que de ..

procedentes das pwvinoias, afim fenderá a Espanha.
de presencial' o encontro '(h� lU. �-,,,-+-.-�-.�"-.-.��
teból entre as r2pfiesentaçDes de Nu bar e no lar

Portugal ê ·Espanha. Os, hoteis, I K N O T

pensõ!es 'e apartamentos estEo r:> não deve faltai'

tonio
Estará ausente até li dia 15 de abri Im
TENTATIVA DE ROUBO

Na noite de 9 para 10 dI() fIuen
'

bou a porta do estabelecimentoj
te .. aJ1t'e�ônt'em, a fabrica de bri'li e a gaveta de uma escrevaninha:,
qlledos da firma Schlossmacher, Seu trabalho, €ntretantü, foi p211
& Sander, na Alameda Rio Bra 11 R! diclo, visto que nada :ellcpn:troU'
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Banco Popular e Agricola do Vale de Itaiai

Deposito à dispoijiçilo
Deposito Popular
C/Cts. com i'iviso de 30 dlBf3

,} " ., 60 difi�
Idem ld ii gf' dias
Idem iCPill l�'.O d'as
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