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r ataq realizado pelas SupersForlalezas Voadoras
.' ....

NOVa IORQUE, 12 01. P.l. -- D .radio de 'eQuial Informou: "Ás 9 horas da manhã de hoje - Ilora de TOilülo -
ainda ardiam os violentos incendios

.

causados pelos bombardeiros da âviaçãl iUJrt�"fu1u�lricana, c�u�tra o centro
iudllstriai de Osaka •. Noventa Super-fortalezas Voadoras participaram desse ataq�e, que leve uma duração de
três . horas, sendo consideraveis os danos Que provocaram,z"

Nova e Poderosa Ofensh,a Sovietica na Prussia Oriental
ftmmciada""a captura pelos. russos da cidade tcheca de IliboU

Londres, 14 (A. P.) - ATraun te.
ocean informou .hoje: "Após pe- Desdeias primeiras horas dê
sada luta, perdemos a Cidade hoje o portavoz germaníco anun

de Altholl, na Tchecoslovaquía. dava que os russos tinham che
'Altholl formava, com Sucenec 'e I gadq á estrada de f,erro dz Alt ...

Schímmeta, um tríangulo que fOi! holl. l\. nova cidade ocupada esw

centro de gJ�ande luta ultilnam2n tá a 75 milhas de Budapest,

Londres, 13 (A. P.) - Os rus

sos desfecharam nova oe podere ..

sa ofensiva em ambos os lados

de Zini�811, na Prussia Oríen«
tal, declara.hoje a Transocean,

Para ii libertação da imprensa
Ministro da Justiça e sr. Herbert MesesEm Visita ao

Rio, 14 (A. N.) - O Presi
dente da Associação Brastleíra
de Imprensa procurou hoje :o

'Ministro
.'

Agamenon
-

-Magalhães
afim de pedir a Sua Excia.·a so;.,

lução . dos itens que reinvidiCO'll
para a classe 00111.0 lastro da H.<>
herdade de 'ímprensa, no. dtiscúr
'50 'que pronunciou no dia da en..,

trevísta conoed!tda pelo Presiden
te da Republíca,
O Ministro da Justiça decla...

rou que o assunto estava me.-i
recendo todo o Interesse da sua

'parte e que seria diB:lii:nitivamel1A
te resolvido na l�eogal1iização do

Díp, que se dará dentro em bre
ve o que passará a ser um depar
tarnento de divulgação.
Já nessa 'Ocasião será estudada

a questão do aparecimento de

novos jornais e agencias telegrá«
ficas, aSS!i:l11 como a situação dos

jornais que trveram seu regís
tI'O negado pelo Dip. O MfJais ..
tro Agamenon 'Magalhães adian
tou ainda que enoamaihou aos

interventores de Estados solãcí,
rações

.

feitas pela A. B: I. a r:�s",!
peito de jornalis.

I Ilda na �tana .' na?i��� ��� J:;b���t�U1s:n�����; 1

Q. G, do Medíterraneo, 14
com a velhice, Além de não nos

(A. �.) :- O Quinto Ex;�r�i:to OCU" ímpressíonar, poderia, facilmen ..

pou Ja ímportantes possçoes ..
1110,11- te, ser íntarpretado como artícío,

ranhosas em �tl()rno de Belmote, para encobrir fraquezas.
tanhosas em torno de B,elmont':: Não voltamos para atacar. Ao
ao l:iudlO'esle .d{� B<oIonlla € '�SL� contrário,. apenas 'esperamos (3
enfrentando cresoente agresslvll.., o publico certamente, talllh;;l11J,
dade por parte das tropas alem espera), qUê o llüSS'Ü articuli:sta
mãs nessa área. ab.a;ndol1'e as suas pedras e sáia

da estacada, para confessar}
l<ealmente," a incoerencia oOl11e�
tida, ou' demonstre (e note�,;;e,
não (ligia susMnte) o contrário
do que afirmamos.

Interessa�TI:Os, wbl',emaJ1ipirfl, CO
nhecer a l10IDcclatma dess:� go.
vemo do pOvü, pelO püvü, que
O Sr. Jarhas des'eja implantar,
indiepend'ente da rep:l1;�sentação
prOPIQl'lG10nal.
,Bternardino de Campios, e seja

o restabelecimento
das

.

r�lações entre
fi Russia e Venezuela

Washington, 14 (A. P.)
Realizou�se na Emba.iumda da
Venezuela a cerimou!Íl:l doe trocas'lde nota para 0 restabelecimento
das relaçõles diplomat!ieas e ÓOl1w
suJares :enÍl'e a Vel1'8zu,ela e a

União Soviética.

II verdadeira liberdade II • II

A verdadeira liberdade presu
põe uma legislação sup:�r�p\l',
uma força que oohiba os maus

Instínctos, :e esta potencia es

pi111tual é a lei divina, eterna-i
mente gravada na consciancía
humana.

o homem não é senhor abso

!lutó dos seus actos, desde que

Illã10 o é .de sua exísrenoía,
Infelizmente, porém, os SUl'.J

I tos Itbertárfos têm: tomado uma

I corrente oposta, que nega as d'e�

I pendencias e limites da liber�
dade. E o resultante desta m'.iJ;�I1"
tacão tem sldo o retrocesso da
humanidade ao espírito do pa ..

ganísmo.

Em. primei!."O lugar. tl

..D..

. E'
Dlaria Matutino Confundem-se liberdade com r·r

ordem, porque na de� '. A" 01'.$ Go.oo ceuciosídade,
sOl'dem nalla se Cllns' .

.

.

IroU
.

,

'.
Cr$ 35,00 Assim se verá dos uHJID.1oS mo:';

I' Cr$ 0,30. .

Gelu 10 'largaS vímentos espírítuaes do homem.

O all"�oto das aspirftcõés do Vãie do It�jai A Renascença procurou restau
_��,�� ,�_ v..... .

'.' .•. I rar o paganismo nas artes, nas

BLUMENAU • Ouin�a feira, 15 da Miltrço da 19%5 - Dr. Acliilles Balsini Diretor Responsavel .. Ano XXI- N. UH
.

oiencâas e nas 'letras. A Reforma,
quebrando a unidade chnístã, i.11�
tentou paganizar 11 ordem reli. I

giosa que exístía. A Revolução,
em nome -aa liberdade, afogou a

França em caudaes de sangue,
para erigir a prepotencía pagã'
do estado sobre a ordem moral.
O socialismo vem introduzir a

barbaria dos povos ,inferiores en

tre as nações clvüízadas. E Q

bolchevismo renega todas as

conquistas passadas e reduz a

sociedade a uma comunidade es

crava que nada organizam, pür
que disso são incapazes.
Hoje vê-se a humanidade de

vorar-se a si 111:2S111a 'em lutas
fratioídas entre os povos e com

petições de classes. E porque?
Porque se afastou do espírão
christão,

As nações que se acham em

lutai todas elas proclamam que
lutam pela Liberdade.
A verdadeira líberdadc consís

te na atuação 'da vontade huma
na dentro das leis divinas.
Fóra deste principio, não ,pü,,"

derá haver liberdade,
.

JARBAS
...

S A I E A
Grande Liquidação de Saldos

Lord Hnüs Mpuntbatten CDn ferenda com Miohtgp:nlêl'Y na

Normandia Briti'sh News Servioe

Coerência, apenas coerência
dito em sinal de desagravo, nun
ca foi ao ponto de condenar o

regime da representação propor
í

cional. Ele apenas combateu, '2

vítoríesamente, a corrente que,
depois de ass-egurada a sobera
nia do povo, p,ela representa:'
ção proporài!onal na Call1ílra, pl'e
tendia> ext'endler a mesma l�.opre�
sentação propbrcional ao Sena
do; !Grgãp destinado a assegurar
a autonomia d:(}s Estados.
Deixandü de lado qualquer Co'

mentário, parece que evidencia�
moa 'l:'.:llelhor a nossa firme detierw
ll1!Íl1ação I de não deÜKar!l,l1�O�lO s
desviar da questão em fóco. CP'c"
r,encia, apenas coer;e1lcila é que
lhe pedimos,
Aguardemos, pois, as sábias

lições, que o velh!() Jarbas ha d'e
dar :ao HllOÇO GEORG.

,

H. GEORG

UnSllTlllli4nl absolutamente ínofensivo para
lVIu

.

�ultlvlpele. Efieiente proteção contra

Wetzel PICADAS DE MOSQUITOS (T

outroa insetos.
. •.-'----,�----------�-------'--

'I S
I liberdade sindical

I r ç
-

s do general IS Intelr
SI Os me bras de qualquer sindicato são livres, politicamente

Disse o en1rev:i!stado a pmp0'11 Creio, pOtr'él11'; qUe 'Os si:ndj� sindicat.as não podem ser obriga
sito: Na m'ÍJl1ha opinião deve haJ. catas não, dev,em tomar T0solu-: dos pelos órgãos de direção de
v,eI' iib:erdade de palavra o de ções apoiando esta ou aqu2Ia cor sua claSS2 a' obed2o�r d'elibenh
reunião para todos, ill1clusiV:i� pa� rent,e pollti:cu, esta ou aquela can ções dos ll1iêsmOS em assuntos
ra

...
os membros dos sindicatos/ d

..

l.·da
..t.ural POiS., pe.

rmitil1

.•. d.tb.'.J�eaos I'
pura

..

m.en'.,e I.JO.. lit.l,·;[()'..partidUri.O.
s.

claro. próprios iOrgã!Os de classe tomar·· .

.

tais resoluçõ'8S, isso resultaria �chaf tamt_:m, que devell1?s
A campanha polWca será de

em restlingiir a li,heI.<dade de pen� agIt' em fu��a.o.,da �u;:rra, �.OlS, I �U;TO!UI VER� �
certo Hcí,ta em {IOdos lugares lê- sarnento dos pl'opnos membros, embora � �,lt�_�:: p���?a pa�:,,�D ti H�1i flYBO iiQr.l r
galmel1te permitidOS, -excetwp:oIl' em...• assuntos. de natureza pura.. la.do das N�ç�v;:' Um.,os" cL\

,�:. '1 DISQUE FONgtanto, 'nos quarteis nÚlitar'2S: Os
II'le'n�" ol.t':'a

mos nos apr<,s,,,,ntar em qualqud
.

··d· f'
tI:: P 1.1e • • . . .

.
.•.

- .' I ...:li

5' '0 nSUl: iCatos, üYÚ1;O órgãos pro JS" 0 lIJJ.,en.eral Góes lVlnl.1.h:'il"O. é C�l.'..
C

..Ui1sta!lCl:a,. 'COI11.'.O. n�ça?.. COI1..: I"� ';. '.
.
Usiona[s que Juridlo'llam para d'e� de op'iurão que os membros dos Ciente .dO seu papel htst.Ol'l{..

)O e i
.m

fesa dos interesses de classe piO�,
'. . '. do valor do seu povo.fair. C. :!iUtWEILER clem pJ'onunciar�S'e em assul1tof3 No bar oe no lat' Além disso, .,-- atreso2niou _

I
�

& iimousinBs de aluguel
Hua 7 ,eLS�i�b�GNliQu�CX' ,.5.6. tl ..u.ga.'d.os .·..d.!re.. ·.1a.ll.1�..r.lt!.e á defesa dos K N O T não .devemos ;esquecer de. que li R®d®Uo -Kraeln�i'

i 11);ZSmOS l.l1tere,sses. . . ;
, l}ã� deve faltar nossos spld,ados estão lutando. e !

., ,o'� I, .,"" .....,'",...__

Rió, 12 (Pr,ess P,Íl;gàJ - O
Globo divulga 1lOvas te opóríu>l
nas d1adarações do. gen2raIGÓles
'N'.;ül1teiro, desta Viez abonlando,
princtpalmente,.a questão da li�
be:rliade' sincllicaL

Egual...
.

.

que· o
.

similar. 6i{tTangeiro
'-�--;

morrendo pela liberdade. R,ef'e
rindo-se as elúções Ü' g,el1leral
Góes Mont'eiPD neafirmou qu:� as
mesmas serão livr'es oe 'que ro{os
dev..:m 'empenhar",s'e nesse se.n�
tido,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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"Oidade de ftlum6n�u"
\'

..

suá eqylpeí'tipo45'),.oOlimpicoenfrentará domingo o Mercitlo Dias,
; :-+.-;e;:__;_.,-",-,-.77'+:O��.-:+EiiiI+-.�-�-.-"-'-+�+.O·'+---.'_-+:-'+--!4>i"""'�._=:"+-.-��.O .-+-�-_.�§-��.+=�-'�--':'" o +-+-.+::-:+_-:_+:-.+.- ••-._-�-.•

Acha-se em RIO DO SUL o sr, JOÃO FERRARI, agente-
_ I '

I
corretor da COMPANHIA DE TERRAS DO NORTE DO PA-

�W\nra"se · Rj\N�', a maior emprêsa colonisadora d� América do Sul, com

�,II..... . sede em LONDRINA. O sr. JOão Ferrari, que ha longos anos

ali vem dedicando suas atividades na colonização daquela próspera
, região, acha-se hospedado no HOTEL PONTO CI-IlC, daquela

Go-;npr�.s.e chumbe (pUl�) nes- cidade. onde atenderá os interessados em obter informações so- Improprio para menores de 18 anos

ta �-o. I' bre a zona para aqual trabalha. Um macabro profanador de tumulos : '. Um Monstro
*** �. Que Agia A Noite .. ' Olhos Respingados De Sangue... e

Aparelho.Gazogel1io á .. càrvão, Em Londrina. os interessados poderão tratar com seu sub- O ABUTRE HUMANO, com a pele enrrugada e as mãos

. usado, em ótimo estado.... • agente, sr. Rudolfo Turra, na Pensão Patriota.
.

cadavericas,. fazendo . todo o mundo arrepiar os cabelos

Infort;t�ões _corri est� Gerénc_ia. Tem desejo de conhecer o NOrte do Paraná, não . perca
n'um Illme I eOoJo terror, sensação e horror!

I
1) JJX .. : ..': ',. '

.. / .':
'.

'1'
tempo, procure hoje mesmo o sr. João Ferrari no endereço aci- No Programa: Oompl. Nacional - Comp. Americano e

Paramount Jornal.
.•

'.'
..

E.;.-.g.·.'fl'_,�
-

e
·

..
.,_.··.·.â.•. ',_ 'e-se _..

-

..

' ia,��U!:.�_��e:.�ar!��o:. o!.oes�la.redm_Ao._e!1�os.A.neA..c.:s_�.a.=�i.•O_S. _""'_+..
Platéa 2,00 . 1/2 e mil. 1,00 ,- Balcão 1,00

�,
_

y ,.. ,... v '" .... '" - i-�-:-�.-.-.-,-�-�-.-. o .-+-.•-'.-.:-_.E5.-.-�-.
.15.. .
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'S A Clube Blumenauense de Gaça e Tiro
. �ifÂItO Falante . a PIca B azes

.

B IClnaes
H

remar, .a Convocação de Ilssembléia Gerai Ordinária
Vendeêse um, . de alto po-, . - De ordem do Senhor Presíden-c] tratado da seguinte ordem; do

tencialr, em perfe!to estad�. - Assembléia Geral de Debenturista tie, ficam convocados, na forma día:
Trstani eom O diretor dêste l '. das disposições estatuárias, Os Modífíração dos estatutos 80..

-JornaL�s
.

.

.

Convocccõo Senhores associados do Clube cíaís

,_
.

I'
.

..

Pelo presente são convldRdos os Senhores portadores Blumenauense de Caça oe Tiro, Assuntos de ordem diversas. 1

el'.JrOcura�se.
. de D.eben.tures d.esta SOCiedade,. para ae reUIlir.e.m em. As·

p-ara Soe reunirem IBm Assembléia
Blumenau, 12 de março àe

-
-' sembléia Geral, que terá lugar no dia 5 de abril proxímo Geral Ordinária, a reatlzar.ss em

.'

. futuro, às 10 horas, em uma das salas do Teatro Carlos Go- data de 20 do corrente, ás 18 1945.

Proç_lji'à-se T E C E L Õ E S mes, sit? nesta ci�ade de Blumenau. à ru� 15 de Novembro no horas, nos salões do CLUBE Mari» da Costa Mells I

Fa!>ric'a·.TextU·B1umenauLtda. 1.181, atím de deliberarem sobre a seguinte ordem do dla. NAUTICO AMERICA, para ser 1° Secretário

Rdã';.'Ylna8 Oerais, 19. 10) - Autorização para a- venda do imovel sito à rua .-.-:�-"-."-.-"!!lS�-�-:+.o .-.-..-:.-�-..-.�.'-:t'-.

'j I I.. ít:** CeL Vidal Ramos; I nstituto de Aposentadoria e"

CORiElDOR' ._. Procura-se 20) - Nomeação 'de representante permanente; I
.

I

um, p8� trabalhar no "Cor- 3°) -. Assuntos de interesses comuns. P
-

dos C
..'

tnme Cavíunense" em Oavíu- .

NOTA: Os debenturistas deverão depositar os títulos ensoes OS OmeJClarrOs
na nOi�e; do P8.ra�á· com que legitimam sua qualidade, no Banco Industria e

...
ESC:r.eiVi13l" para Ji Gaita POa. Comercio de Santa Catarina S.A. (Inco), até o dia 3 de A V I S O

'.

hil; 143 _._ CAVIUNA� AbrIl de. 1945.
.

.

.

.

Tenho a satisfação de comunicar ás Autoridades Civis,
.. �,' .... -

'. .... Blumenau, 12 de março de 1945. Militaros e Bcleetsstlcas desta Cidade. Comercio, Industrta,•.....:�;..;,.,. �--�-�;_;_�;.,_�.;...;,._.� ANTONIO M. C. DA VEIGA - Diretor Prasidente Segurados, Bancos, Medícos e ao Povo em geral, que a

WALTER SIRADCH - Diretor Gerente partir de Segunda-Ielra, dia 12 de Março, andante, a agen-
.-..-.'t---..c....:....--:._-.•==.,---'...-�o.--�-.-.�.-:+·-.._:_.:-.,_. cía do lNSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS

M
.

't' I'·
- ..

I
-, . COMERCIARIOS, passará a tunclcdar em suas novas insta

ea urgtCa toup ....!iva· Ltda ·lações á Rua 15 de Novembro No 1369, próximo ao Banco. '.

.

..

' ,-,'.'
.

• do Brasil, onde continuará, como· sempre á disposição dos

Re.u.o'ião Extraord."na·r".8 das· S.ocio·S -qunl."stas
I interessados.

UI III "' Blumenau, 9 de março de 1945.
J O 1\_ O P O R T O � Agente

sõés,
. ,,:,","' iã. Coletoría' Federal, com

.

nll1� i, () imp?sto de Patentiede
.

.

.

20. Convocação .

.

. Reg:tS ".=venOldQ em 28 de fe- P 1 t·
_.

-d ri
.

S
. .'. ..

I•. '

i"""""
•

.
.

,

'

.. '. '.

.

.

e o preseu e, sao conVI auos os
.

1's. somos-quotIstas
yere1ro.•.

'

i
, . • .[ da �etalurgi.ca Itoupava. Ltda; para uma reunião extraordi.

� .
narIa, a realIzar·se no dla 19 de Março do ano corrente

.

. Ofi.ci"a RADIO FU.HKE.�· ás .17 ho.ras. na séde s?c.ial, á rua Acr� s/n., aUm de s�
.

..

..... "., _.' . I delIberar sobre a segumte ordem do dla:
'. r"

.

.. 10) Tomadf.i de contas da Gerencia anter!or;
Atende<��dos os serVIços de 20) Eventual reforma do contrato Social;
.

. RaiJI0S receptores 30) Outros assuntos de interesse da soci.edade .

. Servi�o� RilPidos 8 Gara.ntidos FELIX WILLERDING - Socio Gerente
.1ItLEFONE 1395

. .
, .

. 1ÍlI.�deS.\Ombro. 13 Correntes para Bicicletas
�-:->�.I�- ;i '*

5�f$aeeoeeiJurB? "DIAMOND CHAIN" U.S.A.
.

.

. IIIIIlIII---!!I.'!liI!IIII!!!IDIiIIIIIIII------;.aa- ifHtpBlfi# =

Cr$ 45, O c da -..��I!IIIi!l!!H-palill!ll!U-Im!Ji:�-·I-;=�B'Bd!llli!'ifl�-Hi-RlJl'iIIII!a-d-1-0-'
iBM__

da RC A Vitor
de todos os tipos e tamanhos na

Casa do AmEHl"h:::ano $. A •

.

Mercado de AutomÓveis

���������R�u�a�1�5�.�D�.�4�8�7�����mR��1
11���riêil�de·Tiniãs _e_IBhui1enau Lida.

, .

'I
Tintas e Vernizes .. Material para

I_ I,' P5ntur.as em Geral
Tintas em bisnagas para artistas

I .

Blumenau .. �ta. Catarina

21mpastos
-

Du
.

te·· todo este mês, na

Prefeí
I ra; Municipal, paga-se o

Impo de Industzía e
-

Profis-

..........:.-:..�:.--'-.-.�•.:._.-+-.
,

po�üriÉ, ���IC;l�JlN�gl
VILE DE .lIAJAI, é .

ENGRIII';'11DECE�a.trim.onio de BitJ·1
.

memm. .

.

•���,.,__.;.�.�c+-.-+�.-'I··
'MA(ADIA

. 'lfij
. !S1'! SUlG!io.:oAo1·tc ..UUAHU)AtI·� . �

i:lÓOI: .seal.vtTADC):

·CfR��_.

DISTRIBUIDORES:

João. Prosdocimo '-i Filhos
.

filiallelll Blumenau: Rua 15 de Novembro, 687
ElJd� Telegrafico "BICICLETA"

u
•

I
HOJE - 5a.-feira, dia 15, ás 8,15 hs,
David' Bruce - Evelyn Ankers - George. Zucco - Robert

Armstrong - "I'uraan Bel e centenas de astros em
.

. 4'4"0 Abutre' Humano" .

G.MIRAN A IExpedições Despachos
Agentes des iátes: ..

uBRASILMAR"
. com viagens regulares entre Itajai - Santos

Caixa postal 36 - End. Telegr. "Guida"

ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira nOS, 68/72

.I

CArr CO [
Sempre foi e continúa a ser

I '

elhor
Iii F .lU !mI g !.m: iId'

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�.. COMPINHII JENSEN, Igricultu,a,·.·lndúslria

e>.�.:.:.-:-.-:-""••�.�••".-.-.·.-.-+G

'A Capital iI A casa que tem todos I
,• artigos do mai.s baixo I• preço ao mais alto';6

�I� Grande sortimento para I
"IlLfIlIITES I$ Rua 15 de Novembro, 50S I
" fone 7811 •

.1Hf.nt�_t'iIíi."1iv_a'll>��R.4.300.216,00

Blumenau, em 31 de Dezembro de 1944
.

GÜILHERME JENSEN - Dirs'!or Comercial wiLLV HINSCHING � r>iretor Sub-Gerente
FRITZ EOLI - Diretor Gerente WOLFGANG JE�SEN ......c. Diretor Sub-Gerente
HENRIQUE STOL'::'Z

.

- Diretor Oerente VITOR ZOSCHKE - Diretor Sub-Ge-rente CDnsumi�orAL.WIN H.;\.RDT -'- Diretor Gerente ANTONIO VEIGA·"':'" Contador
.

P a J e c e r d o C o n s e I fi o f i s c a I Exija Manteiga ,; fRIGuR
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Jensen, Ordinária dos acionistas a aprovação integral dos Relatório [' t fi '1' ri d f

A

Agricultura Industría e Oomércío, tendo procedído a um da Diretoria, Balanço Geral e fi demonstração dos Lucros, LXI8 a vua luB e que or

minuCiO.80 ex.am.e da C.ontabilida.de, 'd.O Bala
..

dço Gera. I e da e Perdas. I
M'

.. r 'fRIGO"nconto de Lúcros e Perdas do exerci cio social, findo em 30 Blumenau, 20 de fevereiro de i945 I as nao e I
de dezembro de 1944, verificaram estarem os livros, o Ba- O Conselho Fiscal:
lanço Gerál e a dístrtbuíçáo dos lucros e fUfldos. exatos e MARTINHO C. DA VEIGA

.

.em petteíta conformidade com os estatutos socia��t leis ej WILLY WACHHOLZ
regulamentos, pelo que recomendam à AssembleIa . Geral FERNANDO HOEBBEL

::.

e Comércio
...

'

.'
< R e I a tó r Lo . d a O i r e't o r i a

SENHORES -ACIONISTAS:' :
.

'.' Assembléia Geral Ordinária :eleger o novo Conselho Fiscal
Cumprindo .0' que 'determinam os estatutos sociais, a para atuar durante o exercício de 1945.

Diretoria desta Sociedade temo grato prazer de vos apre- . Bste.. Senhores Acionistas, o Relatória que [ulgamoa
sentar o Relatório referente ao exercício de 1944.

.

. oportuno: submeter à aprovação da próxima Assembléia
pelo Balànço Geral e. a Demonstração: dós. Lucros e Geral Ordinária, a se realizar em data de 31 de março do

Perdas, os quais com, este publicamos,
.

podereis ficar tnteí- corrente ano; esperamos o seu franco apoio, expresso na
rados da siulação .economico ..financeira desta" Sociedade, aprovação de todos os documentos, que apresentaremos a
bem como do' resuttàd() do exercício encerrado em 31 de seu arbítrio.

.

dezembro de t944. .

." EJltre 88 contas ativas. mencíonàdes no,Balanço Geral.
fi:)çamos [úz em! desdobrar-a conta sob o titulo ,. '/Ações de GULHERME JENSEN .:_ Diretor COlIiercial

· Companhias" representativa _
de 60 ações a'.mil cruzeiros FRITZ EGLI - Diretor Gerente

da Ciso Matadouro Lindtada; duas ações de 'mil cruzeiros HENRIQUE STOLTZ - Diretor Gerente
· da Mutua Catarínense de Seguros Gerais, '. bem .como dez ALWIN HARDT - Diretor Gerente
a�õ

..

es a. dU,zentos' cruzeiros, .

d.O Banco Naelonal do Comér-

\
WILLY HINSCHINO - Diretor Sub Gerente

mo S. A.. , .'. '_ WOLFOANG JENSEN - Diretor Sub Gerente
.

.

De aeôrdo 'com os estatutos sociais deverá a próxima, VITOR ZOSOHKE - Diretor Sub·Gerente
�----------------------�----

Passivo, em 31 de Dezembro de 1944.

Blumenau, em 19 fevereiro de 1945

D�monstração do, Ativo e

A t i v. o "1. ". '. P a s s i
Exigível .

b Contas Correntes
851.273,70 Contas Correntes Garantidas

Titulos a Pagar
Credores. Hipotecários
Credores Espeoiais
Gratificação da: Diretoria
Gratitícação 8 Pagar

772.620,00 Dividendos a Pagar
Não Exigivel

133.278,60 Capital
. Fundo de' Reserva Lega!

- Fundo de Reserva Especial
Ftmdo de Depreciações
Fundo para Devedores Duvidosos
Fundo de Prevísão

.

Conras de CDmpensação
Depósito de Diretorla

5.332.209,20 Endossos para descontos

v O

1.003.204,90
542.910.20
491.050,40
240,000,00
100.000,00
170.000,00
50.000,00
192.000,00
------

·Imohilizado:
Imóveis e ·Benfeitorias
Linha Telefonica

Estavel .
"

. Maquinismos
Motores e Instalações
Móveis e Utensílios
Semoventes
Vetoulos:

' .

.

Dispouivel
Caixa

'.

Realizave!
Mercadorias

.

Criações
.obrigações de Querra

'. Títulos a Rec,ebei
Contas Correntes
títulos em caução

· Ações de Companhias
.

. Contas de Compensação .

Ações em' Cauç'ão .

.

. Titulos Endossados

848.973,70
2.300,00

155074.60
22.(;65,80

.

128.929140 .

29.140,00
436.810,20

·3.200.000,00
116.154,50
112.695,00
570.966,50
290.400,00
10.000.00

1.946.640,30
305.842j70
22.926,30

1.214.012,30
1.359.347.90
419.439,70
64.000,00

55.000,00
1.058.214,60 1.113.214,60

55.000,00
1.058.214;60' 1.113.214;60

8.202.596,10 8.202.596 10

.1..4.
,�,

Blumenau, 31 de Dezembro de 1944
GUILHERME JENSEN - Diretor Comercia!' WILLY HINSOHING - Diretor Sub-Gerente
FRITZ fOLI - Diretor Gerente WOLFGANG JENSEN - Diretor Sub-Gerente
HE�RIQUE STOLTZ - Diretor Gerente VITOR ZOSCHKE - Diretor Sub Gerente
AL 'Y.1N HARDT - Diretor Gerente ANTONIO VEIO A - Contador

Demonstração de Lucros & Perdas, em 31 de Dezembro de 1944.
Débito

395.882,SO
463.631,30

. 6499,00
556.723,60
196.320,30
164.819,00 .

124:183,30
141.983,50
798.713,70
948.330,70
44.398,30
104,568,00
137.000.00
i90.00o.00
170.000;00
.50.000,00
192.000.00

Mercadorias
Criações
Consignação. de Conta Proprio
Rendas Eventuais
Filial Rlbelrão Gustavo
Indenizações de Seguros

Créd t O
3.699.752,10
286.342,10
7.774,50
22.731,00
53,601,50
614,34030

Despesas Gerais
Ordenados
Propaganda
Impostos e Selos
Comleaões
seguro.
Concertos
Juros e> Descontos -.

Fretes 43. Despachos
Prejuizos jnceudío
fundo de Reserva Legal
Fundo .de Reserva Eapeoíal
Fundo de Depreciações .

Fundo para Devedores
_

Duvidosos
Gratificação da Diretoria
Gratificação a. pagar
Dividendos a Pagar

3.796.5�5,20

987.966,30
4.684.541,50,

--
4.684,541.50

.==================�==l·
foto AmADOR (G. Scholz)

Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

.IPERtlGY VERISSIHO
Despacbante da Becehl!iloria dó Distrito Fedoral (00. da FazendaJ
E$critorio: - TRAVESADO OUVmOBN' 21.· lo andar - R [ O

'.
.
.' 'Encarrega-se c6m 'Eficiencia e Rapidez de :

',Titules declaratorios. - Naturalisaçães -. Retificac;:.ão de I';Impostos - Registro de Comerciei -, Patentes - Defesa
de: 1rit?� - Certid�o de Ren�a - Serviços em, to�os os

���:ci�lWaPOI!ffl��r�e��l���!�faa�e Est��i�f:��r�SRe. 8"'0'··CI·O·dado Bens''f:l"cl'adora do' MadBl1l8 Ltda \
. gistros 'de 'firmàs COlllel;eiais e industriais no D.e:!. - Re- ." U ..

.
. 11 '.

a
o gistro Chil - Retificações de nome e fiIiacão -

'.
. '. .

.
,.

.

., •
.:, Certidões para elllbarq)ie.

-

CO,mpra e Venda da M
..

adairss "ara todus os f.ins .

Registro de Criadores - Serviços nu D 1 P. l'

.=,-=-s:.=R::tlC:;!!;:im;:eD:alo;::de::::.C:ll1li::ilS:;D:::OM:::'5da,::p==ilz=en:da=.==1_ aua 1 de Setembro Telefone 124t� I
�(

Rua 15 de NovembrQ, 596
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i "Antena Galli"
�

I E' a antena preferida . para
� o seu radio, ;tom

.

esta ano

I!l tena o seu radio terá uma

• recepção perfeita.

I'� Peça hoje mesmo uma de-
� monstração e-n sua casa:

� (nformações com o sr. Jose �
I Galliam i1.
• Bua São Paulo. g. j!

� Blumenau ,
w�.:t:.... ·-·::4t···:':T.'::·�·�-::·I.:"II·
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malll er!9sUti�1
"SILVE1RAII

--" G(�ndt T6nh:q 1
_. . 4�_. _

"

ODIN

p��,,·,-,···,1,l'i"

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



Fazem anos hOj,e:" Após pertinaz enfermkl2HLo,
O menino Alctdes, filho do sr. faleceu sábado, dla 10 do íluen

Pedro Azevedo, dedicado Ch2"! te, nesta cidade, com a avançada

'F'rae�.'.·S.... ·$··.··..·8..
·

.. ,·· ...·

.. ,·.·
·

.. ·. ".0'.'.'.
'"

pl�i!!tIft J�nft.·.pft.S íe de Trem da E. F. S:. C�12ide idade de 91 anos, a sra, Johanna

""ii. �ilU a�lilU1Sti sua exrna. esposa Da. Isaltína Crísten, viuva do sr. Jacó Cris-
c. 'e." •

. Azevedo. ten,

I, ,,� O conselho contará ainda com, :c- A sra, Edíth Pozes. A extinta, que era uma das

Londres, 13 (NIB) Ínfor" 38 membros] em vez dos seus - O sr. Henrique Passos, re- pessoas mais antigas do lugar,
mam de Washington que, segun- 26 membros primitivos. Ao .ser sidente em Brusque. veiu para o 'Brasil com apenas

do' despacho da agenda ruponíca criado ir} oonselho, há mais de 2 - A srta. Lídnner Campos, I um ano de idade, tendo bg'J
Domei, as autorjdades jap.one"l anos, os japoneses afirmaram fino ornamento da sociedade 10-

I
se radicado nesta região. Perdeu

sas da ilha de Java, nas Indías ser este o prime i ro passo para o cal.
,.
seu marido ha 45 anos atraz, t':�11

Oriel1tai,s Holandesas, desistiram governo aut0!101110 das Indías ***, do, desde então, se localizado na

das tentativas destinadas á cria- Oníentais Holandesas e que o Viajaantes visi�1ha localidade de
..

Salto

cão do conselho Consultivo Cen conselho terãa 43 membros, 20
. . Welssbach, onde resídíu IOl1�

tral», com representantes esco; dos quais esoolhidos por eleição S�·. �l1!-:êmh,;ergo Pelllz.zeth . go tempo. Depois vendeu sua

.lhidos p

••.'el.o..
·

SU

..

fra.g.. i�)

...•.p()PUlar.
di- J. pOPula.r. A n

..
o.·va �UsposiçãO

. (��.n_ E�t.a v,�.s:]ii.•a;��J�1 n.os..
s

...c.a. "Cl�.3(:�.0'
...

'O

p. rO�)r.iedaüe, !imio l:�Sl.·ji.r.. 'em No

reto, conforme fora decretado monstra que os japoneses nao Sr. Em:--l�10�rbo P:e�ltZZ.�ttl, Il�U.. VEl Bremen, na rasídencía do sr.

em 1943. 'Assim 'é que, ao con- � desejam que o povã índonesto ra tradJCliOnal 'em llpSSO cenar�o, Artur Wanselo\\', durante
�---.-,-,tI,.-.+-,._.<r-:+=,�_.�-..

trario disso, os nipiQ�ioos estão � manifeste sua Hvre opinião oe oD1de con,ta .�om um largo ctr- 15 anos. Regressou, então, áBlu

.f()l1.l1andO ;mU,o.T.g.. anísm.• ia COm f fogem: ás promessas ant'5r�::,.,.r""1
GU,O de

an.1tzades.. menau, indo residir na casa do

membros nlO<mead:os pelo Japão. â .mente feitas. ,
,.

ANT N
--,..-

, " sr. Gestwicky, sita á rua Minas
_ ._ � . _. , _. _ .. , . :

...
' '. .' ...!. .

.'

El OR CAM.A.RA, Gerais, ande a morte lh2 veín
®D�.�,.)t,��.•.j!i;.�.�.<';..�.-te e ��+4P. .;,;��O&�{'I��.,,$�ê.�.f;*�'lr(� I E�teV'e ontem em vísíta a re- surpreender no dia acima ref2.

� 'I···· 't'it t 'M
' 11. 'D' -.. C i\RV' tAtUO � dação desta fol:la, onde se de- rido.'

.•�
, ns i U O eOICO � • a . a JU. � morou em agradavel pa:estru, o Dotada de um coração boníssí-

I
...........

� SI:
....Ant.'2!.lor C.a,lnaI."�'...'. I.llSP.e.

to

.. !.r.-, mo.,c. d.�.. Ull1.e.spírito l,·nteir.am.�.l.l-_ Diagnósticos Cllnicos -:- : :IaJant{� d? ('OorneJjo do POV:Ol>, te voltaru.::J pau D trabalho;, a 'exp

;$': que se edIta em Port� AIegr(!. tinta desfrutava de grull&3 esti-

I...
Me

..•.......t8b.O. l.i.smo ...
b.asa.l -.... Eletrocardio.g.r.afill '.'..-.' .

L,t,"'��'O)
rs·

1.......... ..��ra.
üe

...

oendo

•..
a

..
gent�lezao': .e.x

ma

e. ap,
peço

.e.n..

tre

.su.'.
EIs

.. n.un.l.ero..�.tório de Análises (j;:!uJgue�fézes-urinn, """ ; ple::>samos aIO dlstliJnt? cOle",a �s sas amizades, razão pela qual
Clínica especializada de SeEdlOrt\S � nossos V�!Os ele fellS e proV2.i!- a IIo tici;<! do seu faI5cim!�nto t2-

I
.

_ .• • _'� 10sa estam.a nesta praça. ve senÜda repercussão 11IestL�

(P�rturbaçoes menstruSls, esterIlIdade, altersçoes se· � *** meio .

. xuais, incômodos da adolf'cêrwja e da idade critica,: TEATRO A' familia de Johanna Cdsten,

l>l!1"
.

inflamações gen1tais, etc.) : No prox.imp dia 16 do Gorren� que deLxa 10 filhos, 39 netos e

m Alàmeda Rio Branco. 3 - ,�lumaElau - Telefone, 1202 � fle, sexta";f8iira, g,rande nOj'tada 27 bisnetos, (';Cidade de Btunw ...

·1
""n.��·��.)I(......,""'F!'��-... .....§e1o����\!I:4'·�4'1�;:�!Ii.:.<i.�·ji�'+·.�'Ji�� de arve no TeatTo Carlos Gomes: nau» 'expressa suas sentidas con-
'"' .'

. � "'�.o.;;";'Y...Q lW '.'
.

'..

SIM�LICIO PACATO dolencias. I

'In'!>; "Ir· &
'

r·' 1190' hilar:í!ant1e comé.dia !em 3 atos de .------------------:-':c---

.

U ..

' .,,1. Paulo Magalhães. �nlliJ,.g Itl
.•e p.�B.�,��.,:íí.1{i�.". Prado do Rio, Lá. iY!enor

. Entradas á venda na redação H9lmn U ��!i.':�",JI�� e Rapsod'iftc';:'
da (,Cidade de .B!umenaw> '3

E E
. ,

Novo d.iretor da. Carteira de Exporta- «Casa Idea!». iZ', l em:®�t�a:$e ii feDida. Rias
Entradas para 2 espetáculos falr5138:B35 �rDrou;.m�m.

ção e Impo rtação Cr$ 5,00. 't-:�-.-+�+-'+-�-.�-.-. P +-+-+--t>'--'+-:+-+.-.+-.+,_.'

Ao ii

tE··..•. �?k!ronl �. L

IAproxima. ..se O dia de conhecermos o

vice-campeão de 1944 do Estado

Cldo e SOCIAL
FaleclrnentoAniversarias

...
e ri ·bit EU.O'" ..

Rio, '''--;-., O chefu·do governo as

sÍnou decl'eiÍOs Qonoedendo exq�

neração .

aiQ sr. Gas1iãô VidJgal"
dD cargo: ele ·diI1et:ür. da· .Cartejíra,

Domingo proximo, no esfadio !1a Al[imf.H!� Rio BrB.nco,
iremos ter fi oportunid3.de fIe conheGt� o vice-campeão es�
tuduHl de 1945.

.

O publico amante o futebol loenl ggusrd:J com () m�js
vivo interesse 8. exibiçã(; do MarciHo Dias, no cotEjO
com o forte e renomado esqtHldllo gl'E'llá, como qu{�rem vêr
se de facto (I clube de Hajai mer2ce o tHulo de '\'ice cam

peão do Estado.
O time Ítf1jaiense, que é ÍrlÍegr3do por bons elemen'

tos do futeból. daquela nlde.ãe, tem ultimamente conseguido
notaveis feitos, de maneira que tudo indica que a pelej3

2 0/0
de domingo agradara em clteio.

5 O/O Telef,,: 1101 e 1099 A turma do Olim:pico, que dUl'!1nte os prelíGs do cam·

4 3/0 peonato locai soube se impor sempre como um adversb:r!o

5 O/O "8"" L d"
de villor, deverá, assim, honrar o bom nome do "as8ücia.-

Idem ld i' 91' ;,jittS 5 lj2 0/O OUluarsdnros em ação Hou" blumeilIlUE'nSe, que é colocado em segundo lugar em

Idem H:, m l�;}} ("115 H O/O Santa Catarina.

C,/CtS. Prazo FI2i0.;.r 6 mb:eg r:.'1,9 .0',1['" Chu'1g-Kin!!, 13 (A. P.) - BaTIl . �"�.�.);f:)l;_,..;,>{: •.•:.k'W"�,,':>�,<��';.;.,,:;-,,( •."ypr�';<�1.�C:','",,'.·.;:<,"'l\'1'�"�

'.;." íiJ"·O\! bal'd"l'I'OS da� 14a. F·nrca Ae'r"."" I
' �-�_._-�._�,"""""" ,.=._��_� __��=.��_._=,��,,__,�_�,,"""'''''''_2;

c

Idem iaem 12 " I] "
'" '-'

,
�

I. .

, I �os Estados U,lidos :ltacaram a

['
��. p"? p"'< ,$('i ,,'" T-f.'''' e;. 'i.n:n ''11

___Illl.'l!I!J_õ!Il�'«<ii,<%ti§d'�;g'J."",m',!H"�� I
area dos trapiches da parte sul

-.

U li:\ t� E �f �� i� r-1"J't1 1(U

I
e f;;l I de Yant,eh e tamb211l a cidade.

"
.. , e, """R' &.4 ••t _" t".""., �

.

n IIO r:.it'b. r I Irromper.am 1nCe11(1:<0.s "iOlentos'liiU !ii
.

I Os caças metralharam trens c

I.·' Hedwig Cris!en e p3reníes da sra· Vva:

! outros transportiBs japoneses, na I r�. Joana Crisien
(e.t'llf.a"· ·a.�ls.a. l!'il.Qma !l1trli .n �âlJil {II!: de.. �L1\t�fl.. [ estrada cI,e {'erro P8iping�Hanou, fi
ii» U II IliBllti fi 'f.j llJ Un� l!� U . uRh �Kl '

.

t d
.

d d � b!ecida dia 10 do corrente, vem por este meio agradecer'e as :es ra, as
.

c me agmn.

'I'� penhoradamenie aos vislnhos que assistiram a extinta

4=��..k. "'..

"

durante seu falecimento, aos srs. Drs. Hafner e Walbach
I

A R A f E R f ""

A �
.

.,. pelos cuidados que lhe prestaram, aqueles que externaram
. p , � . !) '

. ..:; i�.�. fi seus sentim\:ntos, enviaram coroas e flores e acompanha-
E C Z E MAS, II I ii

ram o feretro até o c".m.iterío, e especialmente ao Psstor

r' [;ji Metner pelas c''''r.soladClías palavras profddas em casa e

�R���c�!�:tA:Es:: II II�
DO

°Amr�;'�"l;�:�,:;i�;�s��n �e5 :'�;��:s."gradecimenIOs
r i c . 1\ • f !'iJ i

.
Gestwlck! e famiha

..
•� I n I

ESPINHAS, ETC.lt": !" ülumenau,14/3i45 .

.._ . .,.�..,4'_.. :<�r .. _�"'--' ��....._� ... ,._" .....r..... ......;,.,-__�_� •• "
-

,
,
I

o._,�.",,�'='_.'- .• =_._-.. �\��-""-'�'-..��.._ •. -."'-_,.-,,..-�� m�����::g;;º-���t$
..

4.�������;!.::..1;���������:';:;�::����f}j

de Exportaçã!o e I1111JO'rtação do ""."'''''''''''''''''''.......;,,_,'''''''''''''''''...''', ..........................._....

Branco' do Bmsil e nomeando pa
ra substitui-lo o sr. C'oriolano da

Araujo Góes.
DRM AffONSO 91tSI01
Diplom. 1Jela Faculdade
Nacional de Medicina da
Unive1'sidadf do Brasil

Medico Es�ec[a!ista em
Doenças daiS Criaiiças

e da Pêlo

Comissão Executiva Textil
� --.

..:..........:

R,i� .... d presidente da 001.
ll1iiss� EX'3cuttva Tex.ti I b<li-,

.
:xou Wrt.aria desig,na!ndo os s1's ..

Vioefl.te de Paula Galiez, Btel1ja..:·
;mip �ieil'a, bamac-eno, Firmo 'DU!

trar Rica.rclo Seahra d'e Müura e

Lauro Rego Jardim pa.ra, em 00-

1111.'ssão, !elabo:r.aI'�m..

o an(ePJ:O.íi,�.. t�\.1de regulamentaçao do deGf!eto�12]j
7.306, que dispõe sobre as' ex
portações .

de artigos t'exteis. CursQS espedalizad.o.s 50..

bre Alimentação das Cria0
oLnhas, Puen-cultura, Bigle..

ne Infantill Cllin&ca Médica
Infantil, TUberculose mIan ..

til e Doenças da Péle das
Crianças.
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I Sinel) Popular é Agrirola do Vale de !laiai
!li GIi e

Deposito à dis{Josição
Deposito Popular
CICts. com 6viso de :10
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pois conserva
.

e desinfsGta a sua' roupa
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(Marca Hegístl'ada)
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Grave a situação das forcas
Hi�efiicas em iwo ..Jima
Rova

r

Iorque, 14 (A. P.) -i
Uma irradiação de Tóquio Infnr
ma que a situação das" forças'
japonesas encurraladas na ex..,

tremídade norte de IwkJ ...J�ma é
extremamente séria.

Segundo a emissora de T04
quio, «as tropas Iulmigas rene

varam seus furiosos ataques;
precedidos corno sempre .. por in,.
tensísslmo fogo ele artilharia,
paruoípando d10 ataque aviões,
tanquBs e Ianca-chamas-.
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No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
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