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lin -. Joinvill

. �rr: 30 de Dezembro de 19,+5 e 2 e 3 de Fevereiro de 19.46 ......_....._....._"'-_"""'='
eu dirigí as graves acusações contra o Dr. João Colin e seus 110-
tas, pelo jornal de Blumenau "Cidade", sem ter ate hoje alcan ..

ça�o nada. Quem' tiver interesse especial no assunto, poderá re
ceber de mim, os. Números r�spectivos. Eu quéro em poucas li
nhas, repetir o que escrevera naquélas êpocas e acrescentar al
guma causa. Para meu peznr eu .nãó' tinha outro caminho, sinão
o da Imprensa, o que se observará pela leitura. Em princípios de
Maio de I945 eu era o urtico proprietário da Companhia Paul. llLUMBHAU ·Terça-feiÍ'ill9 da Fevereir��S '�, Dr. AchülilS Balsini Diretor RespollSl.\vel w Ano XXII-N. 10a
Meu filho Lothar Paul devolveu a metade de sua herança, cons
tante de 475 ações, para o que recebeu as filiais de Rio do Sul
e Neu.Breslau. Meus bens constavam de uma casa comercial na
Itoupava Sêcae muitas terras. O valorHquido era muito superior a
Cr.$ 2.000,000,00. Eu-era o unico proprietário; mas não tinha ainda
em mãos meti titulo declaratório de cidadão brasileiro se bem

. .

. I

que possuía um atestado do Consulado Geral de Berlim, do qual
constava ser eu cidadão brasileiro, registrado naquele Consulado
Geral, isto já em 1907. Mas como uma Sociedade Anonima deve
ter no mínimo sete acionistas eu resolvi dar a cada um dos ou
tros sete filhos, a quantia de' Cr$ 20.000,00. O Dr. João Colin
convenceu-me então, que era melhor aumentar ésta quantia, e me
disse: De qualquer fórma fica sendo teu e as rendas serão igual
mente tua,s, e me disse eu não preciso déssa "porcaria" e os qu
tros tambem não. Eu só faço isso para te auxiliar no momento
a�ual. Eu não respondí nada, porque a palavra "porcaria" me fe
nu um pouco. O total das acões estavam nas minhas mãos. O
Snr. Richard Paul Junior, que tinha' sob seus cuidados por algum
tempo, a maleta contendo as ações, me fez a devoluçao nova

mer:te. Pouco tempo depois chegou Richard Paul Junior e me

pediu as ações, porque ia se reaíisar uma Assembléa. E as entre
'guei. Depois da Assembléa ele veio a mim e como não tinha as

ações eu perguntei pejas mesmas, ele me respondeu que élas es
tavam no cófre, no negócio, e para que se botasse em ordem as

ações, nós decidimos mandar emitir novas. Eu fiquei descontente
c.om essas despezas inuteis, Eu pedí as ações de volta. tendo ob
tido como resposta, que "conforme Ata da Assembleia de hoje
as ações serão declaradas sem valor e deverão ser queimadas",Um certo tempo depois me foram transferidas 55 ações por Ri
cl;ard Paul juníor, e com certesa estranhando a minha supreza,disse-me em seguida que as outras seriam entregues aos filhos. Eu
estava acêrca .dêsses fátos todos, completamente alheio, mas como
eu tinha absoluta confiança para com Richard Paul Junior e co
mo nao podia admitir que êle se achava nas mãos de um vamo

piro, nã? de�, a menor importanía ao caso. Durante a guerra 19 I 4-
18, sofri muito durante esse período, porque eu tinha dois alemães
natos .na. firma, e para me livrar desses incomodas, porque as
Autoridades daqui' até me tinham taxado como estrangeiro, deixei
a direção oficial da firma, mas, fiquei apezar disso, com o leme
na mão. Eu queria tomar a direção outra vês, mas precisava de
1'2 que representassem a gerencia para fóra. Homens assim, não meu filho Lothar, contavam com a minha morte, para depois desé,

.

porém.. tão fácil de se achar. Eu concordei, porque o tempo pojar minha mulher e Lothar de todos os seus direitos. Ai então
estava flcando curto, com a escolha dos Snrs. Artur Fouquet e entraria o advogado Dr. João Colin em ação, mas ele não con
August Th, J. Fey. Eu fui ameaçado. Eles são, ambos duas exis- tava com uma cousa. Seu plano jamais poderia vingar. Esse platendas fracassadas, o primeiro teve que deixar o seu emprego de no Colin tambem não fez em seu proveito proprio, mas sim, ele
d.ez anos, COTO gerente de um Banco, e apesar de muito neces- queria liquidar Lothar. O motivo era o seguinte: uma irmã do
sítado, e expor sua situação ao gerente, não encontrou outra colo- Dr. João Colin, uma mocinha, enamorou se de Lothar. Esse amor
cação novamente; o outro teve que desistir do seu negócio, por- não era correspondido, e, si porque a mocinha disse que Lothar
que a alma ido mesmo, sua mulher, por causa dos muitos filhos não havia dado qualquer motivo para isso, a furia do Dr. Colin
que tinham, não dIspunha mais de tampá para trabalhar no mes- tornou-se sem limites e prometeu vingar-se. Ele começou com in
mo. :&'�as quando eu queria tomar pessoalmente a dírecão do meu trigas, me intrigava contra Lothar e Lothar contra mim. Não ti"
negocio; não era tão desagradável assim, pois poderia desistir da I vesse acontecido isso, as cousas teriam acontecido de outra ma-

. mesma a qualquer tempo. Logo nos primeiros dias eu disse aos dois, I neira, mas foi, corria eu hoje posso observar, muito bem assim.
aqui está o meu escritório particular' a secretária não tem nada I Quando Colin notou que eu não queria como ele queria, então
que ver com o negócio, nem tão pouco o seu conteúdo. O cofre I

pensou assim: Este eu hei de conseguir amansar. No rnez de jado armazém contem somente papeis particulares e são de minha neiro, como seu comparsa contou eu deveria ser posto na rua e
propriedade. Aqui neste departamento, junto á casinha, minha no mez de Fevereiro, posto na cadeia. Sim Dr. João Colin voce
mulher botou objétos excedentes nas prateleiras e os pratos julga os outros por si mesmo, Por seus comparsas, os Snrs. Ar
"Hutschepreuter" pertencem a um aparelho, Uns dias depois fal- thur Fouquet e Fey, ele mandou ramecher os papeis da minha
tavam os pratos e diversos outros objétos. Eu perguntei a: Aug-. escrivaninha, arrombar meu cofre, para ver se conseguisse achar
Feya respeito, que me respondeu. que não tinha visto tais objé- alguma causa com' que me ameaçar. Depois Fouquet teve que, RIO, 18 (S.E.) -10 prasidentos. E eu respondi - até amanhã tem que estar tudo novamen- rever os livros comerciais dos ultimas 50 anos, acontecendo com te da Republica assinou decreto
te lá, e estava lá. No referido departamento achava se também, isso, que em Outubro ele já estava com dois rnezes de atrazo no exonerando o major João Gar
um guarda-roupa, repleto de roupas, coletes de montaria, vesti- seu serviço próprio, e um outro teve que fazer o seu trabalho até cez do Nascimento do cargo de
dos, rendas, linhos, etc., que minha mulher trouxe da Alemanha hoje. Eu não sei quando se fará uma. revisão nos livros dos ul- governador do Territorio de
com éla, Esse guarda-roupa foi arrombando por ordem timos dez rnezes, para o que eu de bom grad,o me ponha á dis- Iguaçú. e nomeando para subs
de Fouquet e .Fey. Ele desapareu com o seu conteudo. posição, gratuitamente, si com isso se obtivesse um resultado titui-lo o major Frederico Tretta,
O meu cofre mandaram arrombar, e depois me manda- correto, mas nessa altura, provavelmente, todos poriam as mãos Rio IS (S.E.) - O presidenterarn entregar uma pequena. parte do que continha. Todos na cabeça. Eu exijo exame dos livros dos assim chamados acio- da Republico assinou decretos
os, meus papeis particulares e de .farnilia faltam, além disso uma nístas ou conselho fiscal ou será que lhes falta animo para isso. hoie exonerando o desembargacarta hipotecaria sobre 15.000 Mark -:; a 6 kilos de ouro fino que Para esse exame eu quero ser chamado, mas isso tem que se do� Heladio Amorim das fun
é negociaveI. A minha entrada rio negocio foi proibida, e quan- realizar o quanto antes possível. Durante a ultima Assembléia Ge ções de interventor federal em,do um dia, O Dr. João Colin, Hans Schnei,der, Richard Paul Ju. ralo Dr. João Colín e Hans Schneider (Casa do Aço) me man- Goiaz, e nomeando para substi
nior e outros estiveram em minha casa e eu disséra que estas daram oferecer por cinco pessoa8 diterentes as mencionadas tui.lo o general da reserva Feli
causas não poderiam mais continuar assim, obtive ésta resposta: ações. Não, essas ações de sangue ficam sendo propriedade de pe Antonio X3.vier de Barros.
Os cidadãos «honrados» Fouquet e Fey ficam, Estes que assim voces. Voces podem fazer presente do que quizerem. mas deve "";""""'_,- ,.�� i ,-r,
se pronunciavam, tinhas as minhas ações em Sllas mãos e os que ser sempre do dinheiro de voces.

,

. RIO, 18 (S.E.) - Para assu-'
moravam b_eru 91stante, �an:bem, que na.tu�alm,.ente não

,

tinham a «Que cresça ca�im á frente da porta do Dr. JoãO Colin e Imir o carg.o. de ,interven�or fede·. menor noçao dessa «patIfarIa» toda. O umco que não se envolveu dos· seus comparsas». . ral ao Espirita Santo, fOl desde
nesse cas<;t todo, apesar dos passos conhecidos do Dr. JoãO Colin' (Gras soll vor der Tuer- des Dr. João Colin und seiner Hel- logo lembrado um nome: o �do
a respeito, foiLudwig Kalvelage. O meú imenso stock de mer- fershelfer wachsen). major Carlos Medeiros, .figuracadorias, na maior parte adquirido antes e no inicio da guerra, foi As aç.ões mesmo que fossem furtadas estão na mão de vo- de relevo no Estado. Agora o,,:'esbanjado e roubado. Em poucõs mezes os honrados cidadãos ces e com elas o Dr. João Colín e seus comparsas pouderam tras, forças politicas ligadas, altFouquet e Fey. conseguiram destrui ... uma fortuna conseo'uida em conch,lÍr seus planos diabolicos de destruição, em poucos meses. ás ao sr. Jones dos Santos Ne
ql.lasi 60 anos de árduos trabalhos, e me deixar sem lar

�

e sem No dia l' de Outubro de 1945, eu ainda tioha fé em salvar a ves, apresentaram o sr. Ubaldo
této, pois quando uma posso!,! dedicou toda sua vida a uma cer- firma e reclamei que me entregassem a direção da mesma, Tu, Ramalhete, antigo deputad�. eta e determinada cousa, aí sente algo mais do que só o traba- Dr. João CoIin. me deste uma resposta ironica. ao que eu retru- politico que exerceu no EspIrlto
lho, e quando surgem «patifes» e recebo a intimação de abando. quei que as cODsequencias corriam por tua conta, ao que disses- Santo diversos postos. Dentro
nar a minhá casa,isso não me incomoda mais, porem, não sai- te que as assumirias. Pois bem, Dr. João Colin, a unica solução de 24 horas, o presidente Eu
..ei, mesmo, que a razão esteja ao lado de um Dr. JOão Cal in. é devolver me a firma no estado em que a mesma se achava 00 rico Dutra escolherá um dos
que por meio de meios iIicitos se apossou das minhas ações e dia l' de Mílio de 1945. o dia em que mãos malfeitoras começa- dois para ° cargo de chefe do
que por meio da sua furia de destruição, prejudicou tambem os ram a destruir uma obra que representa minha vida. executivo da -terra capichaba.
outros, estes, que depois da minha morte seriam os donos das Slumenau, 18 de Fevereiro de 1946.
ações; Cada pacote de 'açÕes valia no mínimo Cr. $ 250.QoO,oo. RICHARD PAUL
A -geI1f�, ha de pergrint"r su�preso, agora, como é possivel um fa- Reconheço verdadeira a assinatura de Richard Paul. do
to ass,iI)]. Isto é mesmo qixa:si impossível. Eu por muito tempo que don fe. Em testemunho da verdade.

.an.dei: a pr,oc,u�a._da origcrp de �udo isso, e el?contrei .a cpave em," Blumeoau, l � d� fevere!:.? de 1946
Jomvl11e. e dal Juntou-se elo a elo. O plano VIsava pnmeIramente OTTO ABRY-Té.behao

.li vlrlono fi II lealda.
de se renramquando
o crime e ii traição
&iio premiados.

#;
u anual

semestral
avulao

Cr$ So,oo
Or8 35,00
Cr' 0!50

L
mario Matalino

PromoçãonosCorreios
e Telegrafos

Por áto de I' do corrente, do
Sr. Presidente da Republica, foi
promovido, por merecimento na

carreira de postalista, do Depar
tamento dos Correios e Telégra
fos" o sr. Nelson Dias, chefe da

agencia postal telegráfica desta
cidade.

SugeridéP' ii revogação da lei
sobre pluralidade sindical
RIO, 17 (S. E.) - o Ministro Otacilio Negrão de Lima,

titular do Trabalho, informou á imprensa que já submeteu a apro
vação do Presidente da Republica uma exposição de motivos

opinando 110 sentido de que o Governo Federal suspenda a exe

cuç�o do decréto, permitindo a plural�dade sindical. .

--------------.------

�osquifol
Wetzel

ahsclutamente inofensivo pare
pele Eficiente proteção contra
PICADAS DE M08QUrrOS e

Dr. H. Pape
Está de volta da via

gem. Consultas díartas
das 10 ás 12 e das 3 ás
4 112.
Quarta feira a tarde

não haverá consulta.

outros insetos.

Tipugralia e livraria
Blumellauen.se SIR

Isselllbléia Geral Ordinária

3V1

�s Jornalistas Portu
gueses pedem a Ibo ..

lição da Censura a
Imprensa

o Presidente da Republica
Portuguesa, General Oscar Car
mona. foi ontem procurado por
uma delegação de jornalistas, os
quais lhe solicitaram a supres
são da censura á imprensa. Em

resposta, limitou-se o General
Carmona a prometer que o pe
dido será encaminhado ao Sr.
Oliveira Salazar. Chefe do Go-

Pelo presente ficam convidados os Senhores Acionistas desta
sociedade para comparecerem á Assembléia Geral Ordinária, a

realizar-se no dia 23 de março p. futuro, ás 9 horas, no escritó
rio desta .Socíedade para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
r. - Aprovação do Balanço e contss do exercício de

1945;
2. - Eleição do Conselho Fiscal;

Assuntos "e interesse social.
Blumenau, 12 de fevereiro de 1946

Elsbeth Koehler
Diretor-Presidente

Acham-se á disposição dos Senhores Acionistas, no escritó
rio desta Sociedade, os documentos a que se refére o Art. 99 do
Decreto-lei N' 2.627, de 26 de setembro de 1940.

----_._-�

3·

verno.

Demonstrações com o
Radar na Capital

Brilânica
o Governo britânico convi

dou todos os países europeus,
inclusive a Bussía, a Espanha e

a Turquia, assim como o Egito
e o Iraque, a se fazerem repre
sentar em Londres, entre 18 de
fevereiro e 1. de março, nas de

monstrações que serão feitas
sobre a aplicação do radar e do
rádio á navegação aérea civil.

,Novos Interven
tores

i'll,. ban • a. ID

�t1r��j:\;il \ � KNQ rn � Ql� :��:
" nãO deve faIta!! ;"'1

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.�i;�vai venceu o Ca'f'ias por Tx 2, no tempo regulamentar, e por 2 x O,
i!c-cna prorrcgqção, sagrando-se, assim, - mais uma vez,. campeão estadual!
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.15 de Novemb'.. ses .... Fone. 1201 Blumenau
E L L I N G: E R & C II A.

A PEDIDO DOS SNRS. MEDICOS exame'.� .EXaUTAM OS SEGUINTES i\ ...
..•... PRINA (completo e parciai com dosagem)--�êZES (Amebas, vermes, sangue oculto-ES

CARRO (pesquiza de bacilo do Koch)-SECREÇAO. (pesquiza de diplococos, etc., esperrnato
zoides)�SANGUE (Sorodiagncstico ti;:; Lues (Reaeão de Klíne), - pesquiza de Hematozuario
(mataria). Contagem de gIobuJos.· tempo de coagulação. e de sangria. dosagem da Hemoglol lna,

'
... gHco e, acido mico, reação de Vida I (Tíeol.�LfQUOR (Exame citobacterloscopico, reação de
.... Kahn, etc.)-MUCO .NASAL (nesquiza dnBâcilo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de Trepone

ma palida)-SUCCO GASTRICO (exame completo; dosagem da acidez sangue oculto. etc.)
FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE

.

.' Instalação moderna: estuía; áutoclave, colorlmetros, etc.
fi.-�-W-��-��...;.;...;_-..�-�...,.,� o .-"-éIli-)b-���-.-.��-:� o �-�;"__�-iIl....,..�.-:õrs7f !t

S/A fabrica' Õ2 Papelão Ilmbõ
11MB O!

Assembléia Geral Ordinaria.

São eouvldados 08 senhores aciontstas desta Sociedade
a comparecerem' a Assembléia Geral Ordinaris, a realizar
se no oia 14 de março do corrente ano, ás (l5) horas, na
séde soeíaí, a rua Marechal Floriano Peixoto, sem nUID';lfO,
com a seguinte.

.

ORDEM DO .DIA '

1) Leiturs, exame, discussão e deliberação sobre o 1'8-

Jatoríc da Díretoría: balanço geral e demostração da conta
Lucros e Perdas, Parecer do Conselho Fisca! e documentos
referentes ao balanço encerrado em 31 de' dezembro de
194�

.

,

.
.

2} EleiçãO do no-vo Conselho Fiscal. ;

3) Outros assuntos de interesse social.
'. Timbó, 11 de fevereiro de 1946

.
. OTTO HENNI�GS -:- Diretor-Presidente

3 v 3
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Vende um em otlmo estado, acolchosmente de couro, I

Pneus novos de 6 lonas, bateria Ford. discos de enriagem
e. as mas dos freios novos. Motor de .0Uma compressão)
molas �eforç8da� e pintura em bom estado.

Dírtgtr-se ao tecnlco do Oortume Brusquensé S.A.
Brusqué,

.

". PreÇo Cl'.$ 25,Ooo�oo
.. ' '.. 3 v 3
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Comuf·cio ,I "Indtistria .

Companhia
.

em liquidação.
RESGATE DE DEBENTURES

Leva-se. ao-conhectmerito dos srs. debenturistas que .esta
Companhia está procedendo ao' resgate integral das debentures
emitidas '€111 virtude de autorização das assembléias gerais ex

. traordinarlas, realizadas a 3 de fevereiro e 4 de'março de 193'2.
A importancia dos títulos que deixar de ser recebida; será

.. depositada de acordo com' a lei.
.

.

-

.' Blumenau, 12 de fevereiro de1946
-: '.'

. Aug. Th -. J. Fye. Artur Fouquet7""..,Líqu�dantes 3v3
.� �·"""1i"""�-!àl='��:5-�.."...ãi,."..�O· .fi..:....ât-�-�--iII...,.,.�-�....,_l\-li_;.§\

Pau"

'.' "'i!i)).'...

'

.. '. .....

.'

"Jr"'- mo r
1 Mectil1Icº, e 1 Serralheiro, competentes. .

Apresentar'se .8 Staedele & Ola •. .,.;_ Blumenau -Rua
ItoUPt1,va. Norte. SItio

'

.

. .
".

. .... . ....•.....
.

5 v 3
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Ir;;�ied��� �e�tti�i;;�ra de
M:mi,lelras . ttda.

Telef.o"ne 1248' -.'
'

R�a 1 de Setembbro
fornecedores de l\1\adeiras .em Geral

forro Paullsta, Erréantonelras de QUalquer Espééh�,
I

.

-

Aliuhamentq, etc. ';Ji<t
..

IEspscialidade: ; Soalho Marca Strobel

o rllELHOR DOS mELHOR(�S

���\.Ie.D:t:�_I�\tlIP�

ESCOlha o Livro de sua Preferência
Entre os dez (lO) abaixo relacionados, que lhe será

enviado, gratuitamente. desde que V. S. tome ou reforme a

sua asstnauira de O JORNAL, por um 8,1]0, no período com

preendido de t- de novembro a 31 de dezembro de 1945. A
remessa do livro será feita 30 (trinta) dias apôs a entrada
do respectivo podido. O JORNAL. o Iider dcs «Dlat ios As
soclados>, apresenta diariamente além da completo serviço
telegratlco do Brasil, e do exterior, seções especiais sobre
varíos assuntos e artigos assinados por colaboradores na

cionais e estrangeiros universalmente conhecidos.
O JORNAL, o mututíno carioca mais lido no Brasil

Analise, confronte e passará a ser um asslnante satisfeito
do O JORNAL Faça o seu pedido, hoje mesmo, ao nQ�SO

agente local ou diretamente á Gerencía do O JORNAL .:.......

Av. Venezuela, 43-4' andar, Rio de Janeiro O F por meio
de cheque, vale postal ou registrado com valor declarado.

Os Livros São Os Seguintes:
Invasão-Quentin Reunolde; O Grande Ditador - H. G
Welle; A.Estrada de Chíang-John S. Hurst; süeneio em

Singopura-'-Jorge Welle; Serpente Itulomauet+Tien Ohün,
Traidores da America=Joh.n Roy Carlscn: Os Dez 111anda
mentos= Varios Autores; Negros da Ameriea=Iied Ottley;
Trto=Dorotheu Baker; O Grande recaâo=Florence Ber
nard. O JORNAL Assinatura: Oro $ 90,00.
t!i....�..,...-§.--._�-�-�._�.._._.l} o,f!).-9."-���-�:-'�&S_-«':--�:-�-.•:
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Oficina 8ADIO fUHKE
Atende todos 08 . tenriçOB de

Radios retepfore5
Sarvlirws Hauldos" GannHdol

TELBFONB 1395
81l1'1 ., de Setembro. UI: .

'Maltema Comercio '"......•..........._:---�\.:\-r

EXPEDIENTE
rei. 1999 .. e, Postal 57

Dr. Aclimes Billsil1J
m:retor-Responsavel
Dr. Affonso Ba.lsWi
Oiretor-Proprietario

Oilicina PI:opria
Rua <I de Feverelro, 7

Assinaturas
Anual Cr$ 60,00
Semestral Cr$ 35,00
Colonial Cr$ 20,00

Nume.ros
Avulso Cr$ 0,30
Atl'azado 01.'$ 0,50

São PatuDo
DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AF'AMA

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL
"ROSICLERu DE FABRICAÇAO DA ClA. PROGRESSO .

..

NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE'
BEBIDAS E CONEXOS»

R CONCENTRADO_VEGET1U.. SR o S I C!. E R" ó: base de
TOMATE - SALSAO • ESPINAFRE. '

O Misturas para sopas_BROSICLER" á base de A'IEIA-LENTlL!HI
ERVILHA·soja·Fi:IJAO BRl'.l.NCO IS fEUãO MU1ATINfIO.

s KETCHUP "ROSICLER" em dois typos: PICANTE E DOCE,

I

C

Extraio de malte uMALTEMA PURC"

R DISTRIBUIDOR AUTCRISADO PARA· AS SEGUINTES PRA�
..

.ficl..�......CAS - BLUMENAU - lBIRAMA - lHO DQ SUL - GAS PF. R - �.
ITAI lU -- TIJUCAS - Snr, WALTER W. BER\\lER TE LE-

-

'.

FONE 1.193 - BLUMENAU - EiST. SANTA CATARINA.

CAfF A.

.

Sempre foi e

L
�-��-----------��----=--"----������

fabrica de 1fiD�a§
81umenan Lida.

Pinh.8!f�s enl Ger��
Tintas em bisnagas para artÍst�s

Bhlmenau "' ;;��.. (���fina.
_.;.;..._...................,..;..;...,--

Prado' do Rio, La Menor
e Rapsodia

en&DRtra�se a venda' nas
farmacias e Drogarias.

-- Colaborações recebidas não'
serão devolvidas e fica sua pu'
blicação a criterio da direção;
- "Cidade de Blumenault não

se responsabiliza por conoeitos
�.\tIHidos em artigos assiriados. _"!

...
'-

..

'

..,.

_(�;
):':

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



�A L. 8.<D. promovera'
.Internacional

.

.
.

Em virtude: da não ter o O- fez a séguinte-prcposta ao quadro

I
'

limpico demonstrado interesse portoq.�egrqnse: dez mil Cruzeiros EspeeiaHz!1da em concertos Pijamas. Combina�ões. etc
em. promover, por sua conta, a por. dois :jogps em' Blumenau, titl Maquinas dQ escrever,

'

vinda do 'Internacional, daPor- livre de todas as, despesas, o .

. RADIOS e .

'

ROUDas para crian.ças em geral
tfo1Alegre, e-visto achar se 'a.cé- que, bem avaliado, i�portàrá em

Dila AlSPare!7h7o(s elétfsiC10S: ....
'

a a a djretorra do Palmeiras aproximadamente, vlnte mil cru- 4"" - J�, umenau ....- ..-:j!�:�-lf.-���O:_._�-. x�-.-.�"-�-J!""'.�---':-..
com a demissão; solicitada,'. d�zeiros.'

S
.

P' I 3 L' b dt�dos os seus menbros, â Liga Façamos votos muito ardentes I 'I ã O ' a u O' X I e rta 2Blumenauenee de Desportos re� P,,',a"raqu,�.:' Inter,na�ion,al ",�ceit� Procura-se \
"

'

solveu trazer a Blumenau o oam- as condições oferecidas, pois, 50
,

Num prelio movÍl?ent�do. o. famoso esquadrão paraguaio, órapeão gancho, fícando;' por assim assim teremos a oportunídadede '!..-.,-'"'------....._---,-' em excursão pelo Brasil, foi vencido pelo campeão paulista, pelodizer, como [emprezáría
.

dos jo- de presenciar as jogadas ma- Perdeu-se uma parte de escore de 3x2. .

gos, que o mesmo realizar. neste �istrais de Tesourinha, Magno� breque de uma carroça entra Os "guaranis" empregaram o seu costumeiro jogo rapídissimoMunicípio e no Estado.
.

nes, Avila e demais 'mestres da Rua Paraná e morros dos d de "primeira", dando' intenso trabalho aos paulistanos, cujo teu-Para tanto, a entidade. 'local pelota.
' .

Padres entregar, Rua Pu to da vitoria foi conquistado nos ultimas minutos, tento esse cu-
. � :", .. �.,;

. ., .
raná.N, 71 javalidade foi csntestada pelo Libertad,

�-�-�""""�-�'-JJ!��'-�'"'C'�-. oíl-�-!tEilllBt;--:':....,��-:,��",,�·�-.· Artur Cidrin foi o arbitro, tendo as bilheterias do Pacaem-

I
bu recolhido Cr$ 121.000,00.

Vende-se I
.'

.

_-..o........._........_..___
..... Menezes de'finilivameofe no Palmeiras

. Vende-se uma casá sito a

Alameda Rio Branco. Um ter
reno. Rua Paraioa. Um sitio no

município de Camhoriú. Um
terreno-com serraria

em,. LUiZII"'�����������������-����P�����I"AI�::de.se�e uma :,:1 • D S·O T O
nha com pneus. Tratar Rua Mi-� li ,.
nas Gerais, 5.1: 8v4

'�.',."",,',.,;,'"""i;·

Dr'. Egon A. Krueger
- Medico Ocutlsta - .

(Ex-assistente do Instâtuto Penido Surnis!') de
Campinas

.

Consultoria; Rua Candido Lopes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)
- 10 andar

CURITYBA PARANA
Consultas: das 10 á's 12 a das 14 ás 17 horas.
Atende exclusivamente dentro da especialidade ...��-

ande-se um terreno
em Itoupava, com 16
morqons, casa e plan
tações diversas.

lnformaç.ões com JAIRO
nas oficinas desta tolha.

•

Vende-se um lote tia Pon-
ta Aguda perto dá ponte, a

vinte cruzeiro o metro tratar
com Evelína Butske.

'faia AffifU)OR (B�Schofz)
Recomenda -se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de '.' Novembro; 596 I--'---

ta"
.

ra j
LegUorl1 Brancal da mais alta postura.

• OVos para, incubação
Frangos de 1 a 4 mêses

Reprodutores de 4 mêses'
Oferecem as seguintes garantlas' e vautageps: Silo

_filhos de galos importados do Americano "Haàsou", com
.

pedígré paterno de mais de 300 ovos
Proprietário do avlaeío.

Oscar paill Rua Amazonas defronte ao 32 S.e.
Blumenau-Santa Catarina.

.

&4=

G'. Milll\NQA-1 r���n��· ij
EJlCpediçó.es .. Despacho� .Ir -,

----

. SUfÍças de priruein
"'genl.' dos' fites: e

I ordem

IIBRASltAiAR;I "SUMARE':: Rua :a�;nhão

I

III'

com viagens regulares entre haja! - Santos

CaIxa posta! 36 -: Efid. '�Iegf� "Guido" 'I'ITAJAI' '� fiu� Pedro Ferreira nOIl• 68/72
A!\i!P89iW --'M &Me iiWI �-_'!I!!III!1I!II!I!!1Í

A tràtar com

A. Lubow

r�"""""""�---"""""""_"""""""''''''''''--''''''''''''''''''''''''''''''',..........y..·�_
............�

r··G·a�ã··
.

·,d�,:···'MÕ;�·i�·····Ro·�sm�tk····Üda:···�: Do .rnltoríoa ",:l
.� Solos

'.

de Jantar �'�Ê Moveis Estpfados �l '�,��' .

I( Serviço bem perfeite=e bem" acabado �! )�"
�! ','

Grande esroque de Tapetes: �l

·1�;::':'.'��:!!�,LI:".• '�,",�,'!�.',���'�
.. ,::,'�,"'.',

•••�l
&���DfiW..e�'i"�=fi*WW""

Apll,.�elho5 de Radio
.

< cla;RC A Vitor
de todo, 'ÓS tipos ii tamanhos na

Càs� dO.Amà",ficano S. A.
Mercado de AutomÓvele

ttÜa 15 n' 487
"

.

�iI-'-'-:\i.."..._.....lI iii .._

Arrancar e destruir gra.
vatás é contribüir para o

......1 �:al:f�:.�:.�to d. malária

Gasa. da� Modas Blumenau Ltda,
9 !!!!'j'l"n) .. r li ai

Ultimas Ncvldades-r-Vestidos, Blusas.

Podemos informar aos nossos leitores quo Menezes vestirá
esie ano a jaqueta' do Palmeiras, pois foi o próprio Menezes
quem informou a nossa reportagem.

Caminhões de 1/2 até 10 toneladas.'
CAMINHONETES

.

AUTOMOVEIS
Lu .iCO••• e depois veja o preço do

.

clomat".-Agente exclusivo

RIOARDO DEEKE

DE SOTO "Di·Veja que

3 v 2

Dr. Max Tavares d'Amaral.
- e-

Dr. Julio H. ZadroZDY
ADVOGAD.OS

ProvIsoriament'3-á rua Brusque sjn=Blumenau-cx. pôstal 110

�\.�M.��':Ii���7W.���íí�«!��O�.-C;•••�fJI_�.D"'�íI

i Exportadora· da Madeiras S. A.
t\i\\

I Slot!i permanente de:
I Madeiras de construção' em ge�
i ral, Forros, Soalhos, Molduras

I Telef:t�·e 1337I B L U M Ia N Ia U • §�ilta Catarina�
.

a,Il�1ti�aifi�o(!f.4'iIi�!IIi"ê.o;:�Qfiu�,"íII;QiiM�"lIPlII�.

comunicam aos seus prezados clientes e amigos
transferiram seu escritório para o predio da

Matua Oatarinense tie Seguros Gerais
á Rua Bom f tetíro, 2, -"'- l' andar
ai; vw !jj • &J;

I

Dr.. C A M A R A
ESPECIA"LISTA

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENQAS DE SENHORAS
MollisUils llilS meninas e mOtiiS. Disturbiºs da idade, critica. Per-
1urblicõas ul.nlrõ-glanduli1res. OPE.RAÇOES rio" ulero. ovario;.

.

trompas. lumõres. 8.pendice, bernirut. ate.
matermoc.oarHdacii,o - Ondas Cartas.

OLINIOA EM GERAn
COHu;ão. pulmões, rins, 8.11. dlullstivQ.
Varices • Ulceras • Doenças TropiciltlS.

car�s.: Trav. li de Fevereiro N.3 (em frente do Hotel VUorla)
HESUJ.: Rua São Paulo, 30 • Fone: 1�26. - B L U M E N li U

ItIM.\1lG!Zl! MiMA' 5 T!5It Ml;-;m RIIIJIII1i

e será prDntamente atendido

Equipa.mento moderno de alta precisão, técnico
Iormaao B diplomado em São Paulo
Alameda Rio Icih"cnco" 10

MWWRiW X" fAAtSi g :dM PU lfUMA au

Dr. Â.
Dlplomadn pela faculdade Naclollill de Mel:Ül!loll lie

Universidade da BrasiL

MédICO por concurso do Serviço Naci�nal .:le. D,?en�aB M61H&�I5.
Ex·interno da Santa Casa e do Hnspital PSlqUlátnco do lC10

de Ju.lleiro Ex·médico assistente do Sanatório Rio de
•

Janeiro da Capite.lFedel'al. ,

CLINICA MEDICA - ESPECIALISTA BM DOEMeA! NERVOSA!,

CONSULTliRIO· R, O A F B, J,. I P BSC B li t !J l'
;Editicio amalia Neto)
Das 15 ás 18 horas

P L O R' I A fi Ó P O L I S

que

I

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



l"<íÇC saber que pretendem, c�
sar-se: Raulino de Ramos Soe-

HOjE A'5 8,15 Hs g�rshausel1 e Adêlia Maria Oraf.

Bruce BanneU - Erlck RoU Abbott e outros no super E:!e, �atur,,1 deste Est
..

ado, n.�,):;',

seueaeloaal mm ciclo, aos 2 d.e março _d.e, 19rr
,

,

A' d M te
seleiro, solteiro. domicilíado .' e

- kova a or p
.

. resi?ente n.�sta. cidade, :ii1ho d.e....'

.

. t;: l,.. � Julio Francisco Boegershaus�,

1 e de O. Maria Canuta de �.:rT'Os mais perigosos e sensacionais momentos viveu eg- mos. Ela. natural deste Estado;
te heroe no mm de maiores aventuras até hoje feito! Ação nascida aos 27 de maio de
incessante! Misterios tenebrosos! Espionagem, Intriga, 1914, domestica. solteira, dorni-
Amor e romance! Um perfeito entretenimento! ciliada e residente nesta cidade.

No Programa. Continuação da Serte: filha de Luiz Oraf e de D. Ma-
" Uaules ' da lei" tiide Schor k.

A�rutmm.n,�!i\il 08 6l{,�entos e:x'-
Platéa 2,50 - 112 e mil. 1,50 - Balcão 150 e 1.00

Fid'�iJ l3li:N: afii>!{) 180 do 0051
d'igo Civil, sob ii· 1, 2, e 4. Si

Senhores Acionistas: Ag rodeei
li

menta a!gmlem �fVi'i!! c�l'lheclmllnt� de
A. Diretoria desta Sociedade, de conformidade com os

.

.

"'" exi.utSll ('t�!J".Am �mpediment� legal.
estatutos sociais e prescrições legais,. submete ao vosso acuse o p�ra os fins de dheit�<
estudo o relataria, balanço e demais documentos reíeren, João de Britto e Filhos agradecem seus parentes Ia, para oonstau e chegae ao co..
tos ao exercíclo encerrado em 31 de dezembro de 1945. e amigos, que ajudaram e acompanharam sua ES-! nhecímento

de todos lavro o Jrrecl
Coníorms se vermca pela demonstração de Lucros e posa e Mãe. Inez de Britto, a sua ultima morada, e seote para se!! aüxado no Ioga!?

Perdas, o lucro parttlhavel permitiu li distribuição de um convida para a missa de 7' dia a realizar-se dia 2l I doi) !)3síP"m1® e publtcado Dela im.-
dividendo de 10 ojo sobre o capitalsoclal. .

deste, no Altar Mór da Igreja Matriz ás 1 horas. 1 prensa.
'

1\. sítaação desta socíedade, conforme demonstra o ba-
__.....;""'._ .....__ "" . _,',""._'_"'.' 'I Blu..

mv�. .,;,o��
..

r:'I!.Óo,��.�,v._".. :reiO .�. e.I,l.9.,.. ,.4.6,:.lanço que com este publicamos, é sólida e promissora, re· ���._�_�__-=�_� Olli---iil!iIIlIi--I_...-,,., "" __""_-"'-'_""_""" •__ ._ ... U''''c_-
•

_

presentando um Ativo real dá Cr. $ 842.876,10, contra um
11 � ()Ilda! ao ReggstrQ! C�vd. '

Passivo, também real de Cr, $ 299.472,10. 1 I -,----

de noEsS.,toefd:eVnehl'°SrUelbSmAeCteiür.nai8otaJ�U'ligOamreeJnettoor,!�a qUperoxjl,Um{�.8.ma�S_ ,ºa"Cn p.onn1ar e .Aarico1a do Vale de Italai:��.!:.,'. � �!t ' �\1 ,J ·

'··ttJ'c '" ti tA'; ii
U li U pU 5 I

- ,: �rr �jlM�nn�n �������In
semblélageral ordtnaría, li realizar-se no dia 23 de março

t
mw

I du a ��U������ ��s�uU r
proxímo futuro.

O ít ii. di i 11 m ""/
1!! i\'ll�. o tr. • n�.� 3

Blumenau, 11 de fevereiro de 194G epos o SpOEl ç o v O

;"
I!;!tlHUC� r,Ç§��ted]uIHij\illa mlf3

, Deposito Popular fi 0/0 C
•

Elsbeth ��O;lhi�!ChDiíri�o:tb��!�:�i: , C/�ts, l}�m av:�o d
..

O �g ��:: : ��g " IJmHlcae tl��'BJ1r�çf� Maliuia

Demonstracão*�*-do "Ativo e .�í :g:::: :�:: I� �i:: 6 li� gi� I
Jl • C/Cts, Prazo Fbo 6 mêses � 512 D/O r

Passivo" em 31 de Dezern-l] Idem toem 12 » ti 0/0 I
bro de 1945
fr\iive

�_'b��-�-.-�_�-�_'-�O§-���-�-.-�-��-4-�

@!III L-ça-O III
Prado do RiO! ,La Menor

II e Rapscdíe

I E I.IEL enconlr�·se a ,end� nas
Farmaclas e Drogam�$.

50.000,00 �-�-:�-�-_.:�-!fi-:'�--1':.....:e1 o .-.-�-�-:-�-9-�"""'._-:�-�"

Demonstracâo de "Lucros e
,

136.055,60,Perdas" referente ao exerci-i
1 .

d
Dá consultas, todos 08 dia.'?

32.293,80 C 10 e 1945 no Edificío Peiter (ern frente
,

b
-

t
ao Hotel Vitm'ia), das 10,30

e ..
I .' o ás 12 e das 14,30 ás 1.7 horas, •

I
W::��S�� �l:se:::: legal 4.689,40

346.713,30 fones: 1.433 (Consultório) \�
'.

Fundo de Reserva especial 4,555,40 1.101 (Residencia)

I
Fundo de Dcpreciacão 14.153,30

624.525 70 Fun�� par� aumento de capital 10,000,00 �-�--�.:,,,,�--�._-�--�-�_.��(ôó
,

,gf::������e! �e�.!�ar 2ii�g��
_.
91.598,10 ,;:::�:� k��r� # .i:.. t�.' ""fJ..i4.

20.000.00 1!W" �;j I\J f>i
"

.-.

862.875.10
438.311,40 .. -,t�:-f�o�A.,

-- -I C r e d i j o i�P�
.

.

!.\fercadorias
Descontos e Abatimentos

. '

Os abaixo assinados. membros do Conselho fiscal da 50·

ciedade anonima «TIPOGRAFIA E LIVRARIA BLUMENAU-
299.472,10 ENSE 8/1\2" tendo examinado detidamente o Balanço, demons

tração de Lucros e Perdas! �eJatOtio da Diretoria, Inventario,s e I �-F,.��ii0....._�,,�·i["'<""'{i�-...r&--,�
.�contas referentes 20 exérClclo encerrado em 31 de dezemoiO, \'. -

20.000,00 de 1945, depois de consfatarem a mais perfeita ordem e exati-! :tNUNCIE'M, NESTE DIARHl
. 862875 t O dão. em tudo o que lhes foi dado examinar. são de parecer que �

=�--=-=-�I�. dévam s'er

2.pr�vados pela Assembléia Geral Ordina.�i3, ,além dos I �.. ��$ta�a�
...®t;';$.>. .•1945 documentos aClma enumerad?s: todos os atos praucaaos pela � ��'����S ��éq!l'Er.g'"

. Diretoria. referentes aD exercICIO de 1945.

I
,1", 1i8� " =, '. "" �

.

'.
.

Blumenau. 11 de fevereiro de 1946.
.

IG$�ah��@rê)1 d®

í'Elsbeth Koehler
_ Aug. Th. J. Fey t m(j�®mm _

Diretor'Presidente felix Hiendlmayer �. FODP" 4-" i'l
T:> KI

. !\i - -_.. j J Ia
1",· eane ��Ll':.:.-;t:!7�.cr:"'�""�""::'��'lL....����

= D Pt? U4,_:at�)t.ttf�iliÜ1/�%ij?E1�_;:,,':��;;J;fid��}'i�,�.!M"t"-tt,��
.

�.. '\ ,
ESPECIÁLIDADE"

'

}! �

, .

ln

····11 ogr fi
lu

ti,r ria
e se SIDIII

Imobilizado
.. Imóveis e Benteltorlas

Estável
Maquinas e Acessorícs
Moveis e Utensílios

Dlsponinel

131.045,60
5.010,00

Caixa
Bancos

.

Re'J,lízavel a Curto e Longo p1'azo
Mercadorias
Titulos em. Oobnmça
Títulos a Receber
Devedores em Conta Conen.te

.

Parti cipações
Obl'jgações de Guerra

·Oornpensações:
Ações em caução

..... ,

21.427,00
10866,80

468:932,20 -

10,349,90
84.910,00
45696,80
1.000,00
13.536,80

Passivo
Não Exigível.

Capital
FurHlo de Reserva lega!

. FundQ de Reserva especial
Fundo de DepreciB:ção

.

Fundo para: aumento de capital
Fundo para aquisição de maquinas

Exigível
Títulos a Pagar
Credores em Conta· Corrente
Credores especiais
Gratificações a pugãI'
DivIdendos li Pagar

Compensaçõês:
. Caução da Diretoria

Elsbeth Koehler
Diretor-Presidente

Paul Koch - Diretor-Gerente

Parecer do Gon8s1ho PiscaI

432.432,60
5,878,80

300.000.00
24.000;00
24,000,00
65.403.00'
90.000,00
40.000,00

438.3U,40
�I

BlumenBu, 31 de Dezembro de H)45
Antonio M. C. da Veiga-Contador

Dipl. reg. sob n' 9491

543.403,00

.

142.293,70
46.664,80
52.313,60
28.200,00
30.000.00

. Blumenau, 31 de Dezembro de
Antonio M. C. da Veiga'- Contador

Dipl. reg. sob. n� 949

Pa.ul Koch-Diretor·Gerénte

o sabão

EDITAL

Cursos especializados da Medi
cina Infantil e alimentação das
criancinhas. - Medico-Chefe das

seções de Higiene Infantil e COq
zinha Dietética do Centro de
Sande. - Estagio de 2 anos no

servíco de Péle e Sifílis da San
ta C�sa de ]\'Iisericordia do Rio

Janeiro. - Especializado emMa
laria pelo Departamento Nac.o
nal de Sa"e Publica. - Ex
Chefe, durante 2 anos, do Servi
ço de Malária de Blumenau,

Mademiiisim.!l �pi.'l.re!h3 lie LU2
tnt!t'il i1�olel�

CIA. WETZEL INDUSTRIAL ,OINVILLE (Marca Regfi3üada)

nãn deve faltar em casa alguma

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


