
�.terpe�a�� p�r,;! �;n�list� ������eu��: !1��;�\ii��da �o�ic�a.referente .& reeatruturação .. dos quadros do.
ExerCIto não era propriamente nenhuma Violação de

,., eeg!edo militar. Acrescentouqu� "desde muitos anos cído quando aprovado pelo Govêrno.
, a.tras o E.sta.cto.. -�.11a101" do Exército vính
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a sngeríudc E"'"
OI �

f
,,�

G ���l!�fIff! r"'"�'';�lJI PlilJ!» W"'"I1'j!/'ê'1i"r"
overno, medidas de alcance prático para resolver

.

pro- oiJl���-Ii��.rSi�íl �rJllI bt.�� ��\kil

blémas Importantes relacionados á nossa defesa militar O Presidente da República assínou decreto, 111\

tendo, em vista as condições peculiares ao'País aos imo Pasta da Guerra nomeando Chefe do Estado Maior do

l�erallvos e paradoxos de nossa Geografia".. Informou Exército, na vaga aberta com o falecimento do Gene
S. Exa. que o trabalho de reestruturação .determinado ral Cristóvão de Castro Barcelos o Gerreral·de-Didfno,
pelo Presidente da Republica está em estudos no Es- Salvador Cesar Obíno, atual Comandante da L a He,
tado ..Maoir do Exercito e que o mesmo só será c onhe-] gião Militar.

I

·1··· I t
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I -p OS n rl�a ara epararo raSI� I
" ..�gentina I

---�!

RIO,�'11:::L E.) _,..O General

Nicol��,;�;came, Embaíxa
dor Argêntino nesta Capi,
tal concedeu na manhã de _�?��w=��="� 'I
hoje uma entrevista coleti- li virliula 8 a lealda- �f � illa!'irl �!ilit!t��(j . � I

,j de 58 !"etiriiun IIIÚuulU �� � nunal c-s 1;0,0', � l
á imprensa. I) crh:na e & iraição tJ semestre) Cr� 35,Oi IIIIniciando a entrevista, sil! premiados. .....:vtI1s:__===_�!aquele diplomata reafirmou 1o· arauto

..

dll2!S aSPil"'cç6êS. do va:.:._��._�_t�_d.��._
. .

. _que o governo argenbno �_"__� �;;;;;;;;;só tíveraconhecimento do �.u,UMENAU ·Domingo 3 do r.tarço de 19�6· Dr.Achmes Balsini Diretor Hcspotmavel -Arllll X�H � [t 111i 'lI!l

"Livro Azul", por Intermé-
-- = �

. �=��- ! ---------------

�!�t�:do;mprensa, acres- Em lorno' da 110 eaçã18 dos Cardeais
í'Uoje ás 18 horas o Mi- Cidade do Vaticano (S.E.) - "Tivemos especial satisfação· em Pio XII fêz um! discurso em I

nistro Kooke, falará sobre O Arcebispo de São Paulo Dom receber o chapéu cardinalício, .Latirn dizendo:
•

I
O a.B8un.

to DOr interme.'dio I C.
arlos (jarrnelo de Vasconcelos juntamente com outros cardeais "A nomeação pela primz.iril! seus compatriotas o Dr. Griffin

de uma cadeia radiofónica- Mot�, e o Arce�ispo do Rio de americanos: [)aqui enviamos nos- vez de .nobres prelados d�s ci?- i declarou:
.. ., .. janeiro, Dom Jaime de Barros sas felicitações e saudações não co continentes para o Senado "Durante a recente guerra osNós ar��ntmosf acredItamOSl Câmara, acabam de receber a só a� povo do Brasil como, tarn- da Igreja, lança nova luz sobre súditos católicos de S. Majesta

na politica da boa v íztnhan- nomeação oficial de sua eleição bem, aos povos de Portugal e a ur:iver�alidade da \Igreja. A
I �1e britanica não foram suplau-

ça e tem sido norma coas- para o Sacro Colégio. Estados Unidos." Igreja nao pertence a qualquer! tados por ninp'uérn nos esforços
tante do nosso governo

A entrega dos documentos foi O Cardeal-Arcebispo do Rio conjunto de povos ou ni'H;:ues.1 contra as furç:"l.s do mal e na.

m····anter harmoní f .. feita pelos mensageiros do de Janeiro D, Jaime de Barros mas a todas e a cada uma das i defesa da liberdade humana."
•

.

a, .

10 e ru ..

Papa. Camara, declarou: pessoas da família de hornens.]
ternrdade no Continente. "Minhas saudasõs e bênçãos' redimida pelo Sa;�i;"�l�;�e Cr!sto.·'1---As acusoções contidas no Dechuaçôes dos CardeaUs vão, neste momento, ao Gover- O Dr. Bernard Griifin, Arce- i
"Livro Azul" - continuou Brasileiros no do Brasil á Nação, ao povo bispo de \Vestmin.ster. lHc�1sel1-1
_ são feitas sem funda- Cidade do Vaticano (S,E) - do Rio de Janeiro e a meu ele- h�r James�Mac Gulgan, Arce-I

.

l' Dom Carlos Carmelo de Vaso roo Torno-me feliz neste instao- bISpO de Loronto, e Monsenhor imente, e impncam. uma in, N Gil A'
'

d Icancelas Mota, Cardeal Arcebis- te ao ver o Brasil honrado pela �.orm,an xuroy, rcernspo e
Iget'l'.lllcia em assuntos inter-

po de São Paulo, Brasil, disse, Santa Sé" SidneI, ergueram-se dos tronos,

nos da argentina e afetam hoje o seguinte:
"-'

Durant� o Consistorio o Papa doura�?s,. no sa�llão do históri!
. .� _� .

por conseguinte, soberania. _. co Colégio Ingles, quando Cheoj RIO, (S. l'�.) -- Divulga-se
A· proposito de rumores cor- D.�ftttGS·· ,�. !!II,se c'Ulfir�· ft �&l�.·I!i,n���� gou o mensageiro do Papa" tra- q_ue o Gener_:-.1 Eurico Dutr�i ��-II!! ui" it11 WHI�1l n U nlWIJíIUi_�e!!U zendo notas a cada um deles, ta a. atuação da Assembléia
rente quanto ao pleito pre- "'L informando-os da sua. elevação l Constituinte, acomoanhando-lhe
aidencià] afirmou; das.· conlrluuipõe

..

s aos iosli· ao Sacro Colegio dos Cardeais. i os rumos e allsclll�and()-lhes as

Posso garantir no entanto Y Depois de receber sua nota. o: tendencias, Sabe se que e Pre-

que sará mantida 8 data as-r 1IIIfls de P.rei""'d,,nci'!'! Dr, Gríffin ao Papa pi,] XII,! sidcnte tem-se informado de tudo
sínalada e o nosso Govrno II ir W "1Il! 10 falando em italiano, quando di,,·! quanto ocorre ali ouvindo com

está difliH)S�?, a .

fllzer com S. Paulo, (8. E.) _ .Ferroviários de Jundiaí, cida .. se que recebia com satisfação I atenção os elementos de lígação
'que seJOID lIo.érnrnas. O. giJ- de eme tem um dos maiores parques industriais do essa homenagem do Papa Pio i entre o Executivo e o Legisbti�
verno At'gentmo tem a firme. .

1.
� A···· XII Depois, falando em inglês,! voo Acr.escenta-:;e que além dis-

convicção e 8.8 ficha disposto Estado e deu cura poplllaçao cerca de 95 QtO pagam o Dr. Griffin declarou: I, �;o vários amiQ'os e colaborado
li prová-lo que cumpriu e I mensalmente sua cota para ?S institutos de previdência "Grandes j)roblemils se a13l:'e-1 res mais 1igad;s ao General Du�
cumprirá escrupulosamente social, tendo em vista o pr01etado aumento de fi para sentam ao mundo, moderno, I tra têm assistido ús sessões para

â.:.'Í.· os compwmissos contrai(ios 7 O{O nas contribuições para os referidos institutos 1m- apos esta recente. catústrofe e i transmitir-lhes as impressões
• em C�Hpultepec e São Fr.an- cíaram UUl movimento no sentido de dissuadir o' Go. e esta guerra d<wastadorô.", I mais vivas dos debates do Par·

Ci��:�Hzando a entrevista o verno dá. concretízaç�o dessa medida.
Falando em nome düs dos! lamento.

_

Embaixador Acame pediu Iniciand.o Bn�B atividades contra (\88e pretendido.,·1nSrn.� ... I'ii�:�� ��,:lluma 1'e.ss.alv:a á entrevista aumento, os ferrovià.ri08 enviaram ao Presidente Eu-I U �I\h';�� «tQ�j�i1
que concedeu ontem a um rico Gaspar Dutra, ao Ministro do Trabalho e ao Pre- fD � .... ,��..��vespertino, alegando QU,6 tal- sidente da Assembléia Constituinte. telearamas mani. Ií�rd������
vez o reporteI' não tivesse. .

.

.

.

.. '.. ,

:o _w.t.!SIih.. """,",�

apreendido bem o sentido f�8�aDdo seu pro�osto c�ntra o pretendIdo aumento, re-
RiO, 2 (5, E.)-Vadas fontos de informações dão 3'i se�

de Buas palavras, proÍeridss dlg1d.OS nos segullltes: termos: guintes noticias sobra possiveis mudificações que �:el lia feitas
ainda 80b o calor da viagem ('Surpreendidos com a noticia dos jornais, referen- em tafios Minis!eiÍos e autarquié"s.
de Buenos Aire:, ao. Rio, co!.!- te ao aumento da taxa de contl'ibllição, de 5 para 7°10 Para o IusWuto do Açuear e do Aicoo! s!:l'Ía nOmi'ndG o

testando �?� tivesse" CODst· sohre os ordenados, em heneficio dos Ip.btitutos de Sr. Ismar Góis iVlonteiro, em substiÍl.líçfl:o ;w Si·. B;Fbosa Uma
deradó o LIvro Azul uma

A
. '. 50br:nl..o· pai'''' "S'in�";n'C"pa'n""';'1 ,.;" ,\ �f'I''''� r'''''' F(.�p"-C,,"S !M_

. ... .
..

. posentadona e Pensões para cobrir as despesas com
I Il, "''' ';'A..•

,

lt.. •• ""':'''._�',J .... c.� .U ""'4. � :".Hl._�__ :,: �"SImples mtrIga para separar .

.

,

..

'

.. ,' . '....... '.. I corporadas
ao Patmnonro da Urni1ü, o �,,.. IonDo He UllVelnl

o Brasil da Argentina. elev.ação �os,sa!a.flos d�8 O�l1xas, aumentando os ?n�s Machado. � General.qó!s f1.vlonh'im .0ev::d deixa:
.•a. F!lsla da

dos contrIbmntes em p!Ovelto de uma claêse benefICIa- Guerra a-frm-de se :::lll�lgJr ao Urugwll onde tlssmmra o car[{o de

Dr. axTavares da em excesso os fel'l'oviários da Companhia Paulista I De�egado do Brasil na Ulii;lO PaiJ:AmrrÍcpw, sendo. o seu. su-
de Estradá8 de Ferro confiados no alto e elevado cri- bshluto O Oe�eral.Camobeft PereIra da \.;OS�t:l. O Sr .

.,... Ter�11�.!I.}-
d.·.' °0'3·'···8' ·1'·· terio de V. Exa, esperam que tal medida iniqua não eles Cay�lcantr B.erra nome�do Prcclmldor·C.�.ra! da, �-.EpUC!!Cil,H ii

.. !'" .. ,

f 'b'
lendo SlQO convtdado, acatand" o carRO. E tmarml:!Hê que se·

Desde a!1te-'outem que se eu
se concretIze, pOIS la e onerosa demaIS a con';1.'1 mção ria criado dentro de poucos dias o Niinistédü da ProduçãO.

contra em. nosso meio. vindo �da atual, sem. os beneficios correspondentes. .--'--- _ ... --_.--

Capital FedAeraI, o Dsr; Dr: Max Solicitando providencias, cumprimentam V. Exa" Heida d� e.., aJ A. D. h � :?�.-,; �1 n
W'

Tavares d' maraI, eputado por SQl quem depositam irrestrita confiança." � ..

__ L,) ci \l",. li � � � s iJj
Blumeuau ··á Conetituinte 'Brasi- .-:.-.-�.;_ãt-.-�-lE�� o�§-lii'�-�-""'.-"
leira de 1946. S.S. vem sendo·

o·s""nOI"'4AI· absolutamente ínofeusÍvo para. Devid<? em de_:;arnmjo em nossa. mzq.uina imprcs.sm·a. (stn
muito visitado e de nossa parte .� 'Iu pele Eficiente proteção contra folha_. �ã�_c,rculou . i).,ntem, :.eapar�.ce�ao h�}e �:J�n _ !r:,�m numer�auguram6s..lhe um .feliz . e pro-

t I Pl.·r"A'.D·AS .DE lu-OS'Q·UITOS
de p�gmd� ..

Outross.m, de\!do àó,.m,":s .fOI.ba .,0;0 :lO�SOS empre
veítosodescanço na séde de seu e. ze .

lu
.•.

J.U ". iii

19adost '�CHjade de Blumenat.P voltara a CIrcular dHI 6.
eleitorado, outros msatos, 'f.\ GEHENCIA .

"

"'
..

'

,

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

Issenlbléia Geral Ordinária
Sra. Aclontsta» li' •

.

-

Temos a satisfação de, atendendo aos nossos Eatatu- If'rlmena CODvocaçao
tos e as disposições legais, apresentar-vos o Balanço Geral São convidados os Snrs, Acionistas desta Empreza a se

e a. Demonstração da Couta de Lucros e Perdas,
.

referen- reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 Cursos especializados da Medi
tes ao ano proxímo findo) os quais, tendo sido' elaborados (trinta) de março docorrente ano, ás quatorze e meia horas (14,3°), cina .Infantil e alimentação das

C.CID. '. ao de.Vida .?lar�Za, e. "representando ex.�.t8.m.ente a �i- na séde SO.cial á. Alamêda. Duque de Caxias, n .. 7. desta Cidade! cl."ia_ncinhas. :-. Medico-C�lefe das

tuaçao economleo-ltuaneatra da Empresa, dispensam quaIS-' de Blumenau, afim de deliberarem sobre a segumte seçoes de }l!giene Infantil e Co-

quer comentarlos. Entretanto, permanecemos à vossa dls- ORDEM DO DIA I zinha Dietética do Centro de

posíçêc para eventuais esclarecimento;;. .. ,
.

I) - A�rovaçã.o do Re_latório, Balanço e Contas .da Dire-I Sau�e. -- Es,tagio �e.. 2 anos no

Blumenau, 26 de fevereiro de 1946 torta e de respectivo Parecer do Conselho FIscal, re-I serviço de Péle e Sifilís da San-

:;:mpres8 Iadustrtal Garcia. S. A. ferente ao exercido de 1945' I ta Casa de Misericordia do Rio

. Edv�jn f\ .• Haue
.. �-Dir�to.r. p.I'.esldente 2) - Eleição d? Dir.ctor Gerente' em virtude da renunciaIJa�eiro.

- Especializado em�Ia�
Ernesto [.,{odleck Jumor- Direto_f Gerente do respectivo titular: laria pelo Departamento Nac.o-

Erleh Gaertuer_:_Diretor Sub-Gerente 3) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conse-] nal de Saude Publica. - Ex-

..

'

.

... .. .' lho Fiscal-
-

I Chefe, durante z anos, do Servi-
Bahuu;e Geral

fj ��aUlado em 31 de. Dezembro de 1945 4) - Assuntos
1

diver�os.. .

�
.

ço de Malária de Blumenau,

. .

.

H\lVO AVISO IMPORTANTE. Consoante e estabelecido �o. artl-I tf1otleR'niss�mll ãXla.reI!1o de Lu:!:
Imobilizaâo e Eslavel . go 38, dos Estatutos Sociais, as m' triol"t!!
Imovels 2.874.669,20' pessoas presentes á Assembleia Geral deverão provar a sua qua- .In? _�

Maquini�mo 5.964.858,90 jlidade de Acionista, exibindo d�cumento hábil de sua identidade. Dá consultas, todos os dias.
Instalações 799.384.40.1 Blumenau, 2 I de fevereiro de 1946.

. Ei"',' P ii ' ( Ih- {

Construções 511.778,30 (Ass) Guilherme Renaux _ Diretor Presidente no (iUflU�.: ez.e1 e.m 11en�e
Movljis e Utenslítos 174.000,00 Roberto Grossembacher - Diretor Vice Presidente ao Hotel VzW1'W), aas 10"yO

Veículos e Semoventes 159.000,0010,483.700,80 Max Puetter Filho - Diretor Gerente, int. ás 12 e das 14,30 ás 17 horas,

Disponível
.-:�..:-�-:�-:+.-_.-�.....�-�-�x i>_-�-íi-�-�-_..-�.-����� tflfl2(1' I A1�� (Consultório)

Caixa 886.593,00
i "mí,lt}. ,,'l't))1\!!

Bancos 5.585.142.80 6.471.735,80 L10i (Residencía)
Realizavel a Curto e a Longo Prazo Não há mal sem remédio
'I'ltulos a Receber 3.793.270,90
Devedores Diversos 1.503.580,80
Deposito Aquisição Cert. Equlpamer. 1.141.076,01)
Mercadorias em Fabricação e prontas 6.698.805,20
Combusttvet

."

200.365,40
Almoxarifado Geral 3.793.691,80.

Participações
.

Mútua Catarínense de Seguros 2.000,00
C!a. Salgema e Soda Cãusüca 10.000,00
Ernpteza Força e Luz S. Catarina SIA Goo.ooo,oo .

Samarco S.A. Agencia Marítima e
Uomerclal

Apólices do Estado
Subscrição Oornpulsõrla B. de Guerra

2428.770,60
53896.00
221632,10
96.000,00

5.154.349,80 Ni:\'-O EXiGE PURG.'=\NTE.NEM rjfÉ'r:�;,
596.485,90 I Çif,clj';;;:ª,'!0:]gf" >".-""-,, ,·s·[!j,_",;;;;rp1@"'''''811·

200.000,00 !2.700.000,00 .

_________ 1 �-,3lí,...��=�..",,�,.&i�"""'���
47.592.537,80

..

�"'" � "'df��O ��e�(UI· _fle
,,���� T1(Â«� tRJ�jl�MUlt'l�� ,�%t?lf�\� \$w.

Desde longas éras a Sifilis vem espalhando a

dor e a luto entre a humanidade, porem. a sábia
Natureza deu a certos vegetais propriedades depu
rativas valisiosas que muito tem servido ao homem
imprevidente.

O notvel especialista inglês. Dr. Fred W. Rf
mano, estudando as plántas medicinais apresentou á
classe médica o Depurativo Tonico ..

Contas deResultado Pendente
Seguros CIAcidentes 1946
Contas de Compensação
Ações Caueíonadas
fundição C[ModelOS

Passivo
Niío Éx'iaivel
Capital

<"

Fundo de Reserva
fundo de Reserva ESD, e

. Capital .-
fundo DeprecÍação MaqUinismo
fundo Depreciação Imoveís
Fundo Devedores Duvidosos
Fundo Asslstencla Social

lados Diversos
Seguros C/Acidentes e de Vida em Grupo
Bemteítortas, Diversas Despesas Prediais, Con
servação e Concerto de Imóveis e Vila
Operaria

Depreciação de Imoveis
Benerícencía, Santtaría e Cultural
Conservação de Estradas, Instalações e

Corpo de Bombeiros C/Despesas
Despesas de Automóvel e Motoctclétas

Despesas 'reíeronrcas, de Viagem, Telegr;amas e

Diversas
Imposto S/Renda, Lucros Extraordluaríos e

Diversos
Material de Expediente e Propaganda
Seguro"! Contra Fogo e Automovet
Juros Sobre Debentures
fundo de Reserva e para Aumento de Capital
Fundo Depreciação Maquinismo
fundo Devedores D.!vidosos
Dividendo

200;868,30
i63.�59,10

149887,10
287.466,90
106.271,60

Diversos 17.351,80
2.524,5ü

55.539,401

Exigivel a Curto e a. Longo Pi'CiZO
TItulos a Pagar
Credores Diversos
Empréstimo por Debentures
Debsutures Sorteadas
Dividendos não Reclamados
.

Dístrtbuír

Contas de Resulti.zdo Pendente .

Lucros em Susp,l:Jnso
Contas de Compe1lSI..'ção
Caução da Diretor.'a
�larcl.}Dal'ia C/MQ(itn'OS

102.413,00
1.568.315,60
1.000.000,00
200,000,00

85.826,40e 8

2.746.440,00 5,617.168.60

3.101.733.30

60.000,00
50.0.00,00 110.O()O,oO

35.711.710,40
.

BIumenau. 3}' de Dezembro de 1945
Edwln A. Hauel'::-:-Diretor' Presidente .

..

Ernesto �todieck Junlor=-Dfretnr Gerente
Erich Oae1"tner�Diretor SUl'-;,·Gerente
Acrisio Moreira daGOBtn-G.ontndor (Dip}. Reg. DEC 37168}

'Dem3�slr2lção da Conta de lu.:.ros e
.

Perdas. reInante ao

Ba��f.ç@ Ger�i ReaUZa'dfj em :n de Dezembro de 1945
Debito

Tecelagem, Tinturaria a Fiações-Mittéria Pri
ma Desnesas de fHbl'icaçAo e Despesas d�
VeÍld8.

.

�

..

\
.

27.009.984,90
Oficina, Fundicão e M!}!.'cenaria�Idem, idem 1.815.626,90
Lucros Suspensos 3,loL733,30
Caminhões e Carroças 47.979,10

.. Estampilhas Mercantis e Selos Diversos "518.224,60
Descontos 490.020,90
Despesas Bancarias e Comissões Diversas

.

36.496.00
Depreciações Gerais. .. .

150.236,'00
Abono AUmentar a Diversas Despesa Pessoal 529.6tl,lo
A,mbulatorio, Asslfdencia Operaria, Creche 6

... Rêstauraüte
Assessor Jurídico.. Rerrmnaraçâo Conselho Fis

. úal;vencimentos da DIretoria e - BonHicações
_ à Diretoria .

J .197.559,60
ContribuiçãO IAPI-LBA-Impoato SindIcal e

Senai ..
_.

ManufençiÚJ Nucleo TG 475
.

Ordenados, Ordenados de çonvoosdoB e 58.

79.647,40

Credito
Tecel�gemt Tinturaria e FiaçõeS-:-Fornecimen- � �

_!
tos Internos, Vendas e Inventanos 4í).532. 16'1,(0 i

Oficina, Fundição e .Marcenaria-Idem, idem 1.9D8.l18,5()!
Recuperação ViiI} Operaria 38.496,10
Juros. JUi'OS SjValol'es de Renda e Dif. Va-
lores de Renda. 63.158,50

47.592537,80 !

BIumenau, 31 de Dezembro de 1945 !
Eàwin A. Hauer-Diretor Presidente IErnesto Stodieck Junior-Diretor Gerente i

Erich Gaertner--Diretor Sub-Gerente j
Acrlsio Moreira da Costa-Contador (Olp!. Reg. DEC 37 :68) I

'�". .*-*-* .'

�;S';.i I
Parecer do' Conselho Fiscal J

Deolaramos qU.9, tendo examin8do o Balanço, De-l
monstr3ção da Conta Lucros e Perdas e demais documen
tos referentes BO ano de 1945. encontramos tudo na devi
da ordem e somos de parecer que merecem a aprovação
da Assembléia Geral Ordinaria.

Blumenau. 26 de fevereiro de 1946
Alfredo Campos

Alfredo Buechele -Jr.
Adolfo WoUstein

89.201,70
6.086,80

.!Jif.
CUiB�&a Es�n�ci�nlad(ii �®

C�ia�ç�s
Onenç;;s d .. Psía - �\liiJaria

.iFt!!-yaI!Jt .ti�Mt1J.
.l�;!..t��f #41�!,i:!?l:

o....

Ai'",'1!l'.li,::;;: wc!"?fl1!!c;�e"o; ",,�. p��m
� p�ri�t!; @ tl!S'l_vt11!"í o � �iJt:;; 'Dame

?,--l6U I��· '-'1Iac râm!J�ar. t695Sl ou res ..

�-k.�� !lli:�i';� !iÜt.tl!l'''; smboro pa.rct;a"Im

�:2.l in"'-J.!ü!tG!}dg� 6eVC'iS!: O�I!' trutado&

G!;�� t_0zift\ e e,:u;dgd's r�nr� �lJe nãG

� �.0J;:i.i�an âe �ancir&l c cm..!.�ür

f,::5.i;io-.e �err�n�-5Il'.L!;g, T�àao as nf ..

&�&{;� -da (ltPPRu�l!t$ :re.spjrntorio"
� �N;rp[ee ;;riJ)C-O� foronchito ati

8'*jdll�.J p;!��sai.!1!i de: llill: :remedi!!

f;::;phio tU o!ücsn. Q Xarops SIic Jn:.iO!

, e i:u!i�!l� lf'E!r8i �!tot!

GeSn� m;.;; \1m remC1UG-
-!!� ;�T �g;rid:J.ve!� :para �
;saS�2jà ,,-d!Ut!f t) ,reaIt;�

-

Andreza Campos da Luz
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3-3-1946,

ofís
t b Ihist C b contra • ued_.H� P.i}".e Dr.. Paulo l\'�yerlealuzar ou

e ra a 1s"a.:-.o_ ranças e ....
.

6

J."I'. - .II:'" v, t � � .

·C·O· \JlP"AR
a

.'
tOS. - Oonstít

..uI�ao de Bociedadea nnedlco Clíníca geral. Bspecíaltsta Medico assístente do
. ,'. n"

•

um plano. Ânommas etc.
�. ... fi" '" PI'T' 1\ L R \ N n 5. 1'7ABELInformações nesta. tolha ou com TIl'IRDI d ti fi I S I bel em n:0lt%;'la� da garganta '\.!�."":;: t.•• L LJ .

0. sr. AI.berto..

·

Koffke á. Rua 7. Dr. PR.A.N.ClSC.O fiO
..
li o osp ta ta. za e

nanz, ouvidos e olhos. I Clinlca rHe.cHca e das �re8n-
de�Setembro-Binmenau, 6vô A D V O G A D O O-er açJ;,.J;;,s ,. f<. tn. I" "s a IS -17 hs.! ças, pal'�os

..

e opei'.açoes -

P N" R
.

8
II""

•

....,� ",(lnsuuas. u It'. U • ,'QGr,lfl,r!I.,,!!n..osücos... . Escritório: ....raça ereu. amos, \; , he< _ •• " _ �>J. ••
.. ..... ...

�- -

I
TeJ.21. Resíd. Hotel PONTO CHIe CLINICA GERAL BLUMENAU - RUA PIAUí, 2 L=2- BUJ�ENIUJ -{}-

I
.

•.•.. ••..••..•. P.rec
..

isa=sti �J!lJ!�!_SUL
t nft 1\"".'. H� �U �R�,§I

�_ _ ._.__

Dr. Affonso Balsini J 2' !a�e!lião NOBR�GA Dr. Arão RebeHo f� uH. M�i.l,l��� �t�L�DI'1 �

de bons mecanícos e tomei- Medico Especialista em Edmf«cu) da Prefedura I ff%lJJill'U.'GADO Iros, Psza-se bem. In�orma- doencas de Criancas "-'_ Advogado I =-=,�===,,=

I·
. �

�"�... .úlSo:iphll'aa. contrcctea-. procu· rções com o: sr. Hans W.
e da Pêle rações. protestos de letecrs Escríptorio '.Rua Paraná, 3

.. ·�-Aa.'fet \436
.

Fehrle, na oficina anexa a
Compro'o venda de immovem. I 1')11 nv�'\1 � nfabrica cs gelo. Btumenau. Rua 4 de fevereiro N' 7 confissões da divida, ete, Alameda Rio BrJ!nco I WLl!.Jl�\\.!LK,h!1J

EMPREGADA - Precisa-se -- -�""""""=����,"".- . �.4'.I

de uma Empregada, paga-se
bom ordenado. Imlormações
nesta Redação. 3VI

n I

Entre os dez (lO) abaixo relacíonados. que lhe será
enviado, gratuitamente. desde que V. S. tome ou rexürrne a

sua àssíriarura de O JORNAL, por um ano. no período com

preendido de I' de novembro 8 31 de dezembro de �945. A
-remessa de livro será teBa 30 (trinta) dias apôs a entrada
do respectivo pedido. O JORNAL, o Hãer dos «Díartos As�

I soeíados>, apresenta diariamente além de completo serviço
telegraãco do Brasil, e do exterior, seções especiais sobre
vertes assuntos e artigos assinados por colaboradores na-

NAO E NOCIVO AOS AN!MJUS DOMESTlCOS cíonats e estrangelroe universalmente conhecidos.
ijlWl���""'�"'''''''''">3 O JORNAL, o mututlno carioca mais lido no Brasil

':-��.--':-��-�"":'��--":ii;1"-t O"-�"""-II-----�-It
I Analise, confronte e passará a ser um assinante satisfeito
do O JORNAL Faça o seu pedido, hoje mesmo, ao nosso

�����::,:,:.;����
"'
��.t.1<.��� agente local ou diretamente é.Gerencía .do 0F�iORNAL:-Av. Venezuela, 43-4' andar, Rio de Janeiro D por meio

D'r. E·go·n A K· r u· e·ger I
de cheque. v.ale post�l ou fe�!stl'�do com valor declarado,

•
.

8··.· Os Livros Sao.Os Segl1mtes: .

._. Medico Oculista -
'

i tnuasao=Ouenün Reunolde; o Grande Ditador - 11. G

I weue, A Estrada de Chiang-Jolm S. 1l:ursl; Silencio em

I Singapura.-Jorge Welle; Serpente Indomnuei=Tien. Chiin,
Traidores da America=John. Roy Carlson; Os Dez MandaQ
menios-:Vario» Au.tores; Negros da America=Iteâ OttleJJ,'
Trto=Dorotheu Baker; O Grande Pecado=Florenee Ber-
nard. O JORNAL Assinatura: Cr, S .90,00.

���::�:��f)S 10 ás 12 e das 14 áSP����:. I
�.....�.....,.fi-��-�"';'�-�.-Si-:-:�.o�-§.-,�-�-�-���-�-�:�

Atende exclusivamente �::t��.....�.�.......�:��:;�=�:...�.=,

· · .• .

w_�=_
,',

"--1�::;.:::..���� �--�-".,.,.....,..,. ------�- -_! ._----,-.,---

---=-=--------�---�---------II �

E�pediçõe§ "" ��psHcll.O�
��e�geJ d@3 a���� � ca

I Vende·se
".�--

Uma cass situada á Rua
Minas Gerais, ::l313 Imediações
da

. ponte em construção.
Tratar á Rua Minas Ge-

rais, 62
.

3'12

Venda-se casa de mate'ria),
com·28 morgos de terras,
Irente de 103 metros, eonten
dO�lt morgos de mata-virgem.
Informações neste Iorual com
o' Dr. Achüles Balsínt,

Vende-se .càsa de madeira,
em ótimas condições ç8 mis.
x 9), cem terreno de 45 me

tros de fr!?nte por 40 de fun
do, Informações neste Jornal
com o dr. Achílles Baleln].

Vende:-sc Por motivo de

viagem, uma completa oficina
meeaniea. Vende-se também uma

(Ex-assil5ltentc do In6tEt�to Penido aUl'�ier) de
- Carnplnas -

, ...
Consultorío: Rua Candido LOpes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)

_;, - ln andar - -

IPEROGY VIRISSIMO
DeSPiichante da Recebedoria do Distrito Fedoral (('d. da Fazenda)
Escritorio:· fRAVESA DO OUVmOR N' 21 . lo andar - H I O

mofocicléta DKV-9 H. P. em

perfeito Esfado. Traia.r á Tra
vessa4 de. flwereiro, 8�
"'-��!·-.�-�-�-�..,..Iíl ......1f.'-€i

Encarrega-se com Efilriencia e Rapidez·de :

Titulos declaratorios -

. Naturalisaçães - Retificação de
Impostos' - Registl'o de Comercio - Patentes - Defesa
de Autos - Certidão de Renda - Serviços em todos os
Ministerios - Registro de Diplomas - Procuratorios -

Serviços na Policia -- Permunencia de Estrangeiros - Re·
gIstros de firmas comerciais e industriais no D.C.l. - Re-

gistro Civil - Retificações de· nome e filiação -

Certidões para embarque.
Hegnstro de Criadores - Serviços no Dl P.
Recebimento de con�as no M. da f'a2Ilndii.

com viagens regulares entre Haja! - Sa.ntos
.

I (ahUB p@S��1 ::l6 - i��. T®���IfB nGu�don I
.'._ I:AJ�:�:,.. :=��:�.:���:,�J

'����""';�....,..��ID

II Caixão funanre ri

II ;;;;;;;;;:i.·•. Griem

Rua �13.ranb.ão
N' 2'7

.. ....

'4#Mi\@)E.IIJ:iliSM&_��=�1ft � � "'.li!! "'li � Itô.�r sr � Il� I\rifi fi4 �:� /:Fi

ESPEC�tl4il.�$:.i\'f�
TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SE.l'fHORAB
MolssUas das meninas ii mO�i2s. mShlrbiçs da i!iY.a,!o crUici:1. P6r
lurbaCôl.ul tleuro�!J!êlndn!ares. OPERAÇOES no uiertl. O'l1iUlIlS.

trompliS. tmnõras. apsndica. herraias. eie.
Diatermül':oi!{1ul(1cão • Ondas Cilria3.

CLINICA EM GERAú
Caretão. tmlmoos, rins. fi;l, t1!g�sthl'!!.
!rarices • U:eeras • Dt'lençiU! Tr!lb?ici1<ls.

COfiS.1 Trav. IJ de Fevlli'ciro R.l (em frente do Hotel IlHoria)
ftESU1: Rua São Paulo.31} • FlmEl: 1226. _. B J!., U M H N li ti

E__.=
-� �---.

Dr.
A tratar C0ffi

�. LMbow
mvlomado vela Faculdade Naeio!Jill da MediciDa t'lil

Ullhrefsidada do BrasiL

M�àlCO por concurso do Serviço Nacional de Doenças Mentais,
Ex'interno da Santa CUElií e do Hospital Psiquiátrico do Rio

d" Janeiro, Ex-médico assistente· do Sanatórie Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLUUCA Mtmr.ll - ESPECIALiSTA EM DOENCAS NERVOSAS.

CONSULTÓRIO • ii 9 A r ii L I P li S C 8 M I D ., 'í':! � ""

;Edifício Amalia Neto) .��S

I
OM 15 ás l� Horas lm'-lIlII�,�� �l'1l!1 � I!r��

f L (} fi I .!l N a P !J L I li 1Ui'Y.\Wi.l'l:,wI:;f...<j;i.a�ti... iEWí;(��.

Tinias e Vernizes"" i\jIaieria! p�r8Prado do Rio, La Menor OiiR2&l'1llf?'Y'_<i:? ,t'.\\m G.C'!ltf."%:,Jl)1!1
e Rapsodia i=íln�\1;(;i,"�"" ..., ""' •••, .. Ia

·f;T ..ZE L encontra"se ti venda Das TIntas em bisnaFas pina �artistas
farOl3cias e Drogarias. Blumenau n �tac (��éil'fª1Eli� �

i$.-....�-*-�-�-!I>.--if.-�--lt; o iõ-�-�.-�-�·_�-*-IJf.......�-.. 00 �....,§l-.'t>.-.il-�-��-�...:.�-. �i,--;:t�::;1��";?�-r.l.'�.'�'tl• ..,..,._"

La o t ri n
4'

lis
Rua 15 de Novemb .. 588 ... Fone, 1201 ... Blumenau

E L L I N G E R & C I A.
EXAme5:A PEDIDO DOS SNRS. MEDICOS

EXQUTAM·OS SEGUIN1'ES

smnidnr
Exija Manteiga lR1Goa

..Exista Qualidade. quelôr
I Mas "nio i fRiSei ...

. ...

"j}Jedieaçáo auxiltar
URINA (compll::lo e parcial com dosagem)-":'FEZES (Amebas. vnmes, sangue oculto-ES. no tratamento da

CARRO (pesquiza de bacilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de diplococos, etc., espermaío- s'lfilis"
zuides) __SANGUE {Sorodiaguostico ",UG Lues {Rea:tSo de Kline), - pesquiza de Hematozoario

I
�'-i1-!,j��-�§f.-���'���_"��13l

(�Hllaria). Contagem de globuloso tempo de c03j;wlação e de sangria, dosagem da Hemoglobina,
glico e, acidO. .UríCQ,. reação de. V.•...id.a.l (Ti!oJ.-UQUOR (Ex.am.e cjto.baCferiOSCOPiCO. reação de '.. Arrancar e destruir gra ..

Kabn,.etc.)-MUCO NA5AL {pesquiza do Bácilo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de Trepone-t. tá� é contr;buir papa oma paJida)-SUCCO GASTRICo (exame completo. dosagem da acidez sangue oculto. etc.) J!a
8

.

� �' L

••

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE desapareCimentO da malana
_ Instalação moderna; estufa, auto�lave, çolorimetros, etc. ,em Blumenau,

"

: ••• ;>_"

"'

Andreza Campos da Luz
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C eXTRATO DE MALTE "MALTEMA" com MPincdre

Extraio da malta "MALTEMA' PURO'"

L

E

R· DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUXl'!TES Ptu\.
CAS- BLUMENAU -1BIRAMA - aro DO SUL - Gl\.SPIH�
rrM 1\1 - TIJUCAS

.

- Snr. WALTER W. BEHNER - TE1:&
FONE 1.193 - BLUMENAU - EBT. SANTA CATARINA.

VIC."MAL'fEMA",
.

e tomate

I
"

(!e rOd09 os tlpos c tamenhos na

C:�sa dO Afííãi&t"h::I;<H11i@ 5. �.
Mercado de AutomÓVfh�

FARINHA DE TRIGO MALtADO "MALTEMA"

.�

'fofo flffiflOOR· {G.Schotz}
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro; 59ó

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



(Comentada em Portugues)
Um drama de ação Icolvídavel, interpretada de maneira

80berba, aplaudida por todos os erítíeos como o "filme
mais perfeito!

Acomp. Complementos nacional e americano
,Plalêa 3,oo-1l2 e mil. 2,Do-Balcão 2,00 - 1I2 e mil. t.õo

. *** I
NOTA:-A Empreza do, elite Buseh chama a aten-!

ção do publico em geral para 08 cheques sem assinatura
e sem data, consequentemente; sem valor algum.
• .-."""'.Jij-�-�-�-.l!l--. X�-��--'9',-!i!!---,«=.��-�

(-',,� 'Empreza Allto�Viar.ãO Gathar1nenS8 8 ! C(j�perativa de C�ns}uno_ do� ,OJ:Cm
,� .

- � ! 'J

ranos da lnduetria fextd Cia, HCG

Aviso rlng Responsabilidade Liusitada
A�sem,I....,le'I"� �er�1 A'ir�iiiiã1�awei�

� UI 1..11 U uI. Ua ·'�ü'l.!1Rfu.�:&1i.��

1a- Convocação
FIcam convidados os senhores sssoeiados desta Coo- !

peratíva a comparecerem á Assembléia Geral Ordínaria, I
que se realizará na sé de social á rua j=lortane Peixoto i}' i
1874, no dia 12 de março do corrente fino, pelas 17

hOraS'j!para deliberarem sobre a seguinte:
SâQ. convidadõs os srs, Acionistas a comparecerem â OROEM DO DIA: I

.

g pela sua comprovada ellcãeia
Assembléia Geral Oràinaria, a realizar-se no dia 23 de l'--:Exame, discussão e aprovação do Relatorlo da Di::. é muito reeeítade. Deve ser

março de 194G, às 15 horas, no escrítorlo desta Empreza, retoría, Parecer-do Conselho Fis�aJ, Balanço, Demonstra- II usada com cônfiac;a
. á rua 15 de novembro n: 552, em Blumenau, para delíbe- ção de Lucros e. Perdas. e demais contas, referentes .ao] i SEDATlNA
rarem sobre a. seguinte exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1945; 'li

fLUXO
ORDEM DO DIA 2�-Eleição dos membros efetivos

.

6 respectivos SU� i E:m:onlra·se �nn hlda parte
I} Apresentação, discussão e apro "ação do. Balanço !plentês do Censelho Fiscal; " Lic. D. N. S, p, n' <;7 tle 1915

Geral, Relatorfo da Dlrétorta e Parecer do Oonse- 3'-AssuntoB diversos, de interesse social. ,"=---
= =� �

lho Fiscal, tudo referente ao exercício Ilndo em 31 de De- Blumenau, 25 de fevereiro de 19-1G
zembro de 1945. C,.Machado da Luz lli$5C��.flÇ�€) etmefãctlfl1fe das

2) Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 194ft. Presidente I S�IDl���as d� &��Inunl�
3) Assuntos Diversos. .

.

ACEITA-SE
N. B. Conforme artg. 29, capitulo V dos nossos Esta' .1" O n Q e I' L o f:: _ I'f't � tJ I Uf1i\A PARTEIRA com pratica

tatos, 05 aeíonlstas presentes á Assembléias gerais, deve- .'4J. a II ! � 'LI ü jl : comprovada, para la nOSM

rãu, sempre. legitimar-se mediante apresentação dos seus. Os abaixo esstnados membros efetivos do C nselho I Maternidade em Itoupsva
títulos ou exibirem documento que prove terem-nos depo- Fisca'!' rlà Cooperativa de' Co.�sumo do�. Operertos o'd� lu,

I ��entra!. Tra�'1í.' CO?! urgen-
sítados na séde soctal. dustrte 'I'extll Companhia Heríng Responsabtlídsde Limita"

era CD,ro � S1'[;I. Egli- Itoupa-
Btumenau, 21 de Fevereiro de 1946- da', 'Reuntdolil nesta data, para examínar os atos e contas l Vil Centrst,
Leopoldo Colín -Diretor-Gerente 3v3 !da Diretoria desta Cooperativa, declaram que encontraram I ��ilii�m��"-�-·�_�'=.'!iJ�II��

tudo 'em perfeita ordem, e são pois, de parecer que os! ,

�:I''''''''''''�-I!-�-:fl��'''-�->�O é-�.-:il--í«-�---�-!t_S''''''-í!I snr!'tCo-operados, em Assembléia Geral convnoada pa�'8!
este fim, devam aprovar o Balanço Geral, contas de lucros I

e perdas, bem como o relatorio da Diretoria, que demons'
tram �18ra e minuciosamente fi situação da Cooperativa.

Blumenau, 1 dê janeiro de 1946.
� WaHer KummerlBem

Carlos Sebastião Fischer mo recurso ::

JOão Farinha í - .�. - - - - �

"'_7IG:_......,_""_""'_'''"'_.•., :.t.·-""-"'oi'líi-�-�"""#.-<$i-!f.-{!j-""-""'�'" I "�-� -.� '--="'"-"-"--'

:0'_ ""' "'" "" "" ::>I' ",dI!i..., "" '" ., '- "" ,,,,, "" -

«r'
'l

dias.
Velas para antemoveis .8 Oamíhões

�&Chanlpi()D"

Amarica �
q Grande aai!�s

Carnavalescos da VITORIA

Domingo ás 2 horas
Anne Baster - John Hodíak Charles WimIiDge.l.' e

Anne Revere em
.

. Um Sonho de Domingo
o filme que o fará sonhar acoroado Apelleula que aumen
tará fi sua alegria. de viv-er A comedla sentimental que e.
ternecerá seu coração. Um romance de amor que trans
bordará seu coração de felicidade
Acompanha complemento nacional e Fox Jornal - No 00-
míng. ,,:mais a continuação da super movimentada Seria:

Vigilantes da Lei
Platéa 3.00 � l12 e militares 2,00 - Balção 2,00 112 mílt. 1,50

***,
BarulHOu ás 4,30 e 8,15 hSa

Jean Pierre-Gene Keuy=Ríchard Worf- Joseph Caleia
Petter Lore, na dramatíca super produção da Metro;

A Cruz de Lorena p;.t.!2i�\��� ;a,,!_i�r;J:>�.fZ:_�.;- e i�;;;�-;'�-; PC-!"��J:� C:11

f;!�;tl !�6::'J'Xt�;j,�, ®':�t'�'l ::;·<,�_;'\���l=.Ç�':';·S �EÜ3
f"Ortit"l '1:.?"aj}1E�la:,;_J (�;j 56dio� !Ji:!.t!,!.����! (!'�:i�
�at'/Ío:;fE.tQs& pi1p4�L"'1�� !riO:':: ��;�� ·t:.::)�·:i.f i�tC ••

�3 ação p!tJnt:;yte et;�ir-! �.:�� �:!:-:.�:;.::.'" ·.J.3

i�df���: P�N ll�����;;,����{n:li�"���;�C;!1:�
ç��tit sendo SUi! fór;:t_l!J13 conhectda r.:'-2��:?3
grandes m.ó(:Hc�� � I�"� �c:�nci8.do r>::.i3
SeUh�; p�t�licG:l j

Acham�se á disposição dos Srs. Aeloúistas, na sede
social á rua 15 de Novembro rr 552, nesta cícade, todos os
'documentos a que se reíére o art. 99, do decreto-lei 2ú27,
de 26 do setembro de 1940, relaüvo ao balanço do anode
1945.

Enxaquecas
Flatulencias
Palpitações
Dyspepsia

. Gazes - Azia

-=�''''-���'''''''��=-

II

f"H ,hJ8 &

(OlJ REGULADOR V!EiRA)
A Mulher Evitará Dôres
Alivia As Côlícas Uterinas
Emprega-se com vantagem
pura combater as írreguia,
rkludes dns lIunr, ões neriódí-

cas das senhoras
.

E' Cnlmante e regulador
desscts funções

fLUXO SEDATfiNA

"

,

IIOfiCift8 RADIO
.

fUNIl I
I

.lI.!ende tmhNl oe li'crviÇ03 dê
RIH!iü§ reli!�ptureG

Slii'\1icos R�pittQíl íl 8�íii:n.lUg)Q9
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A sra, Edith '" llle Porto, te.s-

fiE' 01'" B' '1' na'r aVQloetnn posa do. sr. Emaní porto, corn. RIO 3- (S. E.) -'- Empenha- guelra Fiiho. Secretário em

U,', f
•

J ImU1",1&0 .. 'al 8 LJ n, LI vl)uu petente funcionario publico. ,dos em reorganizar alguns de- exercício, estudando os meios
-O sr. Nevton Laux. jpartamentos da U.D,N, de mo- de tornar realidade tal objetivo,

. '. I �O sr, Waldo Eayestorff. ' i do �. poder arregimentar os seus reunirá diariamente na sede da.
" ,ADiretoria do Grémio Esportivo Olímpico, convida ;,sws1" ," -:-..;.",., 'i�j '&�lpartldários e: promover a filiação U.I).l'J., em grupos de Estaào�.

Assodados e os da S, D, M. Carlos Gomes para o g.,ande I Fazem anos hoje" de novos adeptos em Bases de- todos os parlamentares do Parti-

�BAILEo CARNAVALESCO» a �'ealizar-se no dia 4 de mar�.! o sr, Emílio jacobs, I mocráticas, cogitam os seus

I
do, a fim de considerarem os

segunda-feira de Carnaval, nos amplos salões da S D. M.: Ctl.:!:b-l -O sr, Ewaldo Br.u;arhheime':. �irigentes de reestruturar o Par- diversos projetos existentes, ten

LOS. ,?OMES, c�'m. inic�o ás 20 horas. As mesas poderão ;>el' j, ,-O sr. dr. Antonio Haffer, i tido, facultando a todos os no- 1 d? em vista as peculid�des das

adquiridas a partir
-.

00 dIa, 25 do corrente Cot!1 o s�� Frederico
','" '\ '. "ti" J.!o', r:--:- ll�b,.! � ! m?l�S e mulheres de todas as I diferentes zonas do Pals.

Kretzschmar. uo Banco Nacional do Comermo. Pedimos a05 srs-
11\;

•

t -I atividades,
o ingresso em suas

I
Realizou-se a primeira reu-

Associados o.bservar que não serão

a.c.eíWs pe�.i�os de,' res:rV311 j��SCI,men OS
, fHe!ras__ e a participação em se- nião no dia IS e nela tomar;n1

de mesas pelo telefone, devendo as mesmas selem procuY1ld.as Enconrra-se em festas. 'O lar us orgaos. parte os parlamentares dos l!A:i"

diretamente com o sr. Kretzschmar. Abrilhantarão este gral1dlO-1 do sr, Pedro Sant�s e de sua Para tanto, o sr, Paulo No-] tados do Amazonas e Pará.

so Baile Carnavalesco, duas ótimas. orquestras. exrna. esposa d, Edda 'Santos,
Wilmar da Luz-I' Secretario com o msatmento, dEI um co'

�-I!--il�-·�-�-"'iI'-mo'"'.�-.� O���"{1""''\hlsE-m--�....,�,=t!l�",,,,,w.í·c=fI

bustogaroto.!iI �
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Blumenuu �� Sta. Catarina me I do II
e II T .

Deooflito Ponelsr (} o/o t
I ,.;; �L'IIj,;1 e a)31 � C;êts, cem !t;;ir.ü de 30 diae 4\ fj/ü ..

l\ssembh�ia Geral Ordinária
11�;m unicamos � nossa distinta t

I.. �dem
.1

';d ;c::i;' g� �i��� \} 1 i� g�� �
freguesie que, por sua livre e � Idem itl.s,m H;O 6 a/o •la' Convocação expontal.lea vontade, deixaram I C/Cts. Prazo Fl±;.o fi mi:f:'ef( 5[2 íJ/o 'I:

São convidados os Senhores Acionistas desta sacie- de ser U(.lSSOS vendedores-cobra- T Idem iaem n :2 ti [f/f] f-
dade anonima, para a Assembléia Geral Ordinaria, qu� de- dores na zona, de: vale do, Ita- � �
verá l'enliZaiH;;;e na séríe social, á rua Amazonas BIn' desta . , , J (II J G 11

'

8 jal os srs; ose xa e ase a ?í�-',§""'liF.=-Sf.-;lf�'l'f -;'.. ,?",._ ..... k: "'"' "'" '". "''J ",,' -, "'" _ •

'..td '. ""O dI"
.. t.'",oze (13) de f.'l:ar"'o nroximo futuro ás T d d'I'

",r '-_, 'o' "._��'--.rE<�� O ".�'""-"'<;;i,,-.,'t.\�_"""-"-'§1,,,""!l?:""-'::'''''''''''fu'-�''�
Cn.a.e, u. '''''

••

,,,,
• •

'v !,.,' • Tor. O OS os pe l(OSOeVem ser
,

-" ,- ,_, ". ", - .

C,Oi.tO) horas, Rum de discutirem e dehbcl'arem sobre fi se- dora em ai�nte enc�mitlhados Dern�rr;1'I �·hm,,!l\,��· �� �.'€'U.'t: �.�.,t1}';, S'lF-! ",,�A

g,mnte dirétotrneote a nossa fIrma.

I
D iiUia � ::_�>\. o��;g" r,\�,';.ià �ff,.t1��.��,'I� [{l:;;,\;)

ORDE�I! DO DIA
d U ....�Ilí """"'" ,""'i'�I .. \S.!>""",

,
,\ m

'

":, Itai�i, 12-2-946 �"..". �m. I'!��q?<�, @"" mI\; � �'l?,,,,,: �
l' Exame, discussão e aprovação das contas do exer- Pela U�,ll1a oe Açucar Adelaide. ograrBo� 0f111 �1l�íj�\1[1J ��t!; \1���a�;�:Y

cicio. de 1945, Dtilanço, conta de luero,e e perdas, relatório S,A.-M�...rcos Konder- Diretor 1._5! conhecido humorista Bc.- i �2rd 3112W, �m c�rta ,"';,l1viada ao

da Duetor!a_e parecer d� Con�elho Fiscal. gerente. , R .. i lIdeI.' trab�lhlsta fIlanoes Sr., Ja�
2' Ele:çao do Conselno fIscal para o E:xercicio de _ __, "

A j e:'S Mftva PA�� ,�." mes Lark!l1, deClara o .segulOt�:
1946. "

l IN Ilu "'�l&Hiiií�lkl 'Quando os fazendelros ven·

3. Outros 8esuntos de interesse social. !
• II - d I: ficarem que sua soberania, sobre

. Observação: Ohama-se 8.atenção dos Senhores Aciú· IUI&;80 na I ranca I as terras signt!'ica 16 horas de

!lIstas para {) �iHlpOfito no artigo 26 dos E6tatutos em vigor. PARIS (?) _ A C
.

,.. I trilbalho por dIa em mangas de

Blumenau, 19 de Fevereiro de 1946 da AS1i
.

bI;: C f
. om�ssdo ci1misa, em seis profissõES dife"

(ass.) EdwilJ Augu!3io HEmer-Diretor'Presidente ce"a
�em :b1.ad °dns ltU!11.�e • ran": reotes, voltarão �s olhos parCl. �7·'.'

r

, . " , lneum I a e reolgIr a I T "p - j-- 1 d d'" E'"
.
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1 recom d C 1\1 I p1cl, - CO�l\ t:__ r"o ",ua", _a"eu�

tmVfssa . nuns uPla arCIa 4 !

I!
do paí�nc�:te��7a \ a���l������ I das e;n prod,priedades _ �ol:tiva�,

.!I
. dos D'reitos d H

- --,. i em vlrtuae ,os seus V!SlvelS mI"
,

1
. o ornem. "aurps"A proposta declaração está �_, _

redigida nos se,g'uintes termos: lf.'NUNCmM NESTE DIAlna
o'A manutenção das institUÍ.

ções democraticas e do proscrres. f� 1,3 �,-,ii',! ��... ".':,\;1k,
180 social implica no rec,o_[JI:�cj- �

,,"

�\rh1� ��

me�to de qu� todos os c.ldadaos t'm!Cl1,í�§l�lr�m){?8}r:;;�@i! f;1,;1��;:;c,fJ,_r}.�!.í;.;irl�I;,:ai,>.de\em cumpra' st:as obng'acê'ies" í$iJ�n 21�í��::�:::Hfifi;�':í(cJilv'j ,i t�lÍ·hF.l. ,�".

���irsu; �������:r d;:;��!�1�:1 ;.�'" t�]�'''�.i.����;;� ��í;��19eY;
obngaç>0es do país, contribuir I "II !fblll Di Ei ",;;1 [."",t;b ",..m

para o b�m estar c0�ti.m com I BUE:NO��i:��RES" .2 I, (�. �,)
o seu trabalho e aUXIlIar

fraterr-I�,
A Cha:".o,L"'la arge?tlLJa Pt<"Dnalmente seus compatriotas". bhcou mal�, um cOluun,lcado. !."e

,

A declaração tambem classi- flltando anrmaçÕeS 00 "Llvrü

ficada de "crime" a propaR'anda I Azul", .

racial,_ acrescentando: "Ni��:uel11l _

Hoje, tr�ta �as_ a_cusa,::3es reQ

podera. ser colocado em situa- i terentes a aanuDlstrar;ao das

çãQ de inferioridade politica.l Fror:ricda�,es iuimifps, ..•..

social e economica, contraria ii

I .

j�,z 2.T•C,nanc�lar;a _9l1e : Jun· �';)
..

"'" "

sua dignidaàa ou permitir sua ta de \! ig!lancIa da Pro[lllr:.dade 'ii,�

exploração, por motívo de sexo" Inim.ig'a goza. de ab�o�i:ta auto�

idade, côr, nacionalidade opiniões I no[m�. o que. ImpoS5lblllta qu<,l�
religiosas �u raci<;is .. Toda p!:o-I quer m!lu���cm" e:t:�_D�: :: para
paganda, Visando inCitar tal ms-! prova:lu {�,�a r..:p� tll!as: e",:,lama� �...,.
criminação entre os individuas I ç.ões fie elementos preJUdicado;:;
os grupos de individuas, deve I pela ação do referido organismô.
ser punida por lei" ,= . ��.::

.

•
_ -'

•

lo ffi fl
.

A �or:llssao da Ass�mblela m ��$i��a�i�$ �
Constl!.umte !r�l�cesa �etlrou s.ua �1 m; ,,!l�m '''� li':ij&A!;':", �
proposta primitIva vlsando IQ_ � � h.tn'ih" t\,���. �r:;@í}

,

h

corporal' o prin cipio da
repre-I �.:i Ik'i\$i��� �fiJl?� d�, )�sentação proporcional na Cons- �;

.u" '."'" '" ". .

"'i1)jff�t!l'j"ffl"ll;"'BI flN'�. .

tAl' l' I � r

'I Kll
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Blurnenau-Santa Catarina

Dssembléia Geral Extraordinária
lá' Convocação

São convocados os Senhores Acionistas desta socie
dade anonima para ti Assembléia Geral ExtraordinarÍs, que
deverá ren.1izar-se na séde social, á rua Ama zonas SID', des'
ta cidlFle, no dRit treze (13) de março proximo Íuturo,· às

quatorze (! 4) horãs:. afim de discutirem e deliberarem so·
.. bre o IJiUmeDto do capital social e consequente modifica·
• ção do CapHai II, dos Estatutos sociais.

.

Observação: Chama, se S atençãO dos Senhores Acio

..
nistas para o disposto no artigo 26 dos Estatutos em vigor.

. ,

Blumenau, 19 de Fevereiro de 1946.
(fOse,) Edwin Augusto Hauer-Diretor-Presidente 3\73
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iã, ineômo(],}E! da adcl4"C.ê,ocia e da idnde critica,

..

"
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inflamações genitais, etc.) .
.

'
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' nãn dave faltar em oasa alguma
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