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Ofensiva. Amel1iicana
TUllisla

para
Pronunciando O- discurso ínau-] são, o que convier a segurança, tamente o 'de justo orgulho. Por- De outra parte, os at:ordos de

gural da T'êrceira Reunião de 'é a proteção dos nOSEO.S povos". que, em verdade, a atitude de 1[:1)- Washington e outros atos de or-

Q. G. 'Aliado na Argelía, 1°; em antecipação do fim da esta- Consulta dos Clnl10eleres Ame- Essas palavras já de si deft- tão, longe de repr'rOs.ental' um dem interna e externa, vleranr

�U. P.) � As forças blinda.d,:� e; �ão. ch�vosa, que permitirá rea- rlcanos, em janeiro de 1942, no níam a um tempo os. objetivos gesto platonico, constituía aio de-
I írnedíatamente

mostrar a parti"

Infantaria elos Estados Unidos i Iizar ataques em grande escala, Rio de Janeiro. resumia o presi- da conferencia e as dtsposiçêes cidido e desassombrado em face: cipação valiosa e oportuna que

avançaram através das Unheis ale! com torças mecamzadas. Emt-ora l dente Getulio Vargas, nestas êx... �o Brasil. I de riscos nrutínlos que se 'dese-! ao:: países estav,a reservada lÍO

mãs, no sul da Tunlsia. numa I as informações da frente Eejml1! 'pressões, todo o 'alto significa"" Oito dias depois a assembléia nhavam sombriamente no pano- esterco. da Ameríoa �. d� m_umlo
nova ofensiva com o fim de es- i escassas, ainda quanto ao, curso ] do da grande assembléia: com a_ sua .cll:toridade de :'epre-I rama mundial daqueles dias, Pt.. I em prol de U,l�� .:!tol'la J'tI�!a;
tabeleoer uma. cunha entra os

I fia nova ofensiva norto-america- I A agressão aos.�stacl03 sentação continental, unan�menJ I sítuação da guerra, com os pai-!!.
E quan.(�o as �gres:;oes d.o ?1�O,

:x�rc�t.os ,d'O Prote:orad;) e da
I nu, acn�(.!ita-se que o genel.'.a! Mar�,' d..

os, no Ocean
..

o Pacífico, a. que
se

......•.
te ElPro\'.ava

a recomendaçao de i ses do Eixo operando em condi- a S�gUll,. arra:staram PQ1

....
h�1i -,

a,

I'ripolítanía. A� açoes coso tal;- \ klarck conseguiu reforçar consi- seguiu a declaração de guerra.] rompimento, por parte das na-
,. �açao a um es.tano de behgewn-

ques, apesar (ta ,nc.onveruencia i deravelmente S::;US exercítos, e! da Alemanha e da Italia ao gran- çi':es representadas de suas rela- <:.tJes, �e�uras e até certo ponto na, pode-se d.Jzer que,
_

fosse do

d I 1 j 1
\ ant ujosas nos varius «fronts», I I f d -"

O terreno, (OS camínhos a nga� I iniciou a Iase do que se chama de pais amiao, tinha, necessaria- ções com a Alemanha, Italía e '�-' s
..

Iac o mo.ra '.
osse 0., iauo: ma ...
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.
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. O. 'r • - 11'10 SE' definira ainda de forma .'. 1 ...., l
.
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os em conseouencia as CI1U\ ':" r'r,.,' _I' ,. 1- mente, de agrupar-nos amua ,Japao,
-

"

, .' '" � ,'. _. "

tenaí, O pais ]a ela {e .a �um n1v:
abundantes sr, travam a 11 qUJ�

um 051"aüte"co mo, ímento env o,
.

. ".

F' -I a 'oalavra omnenhada O 111aIs. fa\ orav el aos aliados [0- do um: combatente decidido peía

lometros d� c�st�, segundo infoj'� v:�te, :'�n::ai'nd� ,0;. b.raço�� ��- UJ��q�ie�'sta1110S, portanto, reprp.�1 Bra::il (UlU�lLci�\'a( sole;eme��t� 'es- mo ocorreria com o dec�rrer d�s grande causa dacivilização..

mou um porta-voz cio alto co- sando ,1ll1Jwa\ Ll .tl�.I�1d canecei-
sentantes soberanos da Iamilía' se rompimento. na tarde de 28 meses. Isso, porem, nao potl:m . Esses são os fatos que empres-

mand? aliado, Enquant,o o� tom-

ri'\., d.:
ponte

..
�lf� 1����

..
11�? En!r�=

I
americ;IHl de patrias livres 'e I dp janeiro, na sessão clt' e'H'('rra� const�tu�r, com? realmente :1ilo ta.m ta�t.

a
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s

.. i,gnmc.,açãO
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..

ata que

bard�lros e caças bntamcos e nLJ1tcs, o OIU\- o �".erCIto CO.ltt
amantes da paz, pUI'a reafirmar menio da conferencia. constltulU, motl\'OS de heslta- o BrasIl ve transcorrer por entre

norte-americanos prosseguem, nua cruzandü a Moníeira tuni-, a naç10 brus('amr:llk atacada a Eis o qu� ° pOYO braSileirid.! (5u para o Brasil, lJ,uando se os aspectos entusiasticos que mar

realizando suas éonstantes ope� si:ma:, en:.,dois se:to,t�es: ,o?riga1;-
.

n{)ssa

. SOli.darierlad0.. 1.�nanime. .e..••....
r'
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.:memora com g�atos sentimei�� :r�ta�'a de at.ender �, comp!'omi.s-l �am ,.0 dt"seel1voh. imento dQ. /eu
rações contra os portos do in i- do o'" d"lwtado" elctno,-, ce I resolver, com prud-enClíl e elecI'"' tos, entre os qUaiS ca.be perfel�! sos "olellemente afumado::._ cSfOlÇO de guerr\'l, (A..N,) .

migo e suas posições na frente Rommel a continuaram Slla. retira-[ 0.<> ..�+ ..++.....+••+•..••Gl"f �+".,,+••+•••••••+.+.".0! �i fi.
r

!!I!rarweemnt57F .

n n (
.. '

I: t Itr"

de batalh�, a a.q�o em terra p�� Id,: para ü norte, pela rota cos- i1h.viões da RAF· tnterrompem as Dr A T A B O R D A
rece se mtenslÍlCar novamente, 1 feIra. .'

.

.:,.. • .

.

• 9....
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f!iSiK mwíj!�N$�?��"m��� ... comemoraçoes nazistas DiplomadO ha21laníls e comprãtica nos Pl'incilHl.i.s h.spitaiSu.ohiª.
,

CLIN'C'A MEDICA"'" CIR'URGnCA ! Londres,l (D, P,) - FeIa pri� inimiga. foi obrigadro a,interroll1- HEMORRÓIDAS, VARiZRS {VÊIAS DILATADAS} EÚ1C�RAS IAS

I .

'. e ." t:. �

.
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i.. meira vez, desde ° começo da per {J 'Seu discurso e procurar os PERNAS, SUA CURA SEM OPERAÇÃO E $EM,llÓft.
do I guerra, a Inglaterra esteve di:- abrigos subterraneos, quando os CUfa da Guuorréa em Jfo.U�I)S dias

DR .. RENATO CAMAP,A I' p.lo.maiican.
lente

rep.resentada .n..
as

..
roncos dos bombardeiros se tor- Tratamento. espeeialisado, por métodos modernos" efieieJlté&, das

Decente livre da Fac. ftledicina do Paraná celebrações nazistas de anivel''' l1{)U maior do que o dos micro.; doeIlças de senhoras, crianças, eorat,ão, pulmões. est(lmag,Q, :l'Íga"'
. sário, através da sua real força fones.

I
do, rins. bexiga, intestinos (clísentel'ias, amemalla, C('l\ife-s:. prisão

D Ellll,(8
. ,

.

I de ventre, etc.l, diahetes, obesitlade, rBUl;natislllÚi', sifili�·,· ma,lii.rü!"
.

O llIJB DE SENHOR!\S-PARTOS - ViAS URllURfAS I aérea.
- comenta o <sunclay D

...
iS� A RAF. chegou na hora

dOI opUa(�ão (mal da terra), erisip-ela,', ec.z.enul" e.te,
.

I O ....das c!q'fas pacht�>. espetacu1ü nazIsta e concorl'-eu 't'1e ... t,-

" _ • Diatermia - OzoRóterm.iaol:< ctr-n ",oagla:IlÇajl
I

.

Cmn efeito, Goering, que af.ir.. ..para
o seu fiasco" � acentúa o

Consultado' R, 15 de Novembro, lUIS (em frente ao I. mara nunca os céus da Alema'nha jornal. lTOUPAVA �.StCA • :8 L UM E � � u

I
-'.

.

. TeGtro Carlos Comes) seriam vasculhados pela aviação 0.+ ••••• ..•..• ..···0
DIARiAlViEN"fE: Das 8,30 ás H,3i! e das 15 âs 17 nOfils. 0

ne id nci.a '.
Rua Aln�deu ·L�z, 23.- !�ONE 1226 0••••+ �

.•0.• ; A r ., I@Pr..·efeitoRo.d61.foG·e,··.rla.. c._h!""'t s. CI. •• Atende Cf domlclho Ofalecimeotodosr.df." :1-1.. "aplIa :
• Acaba de tomar posse na Pre- Os seus amigos hluhl'enau;�mses

_��- I Getulio Vargas filho .� :
"

.'
.' � feitura l'>lunicipaí de Bmsque, o muito se rejubila:nl com esta no-

Delegacia Seccional de Imposto 1 Faleceu {)ntem, na Capi- ."l �... " casa que tem .todos OS: Sr. Prof. Rodolfo Gerlach, no� ticia e todos eles almejam';.lhe as

.

de Renda enl Blu2nena1l,l. I tal paulista" em virtude. de l artigO$ do mal� b�ixo .: meado para esta importante in� melhores felioidad,es 110 seu novo

·

. .". ,. .'
.
� _.. ", e, 1 �

) luma enfermIdade que se ms- *: nre"9 ao maiS alto ': vestidura pelo Sr. Interventor cargo.
Acabam d",. ��l mstalaclas, e�

l'
,

CaÇ,WOI � CUlltJbal.O" - Ma- talara ha já uma quinzena, .. 1" Ir .� Fc,leral no Estado.
I ·(Cidade de Blumenau:>\ cui'l1�'

s.alas d

...�S, ê��hClOS, d.a� r�spec�: 'Ira:- .Ca:�po Ale.�re �

H., aJ:s�
-

.Q sr, GO.vtnlio V.argas Filho. : GRANDE SORTIMENTO PARA � A escolha do Sr. Prof. Rodoi- primentando·p; augura-lhe, igllài
\as Plv.�elturus. MU:�llClPaJS, <,o') �,or,o Umüo_ - C"mpos l\0\?" �

O ilustre extincto era filho do : A L F A I A T E S ! fo Gerlach para dirigir os allos J11ente, os màis francos exitQs.

DelegaCIas SecclOnals do Impo�- nerva� ,- �ao Benio -- Cm�omhas Presidente da R,epublica, con- ., • interesses do prospero munici;; 0+ +.0
t� de Rem:a.�m Bl�mtma.u � Jü1'U - II��O?Ohs - .S. �rallc:sco � tando apenas 23 anos de ida- :' Rua 15 de Novembro 505:' pLl \'izinho, representou um alo

.

vClle, rdespe(,tl'í"al1;el:1L�'t' � .carctgo C!,OS C01�_OI dl� - J�l ?g�a!
- Xapeoo de, Era diplomado em qui�': _ fone 1107 - : :_,lc. íllt� c,rl�e�io.. do Sr

..pr. N.T�:'el._J .I.A SUobs.tit.u i,ç.ão d
..

,O
...· on�a mes (O �., UllS e�lO a }'.a- - uru:�el"O --- .IOll1Vle, mica industriaL '0 0 l:amo:s, lecall1d� e�1 fIgura :sun Alm' rrante Rr·.a· .a��r

zencla snrs. LUlZ de Souza .LIS- Estas novas Delegacias Seccio- Esta infausta notic.ia veio I @+•••<I'''' + 0 pIes mas conClennosa, culta e '. �tJ·�

b()a� � Ot.!om�� _?traucl.l. .

.

l1ais, diretamente subordinadas a COl1.stel'liar profu.ndümenteto I ® €) honesta. Dotado de um espirito Estocolmo, 1° (U, P.) - ®s

E",tas r c�m nçoes, por fOl_ça elo Delegaci.:: Regiona l de Floriano- do o povo brasileiro que de- :: B O t õ e S : empreencl,edor e possuindo uma discursos dos lideres nazistas

De�!eto-Lel n
.. , 4.�.78, supermten- pOlis, vieram. criar um mais pró� vota ao presidente Getu,lio :.. . : \:asta cultura, adquirida nos seus causaram pequena üllpressão ao

�1-eHlo, os 1 se�Hq.�" de la�ça�;.�- ::imo entendimcnto :entre o fjsco Vargas e :toda a sua excelen- .. C O B E R T O .s.. longos anos de magisterio, o pO\·o alemão, - segundo um d.�s

ta, .con:roIi� ce a.rec�?a?c.o '-- 11:>- .::� os cQntrilmintes destas duas tissima fa'milia a maior ad- :. • _ _ .: Prof. Rodolfo Gerlach está a111- pacho do correspondente em Ber�

calLZ.açiio daqu81e tnüulo, re3- mira.cãü, J.<.:llnentand'" COl11
.. Luxo e DasbnCBo • 'IJ!amente Cal}acHado !)ara exer� lim cio ]'ornaI suéco.

I ti t
' E prosperas zona8 elo. Estado, sub�' v.. ..

psc lvamen,e, no.. no.r.e 00
.

g- •

es·ta }'rrnpaI'a- • .. ('er com diQ'nidaü'e e brilho a sua. (,A SUbS',I'tuI'ça-o do almI·r.a·nf'"

t] 0\ 1 à It A dividindo os encargos daqu21a smcero pezar co'. T d S h ff"
�

,'"

·

aeu 811 a e o
.

a}al. - cal'
R vel I.Jerda. • .... rau e c ee er.. nova missão, Moço ainda, coim Raeder foi a sensação do dia.

O d t- '. regional, já de há muito assober-
.

g. as mesmas es aO os servlcos •• otimas credenciais, representa N{)s circulas autol'l'zados flp Bnr�
d" 1

. .

'0 j� t" buda por w:ande acumulo de ser� I I • n .

4 li T! •
... 9.

- v

aque e 1l11pOS. .re 'eren 'es aos" .

Consum'idor!'
I ,o4O .uua e rtlVerelfO !h. • uma das füturas distintas da no- 1'1 d' d'-

. . "iço ocasionado pela supervis[Q • �
ln' lz-se que a eSIgnaçao fiO

aos mumciplos constantes do se- va Q'craçfto catarine.nse, caracteri- almiranf(e Do.eI1Hz, IJal'a sU'bst'l'tUl"-
'.

.

1 dé toda a vasta área ajo Estado. ..: 1':7. ·L U m E "-, A U·... v

guHh€ quac ro:
,... t:..l: L 1 ...

a la lo 'u I
"

t' 1 d
.
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DELEG�.ACIA SECCiONAL P)\'l +.. ..'
z· (, pe seu I' ea pmno Iro O·, 'eve ser conSlC era a BOroO

�_
- A cargo daquela Regional; Exija Leite Preços modicos e nacionalista. mais do que uma sim.ple� treca

BLUMENAU
, entretanto, c{)ntinua a ser eXle"1 I ê é Sua nomeação para Prefeito de comando, E' prova;velmente o

Biumenau - Hamonia -- Luiz cutado. tudo quanto se refere a

f
.. I 0+.+•••+.+••••+••••••+0 Municipal foi bem acolhida na- preludio para a proclamação da

A:ves -- Brusque -_ Indaia! - Subscrição Compulsória de Obri- r·Jg·or I SUBSTITUmO O GAL. CAVAL1ERO ((uele municipio, ondt:' adquitíu ,guerra maritima total, eHcahe-

��o. (!o . �ul - Gaspar � Itajai I gações".de G.uena, n�o t:ndo es� I'
'.

.'. '.

.' I (Berna, 1� (D. P,) - A radio um enorme circulo de relações. çacla pelos �ubmarinos/).

r f.lmDo� . ,,_ T 1
tas !?degaClaS SeCCIOnaiS qual-

.

I
de Ron:a mÍOIJll0lt que o snb- 0+···.····· .. ·•· •·••.•00···.· +•••9

I!)ELEGACI;OI�.fSi��NAL
EM

I ���� mterferencia no refleTid{) Eer�

MinisteriodoTrabalho, �!�l'�!��H!�:a.r:s.i��;�r�o�;�: Indústrias Gerais l1a'SSl'O 'U0del·p'o\1; S A.
, • to, sendo subStltUldo por Vltono.

lJ .0 IJ I I.

Indusl.ri-� �-�.�.� � DA Indúsiría e Comércio Ambl'ozio. A V ISO'-� �1lI1W'5i4"'§'t"" �'" �.. ISit. DELEGACIÀ REGiONAL

I
VENDEM-SE'os $�guinte$ ben�:

I'"
2· POSTO DE FISCALIZAÇÃO (/4/ '.

.

Vimos levar ao conhecimento dos snrs. aeionístas desta 50-

De ordem do Senhor DouHor
. � ./ cied�de, An.O!1i�a. que se acham li sua disposição no no!'s.o

1.terreno, silo nesta cidi'lue de lHumei!au, á fua E<lhii1s-Gerais, Emani de Oliveira, Delegado Re- J e:;;;1;? (é";?;? /« . escntorro, 5110 a Alameda Rio Branco s/n., os documentos exi-

C(l� � arei! i:1Pfo.xin:;ada de 10.431 metros qu.adrados, com todos os ai.anal do Ministerio do Tral)a� Avisamos aos nossos lei- gidos no art. 99, do Decreto'U�i 2.fj27, letras A. 8-. e c. reJerên�
ctbflClOS e bemfmttmas néle (!nCfil'!JadoS'. � tes 10 B ' O 1 d 31' D b dI .......?

lho, Industria e Comercio, neste tores que estas Pimentas ... , ; nosso. alanço. er� eneerra o a
.

Oe
.

ezem ro
.

e- -,i!*-

I
1 terreno; �ito nesta c;idade de Blum.emm. i;1'rrabalde de Itnu- Estado, torno publico aos sen11o- �ãmoeenStotãoofl�cul'aji�tos ao tabe�

- Blumenau, 1 de fevereiro d,e. 1943.
paVil Seca, .C.OM. areii a.Pi"G.Xlm.ada de. 15.989 "'e ••r"". 'f"''''''r:=:n ". ""m CASSIOME'OETROS ··D;r fi('es;'dpnte
todos ns edrnCltlS fi bemí�utlJrms nêla elíistent�s.

u� "' ....... -"" " .....

I res inter�ssados. que o Senhor Seis horas da tarde, no
.

L
.'

-

, • r .� � •

. ! Coordenador da Mobilizaç:o Eco- Café Benthien, uma gra'n- Convocaça-O p"a"r'a A· ·s·'s'- m'b-- ("e' ta G"
.

I
.

'.

Informações. no es;;rn9rio d!!. socledaila anônima Industrias ; J1omica, devidamente autorizado de roda de afeiçoados do
.

...•. e
.

. r ,era
Grapp S: !l._, em U�!lPiiVil Seca. ou no escritório central em MDSIlUi- I E

. O' 'd'
.

to, mUnrellJ10 de 11m do Sul. ' por S, xcia. O Senhor Presidente futebol discutiam acalora- r .nana

ã;am_amR�RB_�!liIíI5Iil\l_im�_U�9�m����[lII.da Republic.'a, resOlv.eu, a.pós avc.- damente sobre os ultimas sue �onvocamos os snrs. a,cionistds desta sociedade tlafa Ás"
riguações de ordem técnim, efe- cessas do <Canto do Rid;', sembfeia Geral O:dil1aria, a se realizH no dia 2 de m.a:rJ;l), .

R.a

'.ns.t. itU·t.O .. ·dA.. I':J.u�llça-o· H� A.�.D A fi.' A fi illlUi"
tuados pelo orgão competente, EU1 dado momento entra o

I
séde desta Soociedade. J

á Alameda R. io f:sranco s/n', para de1fbe-·

! I "" [U lm tJIUn18UJR euvu· iH I�1aj.o!'ar os salários minimos ins- Dr.. Lido Portes e. com sua rarem soure a seguinte:
'

tltUldos para todo o território na- proverbial cortezia pergun- . Ordem do Dia
I nternato e Externato donaI, a partir de .10 de janei- ta:.-Conw vão os amigüs? I

_

C ti R S () P li 1 M Ã R 11) 1'0 elo corrente ano, pelo' que, O Mario Razzini iodo �li-
l' Exame, discussão e aprovaç:ao do B'alanQ.o. ::CoJ1ta de

Pl'Avin" "'" ,.""
•

t" 'k
.

,

f'
Lucros & Perdas. Relatorio da Diretori.a e do Com;e'fho' f''j';c"I·.

'..
.
.... "'...." .. In eressüuos que se llcna ãlJ&!'ta a matru:mla Piuta o Icam os saláriOS minimos esw� cabulado se retira evai' .

<- '"

cursa primaria, tujas au!ns só terão iwciJ ii 8 de ía.vereir". b 1 'd'
.

es- 2') Assuntos diversos de mteresse da Sode:dad."'.
.

.

. .

..

.. e eCI os. para este Estado, au� conder-s€ nos fundos do
..

C lJ R S O P R E - F U N n A M EN TA L
I mentados na proporção seguin- Café..

'
13lumenau, l' de fevel'ei�o de 1943

As candidatas ao exam@ de admissão a� curso fundamental deverão te: - Municípios de F!oriano� Tempos depois volta quan-
CASSIO MEDErROS _:_. Oir. Presidente,

ilprêsentar-se nesfe educandario no. dia r de fevereiro. ás 8 horas. polis, São Francisco, Lages, LUJ do o Dr. Portes não mais es-
e+++··+·······++++····ex 0••+ e

G U R S O F U N. DliM: E N T A 1. ,�una, Itajai, Blumenau e Joil1vile tava.. AIguem intriga:do com
Os criadores mais adiantaüQs utilizam "cqrn· B8pe-

li matricula PiH'à o Curso FundamentáI estará aberta nos dias 25 I
�5(�" (vinte e cinco por cent{)}; tal. atitucle, perguntou aoMa-

26 e 27 de fevereiro, da.s 10 ás: 12 e das 2 ás 5 boras.
'

Demais Municipios - 30"io (trill� rio qual a ra,zão ele seu ges-

CURSO DE PINTURA, PIANO. DACTiLOGRAFiA E ESTENOGR1U'IA:
ta p�r cento). to.

!leabel'lm-a a 1" de marçtl. ..
.

.� ..1Ul.nenau,.aos dois dias d? I
-"-- Estou com vergonha --

.... tUllSO DE CORTE E COSTURA: As aulas d� costura reiniciar-se-ão
me:; de fevereIro do ano dre mIl r�spondeu o Razzini oom sua

Dl) dia i' de fevereiro: as de forte, ii l' de março.
.

�

novecentos .e qtmre'l1ta € tres. J costumeira ingenuidade.
a)

.

ClaudIO Barbosa Lima

-I
_-. Ha muito tempo que

R]umenau. 25 de Janeiro de 1943. Fiscal E.ncarr·egado do 20 Posto eu não fico doente ...
'_1 A-:D1RETORA� �de Fiscalização.'. .N·etrio.�

DalData de Honra o

�••

eia1idade para engorda de seus'

porcos. Faça o mes.l.llO} pl.·efe:rindo, p.orem, (I p'l'ndtl.to

do 1\\ O I N· H O
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. .

Vimes submeter a v.::;sa a precíaçãe e �al:anç" e ii respec
Uva Dém@nst�faç26 ell1 conta Lu cm') & Perdas, referentes ue e;xer
cici'e finde a.3;1. de dezembrs pre xim� passada, os quais tiverem

Q parecer Ja\"�ú'av'{':l ce .Ceusel i-:(9 Físcàl para sua aprovaçC:e.
A Analise desses dois doeu mentes demal1strar-vo;,--it a IbJ:1-

... g·eira situação da Empresa, pro veaiente do fa:.-@rav81 desenrolar

des negócíss. Supérflua se terna chamar a vossa atenção para.
uma ou eutra conta de RalanQ!'\ dada â {:ija�ezà com que o mes-

mo faí: redigido, permitindo Ia cil çouhonto çom, os Balanços
anteríeres. T.clavia, ficames a vossa inteira disr;{llt,iç::� para pres
·tar esclarecimentes sebre plilfl11'C nores.

.

Registro Civil
Habilitações para Casamentos
e::dital Edital

Faço saber que pretendem ca- Faço saber que perante o Sr.
sar se: Herbert Dettmer e [oanna Oficial do .s.egistro Civil da la.

. Gabriel. Ele natural deste Esta zona da cidade de Perto Aíésre

DO CONSELH(' FISCA.L do, nascido aos 12 de janeiro habilitam+ se para casa'"'r:
de j 923, lavrador, solteiro, do- Bertholdo Felipe Panitz, residen •

Os membros do Conseu.o Fiscal da Empresa Industrial Gar�

I
rniciliado e residente nesta cida te em Blumenau, e dona I1z3

ria (Sociedade Anoníma), lel1d? proceüído a \'e;'i!iC:1Ç',:JO do:" li- de, .fj��lO� legitimo de Oscar D.et- Veiga Duarte, moradora em Pe

'.TOS, balanço e C!OCUll1ell;OS lefe.rentes ao exercicro de 1942, de trnei !.. de sua mulher Margarida lotas, ambos solteiros e naturais

acordo com os Estatu.os, t.:Ojns tataranr a SUeI exatidão. e confnr-} Detímer. Ela natural deste Esta- deste Estado; ele bancaria, nas:
. .mirlade, pelo que são de parecêr sejam aprovadas iodas as (0;1- t do, nascida aos �H de maio de ceu em 13 de Dezembro de

tas e atos da Díreroria, pela Às""ém!::iéia Geral Ordinária, Que 12- 1 �?2, domestica, solteira, dorni- 19 12, nesta cidade, filho legitimo
rá lugar no próxíme dia 10 cie fevereiro.

-

�.dlada e residente .resta cidade de Felipe Bertholdo Pani!z e
. .

ass.) FELIX I-IATJER ti lha legitima de Jose.· Gabriel e I d?na ?\",aria Luiz� da Cunha Pa·

HERCILIO DEEKE ?;. sua mulher Henriqueta Ga

-I nl�z, c�m 63 e 56 anos de ida-

ALFREDO CAMPOS I 0, iel, de. e ela, professora, nasceu em

Apresentaram 0S documentos exí- ,25 de maio de 1921, em Pelotas

�l.d?s pelo artigo 180 do Codígo I filha legitima de Agostinho José
GmLsobn. 1,23 e4.SiaIgum ti- Duarte, falecido, e dona Delphi
ver conhecimento de existJr al- na Veiga Duarte, com 48 anos

gum impedimento legal, acuse-o de idade.
para fins de direito. E, para COI1S- Apresentaram os documentos

1942, tar e chegar este'ao'!conhecimento exigidos pelo artigo 180 do Co
de todos, <Iavrn o presente 'para Civil, sob nv, 1, 2 � 4. ':SI alguém ti
ser afixado no legar de costume ver conheeímenro de existir al
publicado pela Imprensa.·

-

I <:Çum impedimento legal, acuse-o

Blurnenau, 29 de Janeiro de 1943 para fins de direito. E,lPara:oon's�
Vitoríno Braga: tar e chegar este aojconhecímento

Oficial do Registro Cfvln de todos, lavro o presente para:
ser afixado no lugar de costume e

publicado pela imprensa.
Blurnenau, �9 de Janeiro de 1943

Víctoríno Braga
Oficial do Registro Civil.

.

tri
,A N O N I H A)

res
(SOCIEDADE

RELA.TORIO DA DI"RETORIA

I
.

' .

.

Aproveitamos levar ainda ,:10 vosso conbecíments que deveis

eleger n Conselho Fiscal paf} o ano de 1943.

�
�

Baloneo
.

. � ..

I
1

I
Empres ln ustrt

. .

(SOCIEDADE,. ANONM�'l\)
Geral' encerrado .

em lt de
Ativo

. lmobltizado
Pa
..

58 I V o

Não Exigivel
Imeveis

.

Maquinism€l
Instalações
Construções

Estável

,
. "

I 1.68�L353,gO
4.500.885,20

.e

593.300,00
37.747,30
-�

1';.880.286,40

Móveíse Urenslüos
Veicules e Semeventes

95.000,00
44.000,00·
�

139.0CO,OO

Dlsponivel Caixão funebra

'MoveIs e Utelisili�s e
,.

. ,/ .'

5.780.301,80
7l5�595,SO
625.035.00
:HjOJ)OJ,OO

, í
l·

89./:'5:3,20
.

. 19.2��7,I)O
315.985,00
168.731:1;20
68.225,30
126.423,70
31.956,40
57.453,70
37.057,70
·2.123AO
24.894,90·
83.614,20
1l.36Ü,OO

433,60
14.474.40Industrial

7.869,80
100.000,00
467_312,50
456.088,i)(l
168.8:35.40,
100.000,00
720.000,f:iO
373_S49,no
238.700,00
2{)0.GoO,00

,
.

.

Sem Mistura .�

Sempre foi e continua a ser
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Irnobilisado
Irnoveis e Construções
Estava! .

Maquinas
�silios

.

A�omovel
Disponível
Caixa e Bancos

Realizavela curto e longo prazo
Materia prima 99.660.00
Mercadoria 85620,00
Devedores. cf Duplicatas 286.630,30
Devedores e rr c/correntes 10 432,70

Participações
--.

Mutua Cataril1ense de Seguros .... '

Conta de compensação
Ações .caucionadas

.

259.290,40
2.000,00
1000,00

Não exlgivel
Capital em ações 600000,00
fundo de J-reserva HO.282,OO .

Fundo de Depreciações 80.000.00
fundo p, Devedores Duvidosos 40.000.00
fundo p. aumerrto Capital 6f!.OOO;OO

ndo p. operações cambiais 5.000,00

.ixlgivel a curto e longo l}rai(}==--�
Credores Em e/ corrente

. 15.252,20
Salários a. pagar 8.466,50
lAPI e LBA a pagar .1,596,40'
Beneficiencia

.

10.000,00
.

Socorros 5_\)00,00
Diretoria 60.000,00
Conselho fiscal 3.000,00
Dividendo . 720f!O.ÜO

Conta de compensação
=;,.,.,..�"="

Caução da Dire'oria
Cr$

°175.315,! O

.

::W.OQO.ÜO 1
u�ob97.JOI

-IDemonstração daConta
"Lucros e Perdas"

De Mercadoria � lÚCiO bruto verificado
c

.Iuros saldo da conta
A Estampilhas gastos no exercício
Impostos. saldo da conta.
Contrib- lAPl idem
Oontrib. L..B.A. idem

. 'i Seguros saldo da conta

� êem:ficiencia a,mpliação'
.

!:jocorros idem
Utensílios . desvalorisacao
fundo de Depreciação

.

fundo de Reserva
.

.

Fundo p. Devsd. Duvidosos
Administração
Conselho fiscal
fundo p. aumento Capital.

� Dividendo 12%

78088,50
27.203.40
1.01õ,10
130,10

6.352,40 I11.830,00
J531,OO
3.131,00 I

32046,00 I28.123,60
lü,OOü,OO I60.000,00

6g.ggg:gg . !l72.(}OO,OO
Cr $ 400A1(},íõ 400,47ô;W

Blumenau, em·· 31 de ;;zetnbro deMl�4; I
. RALPH GROSS fELlX STEINBACH - - BRUNO KOSCHEL I

Dii'etof'üerente - Díreter-Técnicn. Guarda·Livros
::�onf; diploma registrado

'.
.

.
.

'a. folha 345 em 168.32.

�(]!Z•••.:.+••++* * ex.0+•••.+.+.'+:••";+.+++.•••••• <:;
,

r I,Perdeu�se npGme B?8Ch,
, .' .

.. ..... ,um reloglo de
.

' pulso mmca '�Electi,on'\ Pede-se

'1.' '.. I ci pessoa que o encon�o� a fine-

• rza de.
en

...

1reqar
•.nesta�.e.d�çã..

Ó OUI'! .. ' I :Q:!a:::t��:�e�:�:�: qo".t�,An-

3 OI 2 .. 43

EspeCialmente moveb�
de luxo

para dorrnitorios, .salas de jantar,
salas de visita, escritorios..

Leitura. discussão e flcliberação sobre () R0hl�ório
da Díretorta, Balanço Geral, Conta d8 Lucros ,_" Per
rlas e Parecer elo CÜIlsi:'lho Ff scal, ludo relativo ao

exercício de 1942.
- Eleição do Conselho Fiscal para 1943.
Outros assuntos de interesse 80 cial.

Blutnenau, 23 de [ane iro de 1943.

MALHAH.lA BLU�1ENAU S/A
Erich Steinbach . Presíceute em t'xer�jcio.

Aviso

MALHARIA BLUMEl;'�AU S/A
Ralph 01'058 - Felíx Sreinbach

.

84*''''' ]"ijji.il

'k"

"'''''''''''_��===�-IP·A li11O
ltlli'1" '![,' j'[' -".

"'.
"""'I(

.qu
.

. �i �j-.. ,� '4·J a _,,� r

�l �

'1
Tintas e vernizes -�_. (Via tp;-i aes ��

I para cinturas em C:(;;�l li
II I Tin�t)� tlff� hi�Rt�r�tJ'� �;� �

Il tui�� l,lI!h LH;'lH��:,a� �� :hi

I �
tW:l2IIAG ! :r:�-J)"'!3tr'Rf a m ����z=:r-::�""r.!..'"'f:"�"2�·:-r:�1=i �)

(;§Jíí;QI;-�na

I' & �I E�!\P�;'�[fiC')l ,�fl(\?'(f:ã'·í:?';)lfl�ihJ
HamOb,!ia Sta. CatarIna. Clima I ta. classe· são· isoladas); ortopedia: i:, J,(JU ".

�,.. :�:ue� r::s::r'$o�emp::: �d�ameno•• ilJ!! lent�.c�I.mn e contor- r de!eitos congenitos 8 adquiridos •

laveI. C0SI!lh.a du:!fellca. Enferma-I.!.lãraiisíif� iidantil etc .•• etc•.• CLl- ll!:q"i!;:mo C(ilpHal. Irrfarmar·ze cezn o
!,rem, espeCIallzi!da • .classe de luxo. I 1�!l-:A ESPECIALIZllIUi.. críances e f!I !:'1a.. 2a. e terceira classes.· •

.. ....
'-�'.

.
':" �

. HAlOS X: Exames completos por Neurologia. (1 HOSPITAL riS�A Á- .:

Q:llaiquer técnica. moderna:· bron- PARELHA!10 PARA tnHiLOUEH �N- ·1
cg�rafias,. planiurafias,utero. -sal- .

TER'iJENCAO DE ALT li. CIRUR611L
: i/'Plngografias, etc. . • etc... I Tratamento da impotencÍa nos

fiSiOTERAPiA: banhos carbo -I casos ind.icados. !
gâZOZDS, medicamentDsos.1avagens

.

Chefe do Serviço de Cirurgia.: IsU�-!i[[Uai& )!iird ft:_atamrmto da a- DI" :'CEtSGIl" A-wHamema-se e. nas eolítes graves. ele- .•.

d'
.

""1- "tricidade médica, uUra-violeta, Chefe n, Servu;o li u.le�:
ondas ultra-cunas, maSsagens.!'!- Dr. Artu,. P.ell"eara
educaçãD mntora etc.•• -etc... de OUveilà"'G

398.438,50 ENDOS�OP!AS: cistosc9!lias, peri Labaratorio de Analises: urina,
2.0J760

I
toneOsco_Pl.as. pleuroscc)juas.

. fézes,

S.ilU9.
ue. Vilc

...
in.as

.. tt.utóg.�l1as
•

, CIRURGIA ESPECIALIZADA: CI- Diagnostico precoce da. gravulez.
. rurgia da Tuberculose: Jacobaeus. Fazem-se exames requisitados
ToracllPlasÍÍns, etc. (os doentesdes- palas 51's. Clinicas.

.
.

\
,

�_ # & @Nt%&Q4€ 4 '3""7"W;WiA!i�� i
I

Hospital Hamonia

.

compra_s�MWIum Torno
Ofertas para. ca.ixa.I"Postal, 53 .

BLUMENAU
F.AiU2W .10

Pomada "ODIN"
cura qualquer lerida.
EIl)P:regada em �ais de 10000
casos, nunca falhou. Já curou
feridaS antigas de 10 anos e' mais.

.

Séde social: RIO DE JAN!IRO

JI,.. . mais im.portante Companhia de Capitali.zação da America do Sul

CombiaUI(ões sorteadas ·em 30 de Jagaeiro de 1943
'. .

Capital l'ealizado: 3.000:000$000

. XXJ BGJ OSE lJDP ZLX . RYT
Todos os portadores dos titulos em :vígor, sortea.dos com estas com binações,.

poderão receber imediatamente .0 .!a)!itaLgaralltidn a que têm direito
.

Curl Probsi

r�·&,\,,/�2}?TIZ�:Z:li::;t'F�<�
I P:ocur��§�_o iI� Ums mo ça pai fi CaIX,c., Cd

f:4. com E'xperiencia pani t��I� • � f-_f

peauenos serviços fie f�{?,; contabilidade. ��
('l\l .

Casa WiU..Y S�EVRR.T _ .j}.:.'�.t�
�������r��

0.··.··.··••.....•••�.@

:P A L A C R I L�
• v

:: O verdadeiro substituto do !
:: ouro. Côr dos dentes o()'

• natmais ::
· �

: Incrustações, pívot epontes .:
i CIRURGTAo DENTISTA 1
! HElMUTH PROBST :
• •

:' Serviço rapido e ganmtido ::
..' ..
"" Rua '5 de f�ov€:mbro, 412 •
€>

.
€)

®4<-�.Ii-•••.•H-t.,H�••·H··i'·e
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HOJE··· I CINE BUSCH II Amanhã - 5aAeira - ás 81J�
A visão' dantesca e bru�al de um campo de Concentraçãol .

e H A .2 T Y R comW1LFRID-LAWSON

li proprio: e verdadeira historia do Palitar Niemoellu, a maio-r vitima: da p.lseguiç:â;o racial •
'.'

.

. religi?Sct d0 tOdO.s..

�s temp01!l. E MAIS UM. JOR�.AL B K 0$' .

. ENTRADAS: Cr $ 2,00 -- Balcão Cr. . 1,00 ·

Il'nproprla atG a Ci110a
'

Alen�ã
'.
o..

' EsJ.u.daates, Do dia: 15 em di�nte iodo Es\udan�e com mais de 12 anos,
'\" - deva «Slar muuldo de um. corta0 fornecido por esta

Empreza para tel' o direito ao Abatimento. Este Cartão pode ser adquirido no
.

6sento'fÍo do . Ci>
nema. medic.m.i:e apresentação de um docw:n�'ft.to do colegio provan<io que. é estudante em 1943.

. Custo do cartão Cr$ 0,20
.

'.

MARIA MONtEZ - a }tnda: cubana: em

,Ao Sul de Tahiti
Um romance das ,selvmil, a: mstoria de uma Branca selvagem que vivia 6r.tre féyall' que pal'ed,·

, am domesticas.
. . ., ,.

.

A mygte�ioSa Rainha dos tropicos: - pm mixto de Mulher e féra vivendo num Parámo l'álJão!
Um romance emoclonanant9 9 fone vIvido nos mdrêS do Sul, n'U.ma floresta cheia de au.irno;�

.
.

E mais �:°Pcfx�roRNAL \.
Entradas: Cr $ 2,00 - Balcão Cr $ 1,00

.
.

.. ,

® ex @•••+••••••••••,. ex (i) ++ 9x @•••+++ +++.+++€)X e•••• +•••••••+ <!lx e 9

E !Industrias de po.cu.·la Companhia Lorenz [I A�o�?��i�e!���:�l�f�af.:::ç:>r�2.°.pa�ao::ir?
Blumsnau ção anterior, \"erífict�3.'am-se no- jístas e para os produtores os

I
vas reduções de preços na ta- preços que vigoravam no dia 1°

BLUUENAU A. V I S n bela em vigor para, o comercio de Dezembro de 1942, c é ia'·
f".I. . Acham se a disP.j)sição dos senhores acionistas, no eseri- vareji:ta, .�lótivadas pelo tabe- ex.actamente o ��le est.á seIiit�

todo desta Sociedade, á Rua São Paulo, F/O - Itoupava Seca. lamento fixado para Os produ- feito, com Q maxll�o rtgor, ba-
������������������������I- os documentos a que se refere art. 99, letra a) b) e e), do De- tores.

. _ '..

i seada t'�m facturas ue preços da-

d BI ereto- Lei rr 2'ó27, de Setembro de lkJ40. A C�nllssuo .Mu�lIClpal de Pre- q�,:!a epoc�\ �aturalmente sur-

.
e umenaul Blurnenau, 25 de Janeiro de 1943 ços, agmd? de_mt;�lrD aCOl'??,tom gtrao, de nncio, al�uns contra-

.

..

,
I
a s) FRITZ LOHENZ as determinações do Mobilízador tempos mas que serem debelados

As.semblela geral extraordinaria '

.:
\

Diretor-Presidente da Coordenação �conomica, ex- Jogo ,que estejam tabelados tado.s
;' �i r"' ."

.

_ _ • �m�mm83�x3mffiffi�EBB3ffi� pressas na portaria nr. 36, vem os produtos em todas as localí-
P�Aj presente aviso de CQUVOc3çar" sao con':ldados ffi" '.: ..

.

-ffi realizando os seus trabalhos sem dades do Estaao e dopaíz,os SOClüS. do Aero <:lUb d? Blumensn; .
para a reu�lào da G".1 I-·.r � n d a

� se deixar influenciar por situa- A nova tabela de preços, com

�:�m���ela gemi extraordínar!a a r�ah.sar-�e �? lha 8 de .• 1"".
.

. U .� ções que, aparentemente, tendem as reduções feitas, é a que publí-

fvvs,e. II.
O do

..cür�.ente ª.n.
O Da

se�.
e

.80.
cíal, as vm

....•te., ho.ras,
. .....••.......

'

& SiliJQ4
.

I
a prejudicar o mercado local. Su� camos a seguir:para S� mamfeEi:ar sobre ti. seguínte erdem do lhs: ,....

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

fi) preenehímeuto das v'8g.as verificadas no Conselho ITAIAI - Caixa Postal Dr. 3� - End. leIg. GllIdo
1:'.oml·ssa·-O uUDI-cl"'pal de �rec.nsb) assuntos ô.(' ínterease geral da saciedade. . Rua Pedro Ferreira 68/72. '-' 1'''''.1. k"'"" ou

ElumemHl. 1 de fetrereiro de 1943 f O h'
'..

t d
.' Lisla de Preços tios Generos dePrimeira Necêssi-

MAX TAVA RES D' AMARAL !. espac os poro o OS os portos m dade ii em Vigor desde lB deJaneiro de 1945.

® e. ::;::::::.W.•H +Q I. Tr:�����O�SA;m����sn�;���os �
._ -

JUlTIGO llNIDADE PREÇO

! r:';? /' .'� , � ! I·
Agente do navio-moto "Brandino" i ASSUCAR - refinado kile

.

·'c. f 2,20
.

$ ��6/; t'N;lr� é) .. é);l�� i .

Diréto para��� ,:
. ;,":!�:l :: i:�

::
.

E;1..pressa,rt-se e;ctremam_ente agradecidos (J, to- :: A V I' S'. O
� - mascavo " ��); dw; as peSSÔ€l8 que lhes distinguiram as 'lIUllS cínce� :: ARROZ- . amarelão�, 1,70

! 1'all {elicitações pelo se:n enlace matri11wnial, 1'caU-:: A.J.�m d&s radío8 G�.eral Elet!"ie 8ceittullos teàa;')
- Japonez " 1,50

1+' zado (l 30 do p. passado. :- e tllla1quer outra: marca para concerto FARINHA DEMANDIOCA" 0/70
:: ., FARINHA DE TRIGO 1 "'0.. Empa'/'ticula'l', ag,>adecem@seconfe.ssC1'"mosnos-"GARANTIM··O··S O S�RVIÇO � ,,:, I

:. .'ia infinita satisfação ao Senhor lYilly Siet'eTt pela! \

..

'

.'

'

'- g�LJAO ,,0,70

� s. z.tCt '.11on.ro.. sa attenção que .8urpreh.endett-nos.. ..

é ri
EWALDO K. MULLLER - grosso " 0,80

s++�•••++.�••++.++••+.@x e>++ ®
I Rna 16 de Novembro, 1301 . BLUMENATI . �ta. C!TARflU': : ����dfJ :: �:ggTelefone 1.249 I TOUCINHO ,,5 ..50

BANHA Comum
" 5,60

,C·· ,'r:" ··0·· ·n··. 'Ia, ",... '.70".' S'· O C i a I �i A"':T=TGFA'rig01:ífj�.ada; j..:r" 6,00
\;;.,t. 1"1 ·l'·r 1:!i1. .' • ao "a. naÚ1 \:!�ce �, 11,00

I
� fi ja:ce-m A rnau1'y, Llfpe8, {íllio » - de 2a. 6,50'"1111

do 81'. Tte. Paulo Lope,'l .,'Mi.l! » _ pasterizada 1/4. d.e kg; 2,90dente el'n Itajai;.. BAT�TA INGLEZA kilo 050
� o sr. Emílio !(oek. pl'oprieta, iÚIL'R-<o'

-

,<

'}'Z� da. lvlárcena1'lCl Kock, m "O!50
Nacimentos ;.> PICADO " 0:60
Aeh!trn se e�n fe8ta.'J 08 segu,1n- FARINHA DE }"nLRO " 0,70

te/; laYes: VINAGRE @ar:ráfa 1,00
- do ,'Ir. Cm'los Plescll e de liua

I
ALCOOL ,,3,00senhora p. Cristiana Fle�ch, QUEIJO . cen:Hll!ll kilo 7,50

com � nCle�meJ1�{i de UIiU� menma� LINGUIOA - "'rw()con�ldo dw 26 dR. Janezl>o, .L1). p.,I'� "b,0.::i"'t.
- do fi,}': Wilhelm lfelbut e dei

SALCHICHA H õ,50
sua �'enhora D. Hil.da Kelberl, AZEITE DOOE . lla<3Íonal lata, 9,50
com (} nacirrumt'J de mn menino, i XARQUE kilo 5J60
OC01'1'ido dia 31 de Janeiro P·P" CARNlt VEHDB - la. sjOSElO 4,50
- do iSl'. Teodoro Dfl.nlt� e de "

.

D
. }) }) la Cf/OSSO til 40I$ua serih81'a D. lJiargarlda a

. •

.,
.'

,

'l'ios, com () nacimenfo de mna }) .)
- 2a. e/OS50 n 3,00

meni�(t. ocon'ião no dia 29 de I CARNE.DE POReO " 4,40
Janewo p. p. '. pAo DE TRIGO " 1,80
- do 81'. José Vansuita e de sua)} }} _ um â 50 grms. 0,10senhora D.•�lal'ia Vansuif.a, com

., O 0,2"..

t d
. r »- um á 1 O grms. \,.'

o nacunen o e uma. memnl1) CAFE'
'JJil.f1 ! ocorrido dia 30 de Janet]'!} 11. p. Ton-ado puro kiló
:;:�i}.$.1 1- do sr. Gm'los Germer e&flla, » • Torrado com aSimCai:'

"

81'0. Jfargareta Germe!", (�O!ll o Blumenau, 28 de janeiro de
nascimento ocon'ido honiem dia

I A Comissão
2 dr. um '}·obu..�to garoto flue to- \ .

mm'd o nome de elaURS Magno 10.·.-••
·

......
·

••�••�+·�·.·.exe····+··••••••·•..�.."'�•••e
Germe7'. lê e

F���z�e�t��EISOH. i Exportadora da Made�a8 8. A. i
IJlfANN

-_ Faleceu. no Rio .. :
de Janeiro, dia 26'

.

de
.

Janeiro : Stock permanente de: ..

IP' p. a exma 81·a. D. 'Evelirui i :: :. '.

Konder Fleischmonll) A disUnfa,: Madeiras .�.,e construção em ,geral. �
dam.a relacionada em nOS80 Estado, ..

_

' ..
sendo o sett falecimento muito .'U>.n. : Forros, Soalhos, Moldurôs, etc. :.
tido por iodos que a con7zecicuiI P. : .:
admiri'I'Ixtm. ... Telefone 1337 ..

Á familia, enluta, ao Dr, Adol. : :
fo Konde}' e CeI. :Mm'co!? Kondtl1' ! li L U M E NAU .. Santa Catarina ::
il'mão8 da extincta. eln,ia1nQI1 9108- e .

@
.�os .,�nti.dos pezmnel:l. @••+••·.'

-

eX®.-•••••+••••�•••
·

@

;;�

14.172
07.510

08;405
03.307

6,50
5,50

1943.

DAD
Aero Club

ELIXIR "ODIN".
o mais moderno d-epurativo do saoguf;.
t considerado oel� medicina como rot.

dicamel'lto auxiliar no tratamento. da
sífilis e 51l03S ma nífestac;ões tais como do·

--

res de t<lbeça, iheumatisroa, f�ridá5 etc.

Aniversarios
I Fazem a'l1úS hoje:
� o S1'•.Emilio Jacobs;

....

- f) 11"1'. Adolfo lIfichel8; ..

- o M'. Elialdo B'l'úke,i'111Ú:
- (J 81'. Dr'. Antonio' Haf/ner,

ilu.stre clinico aqui domkiliado
- o· 81'. Cap. Euclideg df}iGIlBfl'o

flgu;"tJ, -testacada. da impl'ença

A V •' S O de ,!en1Jile é de Curiti!'':.·..ào'l qwâs
, .' ded'lCa sua; grande atzvid8.de.

." Acham·se á disposição dos srs. Acionistas no eSCrito-,
'. No día -4 .•......•.••

1'10 desta Socie.dade Anonima, sitG á Rua Progresso n. 150, _; () 81'. Altino Flores, pl·e.�tigio·

ne.sta Cidade de BIU.menau, os dOCUfi
..
entos "" que se. refere I .

8f1. figztra da., im1!.rens�.� cata
o al'Ugo n. 99, letras 3, b, e c do Decreto Lei n. 2627 de 1�i:nen.'Jé;
26 de Se�embro de 1940.

.'

.' .

1-- o. jo�em Man

..r.o.! ...p.'il.'.hO .d<l sr,
Blumenau. 30 de JaneIro de 1943. . P1·0t. ltla::c Krezbwll/ .

T. B. ZADROZNY . No dia 5
Diretor - a S1'ta. Olga JJI11eller,�

." Fabrica deArtefatos TBxtiS *'ARTEX" S. AI

Amoft
...
izaçã

..

O

(CAPITAL
DUPLO

:
- SEGUNDO .

de TERCEIRO.. . . .

I
..

'

1943 QUARTO . - . .

'"
anelro

.

.
QUINTO . . . '.' _ • 03.315

Ag@�eia para os Estados do Paranã e Ita. Catarina
Rua 15 de Novembro rr 622 - CURITiBA

(;ornspondentes em Blumeaau - LatzYliski & roia.

o sabão'·

"Virgem· Especialidade"
elA. V/ElIEL INDUSTRIAL JOIHVlLlf (Man�a RegistI'ada)

torna a roupa branquissima

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




