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Churchi] falará
sobre

brevemente na

desenvolvimentoo
ViVRimente ��clarrl1iB'tdo pelos Parlamentares o ·'Pre:mier" Inglês

Jorge VI inf01l"n:tado da Situação Atu�� _

Londres, 9 (R.) - Após a sua mara. dos Comuns e limitando-se nístro declarou o seguinte: «Re-
.

n.�o bit motivos de preocupaçoes
hís.orica viagem' a Vai ías capí- a responder a a�({unIas interp-ela- gosijo-me em aproveitar esta a esse respeito».
tais aliada'), o primeiro mil L.lIO ções, o prirneiro .mlnístro,

.

sr. oportunidade para declarar que ClnircllU JUmOCQu' em COIDPimhia lie
bri.aní o compareceu hoje a Ca- \VÍnsl0!1 Churchíll, disse que: es- estamos fazendo e continuaremos ..

,..
Jorge VI

rnara dos Comuns e, U:) entr ar pera fazer brevemente uma (L�� a fazer tudo quanto for possível, Londres, 9 (R.) _ O primeiro
na casa, 1"2C.30eU a 111:ÜS estron- clarrçn 0.0:)[;>. a situação da guer em beneficio da Russía», niínistro, sr. Winston Churchíil,
ó)sa salva U2 palmas d� que há ra. Por ultimo, quando um dos de- ;almoçou boje em companhia do
r.Oii iJ nos anais do Parlamcn;a Di:i.;inc:o·s',3 então particular- parados o interpelou sobre a si- Rei Jorge VI, ao qual transmí-
Brítanl:o. ;

.

mente ti rsn deputado que o .in- tnação. dos viveres na Inglater- tíu suas primeiras íuformaçêes
Com apan:;ncia jo.iaJ e al=gre, rerpe:o:.t n2B",(;� sentido, o sr. Chur .ra, ° sr, Churchill di ....se: ,E ver- sobre as conferencias que realí-

o sr, Churchíl] agradeceu com lI.F: ç"jll asseguruu-Ihe que se reíe- dade que a Inglaterra está recor- zou mm o presidente Roosevelt

opey'Ü,J (;� mão as ruidosas acla- ) irá certnmante, então, ao prnble- rendo as suas reservas ele aümen- e COm o presidente Inonu, da Tur
mações de que foi alvo. i1EI do estabelecimento de um tO:S,·mas, posso dizer tambern que. qtlia.
Conturlo, o sr. Churchíll Iimi- Conselho (��" Guerra. Prosseguín

!ou-se a responder a algumas' r!ü, o sr. Churchill disse:

Ilillerp.elE1çães que lhe .foram Ieí- .Nessn minha próxima decla
tas no curso da sessão, prorneten- ração sobre o desenvotvirnentn
rio, porem, fazer brevemente no- da guerra me referirei tamhem a
va de;;laraç?o sobre a marcha da um importante assunto que dlz
guerra. O sr. ChurchiH, fez, COH- r,espei�o aos probl.-=mas da nave- I.tudo, a importante re\ie-lnçãa de goção, Pmem, não falarei di" fOT,. ;
qUe a Inglaíerra está �. conthua- ma. a dar qualquer infoi111açJo t'M!ifiW' 13_:::iza:s:zazaaa:a_.r ':SI�·lln '»�.i&!II_IiQI_�:a!7iiiIlil!1J�'

1'á fazendo tudo QU<ll1to for DOS- ao inimigo, o que serh de enor� HómenatIJem a um ilustre
��Íver para auxiliar a Rus:õb.

Á

me valor para ele. M"'I'"'.

lO UPr!}mierH lng�ãs F'a!uá S01lrl'l a Instado, depois, a l'2assegurar
I Itar

Siiuaçiio daGuerra
.

que a Inglaterra, como naçii'o, es"l
Realizou-se a 7 do (oneni,e, a 1 lo espirito do homenageado..

I g:1dres, 9. (.R.) ._ ;"'lo;1',al1{�.o "ar 1 I' l' F' b 1 1- •• u tá. cem por cento ao lado da sua já anunciada assemo eia gera L? '01 tam em :=te ama( o o Dome
te no trabalho de hoje da êa'� almda, il Russia, o primêiro mb' ,-eterano Brasil Espmle Clube,!:n- do gTande amIgo dos esportes,

,�����miím;;����Mi���m������mJ' campeão de, Blumenau. Apóz as Dr. Antonio D' Avila Filho, a
'� ��

eleições que correram nOl1llalmeli quem o Brasil E. C. muito de·V1:.

CLINICA MEDICA E CIRURGICA te, foi pelos pres·entes, aclamado Para técnico do quadro, foh

". do. Presidente d'e honra, o ilustr� e ; eleito por unanimidade de vo-

DR. RE.'N.<LlTO CA..MARA abnegado.' militar, Tte. Coronel ln,;; (I brilhun�te oficial Tte. Gum-
n

. Oscar Rosa Nenomuceno que tlin'etti. (lue muito s.e i,em esfOr-ubcerl!e livre da. Fac. Medlcín!:f .do Paraná .-

tanto tem feito pelos esportes, "Gado para apiesentar no campeO-
- DOfJNC1S DE SE�lHnDK, PAHr!'flQ 'UlÃ� nRINADjJfi Usaram da: palavra varios asso- naw de 1943 UIll verdadeiro con�

1'.- C··oU,'.n::'::.;Á;,,·u I.tor· ·i'.oJl.il·'flg_.�lcl'�J·;:d�e .·NC�O.'vf.lte�.ím�b·�l:O�.�lfilI,JBO_ '(eU'm.
..

_1 f_r'e·!lUtalla.Õo'
ciados que com palavras. de puro �:\cto de <(lzes·' do futebol.

.
..

e sadio patriotismo, €llaltecemm �tá pois de Pi'Ü'abens o Clllb-e

� as qualidades que exormún o be· éllvi�verde.

I
:.

. 'Iecmo Carlos Comes) 0 •• ++••••0x0 ++.++••••++++••é
mAlUAr-1ENTR: Das 8,SO ás 11.3U e das 15 ás 17 hbl·as. Grande com.·.eta apare.'cerá nos céusResidencia' Rua Amadeu L�z. 23: rONE 1226

.
. • Aten�e a dOlnlCIl"0 de São Paulo

��@w�� Com�çOll a ser \'isivel nos CêllS

I para
o norte, apr.oximando-se -o

1:;" Ilr'e'C' :K'\O a1'4 b
.

ti II d� São Paulo e em] todo o sul (ometa, dessa forma, dá conste-
L

..

'

'�� ('brfl ar con] ISSO o '" ! do hemisfério, um grande come- lação da Ursa Maior.
BJumellal.l,

.

índubita'JelmBnlf'., I nüo só Os assistentes da fila on- ta, cuja fulgurante grandeza é!
.

nesde que a época elas chuvas

�os:'Jl:e para ]US!� ��g�iho 5'2::1, I ue por infelicidade tomaram hl� 1.llUitO superior ao fUl11uSO (ometa l encontre Ul�m paus'u e. � ��u se

.

�.
um c1D�?m que cOdjJaral se pone I gar, como tambern aos que e:;t?'o de HaHey, do ano de 1910 e cu- apresente llln�Hdo, a vI::n!nlldad·C!

;;t' eos. meHiores do Sul do Brasil.

I sentados, na ma de traz e me�"'1 ja trajetór'ia foi pelDs astronü; será perfeita nesta capital. Mui

p��'\7..� 'p�ogr:l_n.�s rigo��s�mente mo

os. que.> estão. na frente. Ora, I11ÜS est49a'da e 'fixada, vai para to, maior e de intensa lumioosi

';:)LO,�,lUO;" �O�tlhnall a�la(lar .?oO quem vai ao cinema, qU2r vêr o uns anos.
.

.'
dade, o novo cometa perm,me"'

seh;Ct� e dtst�nto publlcQ aman- iilm� de prínciFio ao fim, p"ra COl1forme informações vedE- rá no. firmamento dura'nte dias,
te d�� bons fIlmes, iSEO p;'!O'ou o seu ingresso. Não cou-se, colitraríamente ao espera- dirigindo·se em sua trajetória rI.e
EXIstem porem certas pessoas é justo ""que, por cauza de alO'Ul1s do, uma declinacão de 30 graus oeste para leste.

q�2 falt�'m?o. aos mais· com'2si- apressados, que se lembran� na-
f'�U '?'IPii!íà'i 5iAl!iil1i!L&l!i!!M" "'�.

'l"OS ,)�')1Clp o d"
.

'J' 1 I,_., ,"-- _I S <:: CIVI !(úl(d�, e ultima. hora de que as criancastoa �ducaçao, estão ha:hiiuadas em Casa estão chorando outra
a �ligl��t�1 do cill9ma, como quem grill'ide parte Venha a s'e; pl'ejll�têhl CIEwças pequaws ·em casa dicada.

.

p�_!:_a alin.12nfar.
'.

Quem tem pressa não vai ao
estas ,p'esEoas, quando julgml1 r cir:;ema.que.� filme es!á para ierminar, I E' precísu acabar com essa ma:�(muItas vezes falta ainda J. mC"I1 nia"

.
.

.

tade) i.evantam-se il1cQmodaindo:' I:�Jumenau é teti;a civilisada.
€).+'1)····1'··+++···•.++++0.0.,.·.....,.++•••••••++...++€1
M O r N H' o J o I N -v I L' E
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DR.. AffONSO BALSINI
� .

Encontra-se Ausente até fins de
Fevereiro.

IecoDJonda. a todos os CnadOl'B3 a alimL'nt"a'.0"'.'.[.) '10
.

" ,C" C s seus

Cura da GOllorréa em PlruCOS dias

Dr. A. ·TA BO R DA
Diplomado. ha. 20 anos. ti com Pl'tUica nos prlm::ipais hospitais do Pais.

HRlI>10RRÓIDAS, VARIZES {\TÊUiS nlLATADASl E ÚLCERAS DAS
.

PiRNAS. SUA CURA SEM: OPBRAÇÃO E SEM nÓR,

Tratamento especialis�do, 1101' métod�s 'model:?os e e!icientes, ,das
doenças de senhora�, erialleas, c01'a(}:1o, pulmoes, estomago, fIg.a·
do, l'ins, bexifra, intestinos '(di,scntel'ias, a.mebian3, c(llites, prisao

I
de

VCll,t.l'e;
e

...
t{l��, di.ab.etes; obesidade, J.'eúmatislllos, sífilis, mal:h-ia,opiIaç/;o (mál da terra), erisipela, eczemn; etc.

,

Diatermia -. 6zonú!ermia·EÍectro Coagulação
rrDUPAVã-SÊCA • B LU M E ti A U

�M. J,i&lEkAf iii rn.. L D1&

Gnani

(o;.

< ••

tU '-r.·J�i1IIII(;:Ji.1! .�J( JSb·��WIM.·
ISSEMANARIO
Ediiç6es MatutinG5

Às Quartas e «os; S4:!b�ch,.s

/jf;/ /
� ?jI./? ['7'? -/;'7. . ,

Uma acalorada diseusão
no café Ponto Chie, ori
ginada pela já vélha e

muito debatida questão
dos Roteis em Blumenan.
Paulistas, Gauchcs.Carlo
cas, Nortistas e alguns
Catarlneuses.

-

Cada um tratava de pu
char braza para a sue

sardinha.
Os paulistas eram de
opinião, que hotel, só
IDesmo na terra dos au
dazes bandeirantes; Os
CaricRs protestavam ale·

gando que hotel, mesmo
digno deste nome, só na

Capital Federal. Assim
mHlu um gritava e ges·
ticulava mais dr; que ou

tro e factos e argumen·
tos Ilão faltavam.'
O bonanchão do Arlin
do Soutinho ja estava

prestes a por todos na

rua, prevendu uma cena

de pugilato, pundo surge
a figura simpatica e a

trahente do nosso jnse·
paravel amigoWaldemar
Beduschi, expoente ma

ximo da elegl'ncia mas

cuJiU!\ em Blllmenau.
.

Filho do grande Muni.
cípio de Gaspar, que tem

por lema: "Terra peqJe
na mas berço de gran
dea Homens'" o nosso Be
duschi como todo o Gago
pat'ense, é orgulhoso de
sua terrinha,
Ao (}aparar com tanto
barulho, exclamou; Que
é isso gente? Até pare
ce carnaval!
E com seu indaYel bom
humor, todo pl'oprio dos
estoicús filhos de Gaspar
inoagou a razão d.e ser

dE' todo aquelle barulho,
Cjent�ficado do moHvo
concentrou·se como quem
quer sé lembrar de coi
sas Iongiquas e depois
de alguns minutos de si
lencio, pediu polidamen.
te palavra para dar tam
bem o se u palpite:
Como os amigos já de
vem saber, sou Ja um

tonto viajado, conheço
uma grande parte desse
Brasil.
Sou incapaz de ofender
quem quer que seja mas·
nesse negocio de hoteis
sou obrigado. e peço ve
nia paj'a dar tabem a

mil)h:l opinião. Ao meu
ver o lugar onde existe
o maior dos absurdos

.

em mate ria de hotel, é
indiscutivelmente no Rio
de Janeiro.
Imaginem que quandO
em 193ó, fui ao Rio a

serviço de meu bom pfli
fui a um hotel de pri
meira classe.
No fim de trinta dias,
pedi a coo ta.

Amigos, fiquei abysma
úo!! !
A conta dizia: trinta di·
as á 20$000 . fiOO$OOO
trinta banhoi' á 3$000 -

90$000
Que ladrões... ! ! !
Eu que não havia toma
do um unico banho... '�

E a turma sumiu-se cn.

mo se Bstivesse para
cair um rall) em cima

ua mesa, NEMO

"

..

'

.

O ARAUTO DAS ASPIRAÇ�ÉS DO VALE DO ITA-'AI!
.....,,�"""'"""""''''''''''"'"''...............''''__._.. :
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Camara ..dos
da 'Guerra

Comuns infundadas as noticias sobre_�. con
centraçao de tropas alemãs na

fronteira Espanhola
Madrid, 9 (R.) _. O ministro

das Relações Exteriores da Es
panha desmentiu categoricamente
COUlO :absolutamente infundadosi
os rumores divulgados em Es
tocolmo de que os alemães te-

0+•••••••••••••••••••••

riam concentrado poderosas Icr

ças na fronteira espanhola e te
riam enviado um «ultimatum» a

Espanha,
.

e::ogindo o direito de

passagem através do seu terrl

túda.. e a jbcupação 'dos portos es

panhois do Medíterraneo.
0+....+••+••••••••�++.@

Construção de grande ba
se naval americana na In-

glaterra
Londres, to (R.) _.- Várias cen

renas de soldados de um: bata
lhão de construção americane

I chegaram
a Londres, afim de Ira

halhar na construcão de uma.

!. �rande base nava'l norte-aineri-
cana. '

0•.•....······.++·.···@

Tribunal de Segu-
rança Nacional
Rio, ) o _- o juiz Raul Maçh?l-'..

I
do, do Tribunal de Segurança Na.
cionai, julgou hoje. o neg-Oela'llte

I Natal Cario, estabelecido em S.
I Paulo, acusado de ter infringido
a tabela de preços. Após os de:
bates atais, () juiz, em audiencia,
proferiu a sentença qu)} conclue

pela condenação do réu a u�
mes de prisão e Cf. $ 500,00 'd�
muIta. Houve apelação pam {}

Tribunal Pleno.
®.+••�·.··�···.······.0

festa do· Gasogênio
Sob o patrocinio da Comissão:

Estadual do Gasogenio, da Radio
Cruzeiro do 'Sut,

�

do Automovel
Clube de São Paulo e do Auto�
move! Cluúe do Brasil, será l'-ej!t;.
lizada, em -S. Paulo, nos dias 20
c 27 de março, a ;éFesta do Ga;;o·
gênio!.
Trata-se de uma iniciativa de

cunho :emine'ntelllente patriótico,
pois procurará, aquela cerin1011ia
demonstrar a alta eficienciu do
uso do gás pobre nos \'eieulos
li motor. .

O rendimento pratico dess'e
combustível será, assim, mais
uma vez, publicamente posto a

prova, da qual se sairá airosa:"
mente, como aconteceu nas ex�

pel;iencias anteribl'es.
�"•••+••• "'!'D>�•••.•�"'+4••.,
Abalizado Clinico
Paranaense opera
uma apendecite de
uma suaconteranea

Em dias desta semana, foi

poperada de apendicite a menor

Maria Te}',esinha; dilecta Hlha do

Sr. F. C. Anemle do comerciO.
desta praça.

Tendo sentido os primeiros sin
tomas há mais ou menos trinta

dias, recusava-se a pequena a

ser operada�
, i

Acontece que, tendo siào dm

macio a plestal� os seus socorros

n1édicos o illustre clinirü patrieb
Dr. Renato Camara, o m-esmo con

venceu a pequena à que d€\'·eria:

deixar operar-se pois ên� medi ...

co, tambem paranaense, só que

ria o bem de sua conterrB.nea�

sinha.

Transportada imediatamente

para O Hospital Santa lzahel, foi.
a menina TereSlilíJd operada pelo
babil clinicO Dr. Renato Cam.ara.
estando já sentindo senslveis mc�

lhoras. Digno de menção e. nada
mais justo, do qUe saJientar-\:;e
as aten�ões dispensadas pela dig
na dir-eção do Hospital Sta. 1za
bel não só á pequena paciente ({I

mo tambem ao Dr. Camara que

I se Vi.U C�PtiVO'pel...a.s .a!enç�e:;; roffi
que foi eúmulado. 118V so pejas
Rdmas. Irmãs, (0;110 especia!men�
te. pelo abaÍizado e mmpctenle
dinico Dr. Alfredo H!()ess, que

I se prontificou a pôr a disp�;;içãoi
de seu ilustre cole.ga, todj) O ma:,,·

I terial cirurgico de :(!lle '.'iesse .�
l'l{�sGesitar. i .' ....

'

,
.

..
.

.

.�.., .. "

"
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_. ·_"l�;>IO
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Cetegio
Sob insnecão federal permanente

.. '

Santo Aníollio,·�·

Salto
Diretoria

CaS!-1 .de Administração
Casas de Alugtwl'
8sinJ Elét,ica:
Obras hidraulicás

60.563.90
28.899,80

24.035,50
i4.375.90
'50.362,20
24.654,70

'. 5Ui87,70
����

48.421,80

Casas de Aluguel
Móveis e Utensílios
Carretos e Transportes
Rendas da Usina elétrica;

Energia elétrica
Serviços de Instalação

juros e Descontos
'Rendas Patrimoniais

I Rendas Eventuais
Terras' Devolutas

. Produtos da Olaria

32Ó.1J974ü Mercadorias e Materiais
.

,

Fundo para Devedores Duvidr!i50&::J ..
. .

�"
I

165.117,00

30.028,90
12:ô7õ,flO
5.717;90

--""""'''''---,==-=

13.731,00
5.403,20

1 1.502,10
12.492.80
--�

Salto Grande, �111 31 de dezembro de lH42.

HARRV JENSEN �'" HENRIQUE JEN5EN
Diretor-Presidente Diretor'Gerente

ANTONIO M. C. DA;VE!OA � Contador

13.162,09
5.61000
22.3tH;2ó

744.85
-

41.878,20

10.919/0

140.8l2.40
1.152,{'1í)

o Conselho . fiscal da l1mp:'cza de 'Terras Jensen S. A"

152 885,00 desincnrnbinde- se de sua missão- prescrita no at t. 127,' n. 1, 2 e

3. do decreto-lei n. 2.627, de 26,9 1940, e tendo examinado to

dos os documentos em' questão;. recomenda á Assembléia Geral

[Ordiuaria a aprovação do inventario, balanço e contas �os �i
I retores, e, bem assim de todós os aios praticados pela DH'elona,
I referentes ao exercido de 1942, em virtude de terem encontrado

I tudo na mais perfeita ordem,",
.

245.947,80 .

Parecer do Conselho fiscal

8 de Janeiro 1943.

PASSIVO

15.7B.5,4.0
5000,00

225,00

H,no

dá
12:2,00

211.20
30.000:00
13.H6�.40

���

do CapHal
ii{}ti.OOo,CO
300·000,00

. 3.

srors�A J1!lli I
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A���ni$tâ" : !

',SenhOl;eS
'

Acionistas:, i

,

'

EnUc1JÍ11primento ao que dete rnú!'�'a�n as leis em vigor e os

nossos estatu!os sociais, vimos apreséntàr�lhes o relatório refe

rente, aos negócíos realisarlos no ano comercial que se encerrou.

�m 3,1 de Dezembro de 1942, além dos' demais anexos, quais se

lam':,:
I

BD1alanço Geral, encerrado em ;:)1.., Ú�. 42" , I
emonstração da conta "Lucros e Pérdas».

I'Pan�cer do nosso Canse lho Fiscal: e

'

,

Demais contas, referentes ao movimento desse ano.

Durante o aDO cm relate, 0$ negócios correram normalmente
" ,segundo se nota pela conta «Lucros e Perdas»; houve una

"

.
em compensadora margem de rendimento. ""

Dos lucros liquidas verifica dos destínámos, além dos fundos

l;"escritos el1: 110S::;05 estatutos, Cr. �; .120.000,00, 0',1 sejam 20"'0
.

co nosso capital, para dividendo e Cr. 8) 200.000,00 escríturámos

�m «Lu,cro,s Sus��nso5:;, Sobre ':;8 ta importancia a Assembléia Ge-·
J al pO:.iem mamtestar-se,

.

"

Eis, Senhores ÁC,iQnistas, o que, em resumo, l10S cabe relatar-

l:';f;S; 0. ba�m)ç�) e seus anexas c�mjJletarão os esclarecimentos e !Ines delXa.rao' ao par da atual .oi túaç'.o economíca e Iínanceh a da y

nossa SOCIedade.
'

. .

I

r' C()�tU?O,. em
.

nossa sede: 80 cíal, perman2Cêlnos dO vosso i�� lflÍélfO dIspor e r:Oln ""u'''r '� .

.'

J'
•

tra.s
'

r,. � �
,. . ."1 'lU pr��.;r ples�ar� nes ...emos qumsljU3r OU-

m.o, 1l1.lç"eS qú.e, a l'esp>elto, àesêpr�m.,
'

,BJ.ull1cnau; '1:3 de Fevereiro de 1.943.
(Ass:.) WALTER PFtOBST - Diretor-Presidente

. ,
_

(Ass,) JULIO .(}DEBRECHT - Diretor"'Gzrente

B�I�'DCO
, Ji6

,31,�e
em

��ponivel .....' . .

'Caixa·.
.,..,'

15.083,40
.

Realizável à Ciílrto e a�iPrâzo
1\.(,' d

.

..' U
11::1 ,erras rtA:, (Niadeiras s,er;-,:1�

das)
Madeiras ,.Bi;
,íiciadas)

Materiais

15�083,4D

139.6'92,00
68,927,80

::;48.201,00

17 ' 2 • 43
.....>�� !SSi&t:l$las. ;e 'nO" "l!i,çrM

s/Ferramentas'
s/Veiculos
siMóveis e

e
10 Brasil é o segundo produtor

UJCROSoi I undial de Mandioca
I A mandioca l' uma planta au- falta por meio da intensificação
, toctone brasileira. Jú com �b:"p' dos cultivos da rica eulorbíàcea

II r,.lÍlll€ntavam
os primi.i :OS abo- nas ZOI1<lS tropicais da América.

rigenes, donos dn nossa terra, Ora, em nenhhuma outra, pelas
FOid, o botaníro austrlaro aqui ruz[,es jú expostas, esses cultiv os

I chegMo <10 tempo da inolvi.lavel lruenslva e ex;ensh'ament:2 hão

� lmperutriz Leopoldina, deu a plan de ser mais vantajosos que em:

7A42,íO i36JJ17,50! ta· a ctassülcação de' Manioth EOSSO pais.
""���.......'>=W I J'

,.

C
. iSO.914,20 I l�ti lssim.a e ag!'u�)?�l-? na �wm- 0115 eguintemem e. d e v em {J S

25.G9;1,�K' Ilta tropícal 21LOriJlàCL1.

77.n85,80 '
Devemos reroohecer que a

24.192,:30 \ mandioca nãn fui amna COn;;II?-

·12tJ.OOO,no I rada 2'1Tre nós sob o prisma do

900 noo 00 477 887!=IO' Imenso
valor ;2COi:o=níco '-1'.1(' eb

..,,;,.......
�

...��������,,���'-;.I rciJrC'senta.
HJH3.594,10 Apesar de: sec1_11arE!.:EU� uro-

duzída de norte a sul do i)1L;; '"

(�C roustituir cito iO,lgui�!o'i'11;) tem
po a base da ulimentacão (�?

nossas populações rurais, o va

lioso tubérculo é ainda, pratíca
mente, lima riqueza a aproveitar,
i:rl1 íuce das estupendas Vo�sibi-

j.712,1O
1,855,00

Amortísação
Amortisacãc
Amortíseçâo
silios

Amortísação
Amortjsação
dias, etc.)

Fundo de Reserva
Fundo para Duvídosos
Gratificação a Diretoria
Gratíiícação aos empregados
Dívtdendos a dístríbuír
Lucros Suspensos

preparar-nos pari: tomar o lugar
dos P;"OdU1:Jt\.-:s e rorn2cedoofcs
hat.ítuats dos Es1iE!OS Unidos,
substituindoos nesse poderoso
mercado, porque, embora fi ami

do do milho seja ali abundante,
diversas grandes iutlustrias traha
lham cou :) amíco {);� mandloca.

Conseguiremos, 115Si;'\1, dep rís
da fl:Ld��':-J:, U(�-�.1 co ·.'a fronte de
J iqneza., que a L�Pcj11��·iti:1 plan ....

ta !,o.:erú �Qrgi1n11:j}L\..· proporcio ..

nar .. ·no}.
l-f�l ainda a consiIerar qn�.� en

tre 0,-; j2ri\ J�:03 lia mandioca ;S�

�J,�l.ç:.ontra o ;:L-ODL ��\.icf'di�nc:.) ines

;in'L1\'.:'1 del ga�oliJ]a. li. ::lJ n,s�

}le!j.O. ü qUê s!;:� "!:I.�In d:� há f1�ui�o

[o:}�eg�'ii:clo en1 !vlinas Gerais, na

mode�Ll, usi:E1 :1:' Divinopoli3, é

�ímjlle�m::l1te admimy:õ'l. e \'3Ie

'�O�i�O atc�)'�i�do J,!.; lai'gas fJossibi ...

lidades (Io aleoo1. d3 IllI1ndioca

siMt�quinas
s/Móveis

3.12:�,OO
2().8�'3�,BO

(Ass.) JULIO' ODEBRE,:;HT'

Parecer
Nós, membro" do Conselho Fiscal da sociedade anonima

Exportadora ele Madeiras S. A., inflou assinados, havendo estu

dado minuciosan1Pnt� o halanço, a, (O lta d:.' lucro.;; e perdas, do ...

cumentos atinentes, Ínv,:!lltúrio dos, Lei ',S ::, ii\'l'OS, I e�-erentes éH)'
. encerran]Cjlto {j{) íWO socinJ de 19,'4:?- e icn(�o encontrado tuüo na

mais perf-eita ord",m, 3011HB dE' ç,ul'ec2J' <11'::: o:, dOCW112i1tOS apr��
sentac�os a deliberaç�o'da l�s�elllbléirr G,'!\;l a Sé.' !"eUiiir em �O de'

Março dê 19,m, d'2verão por da serem aowvmlos.

Blumerau, :J3
.

de Fevereiro d:3 1943.
Ass. ARNO BAUEH
Ass. GUSTAVO PERSUHN

f.ss; HENRIQUE VOlGT

lidad>s quz orerec ...� ti

cornerctal do Brasil.
economia

pns desnnat�as a rnistGra n�� pn
.nifice.ç�o. t�E!O ljO� g8rahl!!�i1::�
conServado (:'m pOiiç!'o não ror

rc�sr:o'1�lepl> irO efetivu ;_JpnY� ei

ÍíU112tl;O dE' tais Voô�iDilicl.ldt's,

L:itin�D.�
t!a.;; r:l3·<

I
I EXPORTAno��

,

,
'

DE

31:250�30
217.647,10
7.420,00

, 10.848,50
:r.!���

148:841,30

1.027.839,10

Rllu�as sob Ensdida em geritl.· Cal!;ados. r®l�rog, G�J:lacetes
Irnp!t!ais t,:�c.

----,---

Máquinas a Utensniosp. Escritório
Mã.€lUinm: dli) ESereV01', Calt:uiar. Sl:Imar. Numerar r:;1C.T

Balanças. coms. ARGHHrn3 E FiCk-JAiiWS. f.m'imilos e

Datadóres de r<ietal é Borraci'!a H':íi!:a :e"c�}. CramllSI!!ÍÜ$
res, Plf.l�a.s eit.

,

-----�---------

(Ass.)
D. .,

(Ass.) JULIO ODEBREC!1T
1 I€Slc,ente

. "
.' Dir. Gerente

(Ass.) HANS KIESER
G. Li vros.

"De�no.nstr{-l'>ação da (:onl('1
55LI1ICi:<lOS e PeFdas!iS em
Dezeml�po de 1942

"

Macã de São Bento
,

,

"

Ofereço em quantidades
-

�

L:_�
A sífilis .ataca iodo o

organismo

91.342,80
141.54Ci;30
132.967,30

1.251.467,20
165.966,10
263.0::úi,20
459.801,80
23.510,00

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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TODAS DE.VEM USAR

�1 j"
� , ,�.J

"

? ·H
�'I 8
9 81
fi 8.1'"
\'1 84
;J 84,

9 IH
9 H
9 fl4
9 lU

. D!'li'l'�'lfl" �Íiv.ersa:.;
1. .: A·e.id",ute do Trat,allw
.:) (fi-';1tfa favo

.

. '. .".
.n

��Í!bYlc,ní;Ó€,j!, C(lntribuiçõ.El� e AuXiliOi>
1.Jf�sDf>8� s (11VBTsa B

.,

J ,:Çol1tdhuiç.ão· lI.V 'Dt>na1'taW\'lü" '(!�!iI Mtmirípafídarles
2· ti�JJ�el!t;ã(J a Tr;'tllKllllB:-iOra �;,-R.atllIJ CnlttLraT
,3, Contiibu ieã .., púa. 0 L A. P. L

Tl'llUspclÍ'tado:
CI' $ Cr $ Cr $ c-s e-s c-s Cr$

.

.1.254.645;10 19S.5S2.7(l1.�53.2:t;t.aO 1.453.22r.80 1.509.475.00 178.155.'70 2�3.033,90

7.994.10 �.994.10 7,994.tD a.OOC.OIS
f;925,10 [925.10 .1.925,10 2.00s.00

30.000.06 30.003,00 30.0mulU 3'1.IIIUI.CiO
12.000.00 12,OiJü.OO lZ.m:m,ilO 12.(lOf}.(}í)
9.493,fiO 1.526,80 n.o;w,�O 11.020.4.0 lo.Sflu,ao. 3,I}QO,OO D�erfito-Lei n. 70, de

23·11-942,
1.827.60 168,00 l.!}95,OO 1.995.00 2.000,00 SOD,ooa Idem

299,80 1.680.20 i.saaoo ·.1.98!l.0;) l.aca,OQ 980.000 Decreto-Lei li' 81. de
31-12-94:;);

991.10 9S'l,10 ..
' 997,19 1.000,00

15.455,30 4.493,90 19.95g,20 .' 19,954.20 ltMlOO.OO 10,00Q,00 Deerete.Leí n. 77, de
23-11-S!2.

fLUXO SEDATINA
Encontra,se JID tóda parte
Líc, D. N. S. P. n: 67 de 1915

Cré,EttJt; E\I,t!eçiãj�
(DecTI.'tú·n. !'3; li" 11-3.H!J.2: .'.

.Deoreto-Lef u. 7(" a" 1:0·9"-1-1.;

.Decreto-Lei u.7:1, d.e 3o,Ç),·12,
:l'en'eto-L':'i li. Ti', l4e :!iHI"I2'
(Decreto-lei n, 18·12,J21

.

(OU REGULADOR VIEIRA)
A Múlhtr Evitará Dôres
Alivia As Cólicas uterinas"
Emprega-se com vantagem
para combater 1lS Irreguta,
rí.lades das íun; ões periódí-'

cas das senhoras

r:: Calmante e regulador
dessas funções

PLUXO SEDATINA
pela sua comprovao d. eficácia
é muito reoeitada. I}tlve ser

usada com cônííaça J�•.
'

<�.

fi }I·f
9 fi'l
9 9,1
9 !'II

4 C'-'I!níJJnÍ,;ão lja�·lt o L A. P. }.!. T, C,
Diversos

.

,

'. De,;jJesa5 â i '1Elr",a�" ..

'

.

1 Houorarios, custas e imtl"Íll3 '(lesP'2slls judiclsrias
!1 $14. 2 Pi'upag.wtla :.é p,u(,Jjchlade
B 94 ;} De�Jié8a,; im previstas

4 Cout.l'ibUÍi.'ão d�. Cl"�'a';'l párá O.peiit\;ri(,ji
5 ·G·]�atifiCH(·ãu ao e.�n�1�.e.re.Ú.·Q:

.

6 n,,;;p"ll�';' 1",JiÔilis e jí;<ticiiil:iK;;
7 .

Aquisirão !!I? l"tla(_�f"(."i'
.

50.o0a.oo
20.191.80
i.413.60
38.756.80
2.ODCl.OO

---ã-1.s.....a"'"'íSTo
�er:�''''

" .' DE'&p.tl9.a Ji;xrl'!lOl'dinlitl'ia .

Depos.ítallté� d� Diu lieiro- Res tituíÇ6"t;
- R6Hp(ln:l�veis: SlljJJa�

.

OlJel'itÇMs"dé 0t,,,,Jit.:!s: jJa.:;alli�ilt\;'F;!
. I}.ís'lrililÍnà;;;:t", 'tkr� Saldos
Di1l11tJJ1iv"l: .

. (:):$
�� r�;;(jni·IH,j;:!. ..

, �,;316,l,O
_:T!;i:n :R"aill;'O;; 15(U9.�J;'G

\'"íílel)la-dú.
.

Rã T€S'�'ural'j"
Xo Êal;'er, ��h(e,,�'

17e.HHI�90

. 218.038.30
.

.

'4:39oÃsõ:9õ '.

,

0•• !�:�:-���;::���;::';''';��'••''''•••:;::':;�::��0�";�::::".���!�++.=:�:x e••••••••• ::::.Á;���.!�"���:'!j;� e�•••+ ,,<!ly-�
______,---�'�-k- .."-

ii Ed ltal de Praca
Empresa Auto Viaçã.u

\

Cafarinense S/A I, o D•uter Oscar Leltão, Juiz de ta e uma j;mel:, tedas envídraça-
.

.A Pl'efei(u'ra' '�ÚlItéip�l 4e Hh;i:U1€J;la.U avisa que está em I
. '->0.- _ ..- Díreite da Cemarca de Bíumenau, das. A casa referida possue seís

c?�dlÇões de f_<1Z�.'t. <;:�' ptilIrej1'8$ quinheutas llgações doml I Cargas, passagefr...os e Encomendas I!' ?stado de Santa Catarina, mi compartímentos internos, a sdÊV-
elliares da rede d� '.>\,b.:a:!ttB'.oimclató d'Agua da cidade,' po

.._,. - <'" �. íórma da lei, etc. . . ter: No sotãe, dois quartos e

, (lendo os Íni.e.r:e'Ssf!dú.$ �obt�r, msteres esclarecímentos na', Berviçu d:ado entre I FA Z saber aos que 0 presente dormir; e, na parte térrea, quatro

secretarie. des·ta.P..r:�1�it.qrà., at:ê {} (Í[� !. dê, março prõxínio. L 1'\ 1!
.

.....

Flor] i edital de praça virera e a quem compartimentos servindo: de sa-

FindQ o pras,�,aéifu.lL as ret.edtias lig'ações serão Iei- agUDa "'" uoalr!lO rtonanopo- I interessar. póssa que. no dia 10 la de visita, quartos de dormir é

as admluistraiivam.eJite:pTJf �8ia P,r:eieitura,fica.ndo' OS seno I· IJ. ":.' b,� '!f I (déz) do mês de março, proxi- varanda. - Mais três r an -

hores proprletertes crJ�s;p:o:n:88.:vejs pel�s despesa's deco1'E éu· tiS i laj8J .. "iD�umenau Jara� I ma vindouro, ás 15 horas, na por cho s, grandes, que servem para

.

tes e atrescídas �tlf.s·C'ÓbragçRS Judiciais..
.

gu Q.'. i 41.i ��.' 't!].p Q\ C�.�j r ;f.i.h. 1! 11�:' , Pdre�nst��paC.l� flad,Q�"eOdifli}LO'iI�t"l�.� d�Oo: °x'aar.qbua!Zs, �:Ilgda()dOqUe?l: dde�ol'sSitdveSss�ct:s�
Prefeitura M:rrUic1paf �e Blnfllúuau, 12 (te uu jUL" !fi d.,.,. S�a hHP...,., '" "" L _ � v • U· <- "'" - 'V

.

de J943. ".' Esta empresa dispõà de '2(,nt"Jrtaveis autos Dui- I auditórios ou qUêm SUtiS v�zes ranchos construidos de madeira

Q'r. Alu880 Rabe' - Prefeito b"
. " fizer, levará a public.o. pregá!') d.'e e o outro de jijól'v3. todos cober-

.

.

ns, e pócte oferecer ans srs, lJa,sf;.:ap.�eirot5 pleno cou-
.

r.J
:

I
venda as bens abmxo descfl," tos com telhas de barro. elll1

1�#!WilDiUj>
! lUla' _ •. 1 SM'" forto . e seg'l�rallça roinad,os, penhorados a Erich bom t!stado dG c;onservação, ai-

A,(.·.�E,:1\:T'lr�I_"\ 'ij,�.{ ri'�"')T�qR f')C' I 'f"('" >\ 'RES' 'd d d
'

>. .;;. _, ... , - ._ .l!JlI'l '. i_ , ..1."".. ·,....0 .J _' .Th." i Pfuetzenreuter e sua mulher, nos m�nta os -e evi runente instala-

i

ME'NCIONADOS I autos da ação execu.tiva que Oto dos para o fabrico de xarque, dis

... !lã.;_f:InslrJ�..·_il.iall .·HamOn"l'a· B lume n a UnoS a n ta Cath a rina' !�:1!�n���s ����s ����iI���S.e;�: ���f�Ol�:d��nb���', e��� ����o�=
iii

- - -
I

1
.'. II lOS devedores psr compra feita a junto, inclusive as demais peque-

I
.

, '. '.
'-- '':'......_�.._.._�-."._.,..,� 'I F.n�Qe,LQ Oh}' e sua mulh;er, CDll- nas bemfeitorias existe11tes 'no ter

-.�>.'.'-......,...� f 't I d 'd
.

re f) d't r d
. ;; .

.

. . : 0.;.��.t>oi'.+<t>• .;;•••+......+0 _srme tl u os eVI mnente regls- n, escn o, uva la os por

I HA ft4fl1NI! I\.
.

Santa n .I U � U�
fI' B � O. � 0 . ® trad0S 110 carülrio inmbilLil'io, Cr. $ 50.000,00 (cinooenta mil

(I
d. ",i'C.Ul" iL '.

Catarina � .�� ��. �� � � �a '.' � .<!> José EllgBlllO müllep Pilho. desta Ct'Jluarca, 110 livro 3-L, sob cruzeiros), preço por Q11anto vão·

I U fi h � " � h g ia : . : .
nO 10.910 e [iVl'0 3-M, sob n<' a praça, E, quem {JS mieSinos qui-

� . _�Hilr.lH!�laSia. Gatarilla�·CUw,.a lia. eIéll!SIl são isoladas); ortopedia: : Oscar José Müller : 113�66.8, e qu.e se. acha;m sob a zer arrematar; deverEi comp.ar€cer

I.: ��.:�w'j..al�!�l511t� .��f.mg n !:Ilntm"· i tM�itQS con!Jl'mjíos e adquiridllS. 'I..: guarda do depositario nomeado 110 dia, hora e local, açima d�",

� ��.';;'�;:'��f�:1i�"UJelle�pâ, E�fe!.·mi.-ll :par.a.. lisia inIantil etc ... etc.•• CM- : ADVOGA.DOS .. , sr. R-e>dBlfo Frevgimg: DUAS sigllados, onae se realisará a
. 1"1 ':f.�'4. .,;"r"�'.'Q_ "'''''i1É..."asse o.ê' !I.lX1}. N!!"'" f>'''P�'''' i! 1171"""

•
-

\ <> ... I
AR'RAS Dl:' TER"HAS t d' f' d 1

�

� Lt',....a. (t�srcejri1 clas.!le�h ., 1_�".""."":S_út,;,.!!.ú ..r.�.tl: Cl'lãn�dSe (li.TO �tf.'Ml:'l\!'ríl� T·�I�Hi"OC"lc. 4> B.daRlls!!'iO,1l6-RiodeJaneiro. i"" ,-,' to.
-

_

.

,par.es '0 praça, na orma a �i. Dado e

;.1'- ��� '" g...... ...
'S'"I

.

-.

• "tt.'thU'''�;
�-

o·':JospJ.r§tll' ��ttf� 1! U� .. lU �l.t".,.'f.U••h": :U�> lf<foI1,),� �j}. :fjj • • t lotn 'nO 9 S"ll' no I d
- 1· °ct d d Bl

� �,;�,oS X; 'L7.mr.es cnmplett1Sl'fJf'"'' ,.Ii:fJ?Ia·ow n 1iA:,b �,e;. ,�,- !i'fl <:> .. !
' ,'V H ',H aoas. ligar -eno- passa(tO neMa CI' a e e ume"

r,i í!Rle�fi'!!ei,' técnicfl IDI,uial,'lla: Im:m.w I PARELHA!Ju PARA OUALOmm �N- ABSENIA'fO, VANlmATO.' : :: mÍnac:o ,Hib�irãt) BrancQ\ deste nau, aos dezesêis dias do mês de

�� ���Nzi<iis. ilIanigrafías. utere. -saI-�i 'fERVENCAO DE ALTA CiRURSiA. FÓSFORO, CALeIO ETC. �] � Pôro em gemI. Procéssos .,. primeiro distrHe, medindo 8.750 fe\"<�reir{j do anO de mil nové·

1* i::aElgli�raHd�, ��c•• ; et{:�.,.·
"

·'1 Tratanumto da inumtancia nss �'t.!: {'m. tod.os os Mi.n.i.stérios : m2. e 12,500 m2" respeti'v'âmente, cen'os e quarenta e três. EU, 09"

�1 HSmTEHAPlA: Dll.:<1ll:lS: carbo-1! casós i..dicad�s. Tônioo do Cérehro I. Legallsação de Jazidas, .. : (em as confwntaç;JeS seguintes: waldo G. Nobre;a, SUbs1Lu:e, em
f"� ?��iJ�1J�,_�n6d!c�nlfintbsos,iij:irü.gens Cheia do Serviço de Cirurgia: � : aguas mi."ieral13 e quédas :! Frente com a estrada de lugar exc?drjo, do Escrivão di,) Civ'el,
ii!l! ;}u<t,:iJ.�:'.!::'>' �€U

.." t�ati.\mento iia ih' .

�. .' ��
. m' r1 \\;- 1

-,

(> d' N li
- • '

In
. -

B
'

�1 m!3';''"-;;,,' e um; cohiélS.graves. ele-l ,Dr� çE: sa� A�.fi ..a Tôillao uJJg i�IÚgmUJS � 0
. agua, atura 'saçoes, 0', :Lel:Li'Ü . ranw, entre terras �e desta Comarca, fiz datilografar

f' trIndade m;3dica, uHriHlió!etil,\' Chete ao Serll'IçU C!:imeo: I 0+++••++ €1 H'��llqUe Kroe&,er e quem de dl- o presente editaL Blumenau, 16

,� f)r;�,i1;:; lttira-cm:ias, :milssag�ms; re-j" D�� Awtu\l" Pe����a
ª I� OS Pálidos, Depauperados, �i 1 re1l8, de um lacto; e, de outro la- de fever-eir<o de 1943. '(assi.):

�,' 1::,ijíi::-;i1..0 IDQfm'a e.!::. ", et.e•.• ',. ,': ? de CHiveª;>� _I.'" ESgOt(''!tl05, Ar.êm.icoa.lvIães �ii\ .�._--.,_-- ,-.11 ela

c.nm
dit.as de. Frederico OhI Oscar Leitão. Juiz de Dirótl).

'" !(>�'t í} �OPI"S!' íã1 > ,_'"
' . r,1r -. c-- si' "

� �@��l����xS' ?Si����[�;;t:��.g� pe� 1 i����Q���i�;.�Va�:�s:;!ó:���i: II ��� g�; t�111[��������f���� � g:\OVO:ADO 1.1 �,�'.��e.,r::!��:tl?ui���o�ô��(f�, u�:�.e��� ��!.��il!�:à�a. l��ld!êl.C.O�.� d;S�O�;
I'

,-".hUiU:;o1J� ti .IA< �'l<.l'... t.hU.i;": !;l-I Dli!rilillOshCIí preC!lca da gri!l.'ll:dez. ��.!e] i

I (01'1 t 'I 'as d :oI t d S d) C j!_

r�r:rgi;:; da Tubel.'cuioae: Jacohaillls:1 Fazsm...sa exames requisi!IUi1is I � orgC"",.1.lSmO com o
. � � DR, ACH!LLES r3Al5�NI l: . � "'" � o'rro, com area, ma.s a axa c au c. -on�re

"'.1.�.:
'1''.:i'f.lH:0511astíaa, �tc. (os d

..

oe

..

nf

.•eSdeS'�:IP.ela.iI .s.rs.,Cilt..l.'.!C..0.1:' •...

'. �

I;� SAN n �I E M U l' I, �ü i uma pEl.rt� e duas janelus na. fren II
com o orighml, afixade ne, lugilr

"... �_ __ J'
� Il "'II i'i'oI! ,,�,' '.',' r::::-.

'1
te; ao l.adô, com quatro lane- do costume, do "'ue d@u.f"'.O

�'''-''''';t�:t\��32!4li1tiil4fi'iM__ ",,", 'i\'i-�s., U lj'õ �� íÍl �.\:i. ". :
• i!tl"

J 'f. '"

"'.""_--

;��__ ,r ""� �-.." oro.'......

_,
l�, .. ii � � �G Ó� f: Advocacio: cio � las; e, de eutro Lado, GOro três

I
Escr. SubstO em exerc.: Oswal(;0

�. � ) vil, cnme e co� � ditas; n@.5fundos,comumapor"1 G. Nobreo'a.

� m YI n H� 'I�T f[;:_
,

Lie. D,.N, s_ P. N' 19.n, de Hi?l �1 � merdal Inventarias �!
""

. ,;;W
fi V IV �! .t� 'li .

K{ � pefesÇ1l Fisco:es '-_ Justiça ii,' l. ® ++•••+•••••••++® x®•••+++•••••••++••••+ �
I -. .

�_,,�";.: do Trabalho - Cobran- I"
1:;1'

I maumenau - Sia, Catbárina I�� C··��·::::�����"�'�>;;���m·
..

:�d·O":�.� I COS_,'_' �ntractos I:!' c_; e r t i dão.
I t{: U��a i J;L��t1 11 lLU ! � � t

"I� Tintas e vern�zes r.rlateriaes 'I��':::;' �� II� ESCRIPTORiO .: CERTIfICO, á requerimento da parte interessada que, nés-
.

.

" J\1aqumas, fotogrªfias :\.! I' Tl'(JV. 4, de _Fev• ., --o Tel. 1099 i ta data �m meu carfor�o, me for�m entregues, em. duas vias, de
,

'. I e serviços para ama- iJ: RESiDENCIA 11 conformldade e parél fIOS delermll1ados no art. 13 e seus para"
para pinturas em gera li,. dores :11; '" ' o', ' 11 � grafos, do decreto N' 22.239, de 19 Dezembro de 1942, Os se-

.,.
..' i f1 :� ! 11"1" Herm.ILnng Soro 63 - Tel. 11- * I guintes document{ts da "S9QfEDADE COOPERATIVA MIXTA

7.�iti L.'.iS:,P�" n.�".t!,,·. p�.�,rf&, lj,·rh.·st�",S. \; G. SCHOLZ" �� � -

S.
II.U�N/UJ _ liDE LAT�C!NlOS DE GB;TUUO VARGAS:';.com séde na viia ;jj

H I DhiiUIU{lfJ �. li.lI U Ili' l;�. f: :' L........ >, de Getulto Vargas, desta comarca de Hamoma;
, � .. .'.. ': f; Rua 15 de Novem.bro 59B :'

�. I!'\
.

PRIMEIRO: - A.ta da Assembléia Geral Extrao;-dinària, re-
tf.��� ;"�>,;;;;,, , a l ., ,_$i 'P -- (tE :5 ®+"'+ �_..� \!I! aHsada em 20 de Dezemhro de 1942:

,��1Fl...�.,.

I
i g

.

B Iumenau �( ; � .

'.. . �, SEGUNDO: . Exemplar dos Estatutos aprovados.
11:r�!B�'ft�t::.s1_E�ffi;:l������o;�, : ��mentes de Av.BIa: I. .. TEROEIR9:

."
Lista n?minatíva dos associados, constando

I ffi . 'fI:-' ! � jldaae, .estado CIVil, nacionalldade, residencia' profissão e quotas

I-Guarda-Lrvros- � ,
• em ouaisqu8l' qualltida- � I subscntas. , ". . . ..

A '!' e4{ I : .. : •

. _

Uma .das �f1as ficara arqu!vada neste Cartono. e a outr�a Via

.

UXh Iar
.

� I : dEIS à veuda na � I' sera �emet!da ã. Junta Comercia! do_Estado, por mtermedlO do

I
tE PrlJl;ura-se uma mmia. mrm � I '* . � Corr�lÜ, 5U? registro. - .o refençlo e ver.dade; do. que d?u fé'

_ O ...
' ffi ',.� �.' ..,.�.�.�

..

)��: : Tüwrrat,tl e Livraria Blu� : I
Dada e pa:.sada .'Ie:>ta Cidade de.Hamor:la, aos vinte e seis dia�

�v I I fB alrmn.il l'fl!yCa!;)m e",..� !tUrtU;ao�b 1 � - ti

.

.. do mes de Janeiro do ano de mil novecentos e quarenta e tre�.

'S.�e;8 ...•
· ·.·

••M··.·'.� ....
'

····t· ... . 1 im:;::i�'el'_sspor caxtàsma.i 1 � mtn!suense S/A. $ j assjn�U Carlos Pabst, escrivão, que a datilografei, �ubsçrevG e :.
'

.. :" :m.,.' ·1@.· 'fi..
i+.�... .

i �mJ.ecl'i�o8 !;�b"A1.lxiliar" PO:-� i ! S"cçáo Semente:; :: I Hamonia, em 26 da Janeiro de 1943.
'. .

.
.

. .)Q UI
..a.· . 1 &€ ro o teclo:ç(,[o de

.

.st·� fon�a> �.J i .ç.

.

.. I
. . .

'..

.' 01 . tlíl! ® . .'. ® I CARLOS PABST

••__._••IIl••••$!_....!!!I!!i1••••••es,.1 trJ�lcr..lm��V'1�ui::i1!'f.i:'!:'J(Ú�'1)ilJ����: (J)w .... lJ.t,..+��+•.•�+•••••••e 1 Oficial do Registro Civl'l
... ,ZM.J&4W I �:V::ã;:'iI. .A�<:AV-h,f�,.,Ã),_,�'>Àl���"ct""'3,:.cU\"'" . .
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Encontrando judo em devida ordem, concordancia e rezu- ... 4 l{'--IIaridàde, somos de opinião que o balanço geral e contas de 'lu· eglslro 'l.;,llVI.
cros e perdas demonstram a situação financeira da sociedade em 1-1 f "'li "t

""
. C t31 de Dezembro de 19:1:2.

.

. iU.arU �.! acoes oara asamen OS
Por isso; como membros efetivos do Conselho Fiscal desta

.

t;. '"
'" i!!.

, �

..

". .

Sociedade; e que aasinamos a presente. Sl'mos de parecer que a . E d e t G I I E dI � t a I
Assembléia Geral Ordinária a realísat-se em 13 de março do c. Faço saber que ?retende:!l ca- faço saber .que p�r�nte o ,"ir
a., aprove o balanço, contas e relatório da Diretoria- ser-se: Oswaldo Fíedler tê Selma Oficial do Registro CIvil do DIs- .

Blumenau, 30 de Janeiro de 1943. Buerger. Ele, natural deste Es- ír iío da Séde da Comarca de

EDUARDO NElTZEL . GUSTAVO STAMM ARTliUR RABE fado, nascido aos 14 de Novem- Brusque, habüítam-se para casar

bro de 1920, barbeiro, solteiro, Erich \o\ueller e Maria Los. Ele

Convocação domiciliado e residente nesta com 25 anos de idade, brasilei-

Assernblélc Gerol Ordlnorlo cidade, Iilho legitimo dê Richard roo solteiro, mardneirO, dornici-
� I Fíedler e de sua mulher Hulda Iiado e residente em Brusque.

De COnfDrmidade com o artigo 15, Capittllo V dos Estatu Fídler. Ela. natural deste Estado filho legitimo de Alberto Mue

para' tos desta Sociedade Aúonima,' s�o cú��.o{'�ad�s os sr�. ASionis" nascida aos 16 de Novembro Iler e de Arma Mueller. Ela,
tas a comparecerem no .esc_ntuno desta SO�ledad�. s�to a Rua de 19'24, domesttca, solteira, do' com 21 anos de idade brasilei'
Progresso, 150, nesta Cidade de Blumenau, no {lia 13 de mar- miciiiada e residente nesta cida ra, solteira, domestica, domicilia
ço �e �943 as quatorz: ,(14) h?ras para a Assembléia Gerall de, filha legitima de Erwin Bucr- f da e residente nesta cidade filha
Ordinaria que obedecera a seguinte. ger e de sua mulher Helena legitima de Carlos Los e de

.

Ordern do
.

Dia I Buerger. Stefania Krug.
. 1} Apr�sentaç:ão, dis.cus.são. apro.vaç.ão do Balanço e demais 11 Apresen. taram 0S documentos exí- ��resentaram ,:)S �ocument{)s

c�ntas relativas ao ano social de J942 e parecer do Conselho gidos pelo artigo 180 do Codigo :-.XI�Hlo� r,eio a!tlgo J.80 ')clO Co

Fiscal..
.

-,
! Givil. sob n 12, 3 e 4 Si alsusm ti- dlí;o GIl/li, soo no. I: -, e <1

2) ,Eleição do Conselho fiscal para 0, ano social de i 943. \ ver �Ú!nhecimento de exis',Jr .al- Si.al.guem tiv�r coni:eCl�lento :le
3) Outros assuntos de mf.eresse sO�lal. I gum impedimento 1egal, acuse-o I exisnr algum ll�nped!mel:to. leg�,

Blurnenau, 30 de Ja�e;ro de 1943 i para fins de direito .. E,para OOilS� I acuse-o para fins de direito. c,

T. B. ZADROZNy i tar e chegar este'ao 10onhecimento· para constar e chegar este ao

Diretor de todos, lavro o presente para conhecimento de todos, .Iavro o

Convocação ser afixado no Iogar de costume presente para ser afixado no lu-

Assembl'éia. Geral Extraordinaria publicado pela. imprensa. ���)r��s��stume e publicado pela

São convidados Os senhores Acionístas da fabrica de. Ar- Blurnenau II de fevereiro de 1943
Blurnenau.D de fe-vereiro de 1943

teíatos Textis "ARTE](" S. A. para cornparecerem á Assembléia Victoríno Braga Victorino Braga
Geral Ex traordinaria, que devera realizar se no. dia ís de marco Oficial do Registro Civíl. Oficial do Registro Civil.
de 194i3 ás qui,:tZe (15) horas, no escritório desta Sociedade Ano'
nima, sito â Jlim Progresso, 150, nesta· Cidade de Blumenau, e

que obech:cerâ·ü seguh�h;.
.

.

Ordem do Dia

�bed�6endo às" d�!rl11inações legais, a Diretoria da, fabrica de Mtefatos Texhs ARTEX" S. A. vem submeter a vossa
apreCiaçãO as contas de 'sua adrninistracão durante o ano social
finqº 'em 31 de Dezembro de 1942. ..

•

..

.'

,.

�PeJo Balanço � Contas de Lucros e Perdas apresentado po
dento rlcar bem onentados sobre ti marcha de nossos negoclos
que ,;;l11 'face da siruaç;lf) atual se mantiveram .bastante . satisfató
rios � favoraveis, e que se torna dispensavéi faze,' quaesquer
consldeMcÕes. ..

.

ElTkÔ�fH!to, a Diretoria estâ 20 VOSSO inteiro dispor,
Os esclarecimentos que julgarem necessarios.

Bíurnenaii, 30 de .Janeiro de 1943.
(as.) T. B. ZADROSNV

Diretor.

�anço Geral· Efetu,ado e Encerrado
em 31 de Dezembro de. 1942.

ATIVO
Imobílísado

Maqtll11as e Instalações
Imóveis
Moveis e Úiensilios
Semoventes e Veíiieulos

Disponível
Caixa 10.114,60
Bancos 104.982.70

Realízavel a Curto e LongoPl�aiõw=,
Devedores per Titules 83t;.383,50
Cohtas Correntes

.

9,983,90
Fabricação 500.556,10
Almoxarifad'ó 458078,00
Oficina 5.006.60

Contas de Compensação
�

OauçÕes
..

Endossados .

Crg 1.053.291,60
53::::.783.20
25.608,20
12.[:00.00 .1.624.683,00

�v .

NãO' Exigivel
Capilal
Depredações
Fundo de Reserva (dec.
Reserva. ESj)('dai
Reserva, P/Prejuiios Evetltuaes
Reserva PiConstm{iÕeS
Reserva P/Aumenlo de ÜipihlE
f'UÍido de Assisienda Social

Exigível a Curtó e Longo Prazo
-

Contas Correntes
CredoreS por Titulos
Titulas Descontados

�..
'�

...:,
..

�....
Salarios a Pagar

,.., 1. A. P. 1.
Dividendos

Dividendo não red..
" fi distr. l60.000.UO

Percen!agens· e Gratific�af.,.;g;;�
Contas de :Compensação

=

Caução d.a' Diretoria
T itulos efn CO,brani;;a

., .

PASSiVO·

de 1943

®.�+.+••+.+.:++....++�+.®x 0.i'••+�••�+�.+".��.+.+®

EmprezadeTerrasJensenSIAL812.Q08, I O 1); Aumenta do capilal
2) Alteração. dos estatutos
3) Outros interesses sociaes

Blumen3u, 30 de Janeiro
T; B, ZADROZ.NY

Diretor·

Soito

AV
Grande

I s O

Juizo·de Direito d!i Comarca de Blumenau
I(Estado de SantZi Catariml)

Acham�se á disposiç�o dos snrs. acionistas, {la séde da so·

ciedade, na Vila de Salto Grande, da Comarca de Bom R?:tiro, os

docmnentos de que trata o art. 9�I, do decreio-12i nO :::,627, d'e

26 de setembro de 1940.
Salto Grande. 2 dB Fevereiro de 194;}.

HARRY JENSEN - Diretor-Presidente
HENRIQUE JENSEN - Diretor�qerente

1.600...000.00
362.827,80
80.500'00

. 130.000:00
6650,00

100�OOn,oo .,

350.000,00
8.624,90

® .+_ _ ++:+.+�x0+•••<t.�+++<t +.�••••+®
,

Demonstnição e Aplicação da Conta
de '.

LllCtoS.. e 'Perdas em 31· de
. Dezembro de 1942.

DEBITO
Cr$

CREDITO
�.

Cr $

990.778,10

Edital de Citação com o prazo de 30 dias

o doutor Oscar Leitão, Juiz d'e Direito da Comarca
de BlumElnau, Estado de Santa Catari.flti na forma da lei,
etc... .

fAZ sabe�, aos que ,0 pI�sent� edital de ?i�aç�o comI·· 1a. COfl.vocacã D
o prazo de tl'li.lt� (30) dIas, vIrem .(lU dele notICIa tIverem I '

.

..

que no cartGrio do 10, Oficio de :ÇJdãos, desta Comarca, I Ficam convocados os snrs. acionistas, para se reunirem em

se H�ta PI'ocessa.ndO o inveubrio d'(lS b.ens "deix�dos pO,r assembléia géaj· ordinaria, a rea [izar-se no �ia. 27 dG março do

faleCimento de CARLOS OTTO, e tendo a Vluva lllventarI-. corrente ano, ás 15 hol'as. 'na sede sociai, na Vila de Salto Grande,
ante, SOfIA GTTO, declarado flcllaN�e ausente €ill h)gar! da Cúmarca de Bom Retiro, afhn de delicerarem sôbre a seguínle
Inoerto e não s8bido, a herdelra IDÁ S'l'EINERT, nata li ordem do dia:

.

OUo, casada cO,m Qustav? Steinc.rt, cita e Ch,8.ml�-OS, }lu:?- 10) Leitura, exame, discussiIo e deliberação sôbre o relatorIo
no prazo de tr.wta t30) dIaS, coutados d_!.J. pfl,nle�i'a pUlll�-lí da Diretoria, balanço geral. demonstraç?-.o da conta Lu-
cação deste, dlzerern Eobre as declal'tiçofs (la mventan·. . cros e Perdas, contas (la Direíoria e Parecer do Conselho
ante, Hcaddo desté logo cítado�l para ;)s demais tor'uos do I Fiscal;
inyollf8rio e pa:rtHha utê final sentença sob as perJH.s da �o) Eleição do Conselho Fiscal;
le:t.

. .
I

.

�10) assuntos di\'erws.
E� p�ra que chegue. ao EUl eonheClmento e de quem I

Salto Grande, � de Fel.'ereiro de 1943
mais. interessar possa, mandou pa.ssar o .prBsente Bdi.tal, HARRY JENSEN - Diretor-Presidente
que será afixado no !ogt.,r do costume e publicadC! na lID- HENRiQUE JENS EN - DiTe!or-Gerente
prensa, na formu da lei! Dado e passado nesta CIdade tle

-

Bluméuau. aolS dO.h!! �2). de Feve_l'ei.!'O
..�� �m.ii no,:e�ellto8 elllfll���_�!m��m��!����m�aqUBrenta e ires (1943). Eu; FreGerwo Klllan eSCflVao, o f'2 �

"

crevi. .(Assjn�do). Os�ar Leitão. ,Juiz .d� Direito, Na n:ar-j �l!adios e \?elvulas RCL�
gem: Selo �f!llaL Esta oonforme o orlgmal. ao qual me rs-, �A1 fI � TO �
porto e dou fé, Blumenau, em 2 de Fevereiro de 1943, O I W !IS �; ��,
Eserlv:ão; Frederico Ki!ian. Certidão: Cel'UIico que o origi- I'4) 1 t O os melhores pelos preços menores
1181 do presente edital .oi afixado no ogar do CDS umB. !
referido é verdadé· e dou fé.

'

BlumellRU. em.2 de fevereiro de 19-1-3,
O Escriv ão: Frederico KHian

2.638 602,70 Assembléia ueral Ordinária
39:699,40

207.000,00
365.791,60
19.858,70
1.707,00

167.500.00
111.629,00

Hr:.dbiai

CASA DO S/A

i56.973,10

8.340,00

2.845,30

515,20

13.040,70

25.764,10

44.;165,60

�ORTES '-1
!vfédiço IDOENÇAS NERVOSAS E MENTAES

CUNICA MÉDICJ\: Coração, Eslomago e
.

Pulmões I
,. CONSTJUl'AS ; 10 ás 12 - 3

á::J'7.l.l.;Oft6UltOl'íO
e

nel'lideu.C.ia:.
_

E.diliC.iO. GOX.
da-Salas 5 e 12

Rua 15 de No:.fembro, 139:2 - ao l�do do

t...__.cs_�__ �IO:�=:�::.__ �

da Fabrieat:ãn
lucro. verificado nesta COll{a

dR AbM'JUtits
.

saldo de§ta conta para fechar
de Jurus e Des�Ottt9S

saldo desta conta para fechar
a Bas:p�zas GeriU'iS . ..

.

saldo desta cCl1!a para fechar.
ii. SemOiJeni1.lli f} lI'e!ücuios

depl�edação nesta conta
ii Movais e UlanruUns'

.

depreciação nesla canta
a SaSilJ8 de VallicU!@l

saldo desia conta· péll'i:t fechar
ii Segm'i/s

'

,
saldo desta conla para· fechar

a r.�nc;H.11} de Mi.liquinas.,
.... saltl0 desta coma pzra fechar

·a ml::;s�eg .

saldo de�ta conta para fechar
ii DeIlrecÊilçiies

-

tnwsferehcia para esta conta
ii FmuJfJ Els Reserva {ilecra1D 2;.6:m

transfercncia para está conia
a Percl'mtagens e aramicaclíes a Pa!ii!r

transférencia para esta conta
ii fuu�1J Pill"<1 Aumento Ct:�H�l

4Iiii. transferencia para esta con1a
7'8,' Divhiendas. . .

tl'an;sfert'l1da para esla contá
a fUiUro Pare. Assisrencia Sueia!

.

tr�1lSfeíei1da para esta eonta

Pom a "ODI
cura qualquer ferida.
Empregada em l\lcis de 10000
casos, nunca falhou. Já curou

.7ó.7i8,30

37.231,10 ��XJJiiiii!....",. SÃO P.tiiJI.O

SOI'tBio8· mansais • BonifinaUão! - CODstrução! - Reembolso !

8.624,90
.>��

996.047;50
.

\}9ó,047.30
CARLOS SOUTO

G,Uvi'os
�--�--�����------�
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Com seu o:: mais inocente rAMES CAGNEY diz: "Amominha ê9poscr... mcaraconheco que existem
(�

, Louras com Açucar .

OUVIA DE HAVILLAND - que é morena. re.conhece que mesmo o homem mais sério.
perde a cabeça quando vê

U:m.a Loura com Acucar
, .�

Vacas que'tauto namoram hoje, p1'9ci&am conhecer como nattlozava'se em 19QO. para ve1'lfiCar

que nossos avós r.ão eram. cssím "scnünhos" como hoje querem nós ta�el:' ÇIcreàitar! >jIr
E mai;; um Iorncd da PARAMOUNT. • .

Entradas: Cr $ 2,00 -. Balcão Cr s 1,00

.;i--.... ::.;. ............

HOJE ...

'mrs�

1\.RUALPO AM.r-..RAi� no grandioso mm putrlotíco sob o alto palrociniQ das fOfqQS
Armadas Brcsíleíras

,RANC
Sob a direção de Lui2 dé Barro;;. veremos disfilar num ro�ance enFantador e patr!otico os

(domados artistas nossos, AntonIeta Mqtios, Maria Amaro, Augusto Santos etc. etc.

E m<lis um Jornal da R K Q.

ENTRADAS: Cr s 2,00, Balcão c-.s 1,00

.1

·0.-i?*••..,+.+��+++'?�+ •.+.0x e•••+ •.++++.••"••+++,++++E)X $++.oO>t++.+.+++*+++<>1>v+61X 0��+�+<lt�.<tI'+�.++'H••+++@X e++++,•••+.+.+.+++•••••€lX ·e:.:..++:t+·+.+..·.·++.....+++.··®

DONi\ l�IV�l�S

LegE'o Brasileira de Assistencía
Cruz Vermelha Brasiteira
Ae: e Club de Blumenau
Soe. Dram ..

· Musical Carlos C'Ü mes

Hospital D. Beatriz Ramas Inrlayal
,

Estas centríhuiçõcs foranl'he m distribuídas, cans.ituíndo um apóio ao esíerço de guerra das

na�es aHad.a:s, alem de um hene fie ia á cultura c á Iilantropt 1 lo cal.
e'••••••••••••••••••••0x0············· · ®xe••••o ®

Rei.ifica��ão

1-\ -Casa do Americano S. A.

menau, S{lÓ a competente dir(ç�o

de seu

nherída por seu espiri: j llU!!li�o

� suas cantríhuições

rile
A [amiiia enãüada pelo (aleGÍ111e'f'z:,',O

seu filho.
"

.
.

IOTICOS

para

CabotinisR10
Os artistas de cinema, como os

1o�radores de futebol, e as mulhes

!:.01Ütas, tem lima ycrdad<."ira arlD�*.:.
n.lçi:-o pelo cartaz de imprensa, �.
Diariamente 03 jmna;:s da pro

vínrla pagam, a 50 centav os por

palavra telcgraííca. noticias co

mo estas:
- O iO;!R'�Or fulano disse que

no d i.J do j1Y'D oontra o «Arran-,
cu TOCDSi FL�teLoi Clu:'l irá cho-

rara to-Ias as civicas, fez

apezar das crescentes di-

Iículdades enfrentadas e ocasio-

ver ...

que atravessa o mundo, ao fin-
- Míss ExdJi(;:io que conquís

iO:l D pr ímerio oremio d<: beleza

Er; concurso rGc�]izadD na cidade

de N ... contractou casamentodar seu exercício de 1942, as se-

generosas eontrtbuí-
com Lord Setacarnízas ...

O ministro Beltrano viajou
Poços (ií:� Caldas afim de

repOl!sar ...
Felismente, o Priucipe de Gal

les não tem mais caído do ca

vallo, porque lia alguns anos

atráz, tral'Jalha\'am{L'i em um jor
nal nó Param'!', e a noticia que

sempre estava pronta era, «mais

uma queda do Príncipe de Gal-

o les. Muitas vezas derrubava-sa ._�
ilustre soberano, somente pa�'a
encher espaço nu jornal.
O lcrnalista tem vontade, mui

tas vezes de epigrafar as no.icias

com 1m1 titulo todo seu: E QUE·
TElVlOS NOS COM ISSO? Mas

1.000,00
1.000,DÚ
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Social e diretor do jornal não consente

esse mau humor profissional, por
que o publico se interessa tanto.

pela viajem 'do ministro como,

pelo bom estado das canelas do
«crak» ...

Artur LI1Zi;l�.
Dna. Requelima Santos, espo.
sa do sniO• Iiaulin» do-s Santos.
(j menino Helio, filho do S?ti'.

Otelo LOl'{/1!8.

d "

tempo e dinheiro
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