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e uma

para €)

vital
com

GE com um'conihu�tivel de alta pureza, romo a gasolina, a lubriÚ�
U caç1!o representava a vida do motor, agora, com o gás pobre.
de purificação mais dificil, constituI: ela problema ainda mais agudo.
i'fl�BH.,ORl �pioneiro da lubrificação correta demotores - instituíllPos

tosEspecia1izados de Serviçopara Gasogênio, regrnagens, reparos, limpe-,
za de fiitros, carvão especial- seco e britado -paramâximo nmdimento�·

,
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ln v a � emSi�9rurgicoJ
_...d;ll;;tI���S��iU�f�m����I�r���1 \�ri�; S. Paulo Transformado em Centro de Organização da EllipraSag;-Fitiaias . Papel Pintadu em Trooa de Dinheiro· Repete-se
t t!1Umcros de seu Poletím, vem cha a Aventura dos Petroleiros· f Sombra das Grandes RaaJizaçõa( Governamentais, Nasoem Emp�Bsas Suspeitas - Explorando
.'

mando a atenção c't::� seus ínume-
O .Pu.trio.tiSillO e II Bc.a'

.

Pé da Milhares de Brasileiros - A Im.·.prsflsa Duma Veicnl_o da p.nblmidads PreJ'lldiciais a,ll Plltu..roIOS. associados e do Comercio e

Industrta em Geral, contra certos EGOllomico do Brasil _

-.

r�ilhõBS de Cruzeiros Arrancados do Bolsa do Povo para EmpreendImentos Fantásticos � SIderurgia,
.

;e determinados índívlduos qU0, •.'p.'n,_lr.una liIra'gl'na _ -A alma ·do Bara�o do Lamnrl·m. n.enaCHlG Ilm
..
·.Ex-Guardas Civis e Ex-Gobrad.ores Municipais· !meanada a

de quandoem vez, por aqui apr'; ,,'-' fi lU II G a 11 I)!JU o �

recém querendo impingir aos lro- Tranquilidade Pública pela; Confusão Proposital Lançada em Turno da Prublemas Diretamente Ligados à Nossa Bmancipação
mens 'de bem, \ Istosos paneis -

d T •· I di·.j, d 11 ·"'1' '1

impres�ós, a truco de l)ez;las I���-.1'gC!,n�&e na ,.i_ntin�id�de,,c�m- Euonomiua - ln ispôusavel uma 111 IJB.rVenção IDa alia o uoverno ra Süo Paulo e 'iv mas, 111t,o as-

fJ_ie�.lr1e.n O J1t.:f!60 que este cnme
-I'a· -D� ",,'t 'c .1. S,- Paulo Ho-

sim ao encontro da iniciativa gc-
somas em dinheíro. .

.

t f t
Mais adiante, (>111 outros topi-..

'

( ".�1< I ULl .c e �ao. t 1 E t e1aI1to· há
re:.)rl.:'S.en"ll para o uma econo- .-_;;,.. .

lt I eítavel
vemamen a ;e"" n r. , �

..

Para colatorar com as dígnos : ..
_ .... " cos, prova o autor, Sr, Samuel _ JC

-- o fOnCE'! uac o e resp 1 e
" nnco da naçao, Mas nada tazem i:J'� ". '·1 I,. C ., __ •.... I R cife

muito pouco tempo atrás uma n�

dirigent.es dessa util quão pobre '
'

,. \. he \Vainer, que dos dirigentes de al- ,o,.na (,O omercn», {te e 1,,_,
t

,-,

de cem cruzeiros
, .p,':;j'3 Impeuu qu�� fI ava anc .e con .

·"�;'1I·�_ -S'l1,"" ódl'C,'i-O- ,I,� ao__ d ..'" setembro ..

a prOllllSS0na to . I .

.

•

associação de classe, estamnamos [zumas das pomposas Cías, al-' ,"' __ cc ç • ue:�' v' I C 1
�

� lmue sot€.rrando as esperanças '

.. �iV14.1':>
"

J.'"",- uma entrevista ass inada pe o sr. .eiso Camargo,
em primeira pagina, alguns re. 1 t 'li! guns deles que hoJe s,� intitulam t1., .. �'T_, pun tca - ::. fÃ

era levada ao tabelião de protes-
cortes de um: vibrante aniso de {c:: cen��nus� U;': :1:1 .�ar8S (.�, �?- Dr" nada mais eram elo qu-e sim- 'do ..

sr, Borges Junior, que assim
autoría de S!"l't1U0_1 \V'["',!'11er �ço',)r."'_ l_,ICS homens co povo do Brasll

I I'
,

b 1 SC:_" "refere a ele: «Pertencente a
tos de São Paulo.

_ '-'-
. w <

_ _ p es guare aS-CIVIS e co Tacores E, eis outra coíncidencta 'bas-
tão momentoso, quão oportunos .. Nas polícias de Silo Paulo, do da Prefeitura do Estado de São uma tradicional famiiia band-ej· .

t
'

'f' t' t t,-
. tall e s�gm 1ca l\'a, an O psr.

p�llpitante assunto. Lastiman'o'� Estado do Rio, de Minas, e pro� Paulo. Vejamos mnis um trecbo- rEtnt(:', o sr, CelEO Camargo, ape- I C Ob�
- Ce so amargo, 4uamo () sr, e!'

não dispormos 'de mais eSDElCO nn'-ê!mente de muitos outros Es- sinho: �ar de joven, ao inves de rever- dan .Mosconi, pouco antes d,e
em,; n,oss.. _.'" H-od·esta f0111,a, .p,.n__ ·1''''" !)l-'.. tndo:'> do piJi3, aC!lmulinn-s� ·3, «(O sr, Celso. Cam"'r.'-_T._O, 11(-'t· l'.·OU�... tê.,l' (.)s seus rrrandes ha\.'eres em f I

.

L U - �. unearem as suas respect1\'ilS
blica.l.', p.0

..

r 0xtP.ll ....-.O ;, rer:o·,'tMP.. U1 qm i,as' c a\ i::os n:mtr.a O inomi- co Inel-O'" (I" dOl'S a-I'o� ocupa\"a ÍUl.'cf11 iva de lucro imediatü, or� d' _f
- c< - _... �

-

• , '"
-

'e>. , t;,. .

-

'<.... .

C(,�,�l.lpa.nh,ias Si. erurglcas, ,.,oram! ..

COl1l() dis,el1J?s �ciltta" laStin.ta�estampada no nro, 138 do ]'á tOfl- navel atentado, Mas estas limi- o moJeslO emp· re_.ao de cohradnr g-á.nizoll a Oompanhia 'Siderurgi- , .. 1 l t � d - __,

,," a,hOS \enc€cores (e açoes (a mos. Bao dlSI)Or oe maIS. ÇspaçoceHuado orgão de imprensa :·:Di. tam,:s2 a prevenir o j.:O..-o contra €H-��.4>....++........+.+••••@::-'U.';l.....�+�••++.+.+••+.+••e C b ,., bdr'
·l'e11'1·zes': d

.

,.

t·' os l:lo.ce,�'o'< O'",,,'J','O_l1, ""t o·, 1)·O<:tos A Obr=-aç-a-O do·: ·,_c.. ·mlipregador·. e o
'" 0p� a>, a mm� ce e re �s cvm.,

a
..
im de cientificar aos nossos

-, ..

- ,-�. ;) e o]Joe ex ramlOS os ' �- � _w L" � �-

,....
O� b panElas de petrolea, que tll!eram leltores de iodas as bandalheiras

�.':.-.;_�;elas abaixá:_
: em pl'allca pelos vendedores de

- c .,
••

�\\". 'a,ç:}es doe tal'; com'.,Janbias, quall- Servi,...o· "M..... ehta.r. .

de en(,.'êrrar suas atividades após de que Janção mãos cerios L.ndi-
... ::Estü r:eportagem poderh. co- • ":t a regulamentação baixada .pelo I viduos que acima de tudo qu��
meçar cani a iabula do rei nu. �o, ;;12g!(él,ment;�. as ��ol11�a:111�a� r .

Rio, lT - o Sindka10 dos Traba ()' ���tt ler'l'lino, transferida a obri� Conselho Nacional do Petróleo. rem ainda explorar os sénHmen4
�oucas ,h�zes um eX2;lupllO sc-

e �c.� omem s"-'� de",nascmc..<la" lhadores na Industria ele FIação gaçdo cO empregador e se, no ca- E os demais companheiros de los de patriotismo inato em nós"-
In melbol; aplicado, Tnmbem p�tJhcamente, pOiS os vendedo1'2S e TecelaO'.cm· do Rio de Janeiro s(}- de estm' o- Sindicato obrigadO' dire:oria do sr. Oberdan MOSCOd sa raça.
aquj verifícar-s'2-á o estmnro

li,iO passam de ·seus simples inE- C011SU110: o Ministerio do traba� ao pagamento, dpve o mesmo ser ni? O sr, Bernarclo Tnomé, que
. +r'·'-"epto�·· E mui'o- dti" 1 d'

, ,

I d Urge que tQ{!OS os romerdan ..

acontecimento de u...'11a muítidão
lu,.! • <:>. - .·,,·211 re e es r-egwo pe,os r ISPOSlt!\'OS ('O e· ocuJ':.ou durante alg:ulls meses o

.

f o,;t"'o 1""0 'I d·d· ,
'

. lho se, tendo sido con"oc:lcio pa� I' 50" d v ')
- tes e industriais de Blumelluu easdnada !-.lor um Jel�i()menO que,

L-L .fi o 1 li l' os quan,o as pro- :Cl�to- e14 . ..-H e 4/0/4:.., ou SI:' pe- cargo de presidenre. fambem não
D"ià� vitin'lp 1'a o serviço militar 'uln mémbr.o ·1· 1 t J'" 9/1') t !)1 ·lf) 4)

�. redondezas, não adquitam·à_ç.õesem verdade. não- 'Jassmia àle u";"" t I -

'" ",:" . '-,0 ( �cre 0- C1 4. �,::.. (e i_) i • ,.' :." passava há muito l:oUCO tempo1 '" de suá diretoria, remUl.l'era;(�o pelo -h " .

I ·'1' b l'
..

alguma, senl previamente COllSu!;"
simp.·.lf'._,s. lruq'u'e ·d-e' l'mp "nQSl' "ui s--. 0,'''1 � 01"'7"111· (I�'ta a)· +. � l1mllstro (O ra la no prMun- ele ,,1'11.1. pI"_.s �uar(I("'-rl'\'I'1 ele Sa-.o"-.� v -

• ",,-c'''':.' u. i-.'" ,<::, (. j.llren,B Sindicato e licenciado s::-m \"en� "

I h
>
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" - tar a Associaç8o COlnercíal e -In-
mo vnlgar. -Um elos mais eh- conclecendei1ci:l de l'omens 1'e8- .

'"
� I 1 't C>� '" (lu- CJ,-Ou o �eguinte (espac o: :.quata Paulo, Os srs. Manuel J. Al\'e� J

.

. .
. '.'

, .

U
nl11vn,os pe o e_l,,}t_hâlOl '''''''. l't·�nl· "a·' c' 'lortJ'�o c'Onclul'r qu'"

. ausirial de Blumenétu, a cuja f'ren
moro.:.,.os... a.tentado" ·C-O·,·l-1-Lfa· a ,'c·o·',,;· ','on;':Ui'CI'.", e ell1111a cc: f"""'e""'l

I
ue", '_ -

,( ..

,. _... .. L', P F"C!llC·l'cCO An"Olll'O lia çll"aral
.
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-

� � • �f" �._,.. �. .... �
.

.- ." .,. l' �-� '. ; te encontram:..se hOl11'e'ns de \'a"

nOl;i.'_,l,a. p�.','.ular 'V-eill sendo' lh'.rel ,aü ,BS para com individuos (ltL\ ranie,. o 'exerdcio do manda,: D, etf
..�..r'!'. .Ú'a'ncl9�s(', (} 1.1l�inbl:O da. di· são' motlestos cDm.eroante.s p'o r",.I

'1
b .... I d

- lor e caracter, capazes d.e fOrreI'mente d
..cse.m:oh-ir'.'o ·!�.·o· Brasl'], r_'m' """.J'dad·p_., 11;:;.0. naO'�.-R'n d.e tl'- ca C ule serem D,(1Q....0'5 os S'L3.TnS rotorm -n8.s _

oon Içues prev"lst.as tuau·Qse� proprl'p�ar'ioo "�·ta'o"l"'· -

.

_ o -

�, _ - u 1'" �.,<.u. -
'.'

,� ,� _t;,. _I
_.

�, .�<:> '. .';" c
�

com tod03 OS ':'gangstérs)) queE as ·escancaras. Com uma: auda- ricos gál1gsters, cuim metodos pelo Sindim"o Oll se tal pag31nen� I pelo aJ';t, 22 do decreto-lei 1.402, CIcIo"" um com um boteqUIm, e aqui aportarem, :: : I

.� c�a. incrIV�.l. lBm1�1�eiros,. com;<>."r.� � .OI'?-anizações l.lãO diferem 1l.lUi-!
to. (leve ser ·��ito. peio

..
emprega-l ��.�, .5". dec_.jUlhO ,de 19��), não �lev..e nutro cem uma chacara, en} S20 . ..'

.

.... .

cnnl.:S, .. ll1l!ust.flrns, jOrn.,alist.as, I
to no:> postos .€111 moda pe].os�

dor '.:
c na

pnm. {li�'a. I11PO:CS'c, se Il�'�', <1

..

0

.em�legad?,r
o

onu.
t; 00 Paulo. O sr, Raul de Almeida [.

A nos cabe' abnr os ·OlJ1OS a@3

todo::> sabem o q!}e. se passa,· S(�US ,a(hama�lo5 colt'gasl norte .. ! CES: �agamento (ie l'Pstr.mge �o �:�ga.l1en.to.
(la �orcel1t�gan, 1,?4 Garret, tambe:rn parer:e tel' per-

lllCí1UtDS c as pes.:oas '(le bO,a. fé.
Comerltam entre Si o ,escandalo. amencanos 'h .. penOGO do mandilto, sendo, apos h,·1 sobre os venomento:;; durall.-e tenrido a guarda-civil. Sobre: os j Para isso estamos Hqlli.

.

(1 tempo em' que o mesmú est i \·';2r
0<$><>+"I,>�-'+.·+-+'.+++-'-4'*.-�.-0·x0·�1>'�+.+*�.-"�.+-••�••;;"+:';'-.0 x0...q, .......<>+·<o>+�......

-

....-*..0 convocado para o serviço tnil'i<

titf, enquanto decorrer -o ,período
du mandato sjndical. E isso por-.
que em' face do paragrafo 2° do
art. 33 do mencionadO deereto
),,[ n, 1.40:3. considera-se de li
cença não remunerada, sah-o as

�pnHmen10 elo empregador @u

c]cmsula contratual, o tempo em
(Ille o: empregado s·e ausentar do

I
trabalho no desempenho rias fun-

I ÇÜ2S de administração sind ical ou Diafermia - OzoDotermiaQElectro CoagUlaçiiG
representação jJrofissional.· ITOUPAVA - StCA B L ti M E NAU
0 €1 I tiI ••••••••••__dI

i
I

!
I
I

Alguns llilllgOS, vindo3
de FIOlianopOlis, depararam
aqui em Blu.luenau 'com a �l]i�
11llscula figura de José Ga�
liani.

Apezar de pequeno, é uma

sumidade em tuda () que con·

cerne· a rádios.
Sendo pequeno, tamhem

montou 'uma pequena ofici
na rádio-técnica,
Diz o Galiani, que se mon

tar uma grande oficinu, será
dificil encontra-lo.
Mas o que queremos sa

liêntar, é que, os amigos vin
dos de Flol'ianopolis come�

Leram uma grande asneira,
convidando () Galiani para
um jantar de confraternizâ4
Çãrl,
Comb é sabido, este n()sso

amigo, é, um .. bom' garfo.-
Est3.vàm jantando, quandO'

U,l11 dos vioitanres assombra
do· em vér um homeri tão
peqú-eno, comer tanto, p'er�
g-untou:
Más Galiall i, como é que

podes romer 5 churrascos,
peixe ensopado, batatas fritas
e ainda camarão com arroz?
E o- Galiani com a 1l1aior

naturalidade deste mundo, re
trurou sem· pmar de masti
gar: Ora, ora, mau 3l11Üro,
.nãg: vês que. como .tudo' com
pã'Ó'- rL

. . .

NemOi

, !

o Brasill -

nOVOS elementos que Ingressa
ram na diretoria da CO'l.upáribia:
Nacional de Industría Pesada;
pouco após o seu lançamento; ou:

sejam o coronel Grímualdo Teí
xeíra Favilla, falecido p-ouco de

pois, o coronel Alfonso de OH ..

veíra, oficial reformarlo, profes
SOl' da Escola de Cadetes, e os

drs. Adaíl Valente elo Couto e

Ary de Souza Carvalho, nada te ..

mos a <azer, senão o fato de que
nos foi impossível obter referen
das bancárias destes senhores na:

praça de São Paulo, E, realmen
te, é bastante estranho, que uma

sociedade ror ações, mobilizando
um capital tão elevado. não pos
sua credenciais hancárias, i'ndis

pensaveis para () funcionâmen..
to normal de qualquer estabele�
cimento comercial ou industriaI)�

Dr .. A .. TABORDA
Diplomado na 20 anes a com prática nos J!rlnctpais hO'sjlilais dI) P--aí$."
HEMORRÓIDAS. VARIZES tvtlAS DILATADAS) E ÚLCERAS nAS

PiMAS. SUA CURA SEM OPERAÇÃO E SBM n-OR-.
.

Cura da GODorréa em !.lOUCOS dias

Tratamento espeeialisado, por métodos modernos e eficientes, .das
uom7('as 'de senhoras. crianças, cora<:ão, pulmões, eStt1mago, fíga.
do. rins, bexiga, intestinos (disenterias, amehia1l8, colites, prisão
de ':entre, etc,.). diabetes; obegidade, reumatismos, sífilis, malá,ti:a,

opi1ar;�o (mal da terra). erisipela, eczema, etc.

Os criadores mais adiantados utilizam cerro esp.e-

cialidade FAR E LO pará engorda de l!I.e.UB

porcos, Faça o mesmo, preferindo, porém, o pto.dhto
doMOINHO jOINVIL E

- __._;.-.....____,.-

Banco Popular e Agricola do
Vale do Itajaí

Assembleia Geral Ordinaria
Em observancia as déterminações esfatutárias, s.ão eot'rvi

dados, em i' convocação. os associados deste Bane-o para se
reunirem em Assemblea Geral Ordiaaria as 10 horas da manhã
do dia IOde Março do corrente ano na sede sacial, rua í 5 de
Novembro n' 923 para assistirem a leitura do Relatorio anual
do exercido anterior e do respectivo parecer do C011selho Fis·
tal, exame, discussão e julgamento do Balanç.o, .

contas e ados
gesHvos dos administradores e outros assuntos de inferes'se dos-
Srs. acionistas.

.

Não havendo numero legal, a segunda cO.'Í'ivO'c,ação- terá Ft.t"
gar no dia 17 de março. com qualquer numerzy.

Biumenau. 22 de feveréiro de 1943,
ALI3ERTO STEIN
Diretor Presidente

�......--....--........�
CLINICA MEDICA E CIRURGtêA:"

de
" ,

DR. .. RENATO CAMARA
Docente livre da Fac, Medicina do Farana

-

"',1

DOENÇAS DE SENHO�!S-PARTOS � VIAS
.. UR.INARiAS

Ondas curfas ,

Consultorio' R, 15 deNo"{e1,llhro.113B (",���tefto
• Teatro Garlos COll'l-E<sJ

I . DIA.
lllfUtENTE: Das g,llf

11.'.& 11.30
e das 15 ás ·1.7.h..

!!

..

r

..
�

'

.'
.

I _o'

Residencia: Rua .�AÃ�::de L�z·d�!icfu���122l.F:
... '. -

.. ,,4.2·
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Blumeuauense s. A. i�

:_"'-

. .

,Ordinaria i
.

Pelo r'resente ficam conv�tados os Se!ihor�s Acionistas �
.

para comparecerem à Assembleia' Geral Ordinária, a realizar- se �
no dia 31 de Márço p. futuro, às 9 horas, no escritório desta �
Sociedade para deliberarem SOOre:ii seguinte j

.

.

. .

. I

"

'.. '. _Ordem,'do Dia. .

..
I· .

C R É D I T ()
l' - Aprovação do Balanço e contas do exerCICIO de t942; j

M
. dori

J

2� - Elejção do Conselho fiscal; , 1 .•arca onas
3' - Assuntos de i!1tere�se social.. I' Lucro verificado nesta conta

. Bluménau, 25 de Fevereiro de 1943. D t
.

Ai.. ti t
.

. ' ..... .' ,o. ARTUR, IfOEHLER r+: Diretor-Presidente]
. escoo os e Da unen os

Acham se'à disposição ;(1os Senhores Acionistas, no escri- I Saldo desta conta '_"""""'"
3.40

..�!:!
t6rio desta Sociedade, os dOé.umelltos a que se refére o Art. 991 216.32010
do Decreto-lei n, 2.627, de 26 d(! Setembro de 1940, I Blumémm, 31 de dezembro dê 1942.•

..,.......�

. 'Rela.tório 'lia Diretoria l �ÂuiR�g�HKOEHLER = 8::::�;:������t�nte
.Ó.

' $énhores ACionistas I' ANTONIOM. C. da VEIGA -. Guarda Livros (;r'
'.'

.

"A mi,etoria desta .S�ciedade,. de conformidade com os es- p. d· C Ih p8 I
�\

. i ;'f( tatutos seciaes e prescnçoes legaIS, submete ao vosso estudo o i ai ecer o onse o Isca
+�,.:�.

U"N 'I
! relatério, balanço e demais documentos referentes ao exercício]

.

. f'
.

; encerrado em 31 de Dezembn�' de 1942. . I Os abaixo assinados, Membros do.Conselho Fiscál da So-

[�. Conforme se verifica pela demunstração de Lucros e Per- t eiedade �nonima "TIPOGRAFIA E LIVRARIA BLUMENAUEN·

'�. ,!!.�� .das; o lucro partilhavel se elevâa Cr $ 86.871;90, IUCIO esse quelSE S. A.", tendo examinado detidamente o Balanço, demonstra-

o,,' '. '. ,� ,-(,(71.. 'permitiu a distribuição de Uill . dividendo de 10 0ío sobre o I ção de Lucros e Perdas, relatório da Düetoría, inventarias e

; 'capita! social.' "'; . .' I contas referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de

. "

,.

'

A situacão desta Sociedade, conforme demonstra o balance de 1942, depois de constatarem a mais perfeita ordem e exatidão.

.

r..nqr�lij 20 (R.) --- O Ilrlni6tr� : !)cla v�ssa ultima �Ollhibuiç?ío de :que com este' publicamos, é solida e promissora. representando em tudo o que lhes foi dado examinar, s�o:d� parecer que devem

'ila P!:@q:ução[ Aer.náutica, esír»
. �J50 libras esterlinas, A Frater- lum Ativo .real de Cr$ 601.520i�0, contra um Passivo, lambem I ser aprovados pela Assembleia Geral Ordinária, alem dos doeu

Staffó!d Cripps, ênv�eu á «Fra- nídade estA representando um es, íreal dá Cr $ 264.848,90. . '.'
.

. I' mantos acima enumerados. todos os ãtos praticados pela Dire-

; ':e�lutil�51e, d-El -,F.ele}), (�� Rie de Ja- plendído .P'�P?I( p�ra nós dar a ;

.

Este, Senhores Acionistas;, orelatório que julgamos de nos-] teria, referentes ao exercido de 1942.. .

neire, (l, ,��uuite tel-egmra_a: supremacia aérea ne que necessí- .so dever submeter ao julgamento da próxima assembleia geral I Blumenau, 15 de fevereiro de 1943,

, _«;r��eu�, :s:l1�er�s_ agradeeímentea 't�l�0S. para a vitória final», ordínãria, a realízar-se no dia 31 çfe Març� próximo futuro. I R. KLEINE

�".+�+�t.:."'.-t••+.+.+•••® xE) + � +e .•- Blumenau, �Q" Qe Fevereiro de 1943. I E'URT PROBST
.

.n:anl.�s4r:.o .I'I�"I-I·
.

G. ARTUR KO�f1LER - D!n:tor-Presidente L COLIN

": .

'. K""!J I "y PAULO KOCA c'·' - Diretor Gerente

.. lt�iUtacÕes pa.raCaSáment6s iDemonstração do:ATIVOe PASSIVO, E
E:d �I·t • I ,E d: i:t a I em 31 de de��mbro de 1942 IFaço saber. que 'pretendem'· ca- A 1'1 V O Cargas, passageiros e Encomendas

sar-se: Geraldo Marques· Bran- 'I bOI" d
'

quinho e Luzia Maria Gonçalvés ] mo· I Iza o I Serviço diario entre

Ele, natural do Estado' de Goí- "Imoveis e Benfeitorias 50.000,001 Laguna ... Tubara""O ... Florianopo ...

az, nascido aos H) de Abril, de Estavel ii.
lU 'li'

1913,' militar, solteiro, domicí1i� .
. I'" It

.. "I BI Jado e residente' neeta
. cidade.

.

Máqufna,s e At:��s6rios 130.715,90

I
IS'" I aJal -

.

umenau.. ara ...

mho legitimo de Sebastibão MoveIS e UtemJllloB
== 3.�õO.gQ 13:4.2,65,90 gua' JoinVIGle .. Cur'l·t�ba

Branquinho e, de sua mulher lDisponivel ! ",U ,I

IZ�!.lra Ml:lrques Branquinho. !=-la I ,Caixa . ,6.325.50
Esta empresa dispõe de . confort.aveis autos oni-

natural deste Estado. na! clda B"ncüs ';'4 r.::60' 10 20.885,,6°11 bus, e póde oferecer aos sra. passageiros pleno eOil'"

aos 13 de Dezembro de 19i7, I
R

:o.a :,,--�. forto e segurança
dome.s}ica, solteira .domicili?da II: eauzavel aCurto � ��ngo Prazo I. AGENCIA E�vl TODOS OS LUGA.R.ES
� r��laente nesta Cidade fIlha Mercadorias '

.

,�, 326.n45,90 '

legltlma de Jose Rosa,. �onça!-I Títulos em Cobranlta 3.436,20 II
MENCIONADOS

ves e ge suamulher,Malla Lou·. Títulos a Receber.'
. 44.366,90 j BI

.

S·
.

t C th
R

Tenço Zeredo
'. . Devedores em C,'Correntes 21.520,30 305 3693(\! Umenau- ana· a a r I na

Apresentaram Q,$ âocilli1entl)S exi� O ", ,-..'
,_, .... == """"""

'" 1 -

li I .

,.

.

,gi,dos pel:ü artigo 180 do icodJg:o rartlçlpaçoes
Civil

.

sob nrs. 1, 2, e .4. Mutua Ca�ariIiense; .

1 000 no I
C h·'JS(al.guem tiVt;_l' conl�ecimento dCtContas de Comnensacão

....).o··,(-�11_10·.'0'0 . Om p. a n I',a e fi sen
eXIstIr algl;im llnpedunento legal, .

. ... ..,.
.' '",,'

t' ," g5.� ---

aeuse ü para os fins de 'direito. .

Aç,lJes em C(.ução
'.'

Et para éonstàr to'! chegar esteaql.·.. gzb 6;1.520;,8.2{' . Agricultura, Industria e Comercio
conhecimento de todos, lavro. o I. . P A·· s � I V Ü
presente para ser afixado no lo-! :

. ,

� v . . _"

!Convocacão da Assembléa Geral Ordinaria
gar. do oostUll1e e �ublicad8 pe� Não Exigi'vel. !.. , -

Ia llilprensa. .",..,'. Capital' 300,000,00 i Pelo presente, ficam convidados os Senhores Acio!1ista��
Blurnenau 23 de fevóreiro de 1943

' Fundo de Reserva' 8.271,90 I pum comparecerem à Assembléa Geral Ordinaria,.a realizar-se
.

'. Viton,\10 Braga:"
. Fundo de Depredação 18.400,00 j no dia 31 de março do corrente ano, às 9 (nove) horas no

Oficial do Reglstr.o Ci.vll; Fundo para aumento de (3pita! 10.000,00 33ô.51L90 ! escritório desta Sociedade, em Itoupava Central. BIumenau,

®.++.+: ++••••e Éxigh':el a Cu�to e Longo Prm
'. ,I com a seguinte

Tí�uios a Pagár' .

.

.
54..423,50

Dec Ia racão Creàores E�peciais 104.206.80 I
I .! Credores em C/Correntes 47.388,10 I

� Ordenados a Pagá;- " 7.905.50 I
q"e pÔO'" e Declaro que as IJatavra8

.

I
'

,.,', "
..

16
.. , .Inst. Àpos, e Pens.. nd:.,?; ['8.,<;;[:1 402,40

::t�:;���n:':;;;;p�:t�",,:'�:o:,:,' i pronunciadas' contra ...

3,
.

Sra. lrist. ft,pos. e Penso Oom·· '1 Pagar 322,60 ,fria,h E"",,,males • .,mhor';'l?a"e<;'m> IÜtto Bohmann s110 inveri. Gratificações 20.200,UO
�"mlniportoDcia.de-;em·8er'tr"tRdo. 'iÃ' 1

.

I' D'"..:I
-'

'00/ ".. �OOOi)OO 26�·848(l.O!
oom lodo" caidad" pata. 'lU.. não- ! ulCaS, SflhflO a mesma nIn."" I .

,IVluenCíOS: /.....; .

,).. . o. ."%. .,'1;! Acham' se à disposição dos Senhores Acion.istas, no escri·

"" ng�'7'n-em de maneira'a e�IL'Q!' 1 pessoa honradfl.·
.

,I Con,tas de COtnpe�Hia.çãt) !tório desta S.Jciedade, em Itoupava Centn:l, os documentos a

r·e��,'G��e,,�]JdD:.�e:.:r.p.•••�.nr�.t••;:�:. :.��!':':.":o·r""of�, l'" n" F' I 1
j nJ?pO�s:h) "In DI'reto-i"

. ')n 00000 ',: que se refere o Art. 99 do Decreto·!ei n. 2627 de 26 de se·

- , v �� -� ...p,"-

l' 'ÜHJ'e.·il'.ão 'Jceis 22 dei! L_ .• ,,� <la.. , I"" �u. • ·t"··b '1940
.. ' "ma ,i(.--tj)!", ;;.:il've. hrnu"hÚe ou 6t1.520.8U I,

ym TO oe - .
.

les[r;.Ü",. Im,,:;s�tri de um remedio i fevetêll'.o d.e 1943. IIrRpidceeificas.OX"ropcSãoJoãu I fi O Blum�rian, 31 de dezembro de 1942. !�.'+•••••·."'•.•:+:••�.'.".:.'.:.EiX0•••••�.'''�+.·••:H+····-·:.°0·.

:.:�.�nd��ã�:a;:':�:·1
I. ". ennqu€ eehsler i .

G: ARTUR' KOEHU:R -.: Diretor-Presidente I W1
_

úe<,'·;:;n,,;wl'm[,plim "." .

'....
. I .,' PAUL KOCH - Diretor-Gerente I! �

L I QUI D A A O t
"""çr;",veH."w"".nçaa.

0.+.+.+'+••�."••+:'·�:H,+<t>:.® i
.. ),NTONIOM. C. DA VEIGA - Guarda'Uvros I : I I"·

.

.

-+

.0 \!lI 1 +
..

,Xarope
.

+.i,' Pt:.RDEUQSE
'.

1.1,' De'rnons3til"'acd�iiO'dd� 1.'.:.�1·UCbROSde PIEgR4D2AS, I f CASA, PEITER torra retalhos de: !�:.tt, .

'�.:i.@ "IoiO '"' etn e iQ;z''''''m ro e I.". i)l;rl\- lJIff .: U?1 .

encerrado (lona) de:: I' i
a .:..'" ::" ; :

.' \

II" cammhão de carga 110 ira· : D E fi. ITO! : Sedas. VoHs e rnuitos outros. !'
:- jeto de Sillto Weissbach +: I Ordenados e Saláril"s 121.996,90 i +' .�

I' : ao posto da Ruá Minas: I Imt)Qstus 4'7 O I : Cortinados á CR$ 1,00 o metro •

"1:
Üf"raes. .

'

.

-,
.

:.' Seguros t::�24;�O 1 : ;

:: Quem �'. tiver·· achado ;;�! Gasios de' Instalações: S. A. 16581,80 !: Aprov�item a oportunidade durant€ 30 cliãs !

: ped�·ge enfreg�lr lIt:s�a ré, t) L A. P. L 2.513,20 I � .

'.
.

. '.,

0

-: daçao or:de Sera gratificado 11 J. A. P. C. � it6889i',07� " e�.+.+ _.®x 0.+<ll<$+<I>···++··++.++.+�+e
;",:.�:'.

.. I JUl�os e D>:sconiós = u
,,,?,

i (!j
. ... i.:·.· ®'l .Au�ilios. e Subsidias 760,60 1° ..:·-······+···:.··�.$+��··0X®+�:._:u,:.1'�:$ ....n+����:t.H.0

.

I �·;:·�'Í'..·• ..

·d+:·+:···+····01 g��%��:;��rai5 Tipo�raf. 2563,20
5.622,00 !! Exportadol�a do' lN�ldBI'rll(l Q 1 :

'9�'"Mp I'clnaesl ,Forç� e_Luz. ". 3.073,20 II�. u HIu" uo ,l 1:1. �
�ç� \.. I

Comlssoes TIPografta 95'0.70 6.587,10:: ,'... � .

. , . "'_';�""': '.: ',: ,"" ,
I Despesas 6e,rats !: Stock perman�nje de... :;

51l!e.fI:�M,ER" !III! Aos I Portes ' 2,fj98,GO !:, :;\.
'..

Em edit�l .de'�·,�!;Jn�oé�4�e �ucblicado. DO pre�et1te r Sei?!), recibó' ,'.
1.'121,80 I: Madeiras de construção em geral, ::

c'

numero, da Soe1f::dade Auol:\YWa aCH1.Ht, deIxamos por I Despe�as bancanas 854,70 I" Forros. Soalhos, Molduras. etc. :
"

1ih' lanso de pu'!::iliCar 'fL:ll-or:á::' dH r.eunião. � I
Impressos �lJJ27i50 �, • i'Ifi

.'

.. t-;. � .' . ,'_ • Pmp3ganda 1.285, i O \<li Q7'"
,Cha.ma;no� ))Ol� a .ate�ç-ãy., �os 1��el'essados, �vJsan- Telefone e telegta'rna$ . 892,40 : Telefone 13u

.

� .

,i'? 'j;( 'almlwCl, nfumãq 8e.r� ,as- 10 horas dr) dla, 2ü I Leja e 'escritório o' 2A92,80 .;.: .

.

.

• "': ,�
pX�J::-;.iIno futuro. 110 'lotal hi.ç1ic.ailo no a.:ludH Confissões loja 72,70

__}2.145.60 189.448,201 é. .

B L UM E III A U .. Santa CatariiU� �'
. 1 "fuúao de Reserva legáI 4.344,00 '.' i e.�+:..:.it.:,•• :,�+�••�.:,�.+ •.@x&"�_._.i,+_t,*,,"�._.�+�"�.�4:�•.!U.$

Fundo de Reserva especo 3.927,90
Wl!Ai!iOjí!!I!iíiii

Fundo de Depreciação .

Fundo para aumente de eapltal
Gratificações

.

Dividendos

8,271,90
.

18.400,00
10.000,00
20.200,00
30.000:00

."",,,,""-

.

86,S7190
:276.320,10

'"#t.,.�
. ;�'"

27:2,911,10

resa .Auto Viação CatarinenS8 ,S/A

Ordem do Dia

l' - Aprovação do Balanço e contas do exercido de 1942.
2' - Eleição do Conselho fiscal.
3 - Assuntos de interesse sacia!.

Blumenau, 22 (-çrinfe e dois) de Fevéreiro de 1943.

IDA JENSEN - Diretora-Presidente

• X5J -:I

":."'"

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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idW * •• 1......

E MENTAES

Empreza FOlina fi tuz OWilta Í1nth'li11'na {i A 11\�ini.stedo do Trabalfto, Industrla e Comercio
I II o lA útH I tm. (ti- �. H, DELEf3��í�uEEds_lifTAen61ff��&l��je�ga���Amfi�ci:rWfiENArr

Assembléia Geral Ordinária AVISO
o Gerente da Acenela do Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários, nesta Cidade, avisa' aos senhores
conlribuintes do I. A_ P. C. Que as contr ibuicõss Não Recolhi
das Mensalmente, ou seja, FDra' dos Prazos' Flxadus em Lei,
Ficam sujeitas ao acrsscimo não só dos Juros de Mora de 1 'f .•
ao mes, corno Tambern da MuHa de cem a dez mil cruzeiros. _

I • (Artigo 178 do Decreto-Lei n' 5.49::1).
Ordem 00 Dla

_
Avisa também, que Deverão ser procuradas na sede da

!
�, .., ,-j

• I
• I Ac:enda," á rua 15 de Novembro n' 98:3, as guias: próprias para

Aprovação do Re.afono, b<1hilÇO e Contas "a

DlrCtGn;{lo�'Rf'CO:;'i"lP-'lr ri"� "Obrinacões ;1;> {-'t·c,�.,.,,"- tais zuias so Po·
.

P
,

".... ho Fí I
;'-" t

...... I�L.! ..... Í1dJ �a::; . It..) _L ..... d ...... :x {ji';'_r, t.Qi:. ..... b
• V'

e do respectivo arecer ao Conselho rI3Ca, reieren e ,m derão <;:p'- recolhidas ;1:"1;;''':''11'''' (f':")", "" contribuicões devidas
,.

d 42
'-4 I ....... iI. �;,..,._l. ��lU",,,,, J_dJ-�j,;:!';í..,f._ �,l.,.. !.J'....."._ ,,-).-..J l

'"
� �'!i.t. ...i

? e�e:c!Clo e 19;
.. '.. ao I11StítUW dos Cornercíarios,

_,) - Eleição dos membras efetivo , e suplentes ao Conselho -

Blumr!12.11, 19 de Fevereiro de 1943
Fiscal; T ,,-f, Soares í ones

3) E,·' d b I C
. �

T'
.

.
vU",� �, ••. :> _J "

,

- Ieição os mem 'os C.él 0I11!5SaO ecmca, Gerente
.

4') - Assuntos diversos-
AVISO fMPORTANTE: - Consoante O estabelecido :10 artigo

®�<H.$"<$�+:��{'1-�_o$>���{>�_�-$w0x0H�jIi�4��'.}q.H.��1>�••·$·�0

J 38 do Estatutos Sociais, as pescas presentes ti Assembleia deve-] n l' 1 P �·if J.' . "p �
H

S Arão provar a sua qualidade de .1cií'ni�,ta, exibindo os n:p:'cHvus1111r-anrilr:ar f1A !·�!lrzDC! ��J�PU!11rnl�p� �;l]fHnBll f

títulos ou certificado de depósito dos mesmos em

estabdeCir<ten-1
lU :"ú" uu U�LlUU ;"�,"".O unuuuo u! vJU! 1 •. 9

to bancarlo. .

-

- Blumenau 18 de fevereiro de l(}E? Assembléia Gerai Ordinaria
OUlu-mRlVIE RENAUX I

Diretor Presidente, ! Pele presente aviso de convocação, expedido de coníormi-
----.----.

I dade com a Lei e Estatutos Sociaes. são convidados os Senho-

Aviso aos Acionistas res Accionistas desta sociedade para a reunião da Assembléia
Geral Ordinaria que terá lugar no dia 29 de Março p. vindouro,

Em obediencia ao disposto no artigo 99 do Decreto-Lei n'uma das salas do Teatro Carlos Gomes. sito á rua 15 de No-

Federal n, 2.627, de 26 de Setembro de .l9-lü. ::ITo \�i2,:Wic;dos vernbro 11. 1.181, nesta cidade de B1U1TIena'J, afim de tratar da

os senhores acionistas que se nch,l:-i-: à sua disposição, na séde
I
seguinte

social, à Alamêda Duque de Caxias, 'i- 1) desta cidade de Blu- Ordem do Dia
menau, os seguintes documentos: Ia) -" Relatório da Diretoria referente' ao exercício de i 942: 1) . apresentação, discussão ::; aprovação do balanço referente

b) - Cópia do Balanço c da Conta de Lucros e Perdas; I 20 ano sedai encerrado em 31 de Dezembro de 1942, pa-

c) - Parecer do Conselho fiscal. recer do Conselho fiscal e Relataria (ta" Diretoria;
Blumenau, IS c1c Fevereiro de 194?_ 12')

- eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus SUplentes
GUILHERME RENAUX para o exercício de 19.!3·i944;

Diretor-Presidente '13')
- 3SSU:1t0S geraes de ir;�[:;;'2"se da sociedade.

NOTA: - De conformidade e']111 n que preceitua a lei, oncon-

�-"""""""'��-�--�"""""'�"""""'''"''''''"''''''_�ID","C"",::!-'.�-====,r�s I � 'l-'
-

. " r," la I'O� esc l'

I
tram-se a (ISDOS:Ç,W (,O�, '::ll1r::;. hCCioms., s, ._:> r-

p A 11t !1� IEn � r� Iij}} �
I torios desta sociedade, os sczuiníes documentos:

a �,�
.

.� "-'''_� ,_ , ,-.

I a) Rei�t_oria da Dir::t?ri�_ sobre a mar�l:m. d?s �egocios
'I.'

S,ICEHS ,:0 ex�'rclClO t::,,�o e os prmC!palS tatos ad-
.",� � r:�.,1f<' � � 1 ;:. ��:�... � rninisirntiv,"}s:

I! b) Copia d0 SúLmço t copia - dà conta de Lucros

Tintas e verni��;::s
. c\: Perd:F;

c} Palecer do (jonselho Fb':3J.
•

4 Ch::.\mamos a akncão dos Senhores Accionistas afim de que

P�!Ya p:n,��T;:-!';;; �
.

" I' - ,

t.... f ., .. _•• � - es mesmos compareçam mUlliDOS ('e smn açoes ou aocumen os

i TJ + �
· ,: �., .: c0rnpmbatori06 de sua qU3!idJd<;; de aceinnisía.

L .����,�:��I I B!Uf����!RTh;���r������c��·
'_ ..

'�

São convocados os senhores acionistas desta Emnreza a

se reunirem em Assembléia Gerat Ordiriária, a realizar-se "0

no dia vinte e sete (21) de Março do corrente ano, iis quatorze
e meia (1-1,30) horas. na séde social. lá Alamêda Duque de

Caxias, no. 7
-

desta cidade de Bi;_;menau, afim de deliberarem
.sobre a seguinte:Brasileira

PORTES
Médico

--

Hamonia

"�

1 \l ada compromete tnnto a b6a aparêr:cia de um

Cê.va.Ih(:iro como o apre::K�ntar-se com a b�rba por

fazer� Bcrbear-se co:.� G��:e��:: é t�o fácil, rápido 'e
econôrtl!co, que r2al�TIentf? n�o há jn��ificativa para
os que se dcs,�;u!danl no ba�b�ar di8r�o_ 1-rabitl_:I"�-se"
pois, a fa::er a barb;3_ tedos os di8S. Isto terá. sem

dúvida. l2nlc': in[lt!�.!.l::fa dec�siva no seu SUCC330 - na

vida s�Jcial e DQS nc�óclos..A_d.._lt;ira urn aparelho G11-
Iette �Ir.ecl1 e e�Qja serr!.prc �âm:nas Gille�te AZ:.llle;Ji'fl".

)

1

ADVOGADO

Alameda Rio Branco ESCl'iptot'io

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



.,.,Organização lnternaclenalpara Primado Espirito.

a Ma nutencão 'da 'Paz o brllhante causídíco para- FoI com grande prazer espí-
_r .

.'. ,l', •
naense r». Elias Karam, publl-'] ritual, que temos Primado do Es-

". .'Vífinter Parker {Florida}, 20 (R.� mos uma limitação internacional cou recentemente seu novo li- pirito, colectaneas de seus dís-
- A .ud·ecessidade do estabel:::ci_ e controle de �mament'()fs se es- Vl'O, (\Prim?�o l�O Espírito», E' CUEl'SI?:' Ir I .,. 1'17('181\ Rmenta, .

e uma organização inter- tamos empenhaàos de ato em mais uma joia nerarra que vem lu'; varam, Gomo DraSh21rQ, üi'3 fi ...,

nacional para a manateneã« da construir o, edíítcío da paz futura. sem dU\ída alguma, enriquecer a 'é patriota.

Ipaz foi 'salientada em cÚscurw sohre.alícerces seguros. nossa bib1iü:theca. E' mais uma Como (Tente, é catolíco prari-
hoje; aquí, pelo sr. Francis Savre As nações vitoriosas, depois do vlctoria que se vem juntar as cante. mo, 13 -- o jornal Critica, i bater foram: comunicados a Roo';.;

'1IJIaniigo altú-comissálb' americ�r;� conflitQ atual, terão oportunída- muitas já conquistadas pelo au- Em Prlmado do Espirtío, Elias I de Buenos Aires, publicou uma I sevelr, antes que partisse ere pa..

';:�.�raaSFmp.i�d3 e atualmente as- des -,. nunca observ��.as anterior tor", .'

I
I{aram, enaltece a Igréja. e a Pil.,1 con-espondeuciu fixando as im- I ra o norte da Aftlea, e que essa:

stste
...
nte especta! do secre

.:

táríd

..

d.8 mente - para
.: esta.bílízar um oro Ja conherãamos Dr. Elias Kao trta: I Qressões com ql!e o no-. o norte- situação .íoi levada em coma nos

E�tado, sr, Cordel! Hull.
"1

ganísmo internacíonal que co'n- ram como orador eximia, -- um
, , , ,'l'

I
americano recebeu a entrevista planos elaborados em Casablan-

'. «O· unÍCo câmínho em face das trole as fabricas de armamento verdadeiro artista da palavra.

!
Deus e a faml'Ia.

di:'
.

Natal. Dess� reportagem ex- ca. �ntende-se qu�, Ro�seveH: aote

..�Uda.des de hoje p.ara tornar' a

I ,nos paises. inimigOS.
e exerça um Seu �O\Ú livro ve�o coníírmar- .A�radéCel1l�S, penl O!'éH�OS o traunos o seguinte trecho: ) egl essar da Afríca, ccmumcou

paz. assegurada

esta. u.
o estabele, controle eficaz

se

SObre elas, de

mO-Ilhe
o utn!\) de escrítor. exemplar enviauo A impressão geral dos circu- fi

esses planos em detalhes a Var ..
oment,o de uma organização in- do que a produção futura íle

_ );'"� los díplornárícos é que <) Brasil gas e hoje os círculos diploma ..

ternaclOnal para conservá-Ia; I todos os países se processe de .

.. .

. marcha com nasso firme para ricos latino-americanos não ali-Os Estados Unidos, nas con�! acordo C0111 'Um plano:'. ' A t-e I. e r p. a IY� I i s t � I se co.ocar o rr:eHk do resto- das mentarn nenhuma duvida de que

.....ír.�.d!�Ões atuais =- mesm

..

o. se U quí- 10 ..+.++•••
'

+++ 0 Roupas feitas. como de creonçC:t� da I a 15 anos BLUSAS
'

nações Ia.íno-amertcanas, nos cs- as tropas brasfleíras invadírãe,
t,
..
_,

..

_

.•.:.��ssel11 � nao poderíam viver

r-.·..
- .....-. TIPO AVIADOR de um ano paro; cima, cíntoa sutlena e te-· íorços para a \ i:.C!"id comum. juntamente com os exercítos alia...

.. , lsolados do t d I fRA""OS fofmadoreS e fazelnos plisse.
I

'.' .'
v res o o mnnco. Nã-o ' ti Acrescent3-s.e que é il.ldubitavel dos, o canti.nente.' europeu, .nahav '"

'

ANÍ"
-.

Todos os arti""os sãci iohrw."ados exelusívcmente emavera paz,. a menos que nós' c.M1COS'" que Os desejos do Brasil de eü!11.J gramle ofensIva flna!.» i, • oficinapropria.· •amencanos, trabalhemos por' ela TOMEM
. ATELIER PALH.U��'fAoe a conservemos. �DhD Crelsllai RuO: 15 de Novembro, 1'10 - delronie da Casa Husaclel

A ocasião nunca fDI tão oportu� "SJ1.VEIRA" " ., .

d i!p !�m �c�m;: .

11� ll,;Ianto�agora para, com a con -

..
, . ,

fC_USaO de:;ta guerra, estahe.iecer�! _=--
Grande Tónico AcentUfitl,M-Se OS RU!i1tIUr�fj$eSII· d-Ui,*Sft_�1I!II!Ie de Paz pro.posta pela I

Radies e "alvulas RCA
.

Finland�a
V I C TO A Os EE. UU. Serviriam de Intermediario§ Junto á

União Soviética

Tropas Brasileiras participarão do ataque
final à Europa

Á IMPRESSAO PREDOMINANTE NOS CIRCULOS DIw
PtOMATlCSS LATINO-AMERICANOS

•

-. Sociedade.Desportiva Bli anauenSB

Londres, 20 (U. P.) - Acredi", dàgens' UnJandesas para a par,
tam os observadores politicos que continua!)flo em pleno dest':l1vol
a Finlandia tentará, por interl11éw vimento a sua grande Olt'nsi\'a,
dia dos Estados Unidos, nego�iar o que indica ([ue -não cstJo (!Lsras
a paz 'em separado oom a Russiâ. tos ti dar maior atenção a essas

Assinalam esses observadores que supos1as negociações, Considera
cada vez são, mais visiveis os in- se, nesü capital, sobremodo signi i

.... dicios de que a Finlandia esteja ficativo o fato de o gOY'CrJ:o fin
ini'iressada em abandonur a guer... landes ter permitido que os jor
ra. Dizem, no entanto, as mes; nais de Hclsinqui abordem al'cr
mas fontes que os russos ainda tamente as possibUdatles de uma

não levaram 'Cl1l conta as \(SOl1- paz em separado com a Rus:,i':1,

ti

�
Sempre foi e continúa a ser

I Café UfO Sem Mistura
1����������5I��ElRI;n..agll"lI�

os melhores pelos preços ,mfõl!lOres

�ASA DO AIVjERI(�ANO' S/A..

Merci'!do de AUTOMOV!IS
a

CARNAVALESCO

� a

Ui��n; fã)�JUli UI
�

Hoje, dia CJ7, ás :20,:30 Coimbra será .l:epresentada por
horas, será enscenada no um elenco de amadores teatra'es
Ter.dro Carlos Gomes a lIulra"l- ela ,'isinha cidade ele Tijucas. ,O
Ihosa peça drammica, em �i acaso PO\'o de Blumenau ag.uarda an ..

ctosamente a hora aprazada afim:
OUINTA COLUNA
.� de assislit· ao magnifico' progra-

Essa peça teatral que é cI� au� I ma elaborado pelos noveis ibma*

I tori'l da Sra. Maria C. de �ales dores. . ,
.

, 0�$-+�';'��.+-$>+·.��+:++++"0x®·+·�+·......+:+:+:... _...��.�.::.+:...e

em Blumenau
�·�.la

cal

Oferecerá a seus pre�ados 80cios na eegunda-feira,,8 de março nos Saloes da SOD. DruU18/ico Musi
"Carlos Gomes", o tradicional

com inicio às 21 horas. Abrilhantarão o Baile os Jazesdo 32' R C. e Garcia,
s

Chegou a Roma· o Monsenhor
SpeUmann, Arcebispo' de N.York

Nobre e elevado gesto da Cia.
de Seguros PROTETORA

Illmo, Snr.

i�.gent{' Geral ,em Sá!1ta Catarinâ
da ,PROTETORA) Cia. de S€gu.

�.ros CO�ltra A.cidentes de Trabalho,.M\'B 1 U IH ,� TI a ti, .

",.

"."

1 0. lp.itura, discussão e votação do relataria da diretoria'
do balanço geral da conta lucros e perdas e dI) pare
eer do conselho fiscal.
Eleição da Diretoria e do;:; membros efetivos e SUplén.�
tfS do conselho fiscal para o exercido de 1943. .

Outros assLlnros de interesse da sociedade.
Blumenau, 25 de Janeiro de 1943.
Oscar Schrappe SObro
Diretor Presidente

30'

2°,

ada ,,(lDI
cura. 'qualquer ferida.
E �ada em mais de .0000

" ru.m,ca falhou. Já CllfOU
fer1da� antigas de 10 anos e mais.

"

- ,'-

,��.
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( Ali
R O O NEY "abafando" agora com.

CG;3:i;� ?:�C�\/�ER<) e outros �m (
enca:::!c::,:;,:,:'� 0 tLovimenícrdora: histor�a dos primeiros horoís que encherem as ondas Hcr.te

C:'�':::!'.cr,;;J de Aleglia e Ri:mo, purzr felicidade de milhões de crecztUl,as.

Só n � rlf. % ,:� ,7' ['F� "'l� f:' -;; �O 7�';;�I;�ido do' Super:Seri:e plRD1!fGn1S. n� aF�tlT1 .no
I;!_-';' ':>'�'"""'-'''.>,"�,''''{_-'b.. V_..!Ü>�"'� UAii!i � c ....0. em 15 episodios

' �.i.U.�st��u� g,;�tJ' ��:.6.....�y.J:'i..c:-ÀV

Um rO!C1anc,.: r.::o'!"::r:.19�t.atÜ§si.mo C[l..t& nos conte us lufas e os períços que passaram os pr!!!ui!iras
colonos no sertão da Amarica. ,

SECRETARIA DE AN Y HARDY
Uma historio: omcvel e di...,érUda como todos ali? que retraiam o ambiente do família: do Iuiz H<ll'dy.

:f, "seu" Andy Hal'õ'Y (es!e r-,1ick3Y Rooney não se emendo) al'ral'lÍouuma: secretaria e ficou zQn�o!

Um mm alegre da Metro!

'..-
EntrE.das: Cr$ 2,50 {&f Balcão Cr$ 1,50 Entradas: Cr$ 2,50 � Balcão Cr$1,50 A' N�b�E��t,'Wf.NAS

·0+-4'<).·��,}�<»<}���?--f�+�{'.{'0x 0++.++��.++.�.+��++++.Gx 0+�.q.t>++�+��:.""4>+.��'O-�.ex 0+4'>+�<}�f:'4>,*,�+.�+�+'H••+0x ®+t>·H++++'H,.++..... t.+")@x ® ...+ ..:.�.·.t>+�....�...+••e

E mai3 um FOX JORNAL - com as ultimas novidqdez da gue�l'a.

r
II

nl c o Social
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V··
.

rcjontes
G. GHILARD!
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