
Rio, ��� _-- O COJ'Oile1 Henrique' simples tuque em poucos segUfll"
Gomes, chefe da la. C, R., Ialan- dos desprendem-se 200 fichas d�
Ic(o a imprensa, sobre o sistema reservistas que sabem dirigir. As>.
ali adotado para a com ocaçào sim, toda nossa reserva está elas
de reservistas, declarou: siíicada de acordo com a espe-

.' , -

�

.

,Heüebendo pedido das autori- clalídade e a qualquer momentc,
�. ::': 'A Junta baseou sua dertsão no d

.

I
�

d
'

, dades superiores, esta C. R., 2'nt- com gran ,e rapte ez, pe €mos mo
�faio de nunca ter sldo regularner- �

bil I 1 ..l
_ ças <19 s-eu aparelhamento técni- íüzar qua quer c asse ne- reser..

tá'i:l0 o ar:1:rn 22�, do' dt�n'etO'·,ki " .

t . t� " •

l' '"

- "-
-

�,. l' 'L' 1
�

�. • '\')S (ii': e .nn\os�espeQa Is,as quan.
nO: 2.967, lt-e 21 de Janeíro de

"� cu, p.ü{;d c n,.pltl'hiiC:l'lli:: a �

�Í'l. -.)� to�' Úvernlos necessidadee.
'

19 lha (los reservistas, isto é, de
� 41.

acordo com as condições exigi-
Ao se proceder a convocação

das para as futuras funções e
O nome do reservista é o gl1!J
menos interessa aos' funcíotiártesfaz, então, <1 notificação. da C. R., e é do que se vai! ter

Poucas são as pessoas que co- conhecimento por ultimo.
nhecem o críterío e a ',maneira (0- Conhecida a iclãde e a especta
mo se procede a convocação de lidade, ou mesmo grau de cultu..
reservistas, Esse importante tra- ra dos elementos necessaríos, o:
balho se processa quasí que na funcionário zradua a imparciaf
su: tota!id�.d.e :ne:a��;amell��'l maquina e ,e;tão, .deixa caír o nu
Dessa manstra, nao exrsrem pri- mero exato de fichas atendendo

•
v Ilegíados e não se pode pensar I a to-dos os requisitados. Dai, en..

em «pistolões» no serviço de COl1- l tão, se procede a necessária 11'0..

VOc.aÇ20, O trabalho de seleção tificação.
é feito exclusívamente pelas ma- Assim já se tem uma explica
quinas «Holleríth» que possuímos. ção sobre o motivo- pelo qual
Assim, se determinada unidade certos jovens já estão na tropa!
necessita de 200 motoristas, gra� e outros da mesma idade ainda
duamos a maquina e com um não.» �J.

rentos combates
rvloSCQu, 1° (D. P.) .� Os exer·

rito-s da Russia e da Alemanha
estão- empenhados hoje em uma

.
.....ü�. sangrenta batalha decísfva para

\'ft�o o dorninio da .bacla do Donetz,
. luta em que ambas as pal·tés·� lan-
çam poderosas fonnàções de r:�-

ços pdra aquela zona, .a-íím-de
conter a of�nÚ\\t russa, e :que
entre o centro da Ucranía 'e o

o distinto e abalísado cli�
nico patricio, Dr. Renato Ca

mara, apóz 'ter cursado bri

lhantemente a Faculdade de

Medicina do Ri{) de Janeiro,
fói ,premiado mui justamente
pelo Governo Brasileiro com

uma viajem á Europa.

Uma vez no velho mundo,
percorreu, viu e obserx 011

tudo ú que havia de mais im

portante.

Foi assistente de varies b 0.3

pítaes europeus. Trouxe mes

mo as melhores referendas d�
sua competencía, o que para
nós' brasileiros, é monvo ele

justo orgulho.

.
De volta de sua viajem,

úS amigos I) foram esperar
na estação. Chú\'imn pergun�
las. Todos queriam saber CO�

mo ia li veH1il Europa.
Em dado moniento, o Dr,

Camara.. já hem camoladQ'
com tantas perguntas, diôse:

Industrias (iropp 58 Ali!
VENDEM ..SE os' :$eguintes bens:

1.wrreniJ, sI�!l nesta cidade' de S!mnenau, ii ruaMinas-Garais,
C!l� a iu'ea" aln'��fl!atia �e lfl431 metros quadrados,: eum todos os
echf!cias e bamfeitllnas' nele imcravados.

. 1 terrena. �iio nesta çidade de Bh,nuenilu. arrabalde da n(lU�
pava Seca•.ca� area a:proxnnalia de 15.989 metros quadraüos, Ctllntodos os e!!ú"lcllis a b�mfettGrias nêle existentes.

, I�ÍQrmaçôes, no tllit:rltlirio da sociedade anônima Im:lusirias
Gropp S: A',," em Hçuyava Seca. (li! DO 63crUfu'io c!mtri!! em MDStrui
to, muru�ip!1l de Rsa do SUl.

Os bombardeios. das cida-
de&· Siàlianas

l(U P.\ - Um corres- deserta, Acrescentou () jornalis�Zurkh,

correl' a

c-Üh! a França, é uma cou

za admiravel! Paiz muito
adian.tado. � imaginem que
\'i crianças de trez a quatro
:mos falarem, perfeitamente o

franoez. , . Nemo

Ediqões
As Qua"�1$

��������I�:.������������

: ?

ITA�AII

ANO XIX

tuna localídade, que se encontrai

em poder dos aliados e que se

acha a 40 quilometros de Tunis,
O inimigo conseguiu a princípfo
réalizar alguns avanços, mas.
imediatamente foi repelido e so..

freu perdas consíderaveís. Se..

gundo despachos daquela frente
os aliados permitiram que as 'uni...
dades alemãs de choque, tanques
e infantaria entrassem numa aben
tura feita ao sul do Rio. de ,Mo:..

gegor, e em seguida foram o8st,,&
surpreendidas por um violento
contra-ataque. Como sucedeu no

setor Central, poderosas forma..

ções aéreas aliadas contrtbulram
eficazmente para o triunfo, pois
semearam a destruição entre as

CllNICA MEDICA E CIRURGI,CA
do

RENATODR .. CAMARA
Docente livre da Fac. Medicina do Paran�

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS � VIAS
Otlclas� cl.lrtas

URINARIAS

I
I
�rldl�i����Jei"�lEtAHE5�E!�@m;;e4""il."IM"RlBI"FIB�êlmralrJIIII"

de suas aves, em ovos e gorétIll'a,

Con"""ul+orl' ..... R.15deNovembro.118S (em�enteao
• Q I. V' • Teatro Carlos C.omes}

DiARiAMENTE: Das 8.30 ás 11,311 e das 15 às 17 hàras.

Res'denc,'o' Rua: Amadeu L�z, 23: .F.O_NE 1228
• I· • Atende o: dOl!UC1lip

o rendimento

depende da alimentação que lhes fôl' proporcioll?-da;.

Prefira, �,-il'tanto, f a r e I i n h o e T r i g tf�i I h 4)

j O I N V', L E�
Sociedade

btimos produtos do M O I N H O
·GomesCarlos

A Diretoria da Sociedade Carlos Gom(�8 tem a

honra de convidar os Snrs. Associados e Exmas. Fa
rumas pf!,ra o Baile Carnavalesco que fal'á realizar em
seus salões, Domingo, dia 7, com inicio as 20,30 horas.
..n S!! L I litljM"_Rie; AM&"�

Dr. TA B O-R DA
DiJdomado l1a 20 anos fi com IlI'AUca llOS prinCipaiS hospitais do Pais.
HFrMORRÓIDAS" VARiZES (VÊIAS DILATADAS) E ÚLCERAS DAS

PERNAS, SUA CUBA SEM OPERAÇÃO li SEM DOR.
'

A.

Cura da Gonorréa em POUCOS tUas
Tratamentó especialisadoJ por métodos modernos e eficientes, da;;
doensas de, s�nho.ras, �rinllças! ('01'3.:;.:10, pullÚ?es, estô�lHlgo, fíga
do, nn.s, beXIga, mtestmos (dIsenterIa", ameblana, cohtes, prisão

,,�..
t,er.á,� �J,U. II

de ventr�. e�c;J, diabetes; ohesídade. reumatismo!', sífilis. malária.
� f.lpilação (ml'll da terra), erisipela, eczema, etc.

'

Diaterwa - Ozol1ofermia-Elec!ro, Coagulação

I ,1'l'OUPitVA-sicA"
�

B 1.U M E N- A U
�''', � -....-....-...........�_.

cujas vantagens são indiscuti veis.
�'. _ '_ .' , _ _ '.' , "

,

0 ......�••�••,�._._�....._._•.:.ofi••eX®+•••••�._......_•.�.._••�••.��e,
Centenario do primeiro selo br8sdelro

: Rio 10 -- Sob o titulo ,Histo- primeiro centenario do ':<Olno de.

ria d� um filho" a ·\A Noite" -pu- Boi" cuja vida é -. acrescentou
bika uma interessante nota a prÓ' -� incontestavelmente cheia, d,,!!!
po-sHo do centenario do primeiro notas vitorescas bem. interessanot

selo de correio do Brasil, deno� tf'S.

tIlinado «Olho de Boi', introdu- -'-'''--N- O T -.( I
2ido TIü tempo de �,edl'ü Seg�mdo, I Esse prestigioso orgão da im'"
rei?saHanclo a sua lnlportancIa r:o prensa catarinense viu passar ai

�

mundo. filatélico,_ a POll�O de ,dOIS 24 do mes proximd,passado, mil,isi
ingleses escre\'e�.ell1 dOls \oIu�

um ano de fundação.
mes so-br.e e1:e. Amda el,? lomo do Entra assim o- grànde orgãO!
assw1to o ]om,al 0un�, o sm.. barriga�verde, em seu _yigesimD1
Hugo Fraccaroh, se�retano dO. terceiro ano de vida.
Clube Filatélico do Brasil. o qual Aos nossos colegas,
disse que essa entidade realizará tardiamente, os nossos· votoS' de
em agosto uma exposição l1acio� I feli�idades pelo traúscUrSQ d;�·
{laI de selos, comeJllQrativª ao l tão victorÍQsa da��.

'�. I J .. ' j��

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



egisfl'(),;"Civil
,.Habilitações. Casanreutes

',' '�,'E'd'it a' ( ..• :1·' E d ! t a I·
raco saber 'que"'pretendel11 ca- Faço. saber _que preten?ent ca-

sar-se: Herrnann Walz e Irma sar-se: Rudolfo Krieger e Esther
· Liesenberg. Ele, naiural(destel Al�antara. �Je, natural deste,�s'
Esiado, nascidó aos 9 de De- tadn, nascido aos 31 de Ma: ço

'. zembro 'de ')91:4. eomercíario, de 1917, comerciaria, soítelro,

I
Senheu."'es r"-cionÍsf:as

solteiro. domiciliado e residen- d omiciliado e residente nesta
....

.

. te em Houpnva, deste Distrito
I cidade, íílho legitimo de Rudol- Em cumprimento. a. d.IS�O_l·i vos legms e es�a:ulanos, c?mpr�"

filho, legitimo de Daniel Waiz 1 Io Kríeger e. de
..

sua mulher r nos apresentar o l'�latonü re! t� rente ao e::'3J.�t'��lJ. {L� !942:, �
.

a
.

e de sUa U1tifbe'r Ida Walz. I Margarida Krieger. Ela, natural I Pelo Balanço lê Demonstraç, o de Lucros e i- 1'1 ias que LOl], ':" '-

·

Eh!� nátimtt deste �stado, fj�S'
t
dest� �staQo>, "2scida aos. 17/ p.ublic�mos, f>o�ere��. a'.'":Ib.-,, quão

_ ��oi��is�Uíil se apresenta a

dila aos .31 de maio de 1912, de ]Uflnp. de. 19�4, domestica, sltuaç,;{). econonnco-n.ranceu'a uesta SOLl,·dudt�.

· domestica, solteira domicili�da solteira, domiciliada e residente A parcéta Parficipnçi)e:, i 0:1:, tante do Balenço f('fcre:;-j'c. n 1

e residente em Houpava,. deste nesta. cidade, filha de Pedro quota da Companhia i"lutadutuü,,:w.mitada. 25 ações da Empreza
Distritt>-. filha legitima de AI� Manoel Alcaníara e de Veroni- Força c Luz Santa Catariq;;. �() .açõcs do Banco Naríonal elo Co-

berto, Liesenberg e de sua mU·I' ca Pereira dos Santos. mercio e quotas da Mutua fO:lla rínense de S�gurDs.
h.er" Maria Liesenberh, i Apresentaram os dccumentos exí- Cumpre ainda informdr-\ ;L. que a proxuna Asseml.léa (ii'rai

�m�s�ntaram: ?S doc�mentos �xi. r�.d?S pelo ar't!gq 180 do :Codigo OnUnaria a real�zar-se no (lia ;�l do pío:dll1? 111:::;� ;tc' l'v:,m::!. l�]:1
.glâ,9s pelo artigo. IS\) do COOlgO Civil sob .nrs. 1, 2, 3 e 4. que clegar os novos lH21Ubl0:-. ,,1) GDi}selho Fiscal, ll,:::' auiaruo [,;,.

· Civil, sob nO. i, 2 <e 4. Si alguem ti

I
Si alguem tiver cenherímento de rante e exercício corrente.

.

'.

:per, c?n,�eci::uénto de existir al- existir algum it11pe.�iment? .1e�al, I Este, Senhores Acio.lJiS! (:,: o re1at'::r.io que lulg�m{l:; d? i;o·:�a

gum Impedimento legal, acuse-o acuse o para os fins de díreito. dever submeter a aprccracao ;;a, proxuna Assemblóa Gerai Ordi-
· para fi�,!3 de direito. i E, para cons- i E, para constar e chegar este ao, ,

nada.
'._ .

tar e chegar este ao conhecimento] conhecimento de todos, lavro o
Itoupava Central. 2,� ,k Fevereiro de 18rJ.

de- todos, lavro o presente iPal'aI i presente para ser afixado no 10-

�ér afixado no JUíl'ar de cflstUlí'e i,. gar dó costume e publíeado pe-
IDA JENSEH

·
"., '. IJ iretora PJ'''i, i dentee publicado pela 'imprensa. 11a imprensa: .

.,.

Blumenau 2ô'de fevereiro de 1943! Blurnenau 2D deíevereiro de 1943 GUILHEI'U!j B JENSEN

... Victorino Braga
.

VitoJino Bra�a .

Diretor C '"L n te

'. Oficial do Registro CidL Oficial do Reglstro'Clvll � FRITZ EGL!
.'

. .... . *** - --*** -

;·,-E:,·d I 1:'0 ·1 E 'd, i t a li
'.

Faço' saber que' pretendem ca- Façb saber que pretendem: ca-

sar-se: FeHx Ki:sien e Irma But· sar-s€:: João Arthur Hennings f.

tendorf Ele, nafi.ual deste Esta lielena Kfenen. Ele, f1atural do
dó, nascido aos 15 de Novem· Estado do Río Grande do Sul
bro de 191 í,; comerciaria, sol- nascido aos 15 de Outubro de
feiro. dCII11icH'iado: e

.

residente 1920, operario, solteir:o, domici
�m'- S"a'lto do '�N6rte deste 'Ois- "liado e residente em Ribeirão
ttHp, filho legitimo de Arnoldo Branco, deste Disirito, filho la
Kirsten e. de sua mulher Irma gifimo de Carlos Guilherme
Kirsíen. Ela natural deste Esia Hennings e de sua mulher
do)

.

nflscido .aos·' 27 de Setem Amaiia Becker Hel111íngs. Ela,
tiro de 1920, domestica, saHej- Ela, natural deste Estado nasci
ra,.. ... dQnlidliada e residente! em da aos 17 de Agosto 1921, do
Rlbeirã.o Branco, deste Distrito mestica, sOlieíra, domiciliada e
fHoa legiiitr.a .. de Oe.rmanQ But-

_ residente em Encano Alto Iodai.
tendo,Ce de . sua mulher· Ida aI, filha legitima de Gustavo Kie'
Bt1Hêndbrf.

.

nen e de sua mulher Catarina
Apresentaram os documentos' Kienen.

exigiqos"peJo artigo 180 do Co� App.esent;l!ram ,\}S doc;umel1to�'.?xi.
digo _ Oivil, sob no; 1, 2, e 4. gidOs prelO artigo 100 do Coàigo
SLalg'liem tiver conhe.cimento de Civil, sob 11' 1 2, 3 e 4 Si alguem ti.
eXisji! ilgum impediin'ento, legal, N€f canheeílll,ento de existir �al
acuse-.o. para fiilS de direito. E, gum impedimento. legal, acuse..Jo

p,ara· ,cbhstar ,�
.

chegar este ao para fins dê direito. E, patâ oon5-

conheciménto de todos. latTo o tar e chegar este'bo"fQonhecimanto
. pJ�sente para 's€r afixado no lu"

,
de tod'Os. lavro 0- presente :para

?i'tr de, costq_me e pubiicadÇl pela 1 ser �fixado no. logar de. COSt�liB
. 1IllPl'eO$a. I pubhcado. peja imprensa. .'
BIl1meilªu, 26 de fevereiro de 1943

I
Blumenau 9 de fevereiro de 1943

. Victorino �raga Victorino Braga
.

: Oficial do Registro Civil.
.

: Oficial do Registro Civil.
.

.·N�g�cio" •
,

. .,....<' .

de
Vf�DE..;§f.:' um filmo de ferro thlPlg, IHlf0nh:. para

.

!.., ""-4. . Padaria. ,CanfeUtll."ia.· Fatricil. 'de' BüUt�
ena!':. etc.• em perfeito estado ds ft4HCcianamentc, marCã "Oberlc1:',
fabricação allflmã. .

I
'.

Possue chapas com as Ilhnan.sões de lm.as de largul'l! x

3m.50 de i CUmPrimento e síio reHra!tils Q calo[;arlas tiO furna P01'
'.

maio de trilhos.'
. . .

, Usa cllmo co�bustivei, il lenha, consmmndl) 3/4 m3;-- em 2�
-: hora.!l, esquentando Q forno nor mterrnedio, de tubos.

.

.1';::Mais i�forma(ões COm o proprietario, sr"
"
: FRANCiSCO TRESKGl', em F�Of!ii.ulOpolis

Il!íl:. . :.

�fIlIIIJllI;;g;;ç;p;eg;;;44 MP""*,
o

• � � '.0",:.. ,

J'
.

..

"

Saciedade Desportiva BlumsnauBn&B ..

./.

Oferecera a seus prezados sacias na segunda-feira.,
dia 8 de marco nos Salões da Soe. Dramatico Musi
cal i'Óar1os G�mes", o. tradicional

CARNAVALESCO

sodas deste:;, So
expedido

em sua companhia

peS:'!J2 s em

Jmarço,
com o Sm...

l:ihunC!ié!U, ;}1 etc) Dezembro de 19-+2

I, mA JEI'ISEN - mPBHlra-Preshlente - mm.mmME ,mNgEN - mr��vr·Gt;ffmi�
rmTZ EGM - mr3i(lr��i1nmf2 - ANIO?i.Iíl NL c' DA V!H1A - {;CIl{1il!Oi'

I

I
�

I
(50.94010 ·1

I
t!;'O(;:;pJ!líili:.'®:,i!tj;§i""1itt:;,'!,.

....�.�.,�'.,.,...".''''''����_ .. -'" ",�..___-=!5't'oi!,... k" .��'\l:����...,!,��"..��"iL���@&
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"

'-:-. "
.

I
!

89.000,0(\ I
"1-, JIA�10NI[i�

! '

Relatório daDiretoria

ATIVO

Imobilizado
917.616,20
2.300,00

�=

Imm'eis e Bell1fei�or i·3.3
Linha Telefônica 91'3.916,20

Estaval
Maquinismos

. Motores e Instalaçõe5
Moveis e Utencil.ios

272.859,20
35.146,70
9:2.372,;30

. 21.190,00
. :.: :255.110,20 676.678,40

Sen10ventes
Veiculos

Disponivsl
Caixa

Realizaval a Curto e Lungu ,Prazo
82.890,00
759.405.70

Criações
MúrcadGrias
Consignações de Conta PrG

pria
Titulos n Receber
Contas Correntes

13S.190,OO
!354.007,20
138.940,10

.

459.ô60,1O
���.��

,':

Titulas em Cauçd>J ."�

PartinipaQõos'
Ações de Cia:

Contà!S de Compensação'
Ações cm Cauçr.o
Titulos EriC:ossadfK';

40.000,00
"?Bô.788 ,ou 276.738,00

��"��.Jr"'�L.-e; SE.,e:a::±,..."..,..l:,.\i!D$LUJi""",,",,,i'!3Gi""'"

4.186.315.8U
���

-;.,
.

"

Exigivsl, a Giuta e Longo Prazo
Contas Correntes

.

655.796,90
Titulos a pagar 61)4.021,30
Contas Correntes Gar.lritida� 406.93.1,60
Credores Hipotecarios 240,000,00
Insíituto dos Industriados 1.756,40
Instituto dos Comerciarios 676,00
Insütuto. de Transportes e 160,00

Cargas'
.

ServiçQ Naclonal de' Apren.
dos Ind.

152,00.

Dividendos a pagar 67.20(),OO
-=._,!:�:'!t= ....,��

NãO Exigível
Fund o de Reserva Legal
Fundo cle Reserva Especial
Fundo de D'�preciaçijes .'
Fundo para Devedores Du�

40.046,70
225.227,00
;)70.556,90
40;000,00

.

vidosos
Fundo de Augmelllo

pital
Fundo de Previsêo
Capital

: .;
50.000,00

1.120.000,00
m!Zt""���_

de Ca.. 86.000,00 ;

Contas de Gompülls3Qã.O
Dcpo:>i:o da Direto!h
Enüo-sws para DestOl1.:os

! :'t

" 41

JE
e Comércio

Demonstraeão de Lucros
_"

�. e c

referente ao exercrcio

'D É BIT O

e Perdas,
de 1942

195.604,10
294.768,40
1.898,00

2m'.5B6,30
74.756,70
;::8.822,80
58.850,80
111.745,40

""""'��i
'9.7.001,9{)
150.000,00

Despezas Gerais
Ordenados
Propaganda
Impostos
S,_'gu.ros
COll':er(os
Juros (' [,;('3(011(03
Cornlssões

Fundo de TIc".';Pl'\'a Legal
Fundo de Ecserva E��}p;jal
Fundo dê D�!]�'�(j,:�çt es
FlH1(�O para Augmanro dê

Capital
Fundo de PE:\'LEo
Dlvidendo 11 Pagar

:X).OflO,OO
2U.OOo,OO
67.200,00 3[:'1.248,GO

�e----=-�..,.., ..... � .. ""..,.>=",,� �i..m===..,.,_�.. �"..__��

1.314.231,10
�tit%?&.'!.;ii.�'kiB

CRÉDITO
Criação
Mercadmias

Consignaçào
prla

Filial
Bendlls E\'entHais
Di:;i.J''!ildos ele C!a,;

56.515,60
1.13').911 ,40

de Couta PIO� ,

4�.185,30
49.021,80
11.'197,00

=.!!2q��()O 1.314.�3UO
�!M§:'''!Efif,,�

do Conselho Fiscal
Os alwb:o assinados, mem bi os efe:h os (1) C011Sdllo Fiscal

da Süch�d<H!e /\noniuHt Cumpru hia - Jen:::en Agricuhuru, InduS'
iria e Comercio, tendo exa;,.i!1m;o mím1rim:amento I) Balanço, De

mbnstl'E1ç�;(! de Lúcws � Perdas, Im!entmios e Contas que foram'

api'('�;t�l1iadils, bein como a EsC!i turaç?io. além dos es[larecinl�'n�
tos !1r8Sti:l.,.:o" são ue Udl"PCer que sejam aprovados os refed
ridos documeq;os, referentes ao exerei(io de 194:?, bem Ci.)i110 03

atos praticadü:) p:,b D!J'e�ofÍa, p ois qn� constataram a maior red

gul-aritJi:idi: e (1b50Iu��t DídeJH {�nl tudo que Jhes foi dado eXUlllin(lr�

ltollp:1Va C��ntral. pli i1wÍro ele lVlarço de 1948
WiLLY WACHHOLZ
l'.IARTINHO, M. C. DA VEIGA'
FERNANDO HOEBBEL

Hamonia"

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Cb ..luna"

CASA DO. AMERJCAl\JO S/A
L\1e'(�do de' IUJ·TOMOVEIS

Companhia Industrial BComercial Salinger
A"VISO•

Acham ge a disposição dos Snrs. Acionistas BO eserl
��torl0 desta Sociedade Anontrna, ii Rua São Paulo Nr', 286,

"

�uestn cidade de Blumenau, 08 documentes a que se retere
(I artigo fir. 99, letras a, b c e du Decreto Lei nr. 2627 de
26 de Setembro de i 940.

.

IBlumenau, 25 de Fevereiro de 1943.
P. OH. FEDDERSEN - Diretor Prestdento

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.- ttIDAQ'f O� llLl1MENAfl

antaorça e Luz at�arina . S. A.
.'..... R'.·· -. ·J:t'.. ·.·.•.. : ':,.. ·: .Ó :-.A.·.·. T o R ·1 o .

BONiJS..J!B G�.-: Interpretando o sentimento de unã

jdente
às cento e quare�ta e 00itOo (148) vid�s seguradas. foi 3!l'"

. Li 14 mme e são patríottsmo, mumeras vezes manifestado pela As- montado para Cr $ 1.Q1:;5.000} , com minoração do prernro
, Da. �DiretQria da' EMPREZA FORÇA E LUZ SANTA. sernbléia, resolvemos aumentar para Cr $ 150.000,00 a quota da respectivo.
A I Subscrição Compulsória para as Obrigações de Guerra, c.onver-I ... - . . .C TRAR NA. 5. A., referente ao exercício financeiro de tendo, assim, em Subscrição Pública Voluntária a quantia de fm�l!zattdo, queremos deixar

..
aqin consígnado o nosso

1942. liYser apresentado à Assembléia Geral Ordinária, em Cr $ 45.000,00.
• ".

I
reconhecido louvor a todos os auxiliares, os quais, de um modo

21 �d'e 'N1�rço de 1943.
. geral, esforçara!í1�5e em desempenhar, a nosso contendo, as

.: ,./.).�D."Ore5 A(ionistas. .:
PREVIDÊNCIA S�I-!!. !,FUNÇ!9!iALlS�1º-: - Ao encerrar-se o funções que lhes são atríbuldas.

m
.. ano social financeiro de 19±2, apresentava se o quadro do nos- "'Ollt"'LU ;.... ,,- 1

.,

tas c j f·

., .ciW cumprimento à lei e ao estabelecido no artigo 2.0. letra $0 pessoal com um efetivo de cento e � itenta e dois (182) Iun ':..J.�_�! - eao estas. sen rores 2Cton!S 3:;, a_ ,.n orma-
, "i:., dQs: EsJMütos Sociais, vimos, com o máximo praser, suhrne- cioná.ri�s, empre�ados e opêr�rios, send(� IlHe dois desses fu�. ções que ente�demo,s deve� prestar-vos. r�iahv�mle9nl�. a�o3��ra-...... ��t ádiyosso exame e prcnuneiamento: o Relatório dos negócios cionários, se encontram, atualmente, prestando serviço militar. t�nCtas de maior ,,:ud� hav�das no ano sacia! de

ts �er outro;sociais,: referente ao exercfcío de 1942. acompanhado dos se- Todos esses íuncionârios, qualquer que seja a sua cafego.,flcamos a�'vosso inteiro d!spor ll:ra traze:--vos q�aI qd sARe.;� guio'lês: dbêumentos:""
.

ria,. acham-se devidamente inscritos 0l.1, melhor, matriculados ria, pO��eTiOies �e que necessitardes - Que na� ��msoStn ",e te's' oera-,'.' a} '_ Balanço Geral; Caixa de Aposentsdorfa e PUlsões de Serviços Públicos do ES'lllatono, que ora 9ubmetemos_ a vossa apreciaçao ... que t '"
·

b) ".___ Demollstrac;ão da confa "Lucros e Perdas"; tado de Santa Catarina, com séde nesta cidade, à qual a nossa mos mereça a vossa aprovaçao-
, '. c) .rr: Parecer .do Conselho fiscal, Empresa, por imperativo do Decreto n. 20.'l65, de 10. de Outu Blumenau 12 de Fevereiro de 1943.· -:
..

Isto posto, passamos. ao relato das principais ocon ências bro de 1931, se acha vinculada. '

.havídas no decorrer do ane findo, as quais apreciadas à luz ,dos
'documentos .acima. enumerados e dos anexeis que os il1tégram,
'. faêiHt�tl) aos senhores acionistas, de modo claro e preciso, o

cOhhecé�mento perfeito do estado da Sociedade. .'

: ...
"

PROnUCÃO. R�CEtTA IL.CPtfSUMIDORES: - A produção total
çI!= energia elétrica pela Usina do "Salto", no ano de que ora

np� ocupamos. elevou-se a 26.208576 quílovatshora, tenda-sê
.' verificado, assim, SOBre o ano de 1941. um aumento de 7o/IJ •

.

Relativamente à receita - Renda Industrial - que foi de
Cr $ 3.566.102,16 e €lua corresponde à distribuição dessa energia,
.houve contra o ano anterior um aumento de 9,1 «t«.

.:

-.

fazendo�se 3; .classiíicação dessa receita; para logo se ve

rifk,a que 42,7 o !!ia mesma provem do consumo de luz e
,57,go/il do consume de força. co .. tra 42,1 e 57,9% de luz e

TórÇá, respectivamente, no ano de llMl.
.

· . Qual1tá �CiS consumidores, o número destes atingiu no ano
em relata, a '10.49&; sendo 8.883 de luz e 1.(}15 de força, tendo
:paviâo um aumento sobre o exercício anterior ele 427 consu-
midores..

' . ..

""." -
.

.

DEPARTAMENTO COMERCUU."E - O movimento desse. Depar
l�men��, ano por ano, aumenta de volume. O estoque de mate
rial' acha-se representado no Balanço por uma cííraazzâs elevada.
.o lífue é. perfeitamente compreensível,·· dado' o custo excessivo
desse. material, pois é sabido que (.)5 seus preços se têm elevado
de m�f1eira assombrosa. atingindo à cifras verdadeiramente fan·
,tãsHcas, el11 face da situação tOda excepcional que o mundo
atravessa.

.
.

,

......••. .
PARTlCIPACgª' - Seguindo a orientação: Íla tempos traça·

. dá;.n? 's�n,tí<:lO de mobilizar todos os recurs()s disponiveis para
· aplicados ém melhoramentos e ampliações das ·nossas il'lstala,

'. ções, lwuve }ilor bàm esta Diretoria, ouvido F)reviamente b Con�
selha. Fiscal, negociar as vinte e uma (21) ações da S, A. Fábri·
�a ,de Pap.elão Timbó, obtendo nessa transação um agio de
cetdG e quarenta por cenle (140 "Ia).

.'

'.
" ,.Qesfartéí ficou extinta a conta, "Participêlções"�

......

'

.... �;,-ttro�sim, d�sem'penhando·nOs do encargo que, em COIl"
jUhJ,0 'Ç()m o Conselh\J Fiscal, nos· fÔra atribuido pela Assem
bItiia G�r3;1' Ordinária de 25 de Março de 1939, para regulariza·
çâej ;e� 1:f�finitiro. "da situação ,lo EleCtra Aço Altona S. A. para
.c@lTÍ esta., Sociedade, conseguimos liquidar todos os títulos e Fazenda Nadanal c/DepóÉltos

.... 'haver���de responsabilidade daquela firma, na base de cinquenta V", Compensação
"

por cenfo. (500/0) do valor nominal.
.

.

..

"A conclusão dessa' transarão reflete, faç-oravelmen!e, n.o ex�' Depósitos' de Garantia,
" Títulos Caucionados

.

.cepcional resultado da conta "Lucros e Perdas", visio que tais
·/l1alJeres. em' exercícios anteriores� haviam já sofrído '. considerá

·

,veis dtftredáções. .

'.

·

.... �;INV.ES.TIME� - N0 exercíçio de 1942, dispeflclemos a
: :;apiec.l�vel dira de �etecentos mil cruzeiros (Cr $ 700.00000), em
':':núrriéros redondos,' em investimentos diversos. .

'. .

.': / Entre outras, incôntestavelmente necessárias para corres"

P?TId�r ao constante e sempre crescente desenvolvimento das
·

d,lve'f$�s tonas a que servimos. cumpre notar as "obras de pre
fação .. co.ntra enchentes", levadas a efeito na Usina do "Saito'\
obra�'. �ue. avultam na sua significação pelo que de segurançíll e

e�kiênda encerram; a construção de Hduas casas pará moradia
de óperátios'\ no Salto, em terrenos da Empresa; as "ampliações I
melhoramentos e reforços das Linhas de Transmissão e Redes de I

"
_

Pistribuição'"
.

e,' finalmente, a terminaçao das obras . da nova ACdmml8t!asan"6fidna Mecânica", .

..
.

ons�l'vtlç�O
Poete-se, pois; auferir dos serviços avontados o carinho e Sec(,)08s p�8s�a.1

..

o máxímo cuidado .com Elue esta Diretoria tem enfrentado, den- SDespesas ueGdlls 1 .'
". � ..o d' '8' 'b'l'd' dE' 'f" d I eguros em :rera.
· l: as 1'0 SI I I .a�es .

a. �presa, sem sacrl leiO e flua ,quer Contribuição á Caixa de Aposentadoriaa�s s.efores da ativIdade dSiM, fodos ·05 problema� que. dIzem Contribuição á Legião BrasilBira de Asgisfêuciare'Spel.to ao melhor aparelha?Ientq dos seus serVH;OS, afIm de
L b 'fi .antes 01e08 e Conçefv81"ão Maquinárioq�e e�tes. possam,� como ai� a9u1, de'modo concreto, correspon- !:>'u�;� � e P;oJ:etos'

l_... y

der perfeitamente as suas fmalrdades.· rr..St Oi· S 1. .... mpos o e e os
· .LUCRes E PmID.!§: ...:.. Alem da dqtação para o ((Fundo de Inutilizações

; Reserva destínado a assegurar a Integridade do Capital", refor- Depreciações
,vamos com regular dotação o "Fundo de Depreciação" e o

, "Fundo para aumento do Capital".
.

..
, Fundo de ReseJ'v8í des-ttlllado R asSegurar a

, Destacamos, ainda, do lucro líquido apurado a parcela de [' Integridade do Ca.pItal·· . ., •.

: "c::r $ F8.B07,60 para a fOImação de um "fundo de emergência", I Fundo de Depreciação
..

:: ·sob. g título de "Lucros em �uspef!so':, destinado a c�tnpensar Fundo pfi.t'"a Aurnentodo CapUal. especi,a1n:en-.r ..preJUl;t:os que, por qualquer cIrcunstancia, possam' adVir, tanto te destinado a Melhoramentus e Amphaçoes
:\t��p;'s�for do Departamento Comercial como em o.utros, ., dada. a Funde. de Reserva para Riscos de Responsa.
':'islt�aç�o anormal que atravessamos.

. bilidatie Civil
, :\,> > ,·.:A .verbà "Fundo de Assistência aos Empregados", à conta Lucros em Suspenso.

;,. P1t\-q�:p{COtno já anteriormente dissemos, correm h:�das as des- Bonificações e G;ratmcações .

.

, :

pesaS': Cõi.tr donativos às instituições pias e culturaIs.. conforme Fondo de Assistencia aos Emrm3gauüs
e?t��It�;iOli Estatutos. da Sociedade, no ano de 1942 foi exe- Dividendo a Di8!ribuiÍ.� de i 942
:dl\1�';�Jrr,J,Jti'$Jl�406 40�·.

.

. '.

. .

.' .� Co�n�r�P�1t:l1QS para â Cruz Vermelha Brasileira filia1' de fIo
nanopolts. ,com .Gr�$ 5.000,00; para o Aéro:Clube de Blumenau
com Cr $ 2�(}.p{M}Oi,: lira.:;a Revista Aérea Brasileira com Cr $ .'

.

5.000,(10; para Ar nna .da l\lalária com Cr $ 3.000,00; para a

Cruz Vermelha,! s"
. at dê Blttmenau com Cr $ 2.000,00; para

a compr.a d� um :âvlã)) para a<.FÁB é'orrt Cr $ 10.000,00: para a

LegiãO BraSIleira de AssisfênCia' .cOm Cr $; 2.000,00.
·

. ". Como se vê? tod��;:�§.•S:-<intribuiç{)es fe�t�s destinam se J
.

Os abaixo assinados, membros.do Consélho Fiscar da
"Jmalldade? aaamente patl;l?b:��"e� em

. !Ulx\ho de Guerra 110 "Empreza Força e L!1z .Santa Catarma S. A.", atendendo ao

(y.:;nospo Pats.
. � ,

;;;�:, .• � _ à disposto no 3l'tigO 127, n. 111, do Decreto.Lei Federal '9.

';�"'i;;,'.<. >Para
..
aten,der, pOIS, a{Js;,,;.�t}�aJ�(l.s, que �everao correr,

. 2.627, de 26 de Setembro de 1940, vêm de.clarar que pr?ce-.;(.,ep da. ,efe:rlda verba, no e:x�rClCto::,.?e 19.t�vIg�ntet destaca
deram a minucioso exame do balarH/üJ COtltas e respeetlvo&

;.:�{I..!.,.m.,.�:.;

.•..:,�.::;,F.....·.Í...
�
•.

�
.•�..• tl.!.�...te..�e. p��p$o���o�'O.�iS.t;.. íb.'.U.jção.· ',' ·lle.·.·. u.:m. d.iVidendO

à

I docume.
nto�, rélat!vP$ ·.ao.exo.�rcÍCjO d.e 1.�42.• !endo encon

. -:·ra�ã..d;!l1�:;:�i �or cento (10 °/1))," má>timó' pétftlitido .em lei trado tudo Da maIS per.�entll ordem e exatHÍao. PbelC: qGue"

\C6���Q�:.',�trnasi.
.

'

..
"

..•. ':: •. ' : '. são de p,arecer que seJam aprovado!1, pela Assem léla e-

Para o"Seguro de Vida em Grupo", obrigatoriamente ins- I
tituido e. em vigor desde Setembro do 1940, conseguimos nova

Iclassificação. advindo dessa medida maiores vantagens para o
nosso COrpo funcional, visto corao o total do seguro corresnon-

, "

- .

GUILHERME RENAUX

ADOLFO SCHNíALZ

GUST.-\VO STAMM

Düetor- Presidente

Diretor Vice-Presidente
- Diretor.Gerênte.

Balanço 6er�1 encerrado era lt de Dezembro de 1.942
ATIVO PASSIVO

I - Imobilizado

710.169,60
28.728.20
51.094,00
17.595,70
59.571,40
&6.413.8014,356.171,50

1 I � Nâo Exigivel
Capital 12.000.000,(..0
Fundo de Res�rva, destinado a. as-

segurar a Integrídado do Capitsl,
tnstítuldo pelo Decreto Lei 2,627 375.01)0,00

Fundo de Depreciação lOOO.OUO,OO
Fundo de R.eserva nara Riscos de
Responsabilidade 'Civil 200.0GO,OO

Fundo' para Aumento d� Ca.pital, es·
pecíalmente destinado a Melho-
ramentos � Ampliações 2.�OD.o.oO,(lO

fundo de Assistência aos Empregll.CloB· óO.ooo,OO
Lucros em Suspenso 178.807,6016.203.807,60

--=- d

II - Exigivel
Contas Correntes" Credores
Quota de Previdencia
Imposto de Consumo
QGota de UtíIizaçào e FIsoalização
federal .

'DeDositantes . Consumidores

II BoÍüficações e Gratificações
Dividendo não reclamado
Dividendo de 1942 - 100;'0
UI - Resultadó Pendente

Imóveis e Ohras Hídraulícas
Maquinismo e Acessórios
Linhas e Rêdes
Transformadores
Medidores e Limitadores
Oficinas Elétro·Mecânicas
Edifício da Administração, Resi�
dêuctas, Secções e Sub.Es!a.çõ(3s
'I'ransrormadoraa

Terrenos Sub Estações etc..
Maquinismo de Oficinas '.
Aparelhos, Instrumentos e Ferramentas
Móveis e Utensílios
Veículos e Semoventes

Il .. Disponivel
Cáixa
Cantas Correntes - Bancos

.

IH .. Realizavel
'.

Material em Estóque :� 1,254 001,50
Contas COfrentes-Devedores Div(\rsos .160.281,60
Coutas Correntes Be.ncoB L'!>h'go Prazo 268.340,50
Títulos em Carteira

..
'. 7.221,80

Banco do BrJ.sil ciDep?sHanJes 24.635,80

IV"' De Resultado Pendente

3.798.422,70
2,848.624;70
4.831).30-1,30

. 1 ,2H(J.233,70
431.237,00
192,776,50

91.680,50
1.603.758.40 j,f595A38,90

119.488.20
2.611,50
8.149,60

2.014,481,20

19Ü.512,00
24.635.80
303.587.00
12.300.00

1.200.000,00
.a:kttS:!$:Sp a2tiL_ms

1.&62.284,10

Litigio Fiscal
.

26.000,00 IV ... De Compensação
Titulos Depositadus

500 o I Caução
da Diretoria

8 .,0
90.000,00 98.500,00 I-=....=

67$ ÍS.i90.50l.70!
;'J!ii4llil!i#'i _ ;M.

26.000,00

8.500,00
90.000,00 98.500,00

DR. GUILHERME RENAUX
Diretor PreSidente

ADOLFO SCHMIU.Z
Diretot' Vice Presidente

.

GUSTAVO S'l'AMM
DIretor Gerânte

Cf $ 1§.H10,59�
MAX PUETTER tILHO :�
Gàete da C01'l.takHlrlllde '�

Balanço Geral encerrado em 31 .de Dezembro de t942

Demonstração da Conta 6dfLocros e Perdas"
D E�BIT O C R E' D I T O

152.680,20 Renda Industrial
246.481,10 Material e Infltalsções
605 656,60 ,Juros e Desc oatos
319.335,80 I Diversas Receitas
53.522,00

51.211. ,80 I809,70
40,991,00
LfJ38,70 I375.548,00

12630,70
103.029.90

-i]l12.94.0.00

3.587,917,00
776.45'0,80
111.490,20
463.542,00

150,000,0(\ I350.00000

664.065,40 I
80.000,00

1 '78.807.60
303.587,00
50,000,00

1_200,000.00
Cr '$ 4,�I;W.400,OO

.....,.

.,...

DR. GUILHERME RF.NAUJ'::
Diretor Pre8�dente

ADOLFO SCHMALZ
Diretar Vice Presidente

GUSTAVO STAMM
Diretor Garânte

MAX PUETTBR FILHO
GheIe ria CnnlabUidade

.

Parecer (lo Conselho' Fiscal 1'al Ordinária a realizar·se em 27 de Março próximo. vin.
douro, o Relatório, Balanço, Contas e todos os demaIs atos
da Diretoria: relativos ao' exercícIo findo em 31 de nezem·
bro de 1942.

Bltlm&nitu. IS'de Fevereiro de 1941
VICTOR KLElNE
CELSO tBOR SAI..I.ES
AftTtm FOUOUET
C. Bl'l'TER
DR' OSWALDO NEVBS BSPINDUL.l

...:., .J.(�

,

_,,"o:

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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"1.Jm]ornalista epondoparal ! B,' IUm
.. .

UI'! �
.

I. Com a corrup.çâo
dos cOSt\!!1W3, '1.

-

.:

� �ssas Iniciaes �ue ac�ui es��o.

".
.

a �··II � S'�-of$1'a· �. vae-se tambem corrompendo a no caro. J. H. D, nau teríam SIto
.t .:\tl�. l 11. I prova testemunhal. Quan!o.> accu- •. gravada� ]lo.5ter!orm",nte ao �;'j-

'ftril'fA nv. MK,. ....nn
. .

v., .' V1 n f I sados ínnocentes, desgrp.,çados pe- me? «Encontra-se nesta caouaí des-

f
líares imediatos, os srs. Inspe-

=1 II u... &'An",�!'.'r.J " ....!>p. iii!. v, l;i). Ii. I I' h
.

l' J " .. -�

I t de ame-ontem, a 81',
'

An!t;J!o Hlr Gapení Quadros e Instruto-
, ./ .: ,. � .. '�,. ..' .:

.

.

() (m el!O, pe o) !}{)( ell1), e quan� 1')]!] sen iOr '-' proles arara, S· Pl€;n�, I:-1USS Viveu oito anos

I que
os .outros. EIS fi grande van- tos criminosos absolvidos pelas com indi!!nacf::iJ, a tes�emunha;; Plerrl. ]1,'1. D, Super intendcrue do res Stanísiau Roda?lú, �ui íquei-

/�-entJ;ü �o Rdch. N:S�2S oíto Ul1?3,. tage�1 d� Pierre Huss, Deu�no,s testemunhas compradas, pelas (es"
...

Departamento Sul, da maís imror I ra e Nicolau Contí, alem de 11"",
�;'unAüs eUl aconn '1l'1"'1'O I d 'o 1 'o U1U J ' ;'':'' . i

.., ....-.,.,., h r '0-
1
• ..} S;:oc,··, �o� {!'..l �!'- seleto c·..rrpo ageneíal do qual se.�

. '1;"-
..

'

n 'h ':L • :_, t S e 111- um epOllnen:o ( mp e, ,
" ,1- temunhas falsas, .

".
_ . .c.Slas letras estavam

.

aqvl
!u,lI"J ""lUl)! ,:.-:a. Ck., �e-.l<l " _. \ 1 �� t: v \.v j ,

··c·!·c1.r..p·e' de ·0,1-. "'"rl"'>l W·.O '" 1'''111 dííerente l'
r., lo

n ..•,_·, ,,\ <.:dL ,1 Tl.fl?DJ'-'." devem destacar O" srs C<>[ Pe..• ",Ü �.. t ,'" v'.• _CH" L.V·!:;, U� VTv- JC _ ti ',be .",.
.

. A proposíto, leia o leitor o se� . quam o (I senhur aj'1"111-0U � .•.,_ Oél }, D".�!t, ' ..... ...,.... _'''lLI< ,--,"-'lo .1:;\ cc. c"'u
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-metra .vez em 190;) e a segunda \,e dois encontros sensacionais cedido em Londres. t,.;stemunba. me da Díretoria dessa Compa- feira, J. Nobrega, Altino Olíveira,
em 1941, quando a Alemanha de- com Hitler. No segundo (12if�s, em 'Foi uma das minhas primeiras
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� Estavam! nhla, assinar II escritura da CO!1i- Vecchione e tantos outros, cujos
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dR estava no apogeu de suá foi'- A causa era má. üm tal João -':_::'\/i! dehJs

. eh tra:.1i·j;Jna[ família CR- nosw Estado para tão signifi�a:.
lHas uurante ess" ianro neriodo' q ,
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� r ça, arroga.nte com as. suas vila'" lienrHjUe _1\'1l10, que mms pro- .
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_..

._, '" � -
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da mais absoluta sensaç2lo: Saiu I
dista vai fo:o.zraíando tud-o o ql;e l:egregado, Depoü; do promo'o:" I. p_ passado, o')tencto u.ma ProdU-., D.a nossa parte felicitamos a
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.

.. -;lI
'. �f� .

.

.

,
se uma pessoa sobre a idoneida- !�;":,��,,,,����"""".���,,�__ _n

.:,,�<i>+$�".4;�••���++�'}++�@_ i e.��.+"'��•••�••�<t>�+.*4>0 de de outra, principalJJ1ent{� �ob

[e'e. ,e i 0 ® a impressão de um crime de sal1� �
i

fi'D k:+ fUi d' " "t2 iC.
. ! I .• D

.o'
gue.,. � I· li I e e: alOCa" e ioanos : II: �.J;rocurain"'§e �.•.' E f ?', '\lI·

-;'!>. .!)
.••• -t". .,. a dca,lll,errompeuoprod"·'

.."l

'11
.

t
.

:t'l!B· " :1 n;�OlI': t, �jWí'"� i AGENCIA RENNER
• procura VriUJI.a ..) I.· .rJJ]S .:na.l'Clll(�lrOS para.: I

. ec. 1 0. ferro para examinar e

I' My'i!.a.&. .

� B�I� I'
'. �� -9 I

-+
, �, . ..... l'el""11 t" '- "'.' 1 . fj V fã tiJj �ilii!I.lil.:;; SQJl iíuH!i<la em rief!!!. - eRiçados, Feltros, Cª�i!.eetes

A. <l> "! COIOC3.C'..ao lmed18;"L.a ::-.' b' 1 d

aLes. ,€mUn,la. . '. /4 :i.....
' '.

4
. .'

I v
- ..,. fi'OIl!Ci.'lis etc.

<$- no eSCfhono ! l �
......

.

•

� I '-' Tem a certeza de que esta
.

� II "!f;t..': -tt/#:
-�-- ---

-:: : I:: lL.asa de MO:7e�.s Rüs�. :.' faca, apanhada junto. da \'Íc!ima, pr.
,.... ''C.. �! ��áquinas e Utensílios p. Escritório,: nll F'>l"tmorr-§f"l ., I í marck Lida. ':':11 pertence ao meu constituinte? ..

'

, C����� �, "

...
y �v. II 'Çi ..".. •.v. 1l- :!' . .rÃ f' t b 1 co

.

.� K� �'\1'f b iil 'I r,.r,.'.! '" f'" t:' '"

.• _

ô I :;: . �'. -- ...:er eza a so.uta, dlJr11JDU '
•.1'iiql!l:!!�S üe L'is!:reVST, ",ih;:u.�r, LI;,ultar, nume!'i!f �ic.,

'..
_ � .

4;> 1\+ Rua A.madeu LUlj, 11:G\ a testemunha.·1 i EIl!a!!cas, COFRES. ARmmmS ir FICHARIOS. Ca.l'imb� @.
.. Infn;,ma"fi!lQ nocrl-<. R'lflnr:i'in • .. .... � , ,

s·' I "'a' I � l\J1ot'-"" " ... (to n J.} l" !.l'

..
: ..�,!

. uh.. �J.Jll ViJui.!. 1 !Jlli.t;a.u : l'!" t:ilm:n.enan !, A.l�p,r�:{lmel <1 arma da luz e I
"".

1.3 11Klu'es ua _,�... ",j "rrat:ud ",asa ",eCn,. uram.!iRulP
.:...... V' ..... ....

COn"11 U� I �
rer" Plilí::il.S etc,

.AlIIIf""0 .... . 010 0
. l, 'C.I.

0:
-------------

0���:�-i>�$.... 'u_+.++••H'.0 f@••••+••�•••�••�••+�+® 0.+-$-+••+.�+""."�.....+ ..eKE.H••�+·
.

. . ,�: Oficina rw1ecânica eCalvanotécnica

$ \1e..de�"e r! P A L A C R I l! Gompann1ia
_.

·Tolp.fnn�lna' ·��;;a·;·]'r;:·n·;:·"111 ���::u::..:;::,:::r::e�!q��:.;:���.�:;
:; � _u�� l.'i :! o verdad�ir:o ;Ub,3!ít�t�_do:

.

&. 1.. o U�U..J.llJ '

..
lil.!.! � . .!l[J<� uu i�ji lli1ÍfiuiuillS, como Serras "Tictl-Tico" etc. - FornecimsBflH1B

:; 4[>'1:;
ouro. �or 00,5 aeht,ç:::; ,. ��§I�u'e,.. �� �l!l II L... [S � �,.. I ,J I iE'tr8!rOS e pincilS em meU!] fundido e niqu�lafi(j•• NUll1E-

:+ Por preço de ocasião um:· � natll!aIS ! .l?'K�v lE�'IMI' �� �""""I&«!U���iO mi LACÕES. LATOmZJ\GÓES ate. - 'feias de AnHne. - Compra
,4? Ford modElo A, fabrteaeão..

.. �. '" , .. l#! 6 V6:!l1dil de r�láquinas Ur.�ÜilS.
: 4 .,: Incrustações, pivot epontes �

�".�
� Compii\nh.El. Tale�smcil Crz!arm\';!isl) se com�r;:� em il�iÃi.!í'Eitr i'V'::;, "L :_. _.

__. .
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