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Hoje os ingleses continuam adotando a política

de equilíbrio de poderes, apenas com uma pequena
diferença, Em vez de pôr a França contra a Alema
nha, a Inglaterra está procurando dirimir as divegen
das entre estas ultimas e lançar ambas contra a

Rússia.
Procura a Inglaterra consolidar um forte bloco

ocidental de nações - Bélgica, França, Holanda Ale

manha, Este é o fato verdadeiro encoberto pela polí-
tica de salvar certas fábricas alemã; e explica tam

bém a rnunutenção de tropas alemãs em suas forma

ções originais como regimentos.
A Inglaterra sempre manteve, sem falar nas

suas tropas coloniais, um dos menores exércitos do

mundo. Assim, as tropas alemãs estão servindo agora
virtualmente como reforços no V,go de equilibrio de

poderes contra a Rússia. - Drew Pearson.
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lamanha
•
, o caso não teve divulgação', mas o Marechal

Zhukov, Comandante soviético na Alemanha, enviou
uma enfurecida carta ao" Marechal-de-Campo Mont
gomery, Comandante da zona militar inglesa na Ale
manha. Afirma Zhukov que várias centenas da- milha.
res de soldados alemães são mantidos na zona' britâ
nica, organizados em companhias e regimentos. e

prontos para lutar de novo noutra guerra.
Zhukov informou a Montgomery ql:e, segundo

os .dados que colhera, parte
.

das tropas nazistas era

tremada regularmente por seus próprios oficiais. Ale7
gou também que foi permitido a IOO.OOO alemães
reter pequenas armas; que têm sempre á mão, pra
tos para serem usados, pesados apetrechos de guer
ra; inclusive tanques e artilharia.

Adiantou ainda Zhukov ao Marechal Montgo
mery que considerava tudo isso hostil á Rússia e

que constituía uma violação ao acôrdo de Potsdam.

,

A"rel"posta de Montgomery a Zhukov foi igual
mente enfurecida. Admitiu que milhares de alemães
estão ainda armados, mas alegou que ° número era

..

menor que o citado. De um, modo geral, contudo, o
tom da carta 'do Marechal britanico era êste: "Bem, e
daí?...

Atrás dessa troca de cartas existe uma situação'
perigosa que começou com o armistício e que a par
tir de então vem piorando, E' a politica inglêsa de

equilíbrio de poder. lançando a Alemanha contra a

Rússia, A' mesma coisa sucedeu depois da Primeira
Guerra Mundial, quando os ingleses puseram a Ale
manha contra a França, Foi invertido dinheiro ingles
na indústria alemã, em bancos e até em fábrioas ale
mãs de munições. Quando os franceses propuseram
que fôsse detida a invasão das terras do Reno por
Hitler, a 7 de março de 1936, foram os ingleses que
os desanimaram.

Diroito comparecerá I
como testemunha pe ..

raate a Justiça aliada
TOQUIO 13 (S.E.) - o Im

perador Hiroito, segundo fontes
bem informadas deverá compa
recer perante a justiça de guer
ra aliada, na qualidade de tes

temunha, por ocasião dos julga
mentos dos principais criminosos
de guerra nipônicos.
Esses julgamentos estão mar.

cados para melados de abril.

IEmprestimiO [�fHlS f$ta"
'dos Unh�@$ a iu��u�ia

Em virtude do acordo assi
nado domingo ultimo em Estam
b ul, os Estados Unidos conce

derão á Turquia um crédito de
10.000,000 de dólares, reembol

sáveis em Ia prestações e des

t.nados á compra de materiais
industriais e equipamentos mili

tares norte-americanos.
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ii espionagem soviética no CanadálIERROR P��ONII
Detidos 0,5 fun�s. canallllenses jl�ne8taerrPoo:aedl'oa8m. vê ..los pela prImeIra vez e onde foram LONDRES, (S. 1. P.) - A

�
� declaração do ministro Bevin,

OTAVA. 13 (S.E.) _ O Oapítão Gordon Dunnan, Perante a Corte dos Magistrados, a ·Sra. Emme na Camara dos Comuns, no dia

do Serviço de Informações do Canadá, e o Sr. Edward Weikim não escondtIG seu nervosismo, a Srta. Katheen 23 de janeiro, r,ry·, sobre o ter-

W lf M
.

Mary Willsbel" manteve-se calma. o Sr. Edward Ma- ror na Polooia, bem como, a

i red 1 azerall. engenheiro-téenico do Canse lho Na- classificação dada à Polônia, co-
cional de Pesquisas, compareceram hoje perante o zerall permaneceu impassível. enquanto o Capitão mo um país policial provocaram
Conselho de Magistrados, mas não se confessaram cul- Gordon Lunnan sorriu satisfeito: ao ver sua esposa e11- grandes excitações nos círculos

pados de qualquer aeusacão. tre 08 presentes. da O.N,U., e nas esferas pcliti-
';l ***1 cas britanicas. Naturalmente, es-Os dois acusados J'à, citados e a Sra. Emma Wei-

I W IIktl
"

I tes que fizeram do "appease-
kim, perita em codigo, do Departamento de Relações sra. el ln COD essa sua ment" sua bíblia, criticaram o

Exteriores, e a Srta Katleeu 'Willsbcr, funcionária do ministro Bevin pela sua since-

gabinete de Alto Comissário britânico, encontram ago- at'oaçã.o'.na. rêde de espion3.gem ridade, Igualmente, ficou irrita

ra detidas na prisão do condado, onde permaneceram
da com isto, a imprensa comu-

OTAVA. 13, (S. E) - A Sra. Emma VVeikin e a nista. Nos círculos da ON.U.,
até o dia 11 de março. quando seus advogados de de- B

.

f'
____--'-__ Srta. Katheen Mary vVillsber compareceram perante a a ati.tude do Ministro eviu, 01

"Bre' I
'

I
- Côrte dos Magístrados pOUCOI'! minutos depois da pu·

considerada �?mo eventual am::-
ve OU res palses erao a b�icação do cO.illunicado oficial, denunciando suas ati-I���o��:a sOe�:t��l�;�� i ��::���

bomba alom.·ca" vidades de espionagem. '
. da Grecia. A delegação de Var-

.

'.

A Sra. Emma Weikin confessou-se culpada da acu- sóvia, tambem ficou sentida, e,

_

OHICAG O, 13 (S. E.) - pois famosos ci�ntistas norte-
i sação de conspirar e entregar informações confidenciais no dia seguinte, 2'}, ofer.e�eu

amer.lCanos, declarar�m que .em bre:e outros paises es�arão em
i e secretas a agentes da RÚ�8ia uma recep�ão de carater politico,

condições de produzir a bomba atomica e que "a Rússia prova-: S. K hl \,f'7 TV' '11 ber d d
na Embaixada Polonesa em

velrnente não está muito interessada em obter os segredos da I A 1 t�. at �en mar) ,,1 8 61, acusa a Ot; Londres, para remediar a situa-

bomba atomica do� Estados Daido�". . I mesmos crl�es, pediu o prazo de uma semana para çao. l\la�, o .resultado não foi

O sr. Harold] C. Grey, que ja ganhou o Premio Nobel de responder as acusações que lhe foram formuladas. nada satisfatório p�ra a delega:
Quimica. professor da Universidade de Chicago. e o dr. Harlow **. ção, A reação da Imprensa foi

Shaphley..diretor do Observatorío de Harvad, foram os cientis-

May ac'usado de VI·Alar segredos
bem f�àca. Sómen�e aparecer�l;;.tas que afirmaram tal caso. ti relatório no "Daíly Worke",

O primeiro declarou que dentro de 10 anos outras nações .. Ia ..
e "The Times", sendo que, nes-

poderão prod uzir � bomba atomica e que "não existe defesa con- OfiCiaiS te ultimo, {oi _dada s�:nent� uma

tra a bomba atómica nem nunca haverá". curta anotação do correspon-

DENUNCIA LONDRES, 13 (8. E.) - O Dr. A. NU!J.lJ May, uma dente polonês". Como se vê, a

OTTAWA, I3 (S. E.) - O góverno revelou que ,'funcioná- autoridade em energia atomica, preso h"je a tarde, imprensa britanica, estando a

rios publicos e pessoas em posiçÕes de confiança. deram infor-
por motivo das investigações no Canadá, para apurar par da verdadeira situação na

mações a agentes de uma potencia estrangeira".
- Polonia, não �e deixará maIs en�

Não há detalhes sobre as posições ocupadas' por esses fun- a responsabilidade da entrega de certab informações gana r tão facilmente.

danarias, mas pessoas bem, informadas dizem .secretas e contidenciais, relacionadas com a 8p,ergia
que um deles fica prox,imo ao cargo de suplente de ministro. atomica e agentes russos, deverà compárecer perante l!1staiaçõ®s

a Corte Criminal hritanica, sob a acusB,ção de haver lirligos tiéhicos

lelegrama de S. Santidade o violado_�ei dos segredos oficiais. Insialadora de

Papa, ao Presidente Doirá Modificações Moscou censura
Fone 1477

lJIemem

RIO, 13, (S. E.) - O Presidente Eurico Gaspar na Lista Negra os Estados UnidosS�tI" _.�
Dutra recebeu de Sua Santidade o Papa Pio XII. o A proposíto da exigência nor-

.

adO DilO sera
seguinte telegrama: .

'WASHINGTON (SIH) - O te-americana á Bulgária, 00

"'d' d"M 't h d' d I Depa.rtamento. de. Estado norte- sentido de que esse pais forme �.'."r..:ln'§�l\! � �,. Ul O nos pen �rar1:l.m 08 agra eClmentos e ica- �lJ�§JW .. lt- m �
d amencan? anan?lOU ter acre�- um gorverno sobre bases mais

'

damente apresenta os a V. Exa. por havermos eleva- centado a sua 1.lsta negra malS democráticas. a rádio-emissora LONDRES, 14 (S.E.) - En.

do á púrpura o Arcebispo de São Sebastião do Rio de 52 nome.s de fIrmas, sendo 9 de Moscou fez o seguinte co-
carando todas as circunstancia,

Janeiro e o Arcebispo de SãO Paulo. sul-a.m�rIcanas. ou .melhor, 51 mentário:
o governo, com pesar,

.

chegou
M

.

I 'h
.' brasllelras e 4 argentmas U

- á conclusão que não seria pos-urto D.OS a egramos por aver dado a essa nobre _
_

.

. "A nota dos Estados 111dos
Sao as segumtes as fIrmas d"'d

' B I
. -

d' _�?
sivel convidar outras personali-

e
.. �ue.rjda.•.Na.ção uma nova prova do nOl"80 afeto pa-

.. - .

_ Irlgl a a u gana, no la '-
.

';l - brasileIras mcluIdas.
. de fevereiro ultimo, só pode es-

dades impoltantes, alem dos ofí-

terno,. que há de estreitar mais as relações com a Sé de Soe. de I_?stalações �e�a01c�s timular os representantes da ciais- de posto elevado das for-

São Pedro, Ao Exmo. Sr. Presidente enviamos afetuo- Ltda
..

- R�o de JaneIro, Cla.
oposiçã.o bulgara a resistir á ças aliadas, para as proximas

f,mmE'nte a nos8.a benção apostÓlica. (a) Pios pp XII. d� Mmeraçoes .de Ferro.e C�r- d<:'cisão da Conferencia. dos Três comemorações da vitoria em

vao S;A. - RlO de JaneIro; CIa. Grandes. Os Estados Unidos Londres tal a resposta do sr .

•-�__"_"-:�-��""aIlI:jt-:t:-.. O ��.:-,,-�-.__"""'.,_. de M�neração S.er�a ?a Moeda enviaram a nota por sua propria
AttIee a um membro traoalhis

- RLO de Janelr.o, P1l1ta, S�l- iniciativa, sem consultar, sequer,
ta que na Camara dos Comuns

vador (Jr.) - Rl� de. Janelr? as outras partes interessadas. pediu que o governo convidasQ

Wenzel, Pa.ul Ulnch Otto Emll . se o generalissimo Stalin para
- Rio de Janeiro. figura apenas uma brasileira: participar das festas da vitoria

(ii Entre as 130 firmas exclui� Tecelagem de Seda Paulicea, a realizarem-se 00 dia oito do
das recentemente da lista negra Ltda. - São Paulo. junho.

Mosquitol
Wetzel

absolutamente inofensivo para
pele Efi(;Íente proteção contra
PICADAS DE MOSQUITOS
mitras insetoli.

�í
.i.� '_

\
.

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

HOJE A'5 8,15
Marglll'et Sullav8.!l - Joan Blnmlell e Ann Soth=rn na

graudiosa producão da Metro

áurora Sangrenta

Hs
de bons meuanlcus e tornei
ros; Paga ..se bem, Inlorma
çõeR com o sr Mans \XI
Fehrle, na oficina anexa a

fabrica de gelo Blumenau.

·.·.�r.'.'.,',-;�-'��

nRECISA-SE de
r Oficiais Sapateiros
mediante bom salada.
Informações: - Rua Marechal

Floriano, 43- [araguâ do SuL
3v2

Precisam-se

Vende-se casa de madeíra,
em ótimas condições (8 mts.
x 9), com terreno de 45 me

tros de frente por 40 de fun
do. Informações neste Jornal
com o dr. Achilles Balstní.

Vende-se casa de material,
com 28 morgos de terras,
frente de 103 metros) couten
dOwl3 morgos de mata-virgem.
Informações neste Iornat com
o Dr, Acumes BalSini.

Vende-se por motivo �e
. doença um I1egoCH)

de secos e molhadcs, bem
afreguesado. Tratar -nesta

redação. 3,'3

Vende-se uma casa de me

terial-Rua Mato Or-1sso. In-

�ormaçõ0s�1
I Compra-se : li

__"",.1

.__.-

�- --;

N 1'."0 EXIGE'PURGA1'!tE. NEM blbA
�� L<C_;_Q_ .... �IJ� ...QO��_!ill}J.;Qi

Rua 15 de Novernb" 588

E L L I N
Fone, 1201

R 8� C i
Blume nciu

A.
"'-'-�-��:�-;;"-+-'-."";:�--<I>""- ..

.

O fTé��itaRadio·
}li ",

I
I
I

URINA (completo e parcial com dosagem)-f.EZES (Amebas, vermes, sangue ocuHo--E.S )Cl�RRO (pesquizn de bac,ilo do .Kúch)-SECREÇ�O {pes��iza de diplococos, e-te., eepi:i'!ni.Ü?- i
zDldes!-SANG'UE (Sorodiagncstico d;:; Lues (Rea::a� d@ Kiirte), � pesquiza de r-lematoz?%!rlU 1(�alarla), <?ontag.em de gJobUlos,. temI?? de cmyubçao e de sangria, dosagem ela I-Ie�ncg2°tJm;1, iEspe;::iaUzal1la em concertos ghco e, acido mICO, reaçao de Vldal (b�o)--LlQUOR (Exame citcbacterioscopico, reaçao Gó. i , ... -\jl -,,,.,_,,,,} -<f -i'" �-�;li""'�-4!tid Maquhms de escrever, Kahn, etc.)-MUCO NASAL (nesqulza do Báctlo de H'msen}-ULCERA (pesquiza de Trepone-!

RADIOS e ma palida)��SU.eco. GASTRICO (exame completo. dosngem da acidez s;nguc oculto. ele.) IAparelhos elétricos. FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTIiS ORATUIrALvütNTE
Rua 15 -' 770 - Blumenau Instalação moderna: estufa, autoclave, colorimetros, etc.

A PEDJOO DOS SNRS, MEDICOS
EXOUTAtv1 OS SEGUINTES EXRmES:

"Mn,licr!çüo auxiliar
w] tratamento da

sili.l isH

N'o bar e 110 ll,li\
KNQl1

JJ�� deve faltgl

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



8u6.967,40
206.000,00
45625,40
7.58980

8S9223,70
3.000,00

I375.000,00 2;333.406,30.'
30.000,00 .

958.139,20 988.139'20!1·S 94Z {i79,60 I
Blumenau, 31 de dezembro de, 1945 ��'::�IiíI!!!'l!l'!!lll�il'IW_�"4�A!!II.__M_m g__III!JIl! .IIII!.lImi!.'liilW�·lBrg�_�5;.. _

ZadrDzny�[)iretor
(11) Carlos súuto-Contador-,-Reg. 18.146 *"_·C1-,,_'.-"_"��0 .-.-..-.-.-+-.-.-.-.

FAbrica 'de . ,·Drlefatos lexlis
"aRfEI" S. II.

Relatorão c'htl··Diretoria
..

SNRS. ACIONISTAS 1

,E� oDl}diencia a08 preceitoa leglli�. ti .Dlretorla dtl
Fsbrlca de Artefatos 'I fX Is �ARTEX'\\ S. A. submete lo vos
sa 'apreciação aI; .eontas ,1e sua administrncão, durante (}
exerci cio soctal findo em 31 do dezembro de 1945.

Pelo Balanço e Contas de .Lneros e Perdas apreeen
tadas, poderão ver R situação sarístatorta de nossa sncíe
dada, .não se tornando necessarío fazer qualquer constde
ração.

Entretanto, a Diretoria es-tá á vossa disposição pare
os esctnrectrnentos que julgarelll necessarlo.

Blurnenau, 5 de fevereiro de 1946
(li) T. D, Zadrozoy

DIRETOR

Balançe encenado fun 31 de dezembro de. 1945
li T I V O

'-0°.·•.
·

..

� .•
.

Imobilizado
Imoveía
Construções
Maquinas e InsthlaçÕfls
�,\ovels e Utensitlos
Semoventes e Veículos

Disponível
Caba
Bancos

Realizavel a Cw'to e. Longo
Devedores por Títulos

. Di versos Devedores
CO!lts8 Correntes
Fubr lcação
Almoxarifado
Oficina
Sub. Comp. Obrg, Guerra

Participações
Empj-, For-ça e Luz S18. Cato

Contas de Cornpemação
Cauções
Endossados

30.000,00
. 958·13920 988.139,20

8,942679,60

Q{l6.12ü,80
688210,50

2.329.055,70
31.231,10
64624,00 4.019,242,10

43.539, i I}
366223,70 4ü9762;80

P1'aZO
2.206790.70

15.143.30
9547.80

483894.50
627.443.90
11295.60
11l.419,10 3.465.535.50

60.(]OO,OO

ra sst ru
Não ExirJivel

Capital
Depreciações
Reservas
Prnvtsões
Fundo Aealstenola SocÍlll

B.750.000,00
968720,( f}
296000,00
58(j.414, t o
20.000,00 5.621.134,10

Exigível a Curto e Lonço
Conta€! Correntes
Credores por titules
Salarios li Pagar
I. r\; p" L
I'Itulos Descontados
Dividendos não reclamados
Dividendo de 1945

Prazo

Contos de Compensação
Caução da Diretoria
'I'ítulos em Cobrança

(8) T, B,

CHOMALT MALTEMA:-,-t:ôde lIer usado como

=.
j�\ ,."n180 Cl'�"; U);W

n.o preparo de doces e sorvetes, dissolvido no leite quente L\ traz» tI (I n 1'$ ()/;0(rio ou gelado.
FOSFO MALTEMlk-Fsta f;tripha � um alimento P�rle�!o e' - Colaborações recebldas não
completo para 1'!cte4tes, bebes, crl'!ncas• pes:'I0as debe:s . e! serão devolvidas e fica sua pu-,:onvolecsntes. B1Cq.�m fosfato � �aJa de coleto, esta f.1l1nho, bticacão c-"t'�iD da "Hr'I'�O'e um poderoso aUXIliar da nutríçêo, . '- 'lo; a _,_II__o _t_._ c •• U.' .

DISTBIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINtES PRA- - "Cidade de Blurnenau" não
CAS - BLUMENAU - IBIRAMA - RIO DO ser. - GASPA fi - H� responsabiliza por conceitos
IT.AHI TlroCA� - Snr. WALTER W. B.S.:tNER TE LE =nitldos em artigo; assinados.FONE 1.193 - Caixa Postal $S .... BLUMENAU - EST. SANTA

CATARINA.
.

�-_·lt,.�.. ···,<·�- if---- .i,lli'<"�''''''.�'' .• iiIi-.1!J

II Caixão funBore !I
IJ _�_ii!M""""

II

aw I.

Santa Catarina

Maltema Comercio Industria· S. A
São Paulo

DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AI'ô.MA
DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAl.

úROSlCLER9lI DEFABRICAÇAo DA elA. PROGRESS()
NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE

BEBIDAS E CONEXOS» S. PAULO

CONCENTRADO VEGETAL -R O S I C L E fia á base de
TOMATE .. SALSÃO • ESPINAFBE.

MiafUJ,'Gspara sopGs_"ROSICl En" áhase daAVEIA-LENTltHA
EHVILHA·aojf;t FElJAO :Sr1ANCO e FEIJãO MULATINHO.

KETCHUP "ROSICLER\em dois lypos: PICAN1E E DOCE.

o

S

I

C

Extraio de Malta ·MALTEMA PURe" e Extrato de Malte,
"MALTEMA" com Espinafre e Tomate.

FARINHA DE TRIGO MAU'ADO"MALTEMA"

E;<PE'DIENTE
r{!t 'U'99 " C. PO';;�i]lG 51

Dr. Acfdllgs B�!sln'
Diretor-R<!si10usavel
ür, AUim3!J 3als!l1t
Diretor-?ropt'ietaril.l

Oii{!hjH� tP'n)'�}!liõ
Rua 4 de Fevereiro, 7

Asslnahui:ls
.:\. n ual U:-;p HO,oü
Sm-rws!rai Cr$ :i3,OO
Colnnial Cl'$ 20,00

f�umerosL VIC "MALTEMA·; . Nutritivo e delicioso· com leit� quente
ou gelado.

E

R

Igua de Colo'oia
WEIZEL

Prado do Rio, La.Menor
e Rapsodia

encontra"se a venda IHU
farmacias e Drogarias.

•

I
i:i

NAO ATACA o E5rQt.'�GO.OS DH�S.NEM o co"açA-()l
�':"'�.+*;P)

"'·_IJo--;;-. -��--""_-.-�-� "'-'ii

Silniç6S de primeira
erdBm

4"2 t

II Sifilis é uma�o'estia Cronica e Exige

Uni 'ralalrlento Cronico
,

Dr. A.C. PACHECO E SILVA
Este incisivo conceito do ilustrado professor

patricio é o grilo de alarme contra as formas er

roneas de enfrentar o problema da Sífilis.
A impureza do Sangue é urna doença rebelde,

tornando-se necessário um tratamento enérgico que
deverá ser continuado .embora hajam desaparecido os

principais sintomas: Cancro venéreo, Reumatismo,
Feridas. Erupções da pele.' Dores de cabeça. Pedra
de peso, Fraqueza falta de vigor etc. O Depurativo
Tonico.

é a mais valioso auxiliar de médico no
preventivo e curativo da sífilis e suas

consequencías.

tratamento
gravíssimas
N' 81 EC

Hill! Maranhã«
N' 2',

A tratar com

A. lub�w

."," - ... · .. ·.·_·...,,·-ai·· .... - a=-&·-�
DenHHiSfracãq e li�UcaçfiD da Conra de "lucros·e Perdas" P·a·brloCa do Apt·B.·�atO·s·· T·BYt'lS "ArtO·x" S. AIdo eiUH&icIO. encenado em 31 de Dezembro de 1945 u 1:1 li ... 11 .8 Venâe-se POi motivo de

3.470.10 .

16.156,00
672:895,00 ASSEMBLI1'IA GERAL ORDINARIA
161.999,50 De contormídade com o artigo 5, capitulo V dos Es-
32.511"jo tatutos da Fabrica de Artefatos I'ex.Is «ARTEXt S. A. são
72.247,40 couvocados 08 $rs. Acionistas li corupurecerem no escrt-

465 Soo,oo torto da Sociedade, sito á rua Pregresso [l' 150. bairro
267.743,70 Oarcia, nesta cidade de Bíumeuau, no dia 30 de Março de

. '1 (
90.000,00 1946, ás quatorze (14) horas, para a Assembléia Geral Or- mot()�Ide,a DKV-D H, Y em

375.000,°0 dtuaria que obedecerá ã seguinte 1
perfeito estado. Tratar a Tra-

586,414,to' ORDEM DO DIA . vessa 4 de Fevereiro, 8,

1') Apresentação, discussão e aprovação do Balançai2744: 237,20 e demais contas relativas ao ano social de 1945, e

Parecer do Conselho Fiseal.
2) Eleição do Conselho fiscal para o ano social de

19·16.
3') outros assuntos de interesse social.

Blumenau, 4 de Março de 1946
(a) T. B. Zadrozoy - Dire tor

DEBITO

•.'....-1�

fi Moveis e Utensilios
8 Semover.te� e Veículos
a Despesas Gerais
a Cumtssões
a Gastos de VeIculos
a Conserto de Maquinas
a Depreciações
li Contas Correntes
li Reserva. Decreto 2621
a Dividendos
a Provisões

CREDITO
de Fabricação
de Juros e Descontos
de Alugueis .

2.718.555,20
19.065.00
6.fjI7.00

2.744.237,20
1945Blumenau, 31 de dezembro de

(a) T. B. Zadroznli-:--Direfor
(8) Carlos Souto-'- Contador Reg. 18146

PartlGsr do Gonselho FiSGaI
Aos Senhores i:wlonistüs da

fábrica de Artefatos Textís «ARTEX» S. A.
Os ab.'iÍxo assinados, membros e.fetivos

.

do' Conselho
fiscal da Fábrica de At'tefa.to8 Texlfs «ARTEX» S. A. no

cumprimento doa diapositivos da lei e dos estatutos 80'

oiais. cumpareceram ao eacritorio da Fábrica, onde proce-

deram 8 detido exame dos livros da Sociedade, Balanço e

Contas da Diretoria. referentes ao ano social findo em 31

de dezembro de J945, e tendo verificado que a escritura
ção está feita em boa ordem e devidamente documentada,
são de parecer que li Assembléia Gerai aprove as Contas'lbem como o� atos praticados pela Diretoria no exercício
em referencia.

Blumen!lu} 7 de fevereiro de t 946
(a) Gustavo Stamm

Eduardo NeHzel o mELHOr! DOS IT1EtHCTC'i

Artur Rabe �"'"�:,;"'''''''';�;:;;:�i;Z&.��

Convocação
viagem, uma completa oficina
mecaníoa. Vende-se lambem uma

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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a Declma Caulpanha Estatística
no Vale do Ilaiai

Por portaria di) Diretor-geral do Departamento Esta
dual de Estansücs, 08 mnatoípícs de Blumanau, Itajaí, Gas
par, Brusque, Ttmbó e Indalal passaram a constituir 8 aa.
zona na. Décima Campanha Estatística ora iniciada. De
Florianópolis veio um Chefe da Divisão Téocnica, encarre
gado de superintender os levantamentos. Durante o mês
de março serão coletadas informações sobre a situação
geográfica, a situação e conomlca, a demográfica, a social,
a cultural e a administrativa. O Registo Industrial será
efetuado findos estes levantamentos

.

que abrangem Em
prezas de Transporte, Associações culturais, Cooperativas
Oompanhlas de Seguro e Capitalização, Médicos, Engeu
heiros, Dentistas, Agrtcultores, Comercio, Bancos, Custo da
Vida, Construções, Organizações Trabalhistas e de Classe,
Comunidades Religiosas, JOrD8Íti, Rádio"difusão, Crimes,
Sulcidíns, Justiça. Estabelecimentos de ensino, Velculos,
Produção extrativa e assuntos dessa natureza. Cêrca de
75 aspectos do munícíplo serão focalizados através dos
Iormulãres em dtstríbuíção. .

Recentemente, o Departamento Estadual de Estatlstica
subdividiu-se em 7 Divisões Técnicas e foi dotado de im
portante aparelhamento Hclleríth, o único existente no Es
tado. Com a sua capacidades técnica assim. desenvolvida,
as íatortnações ora coletadas serão rapidamente elabora
das, assim que em breve os grandes consumidores de .es
tatlstlca-, Governo e Particulares. possam conhecer exa-

tamente, em conjunto, a potencialidade e o rumo das ati- Bolos ._ ..__·._._�-.-......�-:.-<&x.-4\-�....�-.�-.-*-..-·-�

vtdadss existentes no vale do itajBÍ e nas demais zonas mais' /(o/�'os Comercio e Industria Compaílhia Péml_, em liquidação
do Estado. - .I ASSFMBLE'IA GERAL

A Décima Campanha Eatatlaílca será executada com São convidados os senhores acionistas para uma assem'

a eolahoração inteligente e leal dos habitantes dos muni-
.:_�_..�.._�_�-.,:_�-.-.. bléia geral, a realizar-se na séde da sociedade á rua São Paulo

clplos nomeados. Presentemente hà grande interesse. em n' 300. desta cidade de Blumenau. as (nove) hor as do dia 25 de ",{promover 9. dívulgação do valor �a terra e do homem no ��., -"�. -=���-."��' Março do corrente ano, afim de deliberarem sobre a seguinte /\"
vale do ltajal, ora que terminada a guerra as relações t..�.··C····I·-D"·"Ii····.D···:E"·· ··S:ii�.·;;a····j·:.�.j ORDEM DO DrA ;-;.1
comerciais COmeçam a intensificar-se de novo. O preen- t .

U,""ill I 1 1) Apresentação e aprovação do r elatorío, do primeiro ba-
chimento correto e rápido ue cada formulário constitui �'!l'..:'��� �;:::c.:;.:; lanço de liquidação e do parecer do Conselho Fiscal, e presta-
uma obrlgaçã» grav» a que aluguem se poderá furtar sem A'

. ção de contas.
ser punido pelas sanções legais. niVerSanos 2) Resolução sobre rateio a fazer entre os acionistas:

A' séde da 4a. zona, na Agencia de Esraüstrea desta 3) Renuncia de um dos llouidantes:Aníversarian-se hoje " '

cidade. deverão ser encaminhadas todas 8S questões que 4) Assuntos gerais do interesse da sociedade.
entertormente seriam resolvrdas pelo Departamento Esta-

O Sr. Rubens Mirilli agente Blumenau, 1 de Março de 1946
dual dE:! Estatística. Com essa medída, visou-se li maior dol'�!� �r:rt;r����'da Olin- Os liquidantes: Aug. Th. J. Fey+-Artur Fouquet 3v3

rapidez na prestação dos esclareeímentos necessários, afim .-!l-i!l--�-"i§\-:C>,-�......�"�-.@ o $>-o&-�-'to-ê.-�-.-�-•.-*'

de que o levantamento projetado seja rápido e sobremodo get menino Bernado Reckbberg. IC' � :li � 4"J! Illi ACORDO ENTRE A FRAN-
perteítc. A Srta. Matilde da S. filha do � U l1l "'" � li

ÇA E A INGLATERRA
O Vale do ltalaí', o mais rico e prospero do Estado, soro Gunído 1\>f1·�.uel da Silva .,. b dd I' t d t

1.VJ.
...

L' raçu G� SI' q;:e preteo em Ctl· �

[S E) Amerce a lng"uagem aus era os números, ornar-se-a residente em Lontras. ssr-se: Jose Nascimento e
LONDRES 14 �.•

- s

mais conhecido do Brasil e do Estrangeiro e desse COD- Aniversariou-se dia S O Snr. Maria de Sant'Aúna. Ele, na- delegações militares brítanica e

heoírnento lhe advirão ainda maior riqueza e mais intensa Jose' Chiminelli, ! d ' t7 I d íd francesa, reunidas em Paris, con-
ld

. tura este ,:,s,a 0, naSCI o 1prospert aoe.
. Transcorreu o seu aniversario no dia 12 de outubro de 1923,

cardaram com um p ano para
!!Ii-'-l:i-��-�-lI�-�--Il>--" ·0 1t-lill-.....�-�-•.:_�.,.....-iIl-t t l'

.

t "II a retirada simultanea das forças
!ii

' .

na a icto on em, o rnenmo
-

er. solteiro, curtidor, domí cllía- britanicas e francésas da Síria,
o, _ ..

.

.

.�. bert Loasse. do e residente nesta cidade,
B P I A I d II, I I retirada que foi iniciada em I I

�!\f.'...
finco opu ar

..
e grlco a o � a e de It.a.l·a.j

..
·.1.: ,.-.-il-.-�-':':��-B-?lE"'" Who de Luzia Nascimento, de março.
""

Ela, natural deste EEh<1o, A noticia oficial a êsse res-
. I Perdeu-se nascida no dia 10 de dezf'm,

peit<:. da�a hoj.e p�10 l\i!inistéri�,*,".....

DepOSitO. A disposição z O/O

I
bro de 19HI, solteira, de prc- do Extenor bntamco, dIZ que�'

• Deposito Popular 5 O/O
fissão domestica, demicilia- evacuação total estará completa�

� C/Cts. com aviso de 30 diai " O/o
. no trajeto de B!umenau 110 da e residente Desta cidade, da em 30 de abril.

,
.,., "" 60 diss 5 O/O ponto final dos onibus per- filha legitima de ManJeI Ca· As delegações estão agora

� i.dem lã cf! 9(1 dias I) lj2 O/O .

deu-se um encerado para semira Sao�'Ana e de sua elaborando os planos para a:-:f

I idem idem 180 _dias 8 O/O � cargueiro com o numero 47. mulh:>T Mana de Srwt'Anu. I evacucão do Líbano.

C/C P Fi 6
�

52 0/
" A pessoa. que o encontrou Aprcsentar.ru:.:o Oi docn:mentl!iS i

'

�ts. fBZO I ]lO meses I I O I pedimos a gentileza de en' exigidc. pelo artigo 180 do Co-
.

. 1
Idem iaem 12 p 6 O/O T tregar 1} Empreza Auto"Via- digo civil sob no. 1. 2, e 4, ttNUNr,TF.\'í i§lE§TB OlARIO

fi! ltl ção CBtariu.ense, que será I Si algllem tiver. oonhecfm®!lta dfi __ '. __ ' __ -" _.

�i;Ea:+'..=.::�-���-�,....�-:fi___llr__,. o ..-lIi....,.iI!�lI>-(@-lII!=-jí.,_.,......_it bem gratií'icada. 3v3 �x:IstiJl al�,m nnpeillSento iei!ai. lll\f GL GQ�IUm'll � (.wbHcadíll .!ih'&"
�-§-,........ �-+-�-,,_"fl.-4' I acu�e o par. oa ftnlJ de '_direitóll ie ilniir,'n�&

.

1 ..
' �e ba:, eoDlIl&i lEI para. OOO$tall c chegall ao.

00.- iB1UJI�'li:iÜ, II

m.an;o
dL\ 19J6

..
' . �Na 1'1 �', oonkectmento de todo!!), !a'lN � I V!tm'Í:[]{) Bral1il .,'ti!

DA,. dew f.a:ltllii:l I preaente para l\lIf afixado no l(j}. Ofici:'l) do Registre CfvD.; I '4

de Março de 19468lume�au

Anunciem nesta folDa

Bolos
mais crescidos

Bolos
mais macíos
--

I

:etnlBlifiY
9!1éd'eão;;

.,

4.

"VIRGEM
elA.

a

Derrubando as

transmissão

Ptlblicação
Por Interraedín deste anuncio faço público, que, todas

as vendas de terrenos etc., da Comércio e Indústria Cump,
Paul, realisadas depois de l° de MaiD de 1945, com ez':?'pp

ção á trsnsíerencia feita ao Snr. Lothar Pflul, silo SOl! efeito,
pois ás mesmas Iorarn efetuadas por pesaoas que llilJ tvrn

! o direito pare tais transterencias.

! Os prejudicados queiram dirigir-se à aqueles íncom-

I patentes.
I RlCHARD .PA�L. .

2vl
•.._..-.- •.--9.-.�.-.-.-6 X &-� $-e<='�-_���-�,--.-""

Industria da Malha Thiemann SI!,\(
AVISO

',f1

I
Acham-se á disposição dos senhores Acionistas, na

I sé'ie social, os documentos a que se retere (I artigo 99,

I
do deerato-Iel n" 2.527 de 26 de setembro de 1940.

Blumenau, 5 de março de 1946.
A DIRETORiA 3vl

0�_••jf.�.::.§._��:;,it.,.�.�.:,.�.��9�X:>.�.*.:4[�-.... 'iF�••••••�-.... ·0

ércio do Vale do IlajaiDo Co
Comunicamos á nossa distinta freguesia que, por sua livre

e expontanea vontade. deixaram de 'ser nossos vendedores-co

bradores na zona do Vale do Itajaí, os Si5, José Gall e José Gall

Jor .. Todos os pedidos devem ser dóra em diante encaminhados

diretamente á nossa firma.
Itaja í, r 3 de Fevereiro de 1946

Pela Usina de Açucar Adelaide S. A.
MARCOS KONDER- t:;;firetor-uerente

WETZEl. INDUSTRIAL IOINVltLf

poupa-se tempo e aborreo1mento

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


