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Parecer

Natal7 (Metid,) - As ul':i
mas noticias chegadas do b- � (Ccmclue na Z,a letra D)

PJ(\ 7 f�.fe!"icl.} -- {._� <�('. '-l� 5

í J
- �, ,

OI" gera ela Hepul.í'ca p��,:'; ! .. !:" �
].lhcu ao gabiJ1et.e !n:lit,-J�" (1[" i
Presídencia da 118r�uh�L::�� .

P!�l �,
,p:':lreeer sohr.s a !,.:,:�E:�llda·:�e ;;
do militar exerce funcão i

civil em perda 110'; 1;_'07,:,n- j
tcs estipuJadcs na lei llmne.,.o;
1.316, de 20 de [anetro d:3 ,.!
HJ51, do codígo i;e \'e:lC:men-l

____�__ tcs e v,antagens; dos müitares .
;

E);:FRESSO Apos longas ccnsíderaeões j
BLUMENAU-CURITIBA assim termin<3l "" consuttor gB �
AGENCIA BLUMENAU r al: ;

• 15 de N01}embr9.. ]\T.03f3
" . !

End., Teleg.: "LIMOUSINES" Em vista elo· e:&v)sÍo, é meu �
FONE, 1002

'

parecei' que em face do (.> �
PREÇO: o-s. 155,00 ! posto no artigv 1S2 e seu pa- �
AG�NO� CURITIBA I rágrafó quinto da CO�lstit,!i- t

Rua 15 ue 1-/&vembro X.,O 62� _ . .

. ,

______ , _. _. _ _ _ __ _ ,� çao, o milttar que exerce a

donor-de te

populagões fIngel
.. Dgravou'-se a situação criada pela __ sêca�-IDe Brejo dos Santos, já segui- teríor, ir<!'ormam que ..ôe agra-,ram Fura São Pau10 cerca de vcu ainda mais! a sítuação cria.

dois mil retirantes. da pi';la ss::a, cvm a retirada:
em mas: a das populuções de

v{irios ílll1i1ieipi cs ,
() g::Jverna-

d

--------..;_---------------------�_ ----- -

Travada nos céus?corea�9�
batal�a aérea entre

o IKVO

---- -�---

revelada
que 1ego

- -�-I - _ ............... _.... - - - .-

,stev-ensc.n, pre�lid€nte (lo Ins

tituto de Pensões e Aposenta
ver- doría dos' Empregadores.

rl'ransportes de -Ca;rgas, inv€s

tín contra o peS\.'i'Oal daquela
auta.rqlÚa, fazendó

-

de.roissões
em massa.

Essa pr,ovidencia eco:u mal,

p-orque a. eeonomía resultante
da disp-en:S:a de cerca. de duzen-

I
tas s-eryidores

.

do IAPETEC,
n90 déu para éobrlr os gastos
ccnseqll.en-tcs da;;1 admissões

a'to con.

de prova, CDm 2·1 roquetes
de cíneo polegadas e alta velo-, não tenham sido re- volveu-se numa vasta extensão

cidade montados sob suas asas ve.adas as cifras sobre a po_l do ceu coreano.

para serem usadas em apoio a tenci.a!idade maxíma de 5GU 1
tropas terres.tres. () novo a- Toquio, 7 (UP) - lO di\'i_1

� � - .. , �=�� === .�- .---- - -- ..- =-�--.- -----

víão tem' tamhem como arnla- a_,.".,.,_...;.. 1-_ "f!lll'"u.......enUUi e sua per_orm<_ �

sões das Nações Unidas avan'
-"

ment') fixo seis. metraUI!ldoras. I
ce", O: nOvo avião pode. Í!'!lllS- I

dê calibre 50. A Força A_creu

I
pertár maior armai"ilent», e çaram r·'l.ra >O norte, alem do

\

nos �<'ta�dos pnidcs enCOmt'l.l- dsse�volver' velo:'idudc ;:'Upe- para:-eIo 38, numa fr'ent� �qua-I

B;;�;;,e d�,en;��;;h�'�i I';�t���ndn�'�ü'�i"irr�\:
Soviética· roodâm . 8s11 águas ocidentais:
Mais_ aviões dos Estados' � Unidos para�'-a 'Europa'
f"'RANGFORT, 7 (llP) - As

"
1WJASHINGTON, 7 (UP)

-I
·WASi-ill\!GTO:-:. -; (UP) -:

ll1:móbras (13. esquadra britâ;- R�ve·lf.lU se que mais dois grn� O chanceler de Ct�ha, sr-. EI"-!
sico em águas (la Inr.:Iaterra e 11°$ de caÇaz é h:nl'!ÍJ:-rrd'eÍr0i3 nesto Dilllego, acuscn a n�pú- i
no Mar d,:J. Norte, pi':rto das i 1:Gée-::m!i,ri�anos seri10 en:da-

i
b:ica Dominicana de r�Yolyer :

cestas da Dinamvrct>. e d� No- 1 des para a E.1l'opa Gcidentat prohJema,s das Car2;}Jr-s já lL;
scn1.o' ir�ic1ad.as (�ent't() de :POUC2;,> 3clllanas, in 4

l

Contudo, navios! 'l}f s� CC1'p' ';'�an(!o"� !_� ç�-.c"" �1�' quidado;:. Acre�'encou <Iue <:,S-,
.... ..r: • � _..._ ç;; .;h"<);. .... l u.! lo u.......,. J �

-russo,; já estão Pado de; ;\.t!it'nUco. E3�es dois :ses problemas Ol'��11 310V::I-;
, : mente levantados ante a con-:

_ ,! fare�nci� Ij1ter"Am"rkana de!
compoellJ_ ue

_ç. "- - -- -

,

, -

fi • - �

-

Cha�'ce'eres 1}�'�{1" e [I Renl.l_ I
!.>�� a'\�!úe�,_ elevando !:!.�s.inl a t' ..,- �.

;JJ
...
\.o. r �"(:�

�

Irezento!.' .c to';::1 de npar,e'hJs ;blica Dominicau'l deseja !evan I
tlCl'te_1imel'iean'os á dlspo,:>ição I'

tal' uma c,ortiua de fumaça ql!e :
do gener.ai EisellhoWer, no. lhe sirTa de defesa e_TIl suaS! I
momento.

. máqui.""'-!l.ções, \

Vaiado o delegado plllonês
Qnurtel "(Truel'ai da ;).':1, For- {tros. Essas forças marcham

, .. - rt 'u
.- ,- I ;I- , f ....,

ça Acrea. i . '.!..) -- !.H.t a'HO:S l i-..au'_e"jStllne� i�� {;lprOVe'lLal1üO
a jato tl'fl\'tuam hoiaa mai�I'1 o inesperado recuo dos ,,::;1'(;1,

batalha aérea de tlpa'relho des- Distas,

s. tipo, sobre o nordeste da ---

Corcia . 4(} aparelhos comunis- Fíladelphía, 7 (1.'I')
j:, '. de tipo russc: "Mig··15" tID· embatxador

rH.Hhal·j!n-f'h� em combate com 1'0 RiD, d.:3- Janeiro e ,\lrr_tiEG

ul'h,.._tl1gers F· ...7-!'; nOT·te� :;eC-I·ctij iü de Ejt:�=:Q;I _<:./!!'·!lJ:-
. � _ . I Púr'e. J-r o cl-·p«r-,- :,� -\';'1 u1"

amerrcanos. .Pe�o menos d::HS i
Ue '&, • I .H'-üv ...t a,� -��.� lr._

aparelhos vermethos foram fato cOiU -o delegado p::..''..Jl1-:" I

as Nacões Unidas. Julus Katiz .

avar-iadcs . A batalha desen· I
•

,

Sehuch . O mcídente C�.O!T(,U I Fína.mente o i":-�<;k2;:Lê li!

l�llt-.em á noite, na s.es,S·:1o anuat i r-re;·iác f'U!?:��U;1 R,-:-.�y! ,·!.-lz.n;,
da. Academia Amer:c�loa""li�:.I,:c, :,f :t'.�\>.;::'}..,."" t.ld.:: {.'�.'.�::Gi;!:"'._:h- ...�i ::,:�':. Ll=·t\-��

Ciencías, Politica., � � � ---_ v�_

gua.s do, Mar do NOrte
assin..lad:as pela €stação
nais de Hamburgo ..

(t1l'1nn .. i�6gtd3�fi� h·:����:t;)
-

,

O �oderno ti'(:rl'_"1,:,,;,1�'© Oêâ§

funções re;-:úlll1C\:;,
'ra, oonf-onne afirmam .os re

c1C)ll1.an:tes
-

E1ubsUituir os che

fEs de din�caS1 dos titu}are.s
dos cargos iso!ados de prov�
mento efetivo. A.s :reciamações
11esse sentido foram feitas!

presidente da 'RE;publica e

lVH:nist"f<> do Trabalh'()�·.

dando as águas ocidentais, pre- ,

p<!.rando-se para realizar suas l
co;,tumeiras oDsel.,,-ações: Cen- i
,tenas de barcos russos em C:- I

i
forarn!
d
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_.Enfrentará
Importante. peleja interna_

cional disputará I) :Va�o, eam-

Perig
o

,..:.

._,-�--�:�.-- - ._----.----

Montevidéu Q":'fI'
peão carioca, na CapitaL -uru

guaía, <Para este match apre- .

Augul'{to e CInreI;
.

lAlfn:ido;
sentar-se

50
III .

compromisso com o
..

....._..,.-==--��Completos os ,dois conjuntos�, a.�fim-de p:rOPorCiflftar' um ·grande ç(i)tejo -===��

o embate amistoso de hoie em que O,S alvl rubros apresen- �ideração a maior classe dos um precioso ppnto.· Hoje; maís dois adversárâos se defrontam qüiyalentes e que tanto pode' J'
.'

. ,

'. '" .

.

=�

a tarde', � Itoupava Norte, co' ,tam_Se corno favoritos. De fa 'jogadores do campeão esta: uma. vez: !P:rf1v;(}'ca.rão por certo na atual ·temporada,· Nru prí; ião 'nos apresentar um o-timO': J Droxim"as' .as;·,
Iocará frente á frente, mais lo, mesmo se considerarmos ·dual. N<l campeonato de 5(} grandes t�anstornos, aos rapa ��ra.' �s, ?limpicos ,nmrcaram espe�á(."lllo COlllOO' ,tal�lbelll pro": II

.

"
,'.' ,

. ,
.'

'Ulll8, vez, OS conjuntos do Olírn- que O' Guarani sempre atua feli considerave; 'O ,tf'!l'ba::ho dos zes �� �.ameda RIO.' Btanc�, fácil v1tona,:p,elo score de: � x 'P0rclOn�r uma partida fraca,
I

ô'a" :,'A�,lame�a'pico � dq Guarani, num prélio hem em seus domínios, não por lmgrinos, quando enfrentaram que ju vao .preparados ..
convi- 2. Em Se tratando, .agOl'!h, de em. que ,tanto Um. como. outro ". .\:J ..

'

, demos deíxar de le.var em con- com galhardia todos QS seus níentemente. afim de: �tar uma peleja Iá no outrO' lado.

\motltrem
erros e,-realízem um.

'

•

'

<,

.... _, - - - - - - - - '=" - - - - ..,.... - "- - - - antagonist-as, ínclueíva 'OI pro- qualquer surpresa. do Tio, teremos em campo es- cotej'o insipido como aquele e�' Seria
5 A "A lIaça--o" prio Olimpico, ii. quem roubou Esta é a.segunda vez que 'Os tes dois adversários, quasi e:- fetuado na Baixada.. .

... E t'
,.

'd .f;' ..•. .... a

.•

lia'·'1 U M E N I U Cópia da�ata da Ao.ssembléia Geral '.'Ord.in":'ria·· ��:�:s��;;i�;�:::�a:E2c:� PO'SSl�i €tll todo 'o E�tado�: !Ja

�
""" A:ameda Duque �: Caxias� J� I é quas�. certa, ,tull:ber::- a v,OI�:

d S· · d d"M
.."

C'
& �"'� S'" Jande-se, desde la que

.

sera I de Jose Pera :1 d)reçaote,cn�"

. a oCle' a e· . utua atarinensé.��gé., e ..g,uros :re�l�ito 10' ��', Gcrrnan{l BedllS I
ea, isto d,epols. ��3.S i,n,6va\t?�

a ('[11, p!llmeu:ense da veãha a .ser,pm
. lnl-rndUZl.das, ' O� .

SlH�

G.er"I·�111 real.iilzad·O". :e'"m' 3'0·' de' .

'. ,'.de',··'1" '.9.',·51. guarda. ú.� outros postos se' eSiTIeraldinos "cQ:tt;

'4 rão enty€gries a pessoas que

..

Aos trinta dias do mês de em obediência á ordem do' dia, ção .Catarínénse S ADir. trabalhem; pela querida\�.agJ:'e.,

março, de mil novecentos e submetida. á discussão dos pre- Gúente _ Adolfo Hass.: Adolfo miação, fáiendo de:a um e-

cinquenta e um, pelas quinze sentes <O T�la.twiO' dai Diretor mente no seio dos assocíados Hass, Walter Voss, Artex S. xemplo de éficiencia., disciplt

horas, na séde social, á rua ría, balanço geral, conta, de O' senhor doutor Osmar Me- A. _ T. B. Zadrozny, Dír ,

na.e orgacãzacão, pessoas que H,'llmerrTf; memo,úyeis.··
. faça.m aquilo que não tem sido

P:;(}rian;o Peixoto n, 18, :pri- "Lucros e Perdas" e o parecer deíros, no desempenho; por P r: e s i d oe n ;1: e' Edgar
meiro andar, reuniram-se, em do Conse]lo Fiscal. todos re- �esignação ôfJ1 .senhor MJn:is" Bel,'�hardt. Bernha�dt Irmãos'
segunda, convocação. os asso- J(lti,�l}S ao exercício fi.ilarice'iro tro do 'I'rabalho Indústria e Co S� A'. :Dir:et. Gerente. Edgar
eiados constantes do respectí- encenado em trinta de, 'dezem- mércío, das altas funções de Ber-nhardt, ülrlQS' C. Zadroz;

vo livro de presença, Em con- bro de m�I novecentoS e cm· repr'esentante dos sócios au- ny, Jonai'm Hein-Mch·· Remw

formidade com <Js disposlitivos coenta, papeis esses que s'e sentes. Encerrando os trab.a- saat, AuXiliad:ir& Prediàl iS.A.
estatutários foi· �lo� senhor encontravam sôbre a mesa e Ilhas da a�sembléia. o s:enhor p.p; Adm. Pred1a: .€, Comer�
Ado'lfo Sclnlla:z, dir€l!'or-prie- os quaisl foram devii:h.l�ente ldoutor Osmar Medeiros agra_ da} Ltda. _ Reu'Wsaat <Her-

sidente desta sociedade, i;nsta publicados .no "Diário .Ofi�ial Ideceu -as palavras ,do 'orador m,a,nn John, T.ec�lagem·Kuehn- 'emlR1!I,.ix!!iida·'
"

.. eS�iâlral"d.••8.".:alda estã' assembléia. Referiu- do Estado de S�nta Catarma" íJ.1le o precedeu e dlss'e que de ,rich iS.A. H. John, Gerén;te; H.I U ii!1l1l&

Se em seguida o senhor dire_ e nO' jor,na: local "A Nação", lfua parte sentia-se regosíjado, Hienr. O Gir€!WsmuehI, R. Depo� de mês e meio ausen

f
,Absqluto- é o favoritismo

tor..presidente á legitimidade nas edições. de cinco dó mês COmo repr€jsentante dos só- K�eine, Cía. lrid.' ,e Com. Sa- _
te dos gramados do Vale do, I-

, companheiros de Hélio. A
.

do funcionamento da reuIllÍão, �orrente e vinte e três d€t fe;- cios ausentes. 'p'elo �ótimo re- lm'ger, _ R. Kleine, Cortume � taj,aí. yo)tará a j'ogar hoje' o mente em· grande forma,

com o núme.ro ,de associados vereiro último, re�pectivamen- sU:tado do exercício findo. E I Os"vald.Q�_otte S. A. - p.p;"·l onze dO'PalineÍms, Fá-lo-á:Cü'U est.ão aptos 2J conseguir

presentes e mais i() represen- te. Dada 'R .palavral ,a. qÜem mais. que agrad�cia :1;:.a:mbem Ralr Otte, E. Fr,eitag, AdO-Jo' tra (l' Carlos" Renaux, ::1 em

tan,te dos ausentes, doutor 0'5" dela quizesse: fazer'uso é ma-; as p�v'tas borirlosas que lhe WklUsteiri. Brusq.up', na tarde de'hoje, con�,

mar Medeiros. Disse ainda o ll'ifestar-sê sôbre os papeis a foram atribuidas. Nada mais 'A presente copia, damogra- Lra a mesnia' equipe que· tão arhan.o'S., milito, difici:, ,se;'

senhor Adolfo Schmalz que, p,rese'ntS!dos e de.corrido a�gum b;a;vendo a tratar, mandou o fada" confere com o' O'rigina::
. ,{!c,gt�cadame)te se houve·,

11o,{ terrtartnos'\;ara
a r'orma �

.

cabendo a:os :associados ac:a� tempo sem que- a1,guem 's� ma- senhor presidente que 'se e que se encontra lavrado no �.ampe-c,nato dá Liga B1üilre- elo famOso conjunto néri .

mar um dos pr<esentes pa,r;a nif'esta.do� �go, manifesta.sse, vrasse (l .presente :a.ta, iR qual" �ivro de atas n. n, ás follias. nauense ,de Desportos, rouhan� O e,h,siásmD, contU(iD','. pçde;,
presidir os trabalhos desta as- o- senhnr presidente d�ll por depo-is de lida e ap-royada, vai dois a quatro.

.' dO o titulo' das mã-os do,s .nos

sembléia, tomava a liberdade encerrada a diileussão, subme- assinada pe;a mesa e os &5- Blum�l1,.m, �31
.

de marçO' {ie '�as 'dois "papÕes", _
..

Pahnekas

de convidar.o doutor Osmar tend%s em seguida .à 'vota" sociados presentes. Dr. 005- 1951.
.

c· (= Olímpico; Um c01ÍlproJ;nisso
:'vIedeiros para desen;penhar çã·o, do que.resultou a sua a- mal" Medeiros, Presidente; {;:_rriscadissimo, verdadêir.a; :a-
es� cargo, :propOsta que foi provação, Sem voto distQrdan� Ra.lf Otj;e� 1.. Secretário; Kurt .

'Arn(j, Kraug,e', 2.° 'ventura, pará OF componentes,

aprovaoa por uma pro:ongada tê,.. havendo.se abstido d�' vo- Arno ':Krause, 2. S'�êretário; tár'io. i ,'do' quadro estnrera:dino:

I
sa.Iva de palmai!;, Assumido a tal' os legalmente imped�dOs. F.elix Hering. 'P. Hennann, Dis

presidência, agr.adeceu (J< dop.- Deante do 'I'.esu:tado< da vorta� tel, Emilio Jacobs, G. Miran

tal' Osmar Medeiros ai de'fe- ção, declarou o senh{)r presi� Ila. GuidO' Ü'ctavio Miranda,

l'ência re,cebida passando a es- dente aprovados o relatório 'Sebald Otte. CaSa .do AmerL

colher os a�(Sociados RfLf Otte da Diretoiiia_;, :o balanç.o, geral, cano IS. A. Mercado de Au

e Kurt Arno Kraus'e,. p'aira �er- �', demoIlStração ..da conta .
de tomáveis, A!:fred Freshel" DL

yirem, l'especqvamente, como "Lucros e Perdas'; e () parecér retOl'-Preside'ilte; Alfred Fre-:
'!lrimelrO e segund!o secretá- do Conse:ho Pisc,al, bem comO shel, Sínodo Evangelico de

, rios. Formada! assim a mesa, todos (JS alios' praticados ,pela Santa <C:I,tarina e Paraná - Hal1;s

lllólicitGu 10 senhor presiden:te Diretoria da sociedade nO. de- W. R. Kle.ine. Presidente;

"1 que o l)rimei�() secr,etário ,pr?- �orreI" do exercicio financeiro Kleine·1&; Metzker. p-p. lSoc�-
265.!S30,OO cedesse u. leItura do anunCIO de mil nO\'1ecentoo e cÍlicoen" dade Evange:ica de Senhoras

j de -conv-o.cação desta' assem� ta. PassandO' aro !SegundO' pODr de Blumenau _ Hans W1. R.
1 b:éi.a;, ü qu:a,l se. -enc·outra pu- to da. ordem do dia, inforll1ou Kleine - Hans ;W. á. Kleine,

I blicado no "DiáriO' 'Üficiál do o senhor presidente que la tud
..Textil Companhia He

EstadO' de Santal CatarIna" e proce,der ai eleiçã'o do vClillse- ring � Fe:ix Hering, B. Kos
, nO' jorna:: local "A Naçãú", r.es- lho Fisca: para o exercício doe che'! B. KoscheI, Fábrica de

peeif.ivamente, nas edições de mil novecentos e cincoenrru e Tintas BluIllen� Ltda. - P.

dezeno;'é, vinte 'e vinte e um um. Pedindo e lhe sendo 'éon- Hermann Diste: S. C" _.E. ,J.

I.
do mês �orrent�. 'C' que foi 'feito cedida ,a palavra� propo-z: () Kege�. Erich D. Brandt. Li-

e Sendo do teôr seguillte: ___.. aSSOciadO' !Walter Voss a tee.-
vonius I&. Cia.,. Malhari.a Bh

I "Mútua Catari.ll!ense de S'egu- :.eiç'ão 60S membrQ,s efeti'iOs e
menau S.A. - Ralph Gro-ss,

,ros Gerais. Assembléia Geral sup1en,tes do C'onselhú Fi�c.al,· Diretor-':'gererte; Ralph GroslS,

IOrdiruwia:. SegundaI C{)nVOC�- o que constituirá O< reconhed- A. SchmaCz. Emp. Auto Via

I ção. São, oonvidados os asso" menta dos bons serviçO's· que.

; dados desta sociedade a s� os met:rrtos vi,nham prestalI1do
'l'eunirem em assembléia gera: á sociedade no desempenhO' düs
lordinárill, na séde social, r.. seus cargos. Como niJiguem
: rua Floria,no Peixoto número mais se manifestasse sôbr�', o

! 18, primeiro andar, �esta. ci- rssunto' .' em debate, o senhor

f dade, no dia 30 de março <lo presid.:nte iElubmetíeu .à ""c�
I corrente ano,. ás 15 horas, .a ção:a ;proposta apreséntada,

j
fim de de�iberarem sôbre (os tendo sido- a mesma aprovada
g'eguintes assuntos: 1. di.scu�� Dlenan�fnte. Em !Seguida, o s'e-

I Gão e aprovação d(}� rela,1:ódo nllOr presidente procliun'Üu

!
da diretoria, balanço gera.�, e e'eitos,como membros ef�tivos
parecer do conse'1.ro fiscal, re� DS asl:"-oc1ados.: doutor Luiz de

ferentes a() exercÍci.o financei� Freitas M�Iro, doutOr JMio H.
,

. ro
.

de 19M; 2. -. eleição d()s. Zftdrozny e Leopoldo CÓliiIJ<, e

membros efetivos e tShplentes como suplentes .os associàdos:
do conselho fi�:, para o Hermann .• JOhn" Gui]lerme
exercicio de 1951; 3. ássunto.s Jensen te :W-Jily Belz, oonside
diversos de interesse geral. rando-os taIDbem empo�do;s.
Blumenau" 16 de marÇO< de Em prosseguÍlll;ento' doi" trai-

1951. Os diretores, Ado::fo
. balh�. disse {} s'enhor presi

. Schma]z, Ad{)!fO' Woi:steiru e. ,dente que. o terceiro po.Il.to da

Egon Fr�itag". Terminada a ordem do di31 cogitava di as'
�1e�tuira em ref�rêluciaj, i�for- �untos diverS'()s de intéresse
mou o senhor pre9lidente que, socia: ·mo,uvo pelo qual' �()<lici

tava aps pre�'entes que �O!l a-

pre,Sen lassem á aprecia'çao. da

nssembléia. Com a palavra o

3enhor Ado-lfo Schma.lz, 'infor-
110U que a parte. do

.

�u'Útú ]í

luido do exercido financeiro
r::!Il apreciação e destinado aO
rtindo de oonificaçr.o. era S1!

ficienle para se dhttlbtifr lillS

:ódos seg;Jados unu;J, p�l;�en.
tagem de quinz'e .

por .cento"
,ohre: OI; prêmios por e��s p�
g{)S no' >ano findo, em VIsta do
que- propunha que a casá fos

Se consultada a respeito.: Pos
.

ta em ,rotaçãO. a proposta men

cionada, ,1;esllltou a SUa -apl'O
'. varção ,por unaÍiimidade de'vo:
, tos. A seguir 'USOu da p.alãyra
'P' assOCiado doutor Luiz 'de:
Freitas Melro, para, em bri.

______- - ----11IIIIIIII -- - -..·1
·

1IiI· _· ·lhaIlté imí:I1;�\"iSbt extérnát-. �lli

,BALANÇO iGERAL, levantado em 31 de Dezembro. de 1\J4ti

_\.:--
_-

fAX'I'YO
DISPONIVEL

Caixa.
IMOBILIZADO,

2.863,90

\_
Máquinas e Pertences
Material Tipográfico
Material Patente

276.129,70

13.741.IlO

4.372,50
17.684,50MÓveis e Utensílios

Aparelho necep'tor'
Titular d() Jornal

2.700,00
30.0UO,OO 344.627,71l

)tEALIZA,vEL
. Matéria Prima
Oontas Correntes!

14.745,30
337.537,10

, 10.411,90
'\

362.1594,30:Anunciantes 'DiveI1sos

DE RESULTADO'PENDENTE

Lneros e Perdas
>

CONJnA: DE COl\WENSAlÇÃO
'Ações Caucionadas

'

27.671,20

20.UOO,�

757.857,10.

PASSIVO

. N�O�;EX1GIVEL
Capital

EllGlVEL
000.000,00

Colltas Correntes
Sa,�ários e Ordenados a p.agar

126.470,10
11,3B7.UO 1:17 .ISS7,lO

CONTA' DE COMPENSAjt;XO

Cauç�()<. da Diretoria 20.oo0,UO

757.!S57,lI}

Blum211au, 31 de Dezembro de 1946.

ALFREDO CAl\1'POS - Diretor_PreSidente
HONORATO TOMELlt'l - Dil'etoriGerente

Demonstração d;ai conta '''LUCRÜS E P(:1;'!{DAS" em :n.12.40

"'1) :e: B r T o

Consumo de materiai.S
Despêsas �erais' e juros
l>reJuizo

37.152,30

227.077,7U

l.tlUO,O(J:
'

..

':;:;"

:ql_R l!l D I T ()

Publicidade, a.ssinaturas e :ve.nda -avulSa
OutraS! 'receitas

237.708,80
45U,00

27.671,20Saldo dO! 'exereicio

2ü:).830,OU

,
_.

Blum!enau, 31 de Dezembro de 194ti.

ALFREDO CAMPOS - Diretor_PreSidente
HONORATO TOMELIN - Dir'etor!Gerente;

RELATóRIO DA DIRETORIA
Senhol'€S à'Cionist.as: Submetemos á voSsa apreciação

o, Ba:ançlor Geral do exercido en'cerrado em 31 de Dezembro

de 1946,. Demonstração, da Conla "Lucros 'e PeNIas"; bem

.assim coma o respectivo 'Parecer do {;onselho :FiE'>eal, aehan-:
do-se a dispDsição de Ys. Ss., no eScritoriO' da Sociedade
á Rua São Paulo n. 269, todos os d,Qcumentos que d'eS.!ljarem
referentes ao ano findo.

Os documento.s! submetidos à \'05S,'3, apreciação- demons_
traIU c:aramente a siIuação da soci'edade naquela data e o

resultado daS! operações (lo exercicio.

Blumenau, 21 de janeiro de 1\.\147.

'As.) Alfredo Camp9s - DiretorPresidente
'As.) Il{onorato T.olmelin - Diretor GerenTe

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo a,<;sinados, membros do t';cnse:ho Fiscal da
.s .X. A Nação, tendo e:x.aminado õ"BaIanç(} Gerãl te aS: eon

il:;as de adnlinistração referentes ao exer-cicio encerrado em

31 de Dezembro, de 1946 e. verificando à sua perfeita exa:-'

tiUão, sãO! de parecer que devem ser aprovados pelos se

n!iores acionioStas.

Blumenau,21 de jSneiro de 1947.
Dn. J'>()JEfé paranhos de Rio Branco

" TA:�)wi!mar' Caldas (suplente)
Americo Palhares (suplente)

. ,
. .

EntIerilçc ':relego!"•. «INC(h> ,.

.

Ca:nital Integralizado
.

.

�
.'

� : '. f"',�
.

1� 0'00 000' 00 �:T'
.i: '.

_ :
'

•• elO .,} "'.P 10/.,. -D.' •. ,

Fundo dei reserva legal e outras re 5€1'1r. ••• .;" •• Cr$' 29.417. ,2õ2,lO

Total do não exigível'. '.. ... ."','" ... '" .. ' (;1;$ 4f1: .411,252,10 .

AGENÇIAS E ESCRITO',RIOS NA S PRINCIPAIS�R['t..Ç;ll§ IDO EST.[illO'�
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO .E �::rURET1U3A'

.

.·Taxas de -De póSii1ôs
.'

.

Depósitos a vista (sem limite) 29'iJ'
.

DEPO'SITOS A l....RAZO FIXO ..,' ,'.

DEPO'SITOS LIMITADOS
" .

Prazo míuimo de 12 tàses 6%/.
','

Limite dEI Cr$ 50.000,00
.

4:,1/2% DEPO'SITOS D1i1 .li1lISO PRE'V'rÓ '��'
Limite de Cr$,lOO.OOO,OO 4%.' Avisa' de. 30 -dias

.

4%:>
n.E�O'SITOS· POPULARES Aviso' de,60 dias 4,'"
Linnte de Cr,� 10.000,00 5% AViso de 90 di.as
'.

. '.

.

Aviso da 120 dias
.,_-- CAPrrALIZAÇÃO SE!IESTRAL --_

ABRA mIA COJiTA NO «!MCO» Ép-t\(!mJ{JOMCIrEQUE'
aiiMfiii?i'NJAAWf$E ;1&9 ! ;zij4l!!"?7Ç��ii� �-2�'�·

. -

. FURGAO,.

llrames
... Estaciona em qualquer ""gar. .

iii Faz de 10 a 12 kms. por It� de gasolina.

Modernize seu serviço de entregas ' ..� e torne-ri mais
econômico - com .UJn, dêstes dóis resistentes"
furgões Thames. Ficará admirado' com seu

.

fácil manejo e sua econolirla. Est.aCionam
em qualquer lugar; têm freios de ílç1lo

-MOORE'McCOMIRCK (NavegaÇão)' s�a.
, lIãSSaGEIROS E .cARGAS ��

,Baltimore- NêW York - Philadelphia
roRTOS DO MAR nAS DAllA1:BXS;l

Maracaibo - Guanla -- Puerlo . La Cruz·
'. CUlRaoa -- Paflamar - CarDpan�o
Reserva de praça, passagens e demàis iDfo�' com:

.

_
.

....
AGENTES: .'

- CJA,;. OOMERCIO E INDUSTRIA lIA.L'BuaG·-
iJc I !IlA1A I Telegrs. cMOOR1ÇMAOJú;

.

IT A. ,JAI
.

-

Para 'entregá' imediata nos, revendedores nesta cidade

Casa' d·o :Americano
lUDRCADO DE AUTOMOVEIS

JOHNL. FRESHEL - FUNDADOR
Rua lõ··.de Novembr() _._ BLmmNA'U

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




