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o',ão ! suas colunas uma entrevista coletiva 'concedida pelo Sr. Gugliel
_________...:........ mo Gianníni aos jornalistas romanos e estrangeiros. O chefe do

O Groi:lit@ das a.spif>�ç:ee5. do VtUe de Ut'il,iai novo movimento ideológico denominado eL'Ucmo Qualunque»,
tem 54 anos e é oriundo das vizinhanças de Napolís, onde nas-

ftLUMEMAU ..Quartil feira a de fevel'eira dEI 19li6· Dr. AchUlss Balsini Diretoi' Responsevel • Ano XXII- N.100 ceu, na casa de um tio britanico chamado John Jackson, que tra,
balhava para a Vickers Armstrong. Tem cabelos loiros. usa mo

nóculos e traz sempre revólver á cintura. O Iider surgido dapois
da guerra traçou O? principias essenciais do seu Partido. frisan
do que aspira a um «Estado Administrativo .. dirigido pelo ho
mem comum, que conhece outras profissões. mas não é politico
profissional. Chegar-se ia assim a possibilitar uma união mais

ampla dentro dos Estados Unidos da Europa, que poderiam ser

dirigidos por qualquer país, até pela Republicá de Andorra.

Gabriela Mistral em Roma
Londres, 5 -A poetisa chilena Gabriela Mistral, detentora

do Premio Nabel de 1945, chegou a Milão em viagem para RON

ma, onde será hóspede. do Governo italiano. Entrevistada ao de

sembarcar. a notavel escritora disse o seguinte: «Tenho grande
afeição pela Italia, Estou certa de que a Itália saberà como err

cootrar novamente seu .1ugar de mãe tutelar das nações».

�.•..�,

Washington, 29 (A.P.) - Os astronomos a ser-

E ta- ft sendo annradas viço do governo dizem que, depois de haver estabele
S li !I "Fi,,! cido contato com a lua por meio do radar, é possível
em flonanopolls as pelos mesmos métodos conhecer os segredos do planeta
seções re.loladas. Marte, onde, segundo se �üpõe, existe v.ida. O sr. H.

Após a realização das elei- E. Burton, do Observatono Naval. raanisfestou que a

ções suplementares as r�specti- debil atmosfera de Marte permitirá a passagem das
vas urnas �oram encaminhadas ondas do radar, uma vez que os técnicos consigam um

para a Caplt!ll do Esta?o onde
alcance de 56 milhões de quilómetros. O sr. Burto n e

se processara a apuraçao. .

.

.

seu colaborador, G. N. Clemente, aasínalaram que um

Pneus brasileiros a dos resultados imediatos 'da esperiéncía que foi reali-

4.000 cruzeiros cada zado pelo corpo militar de sinais, pode ser a medição
da distancia exata entre a terra e a lua, distancia es-

.

um sa ultilizada como padrão em numerosos cálculos as-

URUGUAIANA, 5 (S. K)- tronõmícos. Segundo o ar. Olement, os cálculos atuais
Os pneus .brasileiros estão sen-

reconhecem um possivel. erro de 16 km. mas, com o
do vendidos nesta cidade a au-

tomobilistas argentinos atéa.ooo radar, será possível estabelecer á destancia com uma

cruzeiros cada um. ;Enquanto, margem de erro de apenas 160 metros, "o que condu
isso; é impossível aos automobi- ziria á revisão de uma série de teoi-ias aetronomicas",
listas brasileiros comprar esse O sr, Burton assínalou que Venus está a. 1.8
nosso. produto. milhões de kms de distancia da terra, mas é ímpossi...

Os' carros platines atravessam

a fronteira com os pneus na lo- vel estabelecer contats devido á densidade da atmosfe

na e voltam calçados de novo. ra que a rodía.
Reiniciou-se tambem o con- O som que a lua refletiu na terra fui de duração

trabando pela fronteira, sendo de meio segundo e teve a intensidade de uma nota
apreendidos caminhões carrega- de 180 ciclos, isto é, um tem algo mais elevado do
dos de pneus.

que o zumbido que se escuta num receptor comum

quando a estação não està sintonizada. O eco foi

tambeEl registrado de forma visual pelo esdloscopio,
onde tomou a forma de uma série de Unhas onduladas.

i.

A virtudo e a lealda
de se reliram C1UlimdO
o erima 8 f! traição
iio preJlÜadns.

rar : Eslra- Forl!làçãod�.1I
'conservadas Governo uul.lar

na Espanha
LAUSANNE, 5 (S. E.) - In

formações procedentes de circu
los monarquistas .:

de Madrid,
anunciam ser iminente a forma
ção de um governo de generais
na Espanha.
Acrescentam as mesma iufor

mações, que do novo Governo
participarão um alto dignatário
eclesiástioo e o Dr. Martin Ar
tajo,

das municipais

Capturada Volla
Seca�

SALVADOR, 5 "Volta
Sêca" foi capturado esta madru

gada, domiciliadona casa de sua

amante, no local do. Beco do
Cotovelo, no Alto das Pombas.

O pupilo de l.ampeão fugira
na. semana passada da Peniten
ciária do Estado, quando já
eram promovidas negociações
para liberdade condicional.

A culpa não é do atual Prefeito Municipal, nem tampouco
dos que o. precederam na administração. Todo o mal deve recair
sobre o tenebroso periodo ditatorial que assolou com um. cata

clismo o nosso Estado e o Brasil. Criando o famigerado sistema
da centralização do poder, corroIario fundamental dos regimes de

força e de opressão, a ditadura açambarcou todos os recursos

financeiros e todasas iniciativas, freiando sistematicamente as

administrações municipais e reduzindo os municípios ao estado
miserável que apresentam atualmente.

E' por Isso que municipios como o de Blumenau, que ar

recada para seu cofre alguns milhões de cruzeiros, apresenta ges
tões administrativas que envergonham os que a exercem, méras
figuras decorativas a esforçarem-se em ambientes restritos e acan

hados, sem poder nem autonomia para a realização de obras que
exigem um pegueno acumulo de rendas.

Não é 50 hoje que nossas vilas publicas apresentam o as-
"'-

peto de áreas bombardeadas, enlameando os pedestres e sacudin
do tenazmente os passageiros dos 'veícolos. Já se foi ha muito
aquele bom tempo. em que Blumenau.· poss uindo prefeitos auto

nomes, apresentava as
.

melhores estradas do Estado. Hoje a

Prefeitura Municipal sofre a vergonha. 40 arrecadar maiores im ..

postos para a. conservação de estradas. e ver. companhias parti
culares se encerregarem da conservação de vias publicas porque
se tornavam intransitaveís,

Cremos que já chegou a época apropriada para se trausfor
mar esta palhaçada municipal. Necessitamos. com urgencia de
maiores arrecadações para os cofres municipais, reduzindo as fe
derais e estaduais, alem de uma completa autonomia para os

administradores. Enquanto jsso não se realizar, que se flexionem
diplomaticamente os titulas da despeza e se gaste o dinheiro do
município naquilo que ele .maís necessita: boas estradas e ruas

transitáveis, sem buracos, sem pó e sem lama.

•

Inslalaçijes
adigos Elétricos

Inslaladora de
8hnnenau

GOlãn Pretoniza a Aliança Entre I
a França, Russio e Inglaterra Fone: 1477

PARIS. 5 (S.E.) - O Sr. Felíx Gouin promun-
"!l...==....,...__"""""'------.........-

eiou hoje, perante a Asserabléa Constituinte, seu pri
meiro discurso, após a formação do governo ele coli-
gação,

.

O Chefe do Governo francês laneou veemente

apelo aos seus compatriotas, para que trabalhem, pro
duzam e se organizerne, e o seu discurso, na opinião
dos observadores politicos, foi de "sangue suor e la-

. "

grUDas
O Sr. Gouin encareceu a necessidade de se formal'

uma tlplíee aliança entre a Ruesía, a França e a In

glaterra, e asseverou que seu Governo prosseguiria nos
esforços para assegurar o apoio de outras grandes po
tências á recente resolução aprovada pela Assembléia
Constituinte, recomendando o rompimento de relações
diplomáticas com a Espanha. ,

Referindo-se aos problemas internos, o Sr. Ganiu
declarou que a Assembléia Constituinte seria convoca

da. para votar a. nacionalização das usiuas de ,energia
.
elétrica e de gás;O de certos bancos, dascompanhías de

seguro e das minas e, ainda, parcialmente, da Marinha
Mercante e dos transportes fluvias.

Aodvertip.do O povo francas de qlle teria de fazer
. grandes saorifícíos, salientou q ue haveria restrições nos

sopritnentos. de trigo, carne, vinho e batata.
: O sólofr-ances esta ocnsicleravelmente depauperado,

em i virtude da eSCa,98eZ de mão-de-obra, de fertilizantes
e de máquinas agri<301as."
àJ.�-:-lE"j(-:-4!-�__jf-� �-. ·o��!'O'�-"'-.-fI""'--�

Ho.·.·.S.·.·.·"0.ii.ol' a.b.soIU. t.a.·.m.. �nte ínofe�ívo para
.....� pele EfImente proteçao contra

W.e.•.tzeJ PICA�AS DE MOSQUITOS �

Qutroli! mscto•.

PreCisam. se de
ficos. Ótimo

bons gra
ordenado.

� oal!'ie inl(). 1«; i
":aliíl deve faItl4,lí .,.

:. j ilNQ11 .t::.i _, :...1

Novo Partido italiano aspi
entrega do poder aora

,

a

Palacio da Liberdade

Uma vista do Palacío Tiradentes onde se reune

a Assembléia Constituinte aíím de elaborar uma Oons

tituiçao democratica ps.ra o Brasil. A· Ditadura fez

funcionar ali o famigerado DIP. ��Íi..

o Radar Permitirá Enlrar elO
u Planeta MarieCootalo com

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



alIJaria Blumenau SID-.
Assembléia geral ordinária

. ,!
Os acionistas da sociedade anonima "Malharta Blu-:

meaau SIA.". são convi/lados para comparecem á 8ssem-1
bléla geral ordinária a realizar-se no dia 7 de março de

I\946 ás 16 horas, no ,escrHóriO da sociedade, afim de deli
berarem sôbr e a 8t'guÍnte ordem do dia:
1.) - Apresentação, discussão e aprovação do balanço fe

chado em 31 d0 dezembr c de 1945, do relatório da.di
retoría e parecer do conselho fiscal

2.) - Eleição do conselho fiscal, membros efetivos e 6U-

plentes para o exereicio de 1946.
3.) - Assuntos diversos de intererêsse social.
NOTA: - Acham se á disposição dos senhores 'acionista os

documentos, exigidc,s pelo decreto-lei n. 2.627 de 26 de
setembro de 1940, artigo 99.

Blumenau, 29 de janeiro de 1946.
Erich Steinbach - presidente em exerci cio

IRalph Gross +-: diretor-gerente
Felíx Steinha eh - diretor técnico. svt

')H;f-, _o-o, -""__"....,-. -. x�-"-"�•.- ..-�.-·�-·.-.I. auxiliar de escri-

'!roeu -se tório, com couhe-
CImentos gerais de,escrita e correspondencia. E' necessário ter bôa letra. Apresen

tar-se na CASA 43- Rua 15 de Novembro, 533
.-.-:t!-�-�-:t-.GlDI.-.1-.--:t X "" ... l!It ....��-�......�

Comércio e luduslria Companhia I
Paul, em Liquidação

BLUMENAU
Achando-se esta Companhia na ultima fase de

resolvemos conceder uma REDUÇÃO DE PREÇOS
Até 50 010

no saldo de mercadorias ainda existente.

liquidação, I
I

Milhões
De pessoas têm usado com
bom resultado o popular

depurativo

Elixir 914

r �.__.._...--,..."•.•4-+-JI

j ��funebre
I

I r
"'_.,-�*-!t:-"-:.h1fiE�-:"-! x i[f.w-It--�-�-�-=II-:E__-.:t>.-<s-=. I

Escola Especializada por Correspondenc,ia
Matriculas abertas-CURSOS: Oinasío em um a:1O

(para maiores de 17 8nO&). Química prato industrial
(a profissão de futuro), Desenho meoanlca, Eletricida
de. MatematicB, Taquigrafia, Comercial, Línguas etc.

Ensino eficiente. Prospectos grstis: Dr. J. Cle
mente Ferraz-Caixa, 3908 - R. Florencio de Abreu,

24t-Tel. 3-7093 - S. PAULO.

,A Sufôca(iio do Asma,
Bronquite e Tasse Alivia
da .em Poucos inutos
Sofre V. de ataques de asma ou de mo. preparando-o para resistir a qual

bronquite Ião violentos que o sufocam, quer futuro ataque, Muitas pessõas que
Iazem-no perder" respiração e o ím- haviam perdido pêso, que passarnm as

pedem de uormir ? Tosse com tanta noites sera dormir e que se sentiam
fõrçtt quê se sente débil, Incapaz de sufocadas com 08 sucessivos ataques
trabalhar'! Tem que viver sob dieta e de asma ou bronquíto. descobriram que
cuidar-se exageradamente? Mendaco aeabava com os acessos des-
Não importa por quanto tempo. jü, de a primeira noite e muitos, já hã �110S,

tenha soirtdo, deve seutlr-se cheio de não voltaram mais a sofrer de asma.
novar. esperanças com a receita rnédi- S· AI" I d'cu ebamada Mendaco. Tudo o que tem into IVIO me lato
a fazer é tomar 2 pastilüaa ás refeições. A primeira dose de Mendaco come ..

e seus ataques desnparecerãn como por ça o. trabalhar no sangue e ajuda. a

encanto. Em poucos minutos M<)ndC1co natureza a livrar-se dos efeitos da asma

começa a circular no sangue, ajudan- ou bronquite. Em mui pouco tempo faz
do a promover uma respiração fácil e com que se sinta anos mais forte e

livre, �'SODO reparador e tranquilo, de ruais jovem. Adquira Mendaco, boje
rnndo Que desde- a primeira noite se mesmo, em sua farmácia; experlmen-
sentirá

-

mais jovem e mais forte, 'j ta-o e veja como dormirá bezn esta

A A6 '" dA' noite e como se sentirá melhor ama

n�s sem rcques e sma nhã. Nossa garantia é a ena maior pro-
Mendaco não Só traz alívio imediato teção. ,y)

ap pac,ieato ,e, uma ,rc:spiraç;lQ mais �á- M e� -0-d a�---' .. O'••1caba com

mi, mas íambem atulL' sobre o orgams-. ... ....smo.

�'_�.._lf._.;.�-!t:--,o€'.-="-",�-_.g�-. X ��!i-:.-"-.-lt:-,•.

-fi·-.-.I
r
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Caminhões de 1/2 até 10 toneladas.
CAMINHONETES

AUTOMOVElS
Veja que lu xo .. e depois veja o preço do DE soro "Dl

dlomat".-Agente exclusivo

RiCARDO DEEKE
Pl'ovisoriament'3__;á rus Brusque sju+-Blumenau-cx. pôstal 1191

I

'11.\'1

ra, J
Leghorn Branca da mais alta postura

Ovos para incubação
Frangos de I a 4 mêses

Reprodutores de 4 mêses
Oferecem as seguintes -gal'antias e vantagens: Silo

H!Ílos de galus importados do Americano "Hanson", com

pedígré' paterno de mais de 300 ovos

.
Proprie tflri o do aviarlo.

Oscar PtlhI Rua ArrWZOllB8 defronte ao 32 B,e,
.

BIumennu-Santa Catarina.

" floresta"

A sfills ataca todo o

organismo

O Fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago, os Pulmões, e 8

Pele Produz Irôtes nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira. Que.
da. do Cabelo Anemia, e Abor
tso. Consulte I) médico e tome
o p o � u I a r depurativo

E I i X i r 914
inofensivo ao organismo A.
gradavel como Um Iícõr. Apto
vado como auxiliar no tra-
tamento da Silills e Heumn
matismo da mesma origem.
pelo D. N. S. P.. sob o nr.26,
de 1!H6.

Snvíços de primeira
ordem

Rua Maranhão
N' 27

A. tratar com

A. Lubow

Consumidor
Exija Manteiga fRIGOR
Exista Qualidade Que fôr
Mas não é fRIGÔR

II
I

CAf[' COMtTA
Sempre foi e continua a ser

I Melhor

IIACAPITAL I

Sedas, Linhos, Casemiras, �
Riscados, Brins, Sapatos, ICamisas, Pijamas, Capas,

Meias, etc.

Chapéos Ramsllzoni, Gury B Nslsa_,
BLUMENIU - Rua 15 de Novembro, 5Q5 • Fone: 1107

II(
\fi

Dr. Max Tavares d'Amaral
- e-

Dr. J�lio H. Zadrozn".

ADVOGADOS
comunicam aos seus prezados clientes e amigos que

transferiram seu escritório para o prédio da
Matua Oatarinense de Seguros Gerais
á Rua Bom Itetiro, 2 - l' andar

TEIITRO CaRLOS COMES
(Empr. F. Q. Busch Jr.)

DIA 7 DE FEVERErRO A'S 8,30 da Noite ESTRE'A DA

Companhia de Comedias
PROCOPIO fERREIRII

"O melhor ator Brasileiro"
SETE UNICOS ESPETACULOS!
Assinaturas para 5 recitas. á razão de Cr$ 40,00 por localidade
á venda no Clne Busch. - Entradas avulsas: . Platea 10,00 -

Balcão 6,00.

Sociedade Benificiadora de
Madeiras LIda.

Telefone 1248 - Rua 1 de Setembbro

fornecedores de Madeiras em Geral

forro Paulista, Encantoneiras de QUalquer Espécie,

�1' E_8P_BC_ia_l;_n�_;_:_.a_�_:;_.�_:_'��_:r_:_;·_s_tr_o_be_I� 11
�
. ......,..._..,.........._..�,.,...._.,....,------ .........__._....�....,._...._..._.....---

r"cãs'a" ·d'�·····Mov�·is···'·Ross·mark·"itda:···ll. '. .

f� Do 'mltortoe �t ��i Salas de Jantar =}
� Moveis Estofados 11 ';lt
li ServiÇ�r!:: !:j�f:!�od: ::':le�cabado �

.

t� Rua Dr. Amadeu Lus, tl �i
.:�:..:.:.:..:;..::..:.:.:..:;..:����:.:..:.:.:.:.:.,;.::..::..:.;:.:.:.;..;..-..:.:.:::."..��;J

Dr. Egon A. Krueger
- Medico Oculista _'

(Ex-assistente do Instituto Penido Burnier) de
Çampinas

Consultoria; Rua Candido Lopes. 50 (esq. Rua Dr. Murici)
- 1° andar

CURfTYBA PARANA'

Consultas: das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas.
Atende exclusivamente dentro da especialidade

Anunciem neste Oiario ��
,�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CIlIa4e dI; Blumeoaoo Santa Catarina 6 2-1946
----�-----------------------------------------------------------------�----------------------------------------------

�!Indu�triasSalto Gr ande S/A��s;,:�!a��l��í����
�.. Relalorlo da Diretoria der os noves empreendimentos, já do conhecimento dos Em 10 de Fevereiro de 19,J6,
• SENHORES ACIONISTAS: .

Senhores Acionistas, pela ata publicada no Díarlo Oficial ás 915 horas oahl Igreja Matriz
e

Cumprtodo prescrições legais e determinações esta- deste Estado) em sua edição O' 3140, de 7 do corrente de Blumenau.
tutarías. a Diretoria desta. Sociedade submete a aprecia-

mez. ORDEM 00 DIA:

ção 08 Senhores Acionistas, o relator!o, balanço e demais
Durante o exercício a que nos reíerlrnos 8S particl- 1) Relataria dos ultimas anos'

documentos referentes 80 exerciolo de J94ó. pações desta Sociedade, não sofreram quaisquer alter ..
- 2) :) do Thesoureir�

Conforme se constata, pela Demonstração de Lucros ções, pois que, como no balanc_o referente 80 exercício de I e eleição dos Examinadores do
e Perdas, o lucro apurado eleva-se a Or. $ 179,194,00, per-

1944. são representadas por açoes ,d� Empresa de
.

'I'srras I Caixa;
minndo a dtstrtbulçao de um dividendo, correspondente 8 J('08en S/A .• no valor total de Cr. � uo.ooo,o�J cú�tlnuando 3) Eleição dos Delegados e

6 010 sobre o capital socíal.
li !efer�da Empreza, desfrutando de ótima situação econo- da Diretoria;

A situação desta Sociedade, conforme demonstra o
mICO fmanceIra.

" .,
4) Diversos assuntos de in-

balanço que com este publicamos, se apresenta sólida e Este, Senl�ore8 AClO�ulfa8 o relal?�jo que, sub�e;e�e, teresse da Comunidade.

promtssora, representada por um ativo realizavel e dispo I �os a aprovaçao da proxuna Assembléía Geral ordlll�fld, A. DIRETORIA
nível de Cr. $ 1.471.107,00, contra um passivo exigível de Junt8men�e com os documentos a que se refere 6 legisla-
Oro $ 616.492,70. I ção em vigor.

O capltal social. de conformidade com li assembléia
I Ituporanga,25 de Janeiro ds 1946

geral extraordínarta realizada em 10 de Dezembro de I Jugo Herlng-cDlretor-Presídeute
1945, foi aumentado para Cr. $ 3.200.DOO,OO. a-Iím-de ateu- Alfredo Odebrecht-Direbr-Industrlal

Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1945
Ativo Passivo

Imobilizado
Terrenos
Reflores tamento
Edifícios
Obras hidráulicas
Turbinas
Maquinas
Maquinas em construção
Caldeiras e locomoveis

'

Motores e instal. eletrica
instalações diversas
Moveis e utensilíos
Caminhão novo, veh. é semov.
Beneficiamentos
Serraria

205905,80
221548,20
564.750.60·
306928.50
68.124,80

545,648,00
194070,50
226682,30
5630,50

58.523,50
51526,90
lOB.099,50
26.649,10
29.905,102.614'993,30

Disponível
Caixa, existencia
Deposito esp. Banco Inco
Banco Inca, Blurnenau, dep-

Realisavel
Duplicatas a receber em cob.
Devedores em con ta corrente
Contas especiais, transitarias
Ações alheios
Obrigações de guerra
Mercadorias pront. e em via fb.
Madeira beneficiada
Materia prima
Materiais diversos
Quimicais diversos
Feltros, telas e correias
Lubrificantes
Embalagem, ferro arco etc.
Lenha e madeira em reserva

Rebolos

229.600,30
92.265.70
25,960.00
50000,00
44.266,90
475.960,00
15,830,00
'26,091,80
95989,20
44.237,10
22.774,60
5.112,90
4.330.20
7.065,00

_

5.732.90 Ll4j.216,60

42.102,40
141.000,00
142.788,00 325890,40
--

Contas de Compensação
Ações em caução
Contratos
Títulos descontados

30.000,00
400.000,00
4.080,00 434080,00

Total o-. 4.520.180,30
Ituporanga, 31 de Dezembro de 1945

Ingo Hering--diretor' presidente

Nc10 Exigivel
Capital em ações ord. nomín.
Capital em ações pref. ao porto
Fundo de Reserva legal
Fundo de Depreciação
Fundo para Devedores duvidosos
Fundo para Socorros

Exigivp.l
Bancos Credores
Credores em conta corrente
Obrjaações a pagar
Folhas de pagamento (restante)
Gratificações, res. ernp. e opero
Porcentagens a pagar
Dividendos s/ações ord. nornin.
Dividendos s/ações pref. �ort.
Empréstimos

Contas de Compensação
Caução da Diretoria
Responsabilidade p, contratos
Endossos para Descontos

1.600 000,00
1.600.000,00

51000,00
191.737,40
15,000,00
11.870,203469607,60

291.372,90
105.795.90
[).052,20
6.171,70
16000,00
10.500,00
96.000.00
5.600.00
80000,00 616.492,70

30000,00
400,000,00
4080,00 434.080,00

Total Cr. $ 4,520.180.30

Alfredo Odebrecht+ diretor-irtdustrial
A. M. C. da Veiga-contador

Demonstraçãoda conta "Lucros e Perdas" em 31 de
Dezembro de 1945

Débito Credito
Despesas diversas e gastos de fabricação
Salarios e Ordenados '

Contribuição para «Institutos»
Impostos diversos

Deoreolação de veículos e semoventes
Ao Fundo de Depreciação
Ao Fundo de Reserva legal
Ao Fundo de Devedores duvidosos
Percentagem estatuária da Diretoria
Gratificações aos empregados e operarias
Dívidehdos sobre as ações erdínarías, nominativas
Dividendos sobre as ações preferenciais.

ao portador (20 dias)

822.672,30
383.496,20
22.170,80
51) OI 1,901.284.351.20

5.460,00
31.488,30
7,650,00
14.355,70
10.500,00
8.140,00
96.000,00

5.600,00

Total Cr. $ ).463.545,20
ltuporanga, 31 de Dezembro de 1945

Ingo Hering -diretor-presidente

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixas asslnados, membros do Conselho Fiscal da

Sociedade Anonima ·cINDUSTRIAS SALTO GRANDE S/A.,
havendo examinado demorada e minuciosamente o Balanço, a

conta de Lucros e Perdas, relataria da Diretoria, inventarlo e
dêmaís documentos referentes ao encerrarnen lo do ano social.
findo a 31 de dezembro de 1945, e tendo encontrado tudo em

perfeita ordem e exatidão, são de parecer que devam ser apro-

Transferencia do salda «Lucres Suspensos»
Mercadcrias, movimento bruto
Diversos, movimento bruto

48,650,00
1.148.993,20
265,902,00

Total Or. $ 1.463.545/20
Alfredo Odebrech!-direlor-induslriaI

.A. M. C. da Veiga=-Contador
vades pela Assembléia Geral Ordinaria, que para tal fim, se

deverá reunir de acordo com as lei� em vigor. além dos docu
mentos acima enumerados, todos os árcs praticados pela Dire

toria, referentes ao exercido de 1945.
Blumenau, 25 de Janeiro de 1946

Ralph Gross
Henrique Jensen
Hercilio Decke

3v3
Q .....-.-.�T�.•-.=.��.=.T-�_.J.Ie.

A Praça
Avisamos aos nossos cll

entes e -amigos que transfe
rimos n08'80 escritório para

18 Rua São Paulo, 33 onde

I continuamos ao inteiro dis
por de suas prezadas ordens.
Blumensu, 1 de fevereiro

de 1946- Sociedade de Re
presentações
WEBER & MELDOLA LTDA.
Caixa Postal, 140- Fone 1250

3vl
..........- .....-.-.-1J •._�

Procura-se I
Procura-se com urgencia, um

confeiteiro-r- Tratar na Confeita
ria Socher. 3v3

Procura-se 1 a 2 garçons
perfeitos DO serviço para
Hotel e Bar.

HOTEL BOA VISTA

��
PRECISAM-SE de meninos

inteligentes para entre

ga deste jornal a domícílto

Vende-se

Vende-se uma casa situada
nesta cidade á rua São Paulo.
Informações com o sr, Germa
no Strassmanu, rua S. Paulo
n' 153. 4v3
..-.-"_.-.-�-:•. I«a§-l!-.

Descascador de Arroz
Capacidade de 40 sacas de

arroz limpo por dia.
Vende-se por preço de
ocasião.
CASA ERNA-ltojaí 3v3

.--.-......a--. • fIf_,,_'_.

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sifilis"
..............._

.

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



li

.... REllltO'OUl DI DIRETORIi
SENHORES ACIONISTAS:

Em cumprimento aos dispositivos legais, e atendenão Iao que prescrevemos nossos estatutos socíaís, vimos apre
sentar.vos, a seguir, o Balanço Geral, conta de Lucros e
Perdas e Parecer 0.0 Conselho fiscal, relativosao exerci cio
findo de 1945.

As cítraspor si só demonstram claramente a situação
da sociedade, no entanto, estamos ii disposição dos BUS.
aeionistas para prestar-lhes quaisquer informações a cêrea
das diversas parcelas das contas apresentadas,

Blumenau, 29 de janeiro de 1946.
Erich Stetnbaeh - presidente em exercício
Ralph Grosa - diretor-gerente
Felíx sseínbací, - diretor técnico

Balanço Geral, encenado em 31 de Dezembro de 1945

illivo
Imobilísado

Terreno c Construcões
Estavel

Maquinismo
Moveis e Urensllíos
Automove!

308.471,80

286,745,10
6.000,00
5.000,00 297.745,10

HOjE A'S 8,15 Hs

Lua de Mel no to
Falecirnento
Faleceu :ontem no Hospital

Uma magnifica produção argentina, desenrolada na cidade Sta. Izabel, após uma Interven-
- mal avilhosa - ção cesareana, a Sara. Ana.

Acornp. Oornp. Nac, e Universal Jornal Haendchen Schroeder, distinta
Platéa 2,50-Balcão 1,50 esposa do Snr, João Schroeder,

�-iJ!--���"""�-�-�"""'!l-. X .-..- ..�-�-�-��:€-�.,,,.,;�, residente em Indaial.
II

I �
ii

I
A extincta contava apenas 23

/Ifl3'I .

anos de idade,. tendo se eonsor-

I· r·c··o rmaos U·oiro· o·· dado ha menos �ie um ano. A
..•

.

..
.

,

.. criancinha, cuja extração deter-
. minou a morte da mãe, era ex"

trernamente robusta está passan-

f- I t d- R do bem.

IDa meu e, . Ia "3 Atingindo um membro de
duas tradicionais farnilias de In-

MagBstosa EstrB'l'a desta bem daial, o inesperado falecimento
.

.

.. .

. r:o�����.p���u:�� �::��a�:1�:
Orgaol-Q!.:ft.dA 6'omn!'.'lHh;� je, ás ó,30 o enterro.

au UI·.... pUJUi!lU A's famílias enlutadas esta
folha apresenta sentidas condo
lendas.

RUDOLPHO KLEINE
�WILLY EGERLAND e SENHORA

tem o prazer de participar o contrato de casamento
de seus filhos.�

Clube IUlétic®
Opet;ario

CONVriE
A Diretoria do Clube Atléti

co Operaria tem o maxímo pra
zer em convidar os seus presa
dos sacias para a Baile Social a
realizar-se no proximo dia 9 de

fevereiro, no Salão João Pes
soa (Duggen], com inicio ás 20

horas.
Para a reserva de mesas, os

interessados deverão procurar o

Snr. Max Zimmermann, Negocio.
A DIRETORIA

INGRIED e

CONRADO
Noivos

Blumenau em 3-2-1946
�- '�-'�""'�4_'-§,.. -�IIE!.:-�-� x t:-�-�-=.:-��:.:-�-..,":.:--.

• nemonstração da conta "Lucros e Perdas"

Debito
Disponível

Caixa e Bancos
Realísavel a curto a longo prazo

Matéria prima .

.

200,095,10
!\,I{ercadoria .pronta e

.

em vias de Iabr, 112.725.40
Tintas e Produtos Químicos 8.930,00
Lubrificantes 3.680,00
Almo:X:BrH'ado 46.549,20
Devedores em. cteorrente 95.055,50
Devedores em CIDulJUcatas 386.447,10
Diversas contas

..
-

. 3.557,20
'I'ítulos de Renda e Participações

Ceetítíéadnua Equipamento 16.203,40
Obrigações de Guerra 34.717,20
Ações da Emprezu Força e Luz 15.030,00
Quota da Mutua de Seguros Gerais 5.000,00

Di v, Desp. de Fabr., com. de ven, e outras 3! 8.444,90
Ordenados, 5a1., Gratlt, e percentagens 652.002.60

215.075,70 Donativos e Caridade 5.053100
Socorros operarlos 6.480,00
Impostos. diversos 116.234,90
Contr. IAPI, LBA e SENAI 21.185.00 P,recisitl.....se
Seguros 'diversos 27.907; 10 . .

Desvalortsação Moveis e Utensilios 804,50 I .PrecIsa-se de l;ma �a�elel'el!..a
Fundo de Depree. ds Maquinas 20.oúo,oo queL tenha bastan.Le pratica em

� do d Ob let 60000 00 I penteados e mamcure. Informa-

I
r-un e 80 os . • "�1- TI' 'r WFundo de Reserva 22.823�10

I ço;s
no �a ao .n.rmno

"

agner,

916.427150 Fundo p. Aumento do Capital eo.ooc.oc eu!rente a Casa Hoepckt. 3V1

Dividendos' 132.000,00 I O' 11f n I
a l

1.472.930,10 �r g Ri' onso na SIOI

Conta de Compensação Lucro bruto
Ações eauotonacas 20.000100 Juros bancários e outros

.

.

. Renda de Titulas
TOTAL DO ATIVO c-s 1.828640,70 Outras Receitas

P·a s s i V'O

70.920,60

Não exlglvel
.CapHal em ações
Funda �e Reserva
Funde) de Deprec. de M&quiudS
Fundi!c.l). Devederes Duvídosos

.. Fllnd{'f de QQsoletos.

fundo p.. Operações cambiais
Fundo p>l\umento do Capital

. ç:xigivel·u curto e ·longo
CredoréS' em cicouenta
DUplicatas nã� veae. a pagar
Administracao, com. esataríos 3 pagar
Oontríb. IAPI etc; a púgar

-

Beaeüeleácta-
Socorros
Dividendos

600.000,0.0
210.168,20
145.000,00
50.000,0.0
90.000,00
5.00.0,00

300.000,001AOO.168.20

prazo
31.607,80
46.065,70
173330,20
5.468,80

10.000,00
10.000,00
132.000,0.0 408.472,50

>

.:.. çonta de Compensação
'caução da Diretoria

....
.

. 20.000,00
TOTAL DO PASSIVO Cr$ 1.828,640,70 I

!:..•.'
?

.s,
,

Credito cn�i�3 f$pgciaUZâUâa @Ê9
Cri&il51Ç,Ui

Doenças �M Pêla - Mij!arlaJ

.457.314,00,'6.085,50
1,035.6ü Cursos especializados da Medi-
8.50.0,00 I ci�a I?fantil e alim�ntação �a5

--C-1'-$-1-4-7-2-0-3---1-0 criancinhas. :-. Me�lc.?-C�efe das

;... ,�:l,,;,., seções de HIgiene Infantil e Co
I
zinha Dietética do Centro de

Blumeuau, 31 de dezembro de 1945 Sande. _ Estagio de ::l anos no
Ralph Gross - diretor-gerente servico de Péle e Sífilis da San-
Fellx Stelnbach __:_ diretor-técnico ta C�sa de Misericordia do Rio

Bruno KOBchel - guarda-livros (dpl. reg. n. 18042) janeiro, _ Especializado em Ma-
_ ***. laria pelo Departamento Nac.o-

Parecer do Conselho fiscal r nal de Sande Publica. - EX;-
Os abaixo .assínadcs, membros dÓ Conselho Físcál da Chefe, duraiJ�e 2 anos, do Servi

Sociedade anonima MALHARIA BLUMENAU SIA .. havendo ço de Malaria de Blumenau .

examinado demorada e mínuclosamente o balanço, 8. COl1-, �"!Ii!i!)rnis:;imo ãilfl.reihü de Lu&
ta de lucros e perdas, os livros, inventado e demais do- UUra Violeta
aumentos referentes ao encerramento do ano social, findo
a 31 de dezembro de 1945, e tendo encontrado tudo em

perfeita ordem, são de parecer que o balanço e ti conta
de lucros e nerdss e os demais documentos devam ser

aprovados peià assembleia geral, que para tal fim, se de
verá reunir de acôrdo com as leis em vigor.

Blumenau, 29 de janeiro de 1946,'
Dr. José Ribeiro de Carvalho
Olodoaldo MachEÍdo da Luz
Bernardo Herlng

Dá consultas, todos 08 dias.
no Ediftcu: Peiter iem frente
ao Hotel Vitoria), das 10/10
ás 12 e das 14.30ás 17 horas,

I'I'tfUIM' � �.�� (Consultório)tmIJiJ. e,�ikl,J;

(Residencía)

Exijam o sabão

"VIRGEl\l' ESPECIÀLIDADF�h
�D elA, WETZEt INDUSTRIAL JOINVILLE {Marca Regí�tr�da)

pois GOnSBI'va ti desinfeta lt sua rnupa

..•..)....
,f

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


