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EM vez de Vir ass�mir a cad�ira. de CODstltuind
te, cadeira que álnéla nem escolheu, se vem senador
pel? RioG.rande do Sufóu por São Paulo, o sr, 'Ge
tuhoVargas apraz-se em dar orientação, do seu reti.;
ro de São :Borja. por intermedio de qualquer romeiIO
que o procurei aos seus partidarios. A ultima foícon
subatanciada numa mensagem,. pela qualise apura.
que o ex-ditador não nutre amenor simpatia pelo ras do Partido Trabalhista, usando da mesma dema
P. S. D .• o partido que elegeu o general Dutra e que gogía, que assinalou seus ultimes dias no governo.
conta com a 'maioriaderepresentantes na Assembléia. Ele não quer nada com o partido oficial. Ignora sua
Desse partido são membros proeminentes numerosos exlstencia. Na mensagem, fala vagamente em menta,

proceres de evidencia no extinto Estado Novo, inclu- Iídade trabalhista, como no tempo do Estado Novo se

sive até parentes e aparentados do exilado. dos 8<1.n- falava em amparo a assistencía ao .trabalhador. Ter
tos .Reis,

'

minando o regime policialesco em que o Brasil viveu
Numa reprodução do

.

discurso de Santa 'Cruz, quase oito anos, o que se viu foi que os trabalhado
quando ainda retinha o poder, o sr, Getulio Vargas res .não estavam satisfeitos, pois de outro modo não

concita. os seus. correligionarios a reforçarem as filei- terlam ]?leiteado melhoria de vida" levantaudo-se em
���--�----------------------------------,----------�--�---------------------------

sucessivos movimentos grevistas.
O impagaveI no manifesto não é, propriamente

a "mentalidade trabalhista" que o ex...ditator fazia oe

cessaria criar, sem definir qual o rumo político do

que se convencionou deuornmar de trabalhismo,'mas
a parte em que aconselha uma colaboração mals efi
caz, na obra (pasmem todos) de reorganização demo
crática. E implicitamente reconhece que esssa é uma

obra .construtiva,

Porque o sr. Getulio Vargas, dispondo hoje de uma

tribuna, da mesma. tribuna de que privou o povo no

"curto periouo do seu governo", não vem dizer essas

coisas na Assembléia? Por que não vem trazer sua

experíencia e sua contribuição pessoal á obra' de re

construção cemocrática: Seria muito mais interessante
do que ficar dirigindo a palavra lá do fundo de uma

fazenda, como um pai de santo.

DtO
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o crime e ii traiçao semestral Or$ 35,00
são, premiados. avulso 01" 0,30

O af'a�to das aspir6ç6ês do VtUe do Itajal
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RIO, 26 (8. E.) - A vitória do reClUS0 da e.D.N.
no Tribunal Superior Eleitoral, com a consequente
perda da cadeira de Senador pelo Coronel Feliuto MuI ..
ler em favor do Sr. Vilas Boas, tevo grande repereus
são nesta Capital. O Coronel Muller, em. face disso,
segundo se diz, será indicado para a Interventeria de
Mato Grosso.

absolutamente inofensivo para
pele Eficiente proteção contra
PICADAS DE MOSQUrros e

ou tros insetos.
{::;�

�

O Caso, da Argentina na' O tf U I�:-\lNUN�IBM fiS"rB DUm_'IIJ_�

Existe IIfll!lIlIdo senlimenlo clni�a inlerven- 1 m-se co
çao externa na, Irgentlua ,' ..aeLondres, 26 (Por Alfonso MaU-j

ricanos teern a impressão de
ri, da Reuters) - A decisão que, conquanto novas acusações
norte-americana de publicar do- não possam afetar a posição da
cumentos contra a Argentina delegação argentina á ONU,
causou surpresa á maioria dos sua

. influencia, entretanto nas

delegados das Nações Unidas. proxímas eleições argentinas,
nos circulo da atual ·conferencia poderá ser considerável.
da ONU, nesta capital. PRIMEIRA REAÇAO
Não há presentemente nenhu- Londres 26 - A primeira

ma sugestão no sentido de que I reação entre os delegados latino
se trate do primeiro gesto vi- americanos á ONU quanto ao

sando •. desacreditar a delegacão relataria publicado .•pelo Dopar
argentina á ONU. Os observa- tamento de Estado dos Estados
dores dignos de confiança, po- Unidos, acusando a Argentina
rem, não dispõem de informes de colaboração com o Eixo, foi
sobre quaisquer discussões que que certamente essa publicação
pudessem causar-lhes tal im- seria refletida nas eleições de

pressão. '

124 de fevereiro, Tem-se, entre-
O dr. .Zuleta Angel;; presíden- tanto, que o efeito sobre a cam

te da. C0t:?issão. Preparatoda, Jp�nha :leit?ral do. coronel Pe
chamou hoje a atenção da Reu- J. roo teria SIdo maior se as acu

trs para o fato de que se o sações em questão ti vessern par
Departamento de Estado norte- tido de dentro da Argentina,
americano considerasse que o porquanto existe no país um

atual governo argentino consti- profundo sentimento contra a.
tuía um perigo á paz e á se- intervenção do exterior.
guranção internacional, teria ple- O dr. Roberto Macheachem,

na... liber.dade para apresentar.
o I.embaixador uruguaio em Lon

caso ao Conselho de Segurança, dres e chefe da delegação uru

Mas, se a atitude dos Estados guaia á ONU, é de opinião que
Unídos para com o regime ar- a publicação dos documentos

gentino. implicasse' em questões não era para ser encarad a co

puramente internas com as quais mo intervenção na politica in-
o governo de Washington, pu- terna da Argentina.
desse estar em

. desacordo, sua

intervenção', não seria justifícavel,
de conformidade com o artigo ,�f1n Oai.! te nllJ lal ,,;;'1 1
;2' da Carta das Nações .

Unidas i5{�, � íK' N Qm i

a
Outros delegados

.. latino:ame- n�(j,
.

'"illb .tleve faltl"S
-,'"

�. Empreza AutO-VlaÇãO GatharmellSe S. l
�".,

Conferenciou
com o Ministro da
filBerra o sr, Hugo

Borghi
RIO 26 (SE) - Segundo a

imprensa matutina de hoje o

Sr. Hugo Borghi amanheceu no

Gabinete do Mínistro da Guer
ra procurando falar ao respecti
vo titular. Nessa situação per
maneceu até cerca de 12 horas,
quando foi atendido por um dos

:���r:t���e�o���:i�tro�a ��!;: a��ilreceI1 no sei
Ta, Gal. Góis Monteiro foi

_

.e-
r 7". ,,�

,

•• !"
servada nada se consegumdoi NOVA 'lQRKj 20 - O InstItuÍl'o de ClOncl�8 re-

paurar a respeito. A presençã. velou quo perto do bordo superior direito do sol ara
do Sr. Borghi !oi precedida da

receram, desde ontemj duas manchas extraordínariamen-

Issembléia Geral Ordinária �emg�n�:lco��::��la deP�:��:� �e grandes, as quais p�dem .ser vistas mesmo se:n aju-
SilO'

.. - '.'
. rito que vai apurar o ruidoso Cta de instrumentos. E posslve,l que as telecomumcaçoes

CIo convHlados os sra. AClOnIstaSa comparecerem ti· ',.. f" d t f,,'r Q da estatica.Assembléia Geral Or'"Unaria, a realizar-se 'no dia 23 de caso .d� algodao.... ,
, ... ,

so I��, gIan �men '�.os_ e eLJ_o_u _
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. Frank Morgan - Jean Rogars. - �ichard Car!6GD na II .&6ende t.odos OI! s�nh;os de'

'. Apresentaçaoj_ dISCUS�éW e .apro açao do Balanço estunenda comedIa •
-

. Geral, R�Iatol'lO da D!retorIa e Parecer do COfise-

II
. I;'

'1
' I

Ra�U;)s r(!ceptol'�S

��ing:�c��.tr9��.I:ferente 80 e.xerCiCiO findo em Sida De-
'. ustre ncognlto �!.!nteGII Râiddos I) SarlllntkJlll

.

2.)..•..E. felCão. dO Co
.. ns.El.lh.. O FlS.cal para o ano de 1946; .

�
iHLHrO�U! 1395 I3) Assuntos Diversos. -

Com um desenrolar simpaUco e agradavel, esta magnifiCil � alIe 'I &il Satambr!!, 13;

N.)3. Conforme àr.tg.i29, capitulo V dos nossos. Esia' comedia da Metro satisfará aos ma.is exigenteB! Todos ----------
tu tos, (IS acienistlls prê8,E:lXl�eS á. Assembléias gerais. deve- 08. encantos de umas ferias!... Todas as sen€a.çõ2s de uma
rão, sempre, .legItimar-ae mediante apresentação. dos seus caçada! .. : Todo () romance de um verdadeiro amor! e todüél
títulos ou exibirem documoIlto que, prove terem-nos depu- os truos e SUl'urua de, uma eleição u'uroa pequena cidade!
sUados na séde social.

.

.

". ' .' ...' .'
.

Acamp.: ....... CompL Nacional - Universal jurnal e ii inte-
BlumenallJ 21 de Fevereiro de 1946. ressaute miniatura "O SUencio Vale ouro".
Leopoldo CoUn�DiretiJr·Oerente Sv2 Platéa 3100-::-112 e !!in. 2)oc-Balcão 2;00 - 112 e miL 1,50

O, Si
"'" tr� ,'fi< $,r.�.. )'l!!l;·�íf

� b,lj.'t'��g;;i!íffiiil
ll!... ��Il'.&@fi!!é!

ge 58 �N��. r.>.;ll'�.,Il!! � d�I1'� f"'" til b.'1'!í
, ,�� �t�l � Í!!�

selaS!� "'��rftl;�ii; .�".;\ �Ja ��1;�",ftlh
. Im� ",�I ti��9IU�ííl'�1 ��!I�

Porto Alegre, 26 (8, (El. I
não está ainda com a i tal' no D06S::3 partido, para

- E' a seguinte a menra- pujança que pode e 1 colaborar mais eficazmente
gero dirigida pelo ex-dita- deve alcançar. 'rodos 081 na obra de reorganização
dor Getulio Vargas aos tra-

que tiverem mentalidade democrática de nossa Pa-
balhistas gauchos: tria,
"Aproveito a oportuni- I A magnifica contribuição

de da visita do sr. Loureiro do PTB no pleito de dois
da SHva pata; de acordo Ide dezembro e a sua elici-
com 06 nobres propósitos de

! ente colaboração na obra
que este se acha animado, construtiva que se €stárea.
recomendar apoiem-no na Iizando, constituem um es-

organização e fortalecímen- tímulo e um exemplo para
to do Partido 'I'rabalhísta as gerações que estão vi·
no Rio Grande do SuL Ape- vendo este periodo de nossa
sal' da irradiante simpatia I historia:',com que foi recebida, em

1

.

Com esse documento e
face do progresso moral e i com as manifestações pú-
material de nosso Estado, [bEcas do sr. Loureiro da,
a organização trabalhista ! Silva tem-se como certo o

ll'ompimento do ex-ditador

I e do "::-lueremismo" com o

'! PSD e com a candidatura

_:_.; Ida
sr, 'Valter .Johim ao

governo do Estado.

trabalhista, sem dietínção II N'1l l:ilfill ;<; il.:a! k�
de classes nem pl'cocu�a. l1) N O 11

cões pessoais, devem se alIs- i ��, d'ili1ml �l'l:1�

eu
diri

a
os

Aviso
Acham-se á disposição dos Srs. Acionistas, na sêde

social á rua 15 de Novembro n' 552, nesta cié'ade, todos os
documentos 11 que se refére o art. 99, do decreto-lei 2627,
de 26 do setembro de 1940. relativu ao balanço do ano de
1945.

�"'.'I<!

Arrancar e destruir gra ..

vatás é contribuir para o

desapareeimento da malál'Ía
em Blumemm.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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do Movais Rossmark Ltda. �
g .Do-rnltorfoa
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g Solos de Jantar

. • ��If�
. -, Moveis Estofados �l

il Serviço
....
bem perfeito e bem acabado �! I

I f� .

Grande estoque de Tapetes
. �ll

� .Rua Dr. Amadeu Lus, tt �d
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Uraente-Negocio Direto preooc��;::l
o ..

.

nos bairros Bom Retiro ou red02QE.Za
'" Chácara Vitor Kondert uma boa CASA DE MORADIA, ou

. TERRENO, situado bem alto e seco, com ca. 30 metros de"

I f!en;e ,r�4��:�:�. �un�d� .•__._ .......". .,.;;�; I
·1 Gasa das Modas Blumenau Ltuo, IIN.80 EC. �

mli!IBiIJIII'lI__lm"mil!i!m�íl:I!!fà Ultimas Novidades-Vestidos, Blusas, �

·��r-----j-��flo�r;�i#.-;;-·I Roupas pa::a:;:�::::i;=·�:::1 !I
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.

t"ão há mal.sen1 remédio
Desde longas éras a Sifilis vem espalhando

.

a

dor e a luto entre a humanidade, porem, a
..

sábia
Natureza deu a certos vegetais propriedades depu"
ratívas 'valisiosas que muito tem servido .30 homem
imprevidente.

.',

,
.

.'

•.•.. O notvel especialista inglês, n-. Fred \V. Re
mano, estudando as plantas medicinais apresentou á

.

classe médica o DepuratívqTcn'eo ..

que foi vivamente acólhldc por seus colegas, e con

siderado o mais valioso para auxiliar do clinico. no
tratamento da Siíitis e suas maalíéstações: MolestiaS
da pele, abzesos, chagas. darthros, eczemasr ,

' escro

fulas. fócos de supuração, inguas, enfermidades do

figado, e<;(rSmago; rins e intestino. .

Seu uso. impõe-se: é fáCil de toma!', pois não

exige dieta sem resguardo.

leghorn 8r�nca da loais alta postura
Ovos para incubação

Frangos de 1 a 4 mêses
Reprodutores de 4 mêses

'..

Oferecem as se�inte8 garAntias e vantagens: São
filhos de galos impú.ados do Americano "Hanson", com

pedlgrê -. paterno de mais de 300 OVOS
.

'. Proprietário do avtarío.
Oscar Pahl Rua Amazonas defronte ao 32 B.C. .

.

Blumennu-Santa
.

Catarina.

MaUema Comercio ··'noustria S. A
São Paulo

DISTRIBUIDORA.PARA·TODO O BRASIL DOS' AFAMA-
.

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL

5'RQSu:atJ�R" DE FABRICAÇÃO DA elA. PROGRESSO
NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE

BEBIDAS E CONEX95»

CONCENTRADb_VEGETAi� na. O S I C L E RD {j: base de
TOMATE - SALSAO • ESPINP.�FRE.

� Misturas paro sopcÊs_"ROSICLERDá base daAVEIA-LENTILHil
�, EaVILHP.. ·soja·FEHAO BRANCO e rsneo MULATINHO.

�':. KETCHUP "ROSICLER" e!'.l dois typos: PICANTE E DOCE.
�

I Extrato de malte "MALTEMA PURO'"

C EXTRATO DE MALTE "MALTEMA" com espinafre a tomate

L FARINHI'! DE TRIGO MAL1'ADO "MALTEMA"

E VIC "MÁLTEMA�.

.DE S T
Caminhões de 1/2 até 10 toneladas,

CAMINHONETES
AUTOMOVEIS

Veja que lu .8:0 •• e depois veja o preço do DE SOTO liDi-
• dlomat", - Agente exclusivo

RICARDO DEE�{E
Provisoriament�;:-á rua Brusque sjn=-Blumenau-cx. pôstal 119

'Aparelhos de Radio
da R C À Vitor

.
� DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA· �1t'�ma
� Cl!iS�- BLUMENAU -- IBIRP�MA -'-: RIO DO SUL·-, GASPAR

lTAJiU .- TIJUCAB - Snr, WALTER W. BERNER - TE tE
FONE 1.193 � BLUMENP..U - E5T, SANTA CATARINA.

.

de todos os tipos e tamanhos fll!

Cesa do Americano S, A.
Mercado de Automóvel!

QW.....

Rua 15 :a�=m!jM��\$.8'iíi::il

:, Sempre foi e continúa a ser

I.:
. . '. ...

....

fi.h·"0·r
.'

fi
�l \lo,.

__�§"i#i*6.'J!!ea'_.·""*,, 4Aii,'

I

Foto

.'.'.:...•..�:....""1'
. _'\

Anareíhos elétricos;
�c!;!!\J�,= 770 -:. Blumensu
��-�;"'·.-§:��""��--1i'�S�--�-�

AmAOOR (G.Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua '15 de Novembro; 5�_, 1
P:,j-'Ú Dar 'e :uo iiil't' i i . :

" �'I!M� dev� fa�ta.; 1 i· i I
I <1 li; N' D rIl Ui _: �LJ (Fx»

;.,,',

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



a�ari�ense de egur
.

G _fai iC;I:::lf:2 nf:-Relatório Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da ;Oncializado pelo Governo

C 't "L," .'. P d ",' .Pa . d C .' Ih F' I' - Federal v->

on a ucros e e r �s e·, arecer O,, anse . o f sca ,\!���rRl�!o--·�€m�� !�!�r��a�o -

a serem apresentados á Assembléia Geral Ordinária Il{at'iCUlaE;!��D�!�urso Gi-
. nasial e de Adm iseão, de

Senhores Associados,
.. ',

Blumenau, 6 de Fevereiro de t 946 t: fi, 5 de março, das 15 ás

Cumpre â DiretorIa desta Sociedade o grato dever de OS DIRETORES 17 horas. 2v 2
apresentar à ,vOSBllllpreciação e ddiberacão o bfilnnço ge- A. Schmalz - A. Wúllsteins 1ti-�---gz;E!$�-'��-�-��_".tl
ral e as -contas, atinentes ao S' exercício financeiro e que
compreende o período entre r de janeiro a 31 de dezem-
bro de 1945. '.

"

.

E' rios grato anunciar, que no decorrer do ano Iludo
constatou-se um novo aumento de premlos brutos, confor
me se vertílca pelas cifras abaixo:

.

Incêndio, 1.343.370,60
Transportes L39!.406,9Q l: b 'u dGuerrà 26,936,60

. mo � zza o

In.cendiújTransportes 55,655,40 Imoveís

Roubo e Extravio 74.5(jS,70 Material & Impressos
. Betrocessões 678.913,30 Moveis & .Utenaíllos

Total Cr. $ 3.57Q 851,50 Disponível
. . . .

Em Bancos Naeíonals
," No,> de�o�rer do.exercrero em �Pl'eciação �oram regia- .Nas Agencias e Sucursal
irados ...7 stnístros diretos na carteira «Incendio s e 27-1 na O>ntas Correntes Devedoras
de «Transportes li, não contando 8S participações nos sínís- Em Caixa
troa de outras operaçãas Indíretas, Damos a seguir as 80-

'

mas das responsabíüdaríes .liquidadas e pendentes de Iiquí- Eealisaoel. a eurtoe longo prazo

dação,! as quars Incluem as despesas correspondentes: Títulos da Divida Publica 148,569,00
. .Incendlo e Transportes 920.649,60 73 ações do Instituto de Resseguros
Retrocessões 286,092,80 do Brasil 21.209_00

Titulas de Renda diversos 232,31 í, 70
Oro $ 1.'ló6.742.40 Devedores por deposltos em dinheiro 287.423,30

Atendendo as exigências Iegals e 38 determinações Cauções Diversas 50,00 689569'00

pelos estatutos sociais, são consutuntas as reservas se-

guintes;
.

Rlseov não. expirados 395,868,80
Sinistros. fi liquidar 340.973,60
Contingencia· 44.208,30

Contas de Oompensação
Total Cr. $ 781.050,'70 Deposito no Tesouro Nacional

-

.'

Satísleítas todas as despesas resultantes das operações, G�raDtias Regulament�res Diversas

liquidadas 8S respcnaabíltdades sooíaís e formadas as ne- HIpotecas para Garanha

cessarlas reservas técnicas. apurou-se um EXCEDEN'l'E Pre.�ios Transportes a Receber

h.'g_U.id.0... de �r.$ 879.5i8.10 e cujo f

.•ot.a1
8. .Diret�:riaJ tA.nrlo em

.. I
Apolless em Cobrança

vista o ArtIgo 33 dos estatutos em vigor, propoe seja dado »

o seguinte destino: ,.
,

5 010 para o fundo de Garantia
.

dê Retro-
.

. ..

cessões
.

'

43· 75 n.9 .uo
to 010 para bonificação á Diretoria 87.951,80

3 OlO para gratificação aos íunctonaríoa 26385,50 .. Não Exigivel
Para pagamento de juros de fi Oto Fundo Inicial

aos quoílstas 30.24000 ExirJivel a curto e longo prazo
Saldo para completar li amortização das

. I
. Contas Correntes Oredoraa 374.722,50

quotas do Fundo Inicial 162.091,40 192,331,40 Amortização das Quotas do fundo inicial 504.000,00
Cauções Diversas fi üOO,OO

Saldo disponível Data retornoaos socíos

-segurad?s
• .

,8 a I ao ç o

A f i v o

1.546425,40
6449,70

27.175,80 1.580.050,90 I .

!�I----------------=---

t�ocura ...se

1.üoO.OOO,oO I
!

I ;ti.��=���--"'l'E"'""'iI!=4:���
,

884,722,5°1 Consumido! IExija Manteiga fRI.GOR I'I' Exista �u3lidad5
ft
Que fôr

I �'ªs nio ã FRIGOR I
Bonificação.de exerc. ant. 41. 393,10
Bonificação do exerc.- findo 528.873,50 570,25650

1.000,000,00 •

il95 868 80
- BonifIcações. e Orat. a pagar

340.973:60 Reserva Técnica de Riscos de

124.623,8) Guerra 75.876,30 ,902.250,60! n r I.f'fnnen B-,.�I!lIQinÊReseroas e Fundos de Garantias lU, t� nUB�U ',ii(B �I I
504,000,00 Reserva de Riscos não Expirados 395.868.80 '

112.209,40 Reserva de Sinistros a Liquidar 340.!,)73.60 I Cli�h':!Z (sP5ci«lUzada �e
75.876,30 Reserva de Oontingêncla 124.()23,80 I � .

6.961.60 Fundo de Garantia de Retrocessões 112:209,40 �..,n�m;fi$

Or. $ 2.560,513.50 fundo de Estabilidade Transportes 1).951,60 930637,20 I
DOíli1CiiS Iii] Péle - Malaria,

.
-- Contas de Compensação

-----

I'
Cursos especializados da Medi-

'. As Importancias acima indicadas atestam, com li má- C
-

d Dir t
. 3' cina Infantif e alimentação das

xímactarsza, o caminho sempre ascen�ente da situação auçao a ] � orla ..,,?Ol�0'8° f criancinhas, - Medico-Chefe das

iinànceira desta Socíedade, e o seu progresso vem trazen- Reserva de Premies Transportes a receber .:Jtt:.7. 6, o - d H" I f til C
= Reserva de A pólices em Cobrança 9,292,00 ,s�çhoes De: ,l?"lened u_acn 1

t

e DI-do co.nalgo 08. maiores beneficios e .garanUBS aos seus BO.·
. zm a íetetíca o ""] 1"0 (e

Valores em Garantia 627J:i2750 994.30G,30 li S� d'
�

E'�
.

.

d �-'
cios-segurados.

.

au e. - -< stagio e -' anos no

'.
.

Desde o seu 2' exercicio financeiro vem sendo" dís- Cr$ 4.7ó1 ,9J6 60 I serviço de Péle e Sífilis da San-

tlnguldns eom 10 Oro dq partlotpação nos lucros sociais be- �'*'*
-

I ta Casa de Misericordia do Rio

neticto este que se eleva a 15 010 no exercicto de 1945, � '"

'I
Janeiro. - Especializado em Ma-

"f'conforme ti resolução tomada pelo Conselho Administrati- De.monstrapão da Conta "Lucros ® P®lí'eIl!il�' laria pelo Departamento Nac.o-
li" VOo diante dos fundos existentes. III' y • �U� I nal de Saude Pltblica. - Ex-

Mais um grande obstàculo 101 venerdo com o encerra 'I
Chefe, durante 2 anos, do Servi-

mento do exercici(íl findo, o qual diz l'espeito á Iormat;lão D é bit O ço àe Malaria de Blumenau.

da imporlancia destinada. á amortização das quotas do Fun-

I M!idemiSSim.o apf!relho de Luz
do Inicia', soma que acaba de ser integralizada. Inicia-se, DeSpe!5ab Gerais
portanto., o exeroicio de 1946 com os auspicios da aplica-

lHtra Violeta

ç·
..ã.O.·.. dosd,.I.·..B.. p.oB.i.t.. iV.OB d.o Artigo 29 des ,e

..statutos, os quol''': Premios de Rességuros 1.353.918,70 I dOu.,

R
" ,,_ C I t T A

d' 2 -2 Dei consu.ltas, todOB os las.

p�ev�en;t a p�r-eentBge!ll de 72 010 do lucro liquido para a . estttmções (" ance amen O .LilCeo 10 53/,10

dJBtn�mção aos BOt.uos-_segurados, em vez de 41 Oro como Comissões de Seguros diretos·
.

764,537.20 no Edificio Peita (em. írente
tem .sJdo até agora. .

. Comiss ões de Retrocessões 2t 8346,gG ao Hotel VítOZ'Ül), das 10,30

'.. Apraz,.nos aInda in:formar, que em data de 29 . de de- Sin4stros Incendio 136630.10 ás 12 e das 14,30 ás 17 lwms,
zembro ultimo realizou se a mudança dos escritórios desta Sinistros Transportes 211.222,40 I fiI!} C I
Sociedade para ,O.,sew eóiíicio séde, sendo instalados no l' Sinistros de �e�rocessõ.es 282.196.70 I tDne�' i A1y (/onsu tório)
andar, _

...
.

'.
- ...' Despesa de Smlstros diretos. 21.963,60 I u. "O n•

.••..
'

.. Nã() poude (3stá-:'pirétífrie. encerrar este seu relato sem Dewe�a�. d_e Sinist:os. de Ret�oc�ssões. 3.896.10 I 1.101 (Residencia)
expr:eª�ar,-os .seus, profundas agràdecimentos 80S senhores Confrlb�lçao ConsorcIO Aeron��t�co ; V�da 2.106,20
ID:B.mbrvs d�B Gons�lbos Administrativo e Fiscal, pelo BU- ,Honorános e Ordeoados,AlugUt;ls, Anu.nclo�
xlho tt apolO rece?}d.os, agradecimentos que S6 estendemje p'�opagandaf �espesa.s de Vlagetl} e .ln_e:
aos Ag.eD. tes Ger�lSt Sub-Agentes; fUÍwionarios e Segurados .peçao. �aterial & Impressos, Con1nbu�ç�es .

em geral. .'.' ..
. ..

.

.

.. (Contlllull na ':ia: pag.)

."

.1;:

1.081.317,30
190.066,20
106.226,40
44.785,20 l.42�n\95,10

Total

Regtdat'ização do Bxercício Findo
Juros a Receber
Alugueis a Receber
1. R. B. C/Saldos do pOil de Guerra

5.000,co
l.475.o0

6912(\30 75,595,30

200,000,00
427,827,50
3�oo"�o

I3L.7.!8680
9.292,00 9D4,306,30 I

o-. s 4.761.9JG,60
r:YI'!t':'...��

Passivo

528873,50 Reqularizaçõo do Exercício Findo

Imposto de fiscalização e Selos
a recolher 1 t 0.075,40

Juros a pagar de exerc. ant. 1,465,00
Juros a pagar do exerc. findo 30.240.0031.705,00

Total . Or. $ 879,518,10

-�.'.'.".,..

Procedida a dlstríbutção do saldo verificado, de. acor
do com a indicação supra, passam as reservas e os fun
dos garantidores das obrigações da Sociedade fi serem re

presentadas pelas seguintes cifras:
Fundo Iniciai integralizado

.

Reservas de Riscos não expirados
Reservas de Sinistros li liquidar
Reserva de ContiiJgerrcia' ..

Fundo de amortização das Quotas; do Fun-
do Inicial

.

Fundo de Garantia de Retrocessõss
Reserva Técnica de Riscos de Guerra
Fundo de Estabilidade Transportes

Total

114.337,30

•
�r

�'!Jledic(lção auxtM(ir�
no tratamenio da

sífilis"

nROCURA SE alugar ou
r COviPRAH um puma,

lníormações nesta folha ou com
o sr. Alberto Koííke á Rua 7
de Setembro+Blnrnenau. 6v5

No bar. e no lall
KNOli

filU:� .tl�� fªlt.'!�

.i !

i I

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



6,794,00

Empresa Industrial Garcia S. A.
Im. N.U···�l euauu .I �t11 E� !IJI �

Ilgmeaal. 21 de

fevereiro de UJ46 Blumeriuu-: Sta. Catarina
de bons mecaniccs 8 tornei-

Assembléia Geral Ordinária ros. Pega-se bem. Informa-
la' Ccnvooaeão çõe� com o sr. Hans W.

São eonvldadcs os Senhores Acionistas desta socíe- Fehrle, na oficina anexa a

dade anonima, para a Assembléia Ge1'81 ordinaria, que de- fabrica de gelo. Blumenau,
verá realizar-se na séde social, á rua Amazonas sjn: desta

I�
-

Ici�ade, no dIa. treze (1.3) d� Março pr?ximo futuro, ás 8 �/� .1"�. �a

(OI�O) horas, aíím de díseuttrem e dellberarem sobre a se.
.-� "..,nu�"'�1g .

gulnte
ORDEM DO DIA: Uma casa=�--R;'

. ;
l' Exa�el díscussao e aprovação das cOD�as �o �xe�" Minas Oernifl, nas imediações:

CIClO. de 1�4D, balanço, conta de lucro,e e perdas, relatórío da ponte em construção.da DI:etol!8 I"

e parecer do Con�elho FIscal.
T
'.

(> I Tratar á Rua Minas Oe�
2 Eletçao do Conselho FIsca] para o exercicro fi"

IraiS, 62- com Heitor ferraz
1946, -Bco SUl ....vt

3, Outros assuntos de interesse social. I ;;-�,;=::�'J'l�ilm.-'oé>_.�r;r.���<fJ
Observaçãn: Chama· se a atenção dos Senhores Acio- @J _'��' it,= i,

ce

Ú & '.��
nlstas para o disposto no artigo 26 dos Estatutos em vicor. !SS�C�iill8;;!,O 1!j)�lUh�C�mhe Ue!lS

Blumeaau, 19 de Fevereiro de 1946
b Se�l1lor€llS d� Ilm�EnaYa

j" (ase) EdwÍn Augusto Hauer+Dlretor-Prestdente ACEITA-SE
---- UMA PARTEIRA com pratica

lEmpresa Industrial Garcia S. l �:!��.��;:;a:::�o}!O�t��:;
eis com li SrD. EgH- Itoupa-
VI! Central.

'

�-�'_�-o$>[Sz9,�-:�-'!$>-":"'*"�

a Calarinense de
\

Seguros Gerais
{Conclusão)

2·10.506,50
6.356,40 3.207.052,80

Produto das Operações
Premias Seguros diretos
Premies de Retrocessões
Comissões de Resseguros
Recuperações de Sinistros Incendio
Recuperaçõee de Sinistros Transportes
Participações. I. R. B.
Participações Poot de Guerra

Blumenau-c-Sante Catarina
Assembléia Geral Extraordinária �-.;>:�:' ._' ,'. �� �;õ';-;'.:�;;-;-:�-;;t�·,-;;.�:.�

r e :

CIi!
t'iF "'� "'"

.� l1il :.1la' Convocação I
�:: '

� f� �'ii':1 ft5,·
sso convocados os Senhores Acionistas desta soele- �h ' li L i;9�.f: ,r.�li,�..�jl.dada anonima para a Assembléia Geral Extraordlnaria, que ����� .,.,..""..:.�

dev�rá realizar�se na séde social, á rua Am�zonas sjn-, des- Aniverearlosta �lda(je, no dia treze (13) de março proxlmo futuro, às "'c -.,.." ",", . .,., -

quatorze (14) horas. 8f�m de discutirem e delíberarern
..

80- Transcorre hoje a data nata-
bre O aume�t� do capítal social e �onsequente modlflca- lida do sr. Nestor Heusi,
ção do CapItal I!. dos Estatutos soc!ais. !

_ A data de -hoje, assinala
" Observaçã? Chama-se � atenção dos se�hores AC11)-, mais uma primavera da exrna,

nístas para. o disposto no artígo 26 dos �statu_os em vigor. sra, d. Ceay Sacia, digna esposa
, Blumenau,}9 de Feyer81fo de. 1946. I do sr, Humberto Sada.

(asa.) Edwln Augusto Hauer-Dlretor-PreSldent� 3vl
_ Vê transcorrer hoje mais

.

C O
um feliz ano de existencia a sra.

Cooperativa de onsumo dos ·

pe· d. Nadir B. Eberhardt, esposa .do

I T '"I C
sr, ,,\Temer Eberhardt,

rarios da ndustria exti ia. He"" - Aniversariou-se dia 25, a

rlng Responsabilidade ILimitada :-���:�éJ!�!�::_�:-.���-g
8X:ll::�� 91.767.40 Assembléia Geral Ordinal'iii "

��Si��iU�@�$
=-

fiReversão de Reservas ta- Convocação ! �rn�Q]$ fléirictls
Riscos não Expirados - Seguros diretos 159.711.40 FI'd d h

. � d t C
.

R
• cam convi a os os sea ores aSSOCI8uOS es a 00-; �1!!<!t���Sl[lifj!tl'«i! d�

.Riscos não Expirados - etrocessões 140.787.00 .

r
.

A blê o I o dí
.th.I!._ .. _'"

Sinistros a Liquidar" Seguros diretos 30.935,60 ���a ::ar:al��:;;�a!:c:��� s�cia�s:n;u:l�IOrj:�� P!i���!!� � O' _. �

�hm��n�u �
Sinistros a Liquidar - Reteoeessões 123·923.60 455.357,60 lS74, no dia,12 de março do corrente ano, pelas 16 horas, � Fon�. 14,7

_ ,I
para deliberarem sobre a segulnte:

_"==�=c"""=��.,,,-:,n="""""""_'_,��.,,,,,,,,,,,�

9.350 10 ORDEM DO DIA: "

9,292:00 18.642�10 I '-Exame. discussão e aprovação do Relatorio da Di- I
;;==""===-"'''''''''''0'''==''''''''''''''

, reteria, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço, Demonstra- r
Cr$ 4.948.402.20 I çâo d� .Lucro� e Perdas e demais

•
contas, referentes

h
ao I

Blumenau, 31 de dezembro de 1945. exeretero s�Cl81 encerrado em 31.ae dezembro d� 194D;
OS dÍietort:s t

2'-Elelção dos m�mbro8 efetivos e respectivoS SU'

Artur Rabe Junior. Contador plente� do ConseI.h� Fu!Cal;. .

O· 1 • .,.. "

a D F C "',dolofa Schmalz Adolf-. HTollste' 3 -Assuntos dJversos, de mteresse. somaI.Ipi; .u.egislf. n .�, .n. v n 10 Blumenau, 25 de fevereIro de J946Sob No. 38814
C.�Machado da Luz

Presidente

e Despesas Diversas
Despesas de Imóveis

IMPOSTOS
Federais, Estaduais e Municipais
Amoriização elo Ativo

'

MO\feis E.z. Utensilios
Juros e Retomas a Distl'ifndl'
Juros aos Quotistas ,

Retorno aos Associados Segurados
Reservas e Fundos Especiais
Riscos não Expirados - Seguros diretos
Riscos não Expirados • Retrocessões
Sinistros a liquidar - Seguros diretos
Sinistros fi liquidar - Retrocessões
Contingencia - Seguros diretos
Contingencia . Betrócessões
Amortização das Quotas do Fundo Iniciai
Fundo de Garantia de Retrccessões

55.344,50

30.240.00
528,873,50 559.113,50

208.412,60
187.456,20
129.215,30
21 L758,30
30.760.40
13.447.Ho

162.091,40
43.975,90

Reaula'rizacão do Exereicio
Bonificações e Gratificações a Pagar
Apollces em Cobrança
Reserva de Apólices em Cobrança

114.337.30
9.350,10
9,292;00 132.979.40

Cr$ 4.948.402,20

2.917.310,30
678.'313,30
391.581.60
111.921,30
40.222,60
8.565,70

234.120,30 4.382.635,10
V
':'"

<>_.�

Renda de Ineersões
Juros diversos
Aluguéis de Imóveis

Regularização do Exercício
Reserva de Apólices em Cobrança
Apólices em Cobrança

Os abaixos assinados) membros efetivos do Conselho
Fiscal da Sociedade "Mútua Gaiarinense de Seguros Ge
rais", tendo examinado detidamente o Relatório da Direto
ria atinente ás operações realizadas no exercício de 1945}
o Balanço Geral encerrado a 31 de dezembro do mesmo
ano, a :respectiva cont,8 de "Lucros e Perdas", livros de
contabilidade, papéis e tudo mais que se relaciona com o
mencionado exercício, encontraram tudo na IDBis perfeita
ordem e resolveram aprovar, integralmente, os atos e con

tas da Diretoria. recomendando a sua aprovação á assem
bléia geral que tomar conhecimento das mesmas.

Blumenau, 4 de fevereiro de 1945l
,Dr. Luiz de Freitas �1elro
Theophilo B. Zadl'osny
Leopoldo CoUn

Conselho fiscal
f :1

I
���c--(::l--�""-9- �>=���--��:?IParecer do Gonsslho PiscaI

Os abaixo assinados, membros efetivoB do ConSelho "'/���,'J�ft.$=�é, Pm motivo de
Fiscal da Cooperativa de Consumo dos Operarios da ln:, � t ",;,>,,"'V 0:1 'l...-

••

dustria 'I'extíl Companhia Hering ResponsabUfdade limBa· vlagen:, um? completa ofHim3

da; Reunidos nesta data. para examinar os ato� e contas i mecamca. Vende-se tambem uma

da Diretoria desta Cooperativa, declaram que encontraram
tudo em perfeita ordem, e são,poie, de parecer que os

aure. Cooperados, em Assembléia Oeral convocada par&'
este fim, devam aprovar o Balanço Geral, conta.s de lucros

Ie perdas, bem como o relatol'Ío da DiretOl'ia, que demons'
tram clara e minuciosamente a situação da Cooperativa. I

Blumenau, 7 de janeIru de 1946. I
Walter Kummerlaem

I
molocicléia DKV -H H. P. em

Carlos Sebastião fis{lller perfeito estado. Tralar ii Tra-
João Farinha ,vessa 4 dê' ftven:iro, 8.

elA. WfTZfL iNDUSTRIAL IOINVILLE

';'�
;i/t,.

o.sabão

"VIRGEM ESPECIÁLIDA

nãn dave faltar em casa alguma
W4i'

�.':

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


