
RIO 28 (S.E.) -:- As conver- "O Partido SocIal Democratí-
sações e articulações entre ele- co sustenta o seu ponto de vis
mentes da U.D.N.. prosseguem tá já divulgado, de que a Cons- de novembro ha coisas que não O mesmo orgJ.o de irl!p!'ensa canadense acrescentou
com o fim de se propor á As- titulção de 1937 tem de vigorar servem. o que temos a fazer é que o citado elemento agia SOu o nome falso de Artur
sembléía Constituinte a elimina- até que a Assembléia vote e procurar desobrigar-nos o mais Adama.
ção ou redução dos poderes atri- promulgue a nova. Trata se de cedo possivel da. mi�são que no.s Re�Dercuss�o entre @ �9YO ca5Dade�$e
buidos pela Carta de 19:37, ao uma orientação que decorre dos .

fi 1 dd"
il�

h .con lara.m. as ,u,rnas ivres e OIS OT'rAWA, 20 f\�. E.) - Sabe-se que jovem Ivor OD-
e iefe do Executivo. Uma comis- propríos termos em que foi.con- d d b

. <.:>" - \.

e eze.m to... 'senco tuncíouarto da embaíxana sovletíca que denunciou
são de representes da U.D.N., voocada a Constituinte, .cuJ!a tare- AI d d 1 t t

.

•

U ln o o jorna 1� a. a en e.n.- ao ",frovemo canadeu@ü8ssupostasativldadesdeespiúna-es.tuda o assunto e ji S0. sabe fa não é revogar ou alterar d t t
-

, .. lm.eu os en re a maiorra e a mi- aern sovíettcas, no Clll1ad''\, está sendo mentido sob custo-
que a malOtJa fci consultada a textos constitucionais, nem res- t d bl

to - u �O �- U UI

. norl� em orno TO pro ema dia tão secreta QU0 somente duas nessoas conhecem o seu
respeito na pessoa da seu lidero taurar uma das antigas constitui- facalizad S N R -

- -.

S
raca iza ?, o :' ereu amos naradeíro.

t. Nereu Ramos, que pata tra- ções, nem autorgar provisória- d t t
It"

d
esau orIlou aIS rumores. Ao afirmar Que somente duas nessoaa sabem onde se

tar . a questão promoveu um mente qualquer outra, mas sim � op

conclave de parlamentares do dar á Nação um novo estatuto T t
'" lO encontra Ivor OOSf'DCO. um alio funcio.[wl.'Ío do governo

P,S.D. Abordado a. respeito dalque corresponda aos seus anseios esouros· ri I_ desmentiu que o jovem russo se acha detida no quartel da

questão, assim se

..

m.anif8Stou 0ldemocráticos.
Policia Montada, em ROCkiiHt>. Disd8 apenas que Goseuco,

o Sr. Nereu Ramos: "Se na carta politica de Ia leoares descotB ���t�:f,��(,;a· e um flltw encontram se em "alguma parte ao

Gosenco, re celoso por S�H! vida e 'de sua esposa e í'i�

Gel·.·u"11"'0. Ler.los no (n;"R lho, pediu para que 08 cn!oCJssem 80b "custodia protetora".
II 911v Por outra parte, 08 gereutes de cinemas informaram

oue, desde que foi revelada ti ueseob-rtu de uma rede de

espíonagera, o publíeo Be mostra eontrar!o fi exibição de

películas f118838. Um agente fle teatro de Toronto afirmou

que, em face da reução popular, talvez seja necessarto
retirar as tltas russas,

Outra. repercussão do rdo r-uÍ o eencelamentu dos cou

�ratos sovletieos por parle dlj governo rederai, embora se

manifestasse que tais caacetameutos obedecessem uulca
mente 8 razões ocrueruísfs.

Os industriais de H'uniHon oaluulam que De contratos
russos no Canadá, de época de guerra H tia após-guerra,
alcançaram cerca dI) cinquenta milhõê"8 ([8 dolares.

O. ��i!'-fll ...�1i t!@;f.i! �����-l! A:NUNClEM NESTE ·OlARIO
U�l1j�iu� l:ã�tI.... �',ji'l@"lI

f
'" - a"''' .. !

dnrO nao prektiimUie !�®m"" t'���!!!�i�t��t� d�
lar ii Pasta ria Gai�2'r311!k.� &!&i�J���t� uU

li vlrllule a a laalda
da se retiram QUiuulo
o crime e il traição
são Pfamiadiis.

..

Definido pelo sr, lereu Ramos o

�.:� •.
-.'<

Diario MatutIno
anual Cr$ 60,00
semestral
avulso

ponto devi!la do P.SIIO. sobre a

coostilllfçio de 1931

Desauloriz O pelo Sr.
Ya···rna····S·· ..q'·u�lqiller Jmvimenlo· PR

. Te.so.uros valiosissimos foram

� uI .

U U ii ilil Ull!! descobertos pelo Prof. Montet,
. lítico em tOrno.. de seu nAme �: i:�fs�U:�'d��tarel!��if;;�l��

, u

1
to aos restos mortais de um

_
. R�O, 28, (8. E.) - D�&p:\Ch�s de Porto Alegre, �ener�l da viJIesima-primel!a

hoje divulgados nesta Capital; adiantam que o sr. Ge· dinastia, que terra antes de Cris
tulío Vargas passou o seguinte telegrama aoInterven- to!. e�coutrou aquele cientista

tor Oilon Rosa: tre� r:cas taças, de ouro e prata,

"O .
-.

,.

de=esc �
-,_ r

..

-
-artístícamente decoradas com

_

. Ot3 o pr0I:0�ltO. o, �sclarecel a. opm.lao pública figuras humanas a nadar entre

sobre certas notícias publicadas nor jornais, declaro peixes e plantas marinhas, além
de tórms categórica que não sou candidato ao de um cálice de ouro. e de dois

Governo do Rio Grande do Sul, desautorizando qual- broches cravejados �e esmer,:l
quer movimento que nesse sentido se pretenda fazer das. Todos esses objetos �s�r�o

. conservados no Museu .hgIPlO.
em torno do meu nome. no Cairo. Atribui-se-lhes grande

�

in1portancia para o conhecinlen-

do I pôslfa d·e to da antiga história do Egito,
JI tendo o Dr. Etinne Brolton, es-

.tO.MS pecialista no assunto, declarado
I ii" que, embora não ofereçam o

RfO, 28 (8. El.) - De acordo com o quadro com- mesmo interesse dos que se des

parativo do Serviço de Controle e Estatística da Divi- cobriram junto ao túmulo do

I
Rei Tutankhamen, servirâo para

.são do mposto de Renda, a arrecadação desse imposto o estudo mais aprofendado do
durante o ano findo atingiu a elevada cifra "de Cl'�i. nivel de cultura da época.
2,�9 1.569.176,20 ou seja, uma diferença a mais de Cr$
3::10_680,'12),60 sobre a arrecadação de 194·1. O recolhi·
IDonto da subscriçã,o complllsória das "Obrigações de
Guerra", atingíu Cr$ L383.�€) Ló74,'50; igualmente com

uma diferença para mais :la 01'$ UJ3.731.993,60 sobre
o periotlo de 1944. I

I arrecadação
Renda e

"

\'�\J"J y , lar
lJebale's na Camara dos·

.

.,..
�)

LONDRES, 28 (S. E) - No curso dos
debates sobre 08 assuntos internacionais na

Camara dos ComuDs, o representante copsara

yador Harold McMillan disse:
'

Seria iDsensato ignorar que a aliança
anglo-russo-norte-americana que se conservou

firme durante a guerra, apesar das numero

sas dificuldades, se acha de fato, senão de
direito, em suspenso. Acrescentou que as re

lações entre as grandes potencias alcançaram
um grau de tensão extraordinariamente alar�
manta".

"Os grupos de nações pequenas,· á ma

neira de satelitee, - prosseguiu Mac-Millan,
unem-se a um ou ao outro dos três grandes
países e a diplomacia sovietica, por motivos

obvias, concentra agora a sua ação nas zonas

dt) Mediterraneo e Oriente Medio; contra in�
teresóes JLrmemente estahelecidos e recon-

hecidos";· ·

,

Pl'P5f,1.(?g�Ílldo no serl. diacUl'so na Camara
dos OOm'lln�.í· .. () deputado coni1ervador acres ..

centou:

RIO, 28 (5. K) - O General
Góis Monteiro desmentiu hoje,
em entrevista a.um vespertino,
que pretendesse deixar a Pasta
da Guerra pam ocupar um ou

tro cargo. Não fÔl'a coavidado

para cargo algum - declarou.

ROMA, 28 (5. E) - O Ve
súvio após dois anos de calma,
amença entrar em nova e gran
de erupção.
A luz do dia, o vulcão assu

miu o aspecto de uma gigan
tesca fonte de água quente, vo

mitando nuvens de fumaça. en

quanto as vizinhanças imediatas

abs.o.lutamente iL)Of:e.nS.'íViJ. parI; I
dá.

crate.ra, sãoAab.,dadas por ex-

1 Ef"
. '-

-

, plusôes suoterraneas.
.

1 \ :l.' )-'tpOrA) n·�).l l'no
-

r I' •

peie �.cwn te p.I:_ ,,:::;,.aU _r.;:;v�t. a A ultima erupção do VesuslO

PICA�AS DE �lO;::,QUL. Ot1 (l

I em,
fevereiro de 19<!4, deixou

ou troa inseto... m]nares de pessoas sem lar.

Anunciem Nesta Folha

No bati e n� !,\llJ>
I f KNO'Il r.
--'nãO deve faltai!

�.S 9lt. i. f��d.*:,.g;.'.�� �.i...f".��_. O�!;if��;���ilfH�iJiJ��ii�11\�
u nllll!t'l.�Ii�(.9i,;j ,p�m �,�2.l�;w�ti.� �,�Vtll·fu;]�iá�[1$J

Depoítl de perguntar se a nova Rusai.a de

seja obter um "do'tninio mundial" ou 8e quer
encontrar um meio de pl'oteção e não de ex·

pansão territorial, o sr. l\1cMi1lan .disso. "Não
devemos transformar a diplomacia num te

mor oculto. Não devemos ser l'us8ofilcs OLl

Mosquitol
Wetzel

nica ente
uns- sobreCo

"Queiramos ou I'_ão, o mundo sc encon

tra agora divido em esferas de influencia. O
menor atraso em recOnhe6el' esse fato nOl:!

condnzirà ao càos". MacMillan acusou a Uni
ão Sovietica. de dirigir ataques "contra todos
os elos deheis da cadeia de segurança mun

dia!" .

Disse que o apoio dado pela Russia as

exigencia iugoslavas no caso de Trisste consu

tituiu grave ohstaculo para r�dação do trau

do de paz com a Italia. Referiu-se aos rumo�

res da "imprevista e dl'amatica revirovalta
na politica internacional sovietica porem não

especificou tal-referencia. Disse que o impe
rialismo russo ou a expansã� do comunismo

internacional pode constituir os objetivos ou

"justificativas" das possiveis atitudes da RUfio
aia.

Aerescentou que a situação de inseguran�
ça criada "originou um ambiente de Buspei-·
tas. Só faltou um �episodio de espionagem
para completar a visão dl'amatica que o mun

do oferece",

rllSS8fobo@. DeVEmos velar uoicameL te
bem da huma.nidade".

Referindo-se á Alemanha, o represenLH1-
te conservaclol' expressou:

"E' logico que a Alemanha 138 tenha

convertido em "ameaças para a paz nllJ.nc1í
aI. A Alemanha, que agora ja2' probtrada e

desmDralizada, será depois cortejada por
cada um destes grupos e converter-se á. no

pais illêl,ÍS mimado da Europa, quo autorga
rá os seus tavores ao melhor fregues. Uma

vez mais terá perdido e guerra, porem tera

ganho a paz. A civilização ocide.ntal e cristã
sobreviveu com tlHicnldade a duaS' guenas,
porém não poderà sobreviver a uma terceira

�.� William Higgínbotham.

polo

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



Relal
orça e
ia

Da. Diretoria da Empreza Força e Luz Santa Catha
rina S/A., referente ao .exercieio de 1945 e a ser

apresentado á Assembléia Geral Ordinária, designada
para 30 de março de 1946.

senhores Icionistas:
Consoante á determinação legal e, ainda, em obediencia ao

disposto no artigo 20, letra "i" dos Estatutos Sociais, cabe nos

submeteraá vossa apreciação e pronunéiamento, o que, aliás" �a
zemos com a máxima satisfação, ° RELATO'RIO dos negoclOs
sociais, relativo ao exercício de 1945, próximo findo.

Este Relatório, de maneira clara, fócalisa as principais ocor

rências que se verificaram no decorrer do aludido exercício, fa
zendo-se acompanhar, como de praxe e para melhor elucidação
dos Snrs, Acionitas, do seguinte:
a) - Balanço Geral, encerrado em JI de dezembro. de 194-5:
b) - Demonstração 'da conta "Lucros e Perdas", referente ao

mesmo Balanço;
c) '-'-.. Parecer do Conselho Fiscal.

A' luzdesses documentos e de outros dados. elucidativos
adeante expostos, poder-se-à fazer um juizo seguro da situação
econornico-financeira da Sociedade, situação que reputamos sa-

tísfatoria.
. ,

Distribuição de Energia, Receita e Consumidores:
A "Usina Salto", no ano de 1945, em consequencia de es

tiagens, como, aliás. tem ocontecido 110S ultimas anos, sofreu
cónsideravel diminuição na sua capacidade produtora, normal.'

A primeira déssas estiagens teve lagar no mês de Janeiro,
para acentuar-se profundamente no período de maio e agôsto.
sendo este ultimo o mês em que se verificou maior racionamen
to de energia elétrica.

Seguio-se um período' mais ou menos normal para, nos

meses. de novembro e dezembro, ressurgir nóva fáse de estiagem,
porém, de efeito menos prejudical,

Todavia, não obstante todos esses contratempos, a produção
de energia elétrica atinguio a 29.599.557 quilovat-horas, contra

26.775.928 do ano anterior, verificando-se dest'arte, um aumento
de 10.5·T. sobre o exercício de 1944,

Concomitantemente, a renda apurada Renda Industrial
elevou-se a Cr$ 4.285.847.9°, ou sejam, Cr$333.534,00 de diferen
ça, a maior, contra o ano anterior, correspondendo essa diferença
a um excésso de 8,,5"[.

Feita a classificação déssa receita, temos que 5q. - conrres

pendem ao fornecimento de energia para força motriz e 49010
para iluminação, resultando do total da mesma receita, em rela
ção ao global de quilovat-horas produzidas, um coeficiente de
14.5 (quatorze e meio) centavos.

De conformidade com o quadro Iavantado pelo Serviço de
Estatistica, o numero de consumidores atingiu a 12.02 I. sendo
10.525 de luz e 1.496 de força, constando-se um aumento de
190 consumidores, comparativamente ao exercido de 1944-

1-3-1846

Luz anta alarina
preferenciais, nominativas, da la. espécie

c) - [uros de 3 Ola sobre o capital realizado
referente á subscrição do aumento de Cr$
14,200.000,00, representado por ações pre�
ferencíaís, ao portador, da aa. espécie.

d) - Juros de 3 ola sobre o aumento de capi
tal, de Cr$ 1.800.000,00, representado por
ações preferenciais, ao portador, da 3a.
espécie. a contar de 24-11'945. data da
sua aprovação difinitiva

e) - Bonificação eatatutarias da Diretoria
f) - Gratificação ao pessoal
g) - Dotação ao Fundo de Reserva para Ris

cos de Responsabilidade Civil.
11) - Dotação aõ Fundo de Assistencia aos

empregados.
i) - Saldo que passará para "Lucros em

Suspenso".

Cr$ 2,000,00

c-s 69.7 I 1,20 I
Cr$ l.22 {,5 I 8.00 I

Com relação a este nosso projéto, fizémos ligeiras referencias
I

•

em o Relatorio referente a 1944,
Cumpre-nos. porém. já agóra proporcionar aos Snrs, Ado

nistas alguns detalhes de maior vulto, rornecendo-lhes dados mais

precisos. aliás os mais importantes, sobre a obra concernente á
Usina em referência.

O respectivo memorial descritivo, submetido que foi á apre
ciação do Governo Federal. mereceu deste inteira aprovação, ten-
do o Chefe do Governo. em data de 18 de setembro de 1945, �lldio9 receatores
assinado o Decreto n. 17.617. outorgando á "F'orçaluz' concessão l<e!tI1ICos R,'Ueii]i18 � Sarí!ul(f!;1l1i
para o apro_veitamento .hidrau�ic? do,�io dos Cedros. I fELEPOtUl 1395

O equipamento hldro-e!etnco Ja se a.cha enc?mendado. en-I �'" '1' � h I
carregando se do seu forne�lmento os seg.Ull.1te .fabncan�es SUlÇOS: II _,",.�.:�.�.. _:. .::����.r�_3__

a) - Theodore BeU & Cía, da parte hidráulica (turbinas e re-
_

guIadores;
., . , .' I � '-!·f' n I • 3

b) - Brown Bo.ven & Cie.rla parte elétrica (alternadores,

trans'l B� r A!\I f�.·l !?J."�. fi ��.. �... �Slnlformadores, etc.], �U . hfi�ãi�U �HÍlI,O �onjunto encomendado é composto de duas unidades com � ii 3 � '.;;li � ii � � IMJ "'� •

a capacidade to.tal de IO.2�O CV, ,com�reendend�: . . Clhilica Especim�ilªd!a de
Duas turbinas em carxa espiral tipo Francis, de eixo verti-

'

•

cal, para uma quéda de 214 metros, 1.000 rotações por minuto, Cf§��eaS
desenvolvendo cada uma 5.100 CV, com o aparelhamento neces- Dtll'mcas da Pele - ftialli\l'la

sário para a regulação; Cursos especializados da Medi-
Dois alternadores, de eixo vertical, para acoplamento diréto cina Infantil e alimentação das

ás burbinas, de 5.200 kVA cada um; .

'h "T .1' �� f 1cnanom as. - né.H..!!CO-CJ.le e (as
Dois transformadores-elevadores e equipamento elétrico para seções de Higiene' Infantil e Co-

contrôle, manobra e de segura.nça. I zinha Dietética do Centro de
As obras no local da Usina

.

e as da barr�gem encontram- Sande, _ Estagio de � anos no
se em franco andamento, prosse�umdo no seu ritmo normal.

, I serviço de Póle e Sífilis da San
. � custo provavel do e�uIpamento encomendado. posto Ia-

ta Casa de Mísericordia do Rio
brica, e de 76 I.98� fra�cos SUIÇOS.

_
. Janeiro. - Especializado emMil-

. Quanto ao financiamento, nao obstante estarem os Snrs. laria pelo Departamento Nac.o-
Acionista inteirados das providências tomadas. mistér se torna di- nal de Saud; Publica. - Ex
zer aqui que a ,:utorização para abrir a subscrição .de parte d_o Chefe, durante 2 anos, do Servi
aumento de Capital, de Cr$ 14.200.000,00, a ser realizado em Eh-

ço de Malária de Blurnenau.
nheíro, foi concedida á Diretoria, pela Assembléia Geral Extraor-

•

Foi bastante animador o movimento das vendas de materir dinaría, realizada em 20 de abril de I945. f,lodernisllima ilpiil'elho lie Luz

aias e bem assim o dos serviços de ínstalições, havendo o mes" Relativamente a esse aumento, a Assembléia Geral Extra- Im!'a Violeta
mo Departamento apresentado um resultado satisfatório, superior ordinária de 24 de novembro último aprovou-o, tão logo termina-
ao do exercíclo precedente. da aquéla subscrição e preenchidas as demais formalidades legais,

A cifra representativa do estóque de material inventariado, Até o encerramento do exercício em fóco, os subscritores
reproduzida no Ba!anço, é bas.tante ele,:ada, notando-se, entre-, do aumento haviam realizado a �mportancia de Cr$ 8. 13 I.�0?00.
tretanto, uma senslvel tendencla para balX:l, no custo de aquisição I

restando, portanto, para ser reahzado, no corrente exerCIClO. a

desses materiais, circunstancia devida, muito naturalmente, á ter- quantia de Cr$ 6.068,200,00.
minação do estado de guerra, embora a vida industrial e comer- F;nalmente, conf6rme demonstra o Balanço Geral, até 3 I fones:cial do paiz e, quiça, do mundo, muito lentamente se esteja pro- de dezembro de 1945. aplicamos em estudos, projétos, materiais
cessando.

.

de construção, maquinas e, ainda" em pagamento adeantados para
o equipamento hidro-elétrico encomendado na Suíça, a soma glo-
bal de Cr$ 4.613.66,80.

I
De acordá com os comprovantes devidamente contahilisados

c1ispendemos,em I945. a importancia de Cr$Ig8.86g.00 em Previndencia social e funcionalismo:
investimento diversos, os quais, embóra aparentemente poucos". . .

.

. ,. .

faziam se de inadiavel necessidade, destacando-se:
.

O quadro geral. do no�s? pessoal, mclumdo íunclOnanos.
a} - Ampliações nas Linhas de Transmissão; empreg�dos e operanos, admItidos ,em car�ter, permanent�. acusa

b) �

.. Idem.nas Redes de Distribuição; um efe::v� �e 205 pes�oas,. todas, elas devldamente matriculadas

cl - Instalação de4·�4 medidores watt-horas. em InsLltmçao de prevldencla social.
,

Todavia, soh a rúbrica "Usina dos Cedros" os Snfs. Acio- O "Seguro de Vida em Grupo", instituido em favor das fa-
nistas encontrarão, ainda, outros· esclarecimento; sobre investi- �ili(ls des�es funcionários, abrange 183 vidas seguradas com a

mantos de maior vulto efetuados no exercicio findo e relaciona- importancia global de Cr$ 2.35°,000.

do.s todos corg ..,a referida '·Usina".
'

C.abe-no.s, afinal., consignar aqui, �e� distinção, ? nosso .re- 'I'L
..

�. oI!. • conheclmento e louvor a todos os funCiOnaras, os quaIS. perferta-
:leres e ieruj§� mente compenetrados dos seus deveres, desempenh;;.ram. de m�-l

Pela .demonstração da conta "Lucros e Perdas", anéxa pa-

nCeoírna,Sea.rtsiS.ãfaotoeriatre.adnigsn'eardeeneCilicaomdioeS'aaçsÜseusas: obrigações
funcionais,

II'ra logo se nos depara a majoração ..:ias despesas.
Estas, entretanto, provém, principalmete, da' necessidade 'lue

teve a Diretoria de, no momento dificil que atravessamos, me-
,

d '1 De acordo com a resolução tomada pela Assembéia GeralIhorar os venclm.e.ntos o pessoal, da.ndo- he, tanto ..
qua nto possi-

. Extraordinária de 3 dt Dezembro de 194'::, a conversão das an-veI, m:na remuneração compatrvel com o elevado custo da!> uti-
'd tigas ações "ao portador" em "nominativa" vem sendo processada

. 11 ades.
I d f" d

.'

dlVIistér se fazia tal providencia, de vez que, em assim pro- rega armente, apresentân o. no. l.m
o exerClClO e 1945 o

se-Icedendo, teve a Empre�a o intuito de, .ao atentar na situação guinte quadro:
t""economico-Einanceira dq ·seu EuncíonalisrilO, despreocupa-lo con- aÇões conver luas

IIvenientemente, no tocaJ:1te ás necessidades ordinárias da vida e Ordinárias, nominatIvas: 9.800
apaielha..lo. assim, no sentido de um prefeito desempenho dos Preferenciais, nominativas: 1.967 11.767
seus devCI."es funcionais.

O Lucro líquido apq,rado, f�ítas as dedu,;ões para os
dos de "Reserva Legal" 'e de" "Depreciação", importa
1.221.518,60, cujo saldo propomos distribuir pela forma
a) ..,..... Dhridel.1do de 7 Ola para o capital de Cr$

1.0,000.000,00, repre�entqdo por ações or-

diriáriás, nominativas Cr$ 700,000,00
t. b) ,-'- Dividendo de 7 Ola

.

para o capita.l de
Cr$ 2,000:000,00, representado por ações

Cr$ qo,oo,oo

I
Cr$ 86.II5,70

Cr$ 5.400,00
c-s 73,291,10
Cr$ 95.000,00

- i
Cl'$ 50.000,00'

TOTAL:

Usina dos Cédros:

lçães a çon,e�er
Ordinárias, nominativas:
Preferenciais, nominativa]

200

33

TOTAL: 12.000

i
em relato, foram lavrados trinta (30) 1
(ConliolÍa na 5a8 pag.) I

No decorrer do ano

�
�

���·o EXlGE PURG.".tH::,:'lEM DII'':T�
�.��l�E_'Çl'�;_� \.<;._t.."'- '-'o. ,._� �ç:::, ��-:Em;.?r��

Dá consultas, todos os dias.
'E r fi' D 't (

n

tno
.

(d/"elO .1. el e1' em p'en e

ao Hotel Vitoria), das 10,30
ás '12 e das 14.,30 ás 17 ho'ras,

f A�t'! (Consultório);,�8i�if "

lJOI (Residencia)

� �f' :';[ST\&' ;.i.lU'lpk-s- tÜi!�$ iCU reg.

lãied'ÔP-.. I!'--at&.� me!:;t�-; cmDO!1S'p..'1re:ç;)m

��.rus r:b�U@).�illG('jnin.::;. ·t-::-�1;:;n cs at··

��= de lõpprntdh$ !<;':2P�ratorio"
\'i..�.2 .orm.�t'�0 �t'.J-O�:;1!-. �}!"Cind.!itE> I)li

�rtis-f!o.� ;.11 �ci�t.::.lOt; dr;, �l!!'Jl· tem�,JjE

r-='i�1'!'_. � �}2< tr�!'::l1.ct�_�

��..G' 5!1h-aE oil:f.p.·n:!n1fel� �JS![ê

�:.-.:'{';�),_ vo:;$lh� '" �rl!:e.!!:(:ru:
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ii)' Il �HhO

I\'ledi.;;o assístente do
HOSPITAL SANTA IZABEL

O sr. Albeno Koffke a Rua 7 r. do Hospital Sta, tzabel nariz, ouvidos e olhos. i Clínica Mediou e das .crean-
deISetemlíJro-Blmnenau.

'6vô"1
A D V O G ADO. Oper açõ�s Consultas: 10. 12 us. a 15 -17 111.1.1 cas, partos e apelações -

.' .

.

" .'

.

_ Escritório: Praça Nerêu RamosBü Badiodiugnostíeos

1 ..
>

..
..

···.·.P '., cls
'

-:1'
TeJ.21 - ReEih

..�o.H.;Jlriili.°NTO
CHIO

.'
CLINICA GERAL

.

BLUMENAU - RUA PIAUí, 2

!�.P.'L..U.NtE.NAU
--0-

. reclsa ...�e i
= . -- -

'.

. -

�l no lIN�iLI{P�i Ui'

..
'

.....
'.

' ..
"

.

�... ..__ ._-:._j ..

Dr. Affonso, Balsint i 2' �a�e!liãn NOBR�GA Dr. Arão Rebello I u�i. A�;� ,��S,. �

ii,1
de bons meCíHHCü8 o tornei- Medico Especialista em EdliflCIO da Prefeitura

Ad. d I A ..., �O'ljltí\DO
l'�s... Paga-se bem. Iaterma- doenças de Criancas Escnptu:raa. contrcctos. procu-

voga c i �

coes com o sr. Hsns W.
.: d .' n'l

.•

rações. erotestca de let\'as Escríptorio IRua Paraná, 31·A=TeJ. 1436Fehrle, na
.

oficina anexa 8. e a ree...
! ...fabrica de gelo. Blumenau, RI'" 4' de Fevereire N' 7 Compra'e venda de inunoveis.

Alameda Río Br-mco I BLUMENfiU
lU"

Y confissões da divida, etc. �EMPREGADA - Precisa-se 1_............ ........""""'..................__......__ ........... _..���,.,_..��""""''''''''''.'''..L�...=-''

de uma. Empregada, . paga-se
bom ordenado. Imíormaçõea
nesta Redação. 3v I

I
•

lC Profís
o

I
Dr.. lViayer1e

"'.

IPEROGY VIRIS o

Entre os dez (10) abaixo relacionados, que lhe será
enviado, gratuitamente. desde que V. S. tome ou reforme a

sua assinatura de O JORNAL, per um ano. no período com

preendido de t- de novembro fi Jl dE' dezembro de 19J5. A
remessa de livro será feita 30 (trinta) dias após li entrada
do respectivo pedido. O JORNAL, o Iider dOE «Dlartos As-

I soeíados-, apresenta diariamente além de completo serviço
telegraüco do Brasil, e do exterior, seções especiais sobre
varlos assuntos e artigos assinados por colaboradores na

eíonaís e estrangelros universalmente eunhecldcs.

I O JORNAL, o mututlno carioca mais lido DO Brasil
Analise, confronte e passará. a S8r um asstnante satisfeito
do O JORNAL. Faça o seu pedido, hoje mesmo. ao nosso

agente local ou diretamente fi Gerencía do O JORNAL _.

Av. Venezuela, 43-4' andar, Rio de Janeiro O F por melo
de cheque, vale postal ou registrado com valor declarado,

Os Livros São Os Seguinte",:
,Invasão-Quentin Betmouie; O Grande Ditador - II, G

i Welle; .tI Estrada de Chiml'rJ-John S. MU,1'st; Silencio em

I Singapura-Jorge Welle; Serpente Indomaoel=Tien Ohiin,
Traidores da America=Joh n Roy Ga1'l80n; Os Dez Manda
mentos-Varias Autores; Negros da America+Iied Ouleu:
Trto=Dorothen Baker; O Grande Pectuio=Florence Ber
nard. O JORNAL Assinatura: C1'. $ 90,00.
f;-�-�-�iIIt-�..".�-;li�--� o .�,.._��-�"�-�-�-..�E2E�.-�-�-,<W

Uma casa situada á Rua
Minas Gerais, nas imediações
da ponte em construção.
Tratar á Rua Minas Ge-

rais, 52 3\12

Vende-se casa de matertst,
com 28 morgos de terras,
il'enta de 103 metros, conten
dO�13 morgos de mata-virgem.
Informações neste Jornal com
o Dr. Achüles Balsínl,

N A"O E NOCIVO AOS ANiM,!I,IS DO
liw:;.y.��·Mó{.1�:m'r:��:,','.:����.JC)

Vende-se casa de msdetra,
em ótimas condições (8 mts,
x 9), com terreno de 45 me
tros de. frente por 40 de Iun
do, Intormações neste Jornal
com o dr. Achílles Bslsíní.

Velule-§e Per motivo de

viagem, uma completa oficina
mecaníca. Vende-se também uma

Dr» Egon A .. Krueger
- Medico Oculista -

(Ex-assistente do Instituto Penido Sarniar) de
- Campint.s -

Consultorlo: Rua Oandido LOpes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)
- 1° andar

CURnVBA PARANA

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

_ " •••••••• "" •• " , " " •• �OIt •• I1•••••••
h.o""�""'''�� ����

motocicléta DKV� 9 H. p, em Despachanle da Recebedoria do Distrito Fedaral {M. da Fazilnda)

perÍeito estado. Tratar á 'I'ra- Bscrilorio: . TRAVESA DO OUVIDOR N' 21 . lo andar· B I O
vessa 4· de Fevereiro, 8. Encarrega-se com Efiaiencla e'Rapidez de :

�._,;�-�-�-�-.-�-�-�'-.. Titulos declaratorícs - Naturalisaçãea - Retificação de I
I r c. l:i!

Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa

I
com viagens regu ares entre ltajaí _.- Santos

Iii!
de Autos - Certidão de Renda - Serviços em todos os

.

Ministerios - Registro de Diplomas ..:. Procuratoríos - CabUl post�1 36 �- et:i'l�. . "(�t1lIGd,�'� .

Serviços na Policia - Permanencía de Estrangeiros - Be- I'
.

gistros de firmas comerciais e índustrials no D.C.I. - Re- I ITAJA.I' _ Rua Pedro FOrfBi.r.a n O�. H8/7'i
"

gístro Civil - Retificações de nome e filiação - ICertidões para embarque. ii'>iI!IiiDmPi!C'� iid!'1im;;pmW:t$M§;p;"�������tlSt�.Jb'�
Registro da Criadores - Serviços no D I P.

I
SuviçO$@r��;rimein Recebimenio Iie contas no M. da Fazenda.

II 1- &-Dc;� 5 p�ª�M::"-�
·."F"�"""';;tSW,"�

Rua Maranhão TRATAMENTO E OPERAQOES DAS DOENÇAS D� :mNHORA.8

'1
N' 2';

11 I MolesUi!8 das menínes e macas. i]isfu.l!'hios rlil k;ade .;diici. Per·.

Dr.. A. SAN T A E L L A turbaçõo3 IJ13Urn-gliliulWGres: OPERAÇ1ÔES rio !lIere, 6\fiH'"in!<,
A trutar com 'rompas, tmnêres, iiElellilic�. tr.sr;;i5!s. etc,

Oiplumado pela Faculdade NacIonal de MedicllJiI da matermo!:oa�ulaçã!i - Omlss C&,!�g,
€i. Ll!I�@w I Universidade do BrasiL CLINWA EM GERAr:.

I· i Coração. pulmoos. ríns, imP. di\lBitsiivn,.

" i MédIco por conourso do Serviço Nacional p.1e Doençss Mentais, VarÍEBS w UlCera:L- DIJ(;lnçes TR·(lglici3lils.
'���'

.. '.'
'

..

�

..

'

-

.

'��....� I'
Ex-intsTl1o da Santa Casa e do Hospital siquiátrico do Rio CO�S.I Trav. 4 de Fevereiro N.3 l,em fi�elâle til! irl,l!<ll ii'iin!'na)

. de Janeiro, Ex-médioo assistente do Sanatório Rio de i"'.�
�.

., .�
<$, ,. Janeiro da IJapital FederaL H�Sm.: Rua São Paulo.30 - POJ!SI 1221';' -. � i.. !J Wl B r� li. u

,.

__
.

tE:; I i!if! CLl����U�����: .-RE�:CÚ1�I:T� IE: :OE:�À: :E:�O�AS.
_,_ ; 46__

_::����:::

;;��':�::=::�=I,':
-

�.A HO�/i ,li, I :'Edificio Amelia Neto) fabricaN "..! Das i5 és 18 noras n 1!l

O·SÉÚ 01lG';tÚSMt1 t
II L O g I A N Ó P O L 1 S uu'uneifEl<.'f!tl2J

·

�'�:;�� l_dE"�lcEo1onia::�k��!!����:d:e::: ",' T'�::�}'!;Fb��:;=
'�

If

1':f5-"'\.. . �:
'.

ii . L , farmacias e Drogarias. Bhlif!�UU�f�ntl a �i@_:�_�__.�����""=J
.

4íi�5iP.�-�""""�-�-il>';-����-··iii O "-�-.•"-�-�-�-�-íII'.-�-. 00 !l-�-:lt-�-...-�..... 'I>.-- •.- ....-? 'k1",_"":,-!",--·t'""�·"Y-·<T'· ··,.,·.··"'�,"--·-li"·''''''--''é

b t i e n
D

lis I [
15 de Novemb .. 588 F 1201 81 I f�
E L L i N E Ron& C i Aumenau I IA PE�;?gu�f� �sRSSE'rit?���� EXAmES: "I "Medicaçtio auxilio;,

CODsumidor URINA (completo e pardal cüm dúsagem)- :f.EZES {Amebas, vumes. sangue OCU1l0-ES.! rw trai��7/:/1..!O da

CARRO (pesquiza de bacilo do Kuch)-SECREÇAO (pesquiza de dipfococos. ele., espermato-J
.�, . di

�vij'ª Ml!mt�I'I'i� fDIr:nn zoides)-SANGUE (Sorodiagnostico dr. Lues (Reayão de Kline). - pesquiza de Hemalozoarío t'-:ç; .... .".. 'W,{? '-�--�"-"§!)-f<iZ--&>-i}
Ii.fi. {8 !l ln: 'ij d� fi IIU' (malaria). Contagem de globuloso tempo de coagul3çâo e de sangria. dosagem da Hemoglobina,

t\f.···..i."..···t·di ....nHa;id.�dR fH.•i� ,fnr glico e, acido mico, reação de Vidal (Ti!o).�Í:-IQUOR (Exame citobacterioscopico. reação deJ Arr::ncal' e destrllir gra�AhlO i;!U!lh .. il",- ,,�h .

U Kahn, eic.)-MUCO NASAÍ.... {pesquiza do BacIlo de Hansen)-ULCERA (pesQuiza de Trepone-. vatái" é contribuir p�ra o

U�S.· .nin. n J.ql.�nR
.

I
ma palida)-SUCCO GASTRICO (ex3me completo, dosa�ern da acidez sangue oculto, etc.) 1 d<

�.

.

'
... '

t 1

<l

J'
. ';.•....'.�••....

-

..

'

.•'10 !UlU f.j � II !hw FORNEOEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENrE esapal'eOllneU O Cota ma_ana
:\t

;" , _.=,","".,...,.,-= """",__.......:' Instalação moderna: estufa, autozlaVf, colorimetros, etc. . em Blumenan, \.1
.JL
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forç e tUzJEmpl'&za Força Ir LurSanta Catarina SI! I ca�:�_�e�a�:í���e���:r�;�
.< . I· I' LI

". IB· I o·.da.
".

. I Wa nda GrassmanD. Ele, �a�II!II '.
. .: ssemu ela uer:h J uUiarla rural deste Estado, nasctdoa'l'o,' 'r"', a· .'5 "1 'Ií Primeira convocação aos 27 de ?ul.hü d ' J9��.. la-,

.

.

.•.•.. .

.

.

. vrador, sotteíro, domíclltadu
..

'

'. .

...

.'. ......,...... São convidados os Snt's. Acionistas desta Empreia.a se
e residente em Salto do Nor-(Conclusão da 2a- paUal- re�nit'em em Assembléia Geral Ordinâria, a realjz�r.se no dm 3° te. deste Distrito, filho de At;-.'

'.' .".

(tnnt,a) de I?àn�o doco�rente ano, as quator.ze e mela horas(I.4}O), gusto Beunertz e de d, O ti-. termo de transferencia de 752 �ções ordinárias, 'nominativas e de na sede social a Alameda Duque de Caxias, n. 7, desta cidade
tia Beunertz. Ela, natural des16 preferencias, nominativas, no total de 768 ações, sendo: de Blumenau, afim de deliberarem sobre a seguinte te Estada, r.aseída acs 16 deIa ORDEM ,r:O DIA

..... maio de 1�123, domestica, 801-rOi' veudas
I) - Aprovação do Relatório, Balanço e Contas ?a Dire-

teíra, domiciliada e residenteOrdinárias, nominativas: 352
,68 tarja e de respectivo Parecer do Conselho FIscal, re-

em Salto do Nor:e. deste Ilis-Preferenciais, nominativas: 16
" ferente ao exercido de 1945;

. tríto, filhij, de CHIos Grass-Por morte '. 2) - Eleição do DIretor Gerente em virtude da renuncia
mann e de D. Etnrna Grass-Ordinárias, nominativas: 400 do respectivo titular: .

.

Conse- mano.3) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do
Apres'ent8'I'gK'.:1 €;j;;J d«tCIDIl>znNlslho Fiscal;

exigido pelo artige 180 do Co"4) - Assuntos diversos,
I�!go civil sob n, 1 t 2 e 4AVISO IMPORTANTE: Consoante e estabelecido �o. arti- Si alzuem tiver cenhecímeato de.

, .,. g? 38, dos �statutos SOCIaIS, as existi� algum impediment0 legal,pessoas presentes a Assemblêia Geral dever,,:o provar.a su� qua-,
acuse o para os fins de dtreioo.lidado de Acionista, exibindo d�cumento habil: de sua identidade.] E, para constar e chegar ao coBlumena�, 21 de fevereiro de.1946. ..

� n;hecimento de todos, lavro o[Ass) GUIlherme Renaux - Diretor. PresIde�Le. resente para ser afixada 0:0 10..Roberto Gross�mbache� - DIretor VlC� Presidente Par do costume e publícano pe..Max Puetter Filho - DIretor Gerente, mt.,
". Ta imprensa..-.-�..,....·.-.-.�._.:-:-:+.-.. x .-+-'*.......--.-.-.-+-.�9

Blumenau.zf Fevereiro de 1946G�ilherme �enaux: Rob�rto Qro�sen;ba��:r vl�tor:;1:lo BragaDiretor Preaidenle .

•

Diretor V Ice l. residente
OficiaI do Rei1ztr-o Civil. !Oustavo-Stamm+Dhetor Gerente

. ***Max Puelter Filho .� Chefe d: Contabilidade (Reg. n' 10897)
EditalDemonstraçao da conta

"Lucros e Perdas"
D' é bit o

. (lejeAI do. diretor gimmte
'-- Na fórma do estabelecido no artigo 15 dos Estatutos Sociais,
deverá a .Assembléia eleger o Diretor Gerente, que completará o
triênio 1944147 •. E assim é, em virtude de renúncia irrevogável
apresentada pelo respectivo titular. Snr. Gustavo Stamm, o �ual,efetivamente, deixou o cargo em 3 r de dezembro do ano finco,

consequencia aDíretoria e o Conselho Fiscal, em conjunto,
ignaram para substitui-lo, interinamente, o acionista, Snr .. Max
tter Filho; atual Chefe da Contabilidade.

onclusão: .

Eis. Snrs. Acionistas, as informações de maior interesse, que
julgamos dever prestar-vos em cumprimento ás exigencias legais
e estatutárias:

i

.

Entretanto, estamos ao vosso inteiro dispor, para trazer-vos
quaisquer outros infórmes, dos quais, por ventura, necessitardes.

Blumenau, 8 de Fevereiro de 1946.
(Ass) Guilherme Renaux - Diretor Presidente

.

Roberto Grossembacher - Diretor Vice Presidente
Max Puetter Filho - Diretor Gerente, .iut.

TOTAL:
iõõõi&iii

Imóveis e Obras Hidráulicas
Maquinismo e Acessórios
Linhas e Redes
Tran-sformadores

•
r Medidores e Limitadores

:;tapadtadores .

X�Oficina Elétro-Mecanlca
,

-

'. Edifícios Admitlistração.e Besidenelas
Terrenos
Maquinismo de Oficimis·
Aparelhos, Instrumentos e

Moveis e Utensilios
Veiculos e Semoventes
Estudos e Projétos
Cons Irução Rió dos Cedros

II Disponível

3.258.402.30
2.848.624; 70
5,.111.245,30
1.395330,40
788.321,0.0
290.689,50
192.(76,50
66�.280.40
71.832,00
58.439,00

Ferramentas' 72.081,50
184.347,30
79.924;00
232.346,20

4.613.96680 19.867.606.8ó

Saldo do exercício de 1�)44, distribuldó pel a
Assembléia Geral Ordinaria de 3) de Mú! ço
de 1945, a saber:
DIVIDENDO DE 1944 •

9 010 s/Capital de Cr. $ 10.000.000,00, em Ações
Ordlnarlas Nominativas 900.000,00

7 010 s/Capltal de Cr, $ 2.000.000,00, em Ações
Preferenciais Nominativas 140.000,00
Bonificação da Diretoria 8_6583,60
Gratificação ao Pessoal 9n.ooo,oo
Fundo de Reserva plResponsabilid. Civil 100.000,00
fundo de Assistencia aos (:I�mpregados 24 080,40
Lucros em Suspenso 31.960.10 1.317.624,10

Administração Superior 104.462,00
Despesas de Produção 160361.80
Despesas de Conservação 94.'i'81.70
Despesas de Transporte 182.541,70
Despesas de Finànciamento 4.539,90
Despesas Gerais 315.485,00
Despe;as Prediais 25.123,40
Impostos e Selos 305.247.10
Inutilizações 2222,70
Pessoal-Ordenados e Saladas 1.540477,40
Despesas com o Pessoal 139.741,00 .-.-.�-.-...- ..-.-M--,,-(A
Despesas de Origem Pessoal 190. J 09.60 3.065.093,30

Fundo de Reserva Legal 102.700,00
4.4A2.717,4o I

Fundo de Depreciação 729 391,00 . i f rinOf é SaborSaldo que paasa para o exercido seguinte 1.�21.518,00 2.053.609,00 • I;t

Cr. $ 6.496.326,40 Das Manteigas a Fina flôr

1377,624,10 I. ==
�-�-�.....�-.•-J;.-"'�,,-•.

Faço saber que pretendem
casar-se: Emídio da Si! vetra
e Ereml Gonçalves. Ele, [ln
tufai deste Estarln, nascido
aos 22 de março de 1912. opa
rurio, snlteíro, domiciliado e

reaidente nesta cidade, filh?
de Antonio Hllario da SilveI
ra e de D. Felisbillu da Sll
velra. Eis, naturul deste Es
tad« nascida aos 26 de ju
lbo àe 1920, domestica sol
teira domíciílada e residen
te n�sta etdade, filha de José
Julio Gonçalves e de D. An

gélica !vlaria Gonçalves.
Aprercentaram o, áOt,"W1;i.cntilll

exlgirk. pelo urtigo t 80 do Co.
(ligo cl vil sob no. I. 2,. e 4.
5� �lf.il!eru tlver c"ml:H�chn'l;o.to {h�

�:d5ti'r a!g-I!m:t {mp<>.dlmeDto iegal,
ilCitse e para iH üus de 'díreíte.
E. para constar e chega li &D 00<

conbecímentn dI, todos, lavro 414

premente pru:� z�r Iltflxado no I.

gar do. oo!!tm�� li !';!ubUr.ad'III 1!G"
Ia Impreoió\.
Btumenau,26 fevereiro de 19,16

\fUnda0 Bragll!
Ofidal do Reg1iltro CMl.

'

"Balanço Geral encerrado"
em 31 de Dezembro de 1945

A f fv O
I Imobilizado

90000�oo
8500.00
"8405.80 146.905.80

Cr$ 33�935.910.20

Saldo do exeroício de 1944
2 7

'. Renda Industrial8.72 .4 4,40 ..

.MaterlalS
Serviço de' Instalações
Alugueis Recebidos
Comissões
Desconto pOr antecipaçãO de Resgates
Rec�itas ·Diversas
Juros Bancarios
Juros Diversos' .

Juros sobte Titulas

4.285.847,90
32L.274.70

30;-�,��:�� lO' '''i.4U��s'��dd� :i.121,60 j _

.

JmH� liino Dis$6lvidó
372,00 ih· d

-

t
. �

4.300,70 5.118 7u2,3o! \I\OPI amen e;
Cr $ 6.496 32 fi 40I. d

J
t

.

d
'

.
.

vS ataques desesperadores e violento� aGuilherme RenauK -Dire or. PteSl en.te . . asma e bronqui�e enve�enam o !lrgamsm�:I. . Roberto Oros!<embacber-Duetor VICe PresHlente
'I'
minam a enerlpa'E!lIT�n��nu�o;au�"n�tI�o.&. '-'

bilitam o cora��ao. i m :__ t �
1

'Gustavo Stamm-Direior Gerente nova fórmula D?édida. ��fd��en�e C��C�t!�Max Puetter filho-Chefe dá Contabilidade (Rt'g. n' 10897) II ��ea�a8��:� �o�;i�cir� �iã colÍ!eça a desa-

patecer a dJliculdade em respIrar e volta
'* *-� I o sono reparador. Tudo .o que se faz ne-"'"

.

é tomar 2 pl!Stilhns de Mand.u."
d C ih F· 1 ' <:essar�o i -

es e ficará completamente, llvrltParecer o ODse o lSC3
I �� .r:s:iigo ou bronqllit;;llt: d�Çã.:'as;s i,;���

" rapldfi mesmo que se
t'o tantoO ConselhO ficcal da I'1Empreza Força e Luz Santa va-, �e� e antigos. fMe"daC�omtlg'J:: ga�a�tia< de

�
.

á 'f'
-

d B I G II ev.. !(o que se Q erece. '1' .tharina S/A» tendo prOcedido ven lcaçaO o a anço era dar ao paciente.tJespiração .lIvre e �a!,l 'r.,
.. .

d d b d 19'1'_ '" . - idemente e completo aliVIO do 60 rlmen orelativO aO exerClclO flodo em 31 e ezem rO ,e ;:> .... exa aa nsma em poucos dias. Peça. Mcndoco,
Inl'nado OS 11'vros e dO"'LJmentos respectivos. encon1rou tudo na hoje mesmQ. em qualquer !urllJaClll. A nOESE!.Lo

oarantia é fi sua maior proteçao. �290.365,00 mais perfeita ordem e exatidãO. sendo, assim. de. parecer .que Van'd 8 AG A;a::n�='sejam aprovados pelos Snr�. Aci.onistas ,0; refwdil B:!;mçu e lI'll� UU 'b
lodos Os dfmais átos da DJretoua, concernentes aqu ... le exer-

ilgora lambem a &r.$ 10,00cicio.

Caixa
BANCOS
c/Disposição

'. 217.122,10.
c/Especial 4783.753;70'5;000.875.80

IH Realisavel
Bancos-c/Prazo fixo e clAviso Previa 12565,00
Contas Correntes-DevedOras .

725:567,20
Màteri�1 em Esfóque 1.426.299.70
Medidores em Eslõquê 81.268.60
Titulos da Divida Publica 408.573,90
�cionis1as

'

.. 6.068.200,00

-A. IV Compensação
Titulas Caucionados
Depósito de Garantia··

, Banco do Brasil clDepusitantes
.,

198.047,,10

5.198.923,20

Cre dit O

Passivo
I'Não Exigiver

Capital
.

. 28.000.000,00
Fundo de Reserva Legal 683.000,00
fundo de Depreciação .

. . ..
3.058.059,00

Fundo de Reserva p/Respon�ablhd. CIVil 300.000,00
',' 'Fundo- -dé--'-Assisfen�ja aos ErTIpregado5 48-0001100

.
Lucros em Suspensos }38.062.4032.277.121}40

II . E,xí'givel
Con'fas Correntes-Credores
Imposto de Consurrlo ,

Cóta de Prevideucia
Dividendos rião reclamados

. "-.-:
�

-' .

";

III Dompehaaçâo
Caução da Diretoria" 90.000;00
Titulos Caucionados 8.500'00
Deposjtantes�Cot1sumjdores 48.405.80 146.905,80

IV Oonta de Resultado ·p'endente
Lucros e Perdas

P!

187.697,10
8.095;90
212,00

94360,00

Blumenau, 20 de fevereirD de 19,16
(Ass) Oswaldo Neves E"pindula

CelsO león Salles
José RibeirO de Cartralho

H. Schrader
Frederico Kilian

filo Dali e n� la!! ;�. j l ,:'j
'l!.:NOll ! i !.\

,r!k d,ª� fruto .'� .. , l.�J

1.221.518,00

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



E.JIlprosa Industrial Garcia S. A.
Blumenau-� Sia. Catarina

Issembléia Geral Ordinária
la' Convocação

São convidados os Senhores Acionistas desta socie
dade anonima, para a Assembléia Geral Ordinaria, que de- Foi com prazer que aten
verá realizar-se na séde social, á rua Amazonas spr desta. demos o convite do sr. Beí
cidade, no dia treze (13) de Março proxlmo futuro, ás 8 naldn Mueller, dlstlnto pro
(oito) horas, afim de discutirem e deliberarem sobre a se- príetsrío do novo bar.restau-
gulate rante "Gruta Azul ", situado

ORDEM DO DIA: no sub-térreo do maguíücu
I' Exame, díseussão e aprovação das contas do exer predío da Mutua Cetarineuse

.

clero de 1945, balanço, conta de lucros e perdas, relatório l' de S�gmos Gernls, arda Diretoria e parecer do Conselho Fiscal. Realmente, Blumenau €816.
2' Eleição· do Conselho Fiscal para o exerclcío de I de parabeus que trouxe es-

1946.
. I te novo serviço no sentido

3, Outros assuntos de interesse social. � de bem servi r o publico. Ví-
Observação: Chama-se a atenção dos Senhores Acio·�mos sua trequencía e ela,

nístas para o disposto no artigo 26 dos E5tatutos em vigor.. por si recomenda e aplaude
Blumeuau, 19 de Fevereiro de 1946 as esíorços despendidos ne-

(aB9,) Edwin Augusto Hauer-Diretor Presidente lo sr, Reinaldo MueHer, Brim
de trazer meíor conforto e

melhor tratamento á nossa

população.
De nossa parte ficam. 1'e

zlstrados aqui os nOSflOS ma

is !3iOCe�OB apl, mos pela feliz
iniciativa que honra o pro·
gresso local.

d.e
RBumenal, l' de

Março de 19'6

Clu�e tjautico Amarica .... Grande Bailes
Carnavalescos' da VITORIA

'I'ernos o prazer de convidar os prezados Sócios e

Exmas Famílias para 08 grandes bailes que este clube pro
moverá nos dias 2 e 5 de Março de 1946, agradecendo des-
de já a honra de Vossa presença. .

DIA 3 HAVERA' MATiNE' INFANTIL para os Filhos
dos Sõclos, com distribuição de balas para as crianças,
oferecido pela Fabrica «PFEIFFER».

Tocará o Jazz-Band ôlGARCiA" com 10 figuras.
A DIRETORIA

N.B. As mesas poderão ser reservadaa a razão de
Cr$ 40,00 para os dois bailes, a partir de 25 do corrente,
com o Zelador do Clube.

E' obrlgatorío a apresentação na Portaria do Clube,
do ultimo talão.

Pedimos aos Sms. Sócios, não se fazerem acompanhar
. de Pessoas estranhas.

CONViTES ESPECIAIS: Com o Tesoureiro do Clube á
de o-s 20,00:
'.-�_'Ilii-�-�-�-:�-"-�"';"'� o�-��'_�_'+;-Jl-J€-.-'�-",

Emproza Auto-Via ção· CatharinonsB S. l
Aviso

onvite

..•..�
..'Ji

Empresa Industrial Garcia S. AI
Blurraenau-Santa Catarina
assembléia Geral Extraordinária

Acham-se á dlsposição dos Srs. Acionistas, na sede
soclal li rua 15 de Novembro O' 552. nesta ci�ade, todos os
documentos 8 que S8 reíére o art. 99, do decreto-lei 2627,
de 26 de setembro de 1940. relatlva ao balanço do ano de
1945,

la' Convocação
São convocados os Senhores A ctoníetas desta socie

dade anonima para a Assembléta Geral ExtraordinBria, que
deverá realizar-se Da séde social, á rua Amazonas sur, des
ta cidade, no dia treze (13) de março proximo futuro, às
quatorze (14) horas, afim de discutirem e deliberarem 80' �.=�:--��-��.��--ti&.""��.����.�
bra. o aumento do capital social e consequente modíllea- �'''"""''.. '-'if�V' ,c:,:",-�",»�-,,,·�··-<>·

ção do Capital II. dos Estatutos sociais.' i.F4�in�imi�lüi '·�·;;·��a·"·[l·��_ -

• • '{t' � � \': _-, '�", it se -<,";'-.# _"iE;. í:-]! .. .,J,' Mi '}_. � <,oi

. Observaça?: Chama-se � atenção dos Senhores �cw-l i.J.. �t.�.il�.t1J�ij�H�L �1�L�· I Bnístas para o dísposto no artlgo 26 dos Estatutos em VIgor. ;��::x:.:.;.� {;':;�:'S:,j�

.
Blumenau, 1'9 de Feyel'eiro de, 194(j, #r, .,

.. � ��..,.: �
(usa.) Edwlil Augusto Hauer+Dlretor-Prestdente 3V2 ��rUYer ...,j©l� �O�

�I'Í)Í (J&!l 18 n� l�
KNOT

Issembléia Geral Ordinária

Cooperativa de Consumo dos Ope ..

rarios da lndustria Textil Cia, He
ring Responsabilidade ILimitada
Assembléia Geral Ordinariéi

1aR Convocação
ficam convidados os senhores associados desta Co0- ::-"l"-"_-1ii---'�'__'íí'.-"'='§�� -'i,l

peratíva a comparecerem á Assembléia Geral Ordínarla, == u_�
.

qu.
e se realizará na séde social á rua Floriano Peixoto

n·llnd[1��'r.�.�e$ I.1874. no .dia 12 de llHUÇO do co�rente ano, pelas 17 horas.' .8",. fi:,,&•• , �P,'F

Ipara delíberarem sobre, a segulnte: liUd!ll@S 1i.�� ••�&I!)S ..

ORDEM DO DIA:
. !�$t�I��[}r� �® :'

l'-Exame, discussão e aprovação do Relatorio da Di: B �B,:' 1'3�'�i j'.retoría, Parecer do Conselho Fis?aJ, Balanço, Demonstra- m 1< o» ..
�M

�'v.ilm ...li ...U
.

ção de Lucros e Perdas e demais contas, referentes ao 5===:'.�_:'�: .. ���=,=,=,=="",=,�:Jj
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1945;

= - - -_.. .

2'-Eleição dos membros efetivos e respectivos su

plentes do Conselho Flscal:
3'-As8untos diversos, de interesse social.

Blumenau, 25 de fevereiro de 1946
C,_Machado da Luz

Presídente

Deflue hoje' a data aniversa
do sr. Erwin Possamai,
- Regista hoje a data nata

licia da snrta. Hilrna, filha do

sr, Manuel Zeredo,
_ Festeja hoje mais uma da

ta natalicia o sr, Romeu Gomes

Pereira, alto funcionário da Cia.
Internacional de Capítalizadão.

SAo convidados os 81'B. Acionistas a comparecerem á
Aasembléía Gera! Ordinaria, a realizar-se no dia 23 de
março de 1946, às 15 horas, no escrítorío desta Empreza,
á rua 15 de novembro U' 552, em Blumenau, para dellbe
rarem sobre a seguinte

ORDEM DO. DIA
1) Apresenta ção, discussão e apro "fi ção do Balanço
Geral, Relatorto da Diretoria e Parece!' do Conse

lho Fiscal, tudo referente ao exercício findo em 31 de De-
zembro de 1945.

.

2) Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 1946.
3) Assuntos Diversos.
N. B. Conforme artg. 29, capitulo V dos nossos Esta'

tutos, os actonístas presentes á Assembléias gerais, deve
rão, sempre, legitimar-se medlaute apresentação dos seus
títulos Ou exibirem documento que prove terem-nos depo
sitados aa séde social.

. Blumenau, 21 de Fevereiro de 1946.
Leopoldo Oollu-i Dtretor-Gerenie 3v2

de
Fiscal

dtt
Conselbo

protesto Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho
.. .. . Fiscal da Cooperativa de Consumo dos Operarína da In- ce

_.

OUO Abl'y l' "Tahelião de Nótas da Comarca de BIu- dustria. 'l'extil Companhia. Hering Responsabilidade LimHa'l .t,-,�,,��·,,"i§··.!;>-- f��'".��.�--il!I-:�
menau, na fórma da lei, etc...

.

da; Reunidos nesta data.. para examinar os atos e contas
�

Faz saber que se acha em seu carforio, para sel' da Diretoria d�sta Cooperativa, de_claram que encontraram !!!"".
•

:-3 �tltrnlt.ffieeti1le d�sprotestada, por laUade pagamento, uma duplicala no va- tudo em perfeIta ordem, e são pOIS, de parecer que 08 "t;)�aCU�ll;a "' ..... fi ""'

.1or de Or.$ 1.367;60 (um mU trezentos e sessenta e sete anrB. Cooperados, em Assembléia Geral convocada para S���in�g!En; I���p�n!@
. cruzeiros e seósenta centavos, emitida por Gemano Godry, este fim devam aprovar o Ba!anço G.eral, ,contas de lucros ACEli A-SE
desta, contra Antouió KrausJ Belchior. desta Comarca. e perd8�, bem como o relatorlO da Dll'etons, que de�üns' U[v1A PARTEIRA com pratica

. E como o d�vedor reside f6ra da séde, pelo presentepram clara e minuciosamente a situação da Cooperativa. I cümprovada, para 3 nossa

o intimo, p.ara, d.entro dO

..
p.raso.. lega. I., pagar a importsnoia

I
Blumenau. 7 de Janeiru de 1946. ,"Maternidade e-m Uoupava

acima referida ou dar as razões porque. não o faz, Walter Kummerlaem Centl't1f. T,'atiu' com urgen·
:
...

Blumena"U,
...
26 de Fevereiro de J 946,

I
Carlos Sebastião Fischer cia com H. Si'S. EgU- noupa�

: O Tabeliãu: OTIO ABRY 1 v 1 JOão Farinha VtA Cenh's!.
,

,
-

-
. ' -

,_o -
-

-

-
. '.: �

�����mg���������m!Ga4mm..�h�:mzzzam�&.emmWSWM@���.�.��#E'h2���.�..��MI�.Ei�Em....��"g'����mF���m·���#���0��w.���4��<�:;�����.�,������

�---
'1
l

�'VIRGEM

o sabão

[�

ª:3�i
elA. WfTZfL INDUSTRIAL ,OINVILLE (M,,", [logl.lrad.; • I
nãn deve faltar em casa alguma .�. i

&�.�'�"!!�� En��m � !.I '�'�'_�J�AA�·.'.'R?lc�_�gmm@�mmz�.__�·g.E�mb�.���.�1.4w�a.•�B� �
(,�.,-

j

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


