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. I çêí�s de aJ:�S'Qrv�r tgga a prodÜ-
iro Iocal, es mos;;' em Rio do.l . ..,,'

.'

u açaOi'c -:8 ;� ema eiras. '. .

.

ção atual da' U1adeir�, d�sde que

S:l fo}he����,W:t,l?r���(j{!l!> sobre a allmenticios S. Excia,' andou. dos Estados sulinos. Faço votós .. O sr, Erm�ttIbergo Pellizzetti o dec;�� Oã,t tS8e'ir�'Z91ado.a U\;_me 1 a governamentai.lmuito bem proibindo a exportaM. 'para que: no�s,p J;>l'esidente re- respondeur-« ,. Não preciso' ser -'-"
ao en. o e en:_en os pa...

p,r .
do a expo::taçi1ío. da ,ma- [ção, Não' se. d,á 0. mesmo .com 'considere 'em' têmp'.ri a medoida." técnic,o para entender que seria ra re,,;.p,orrdefr. co.m ce·ttezda este

d
. para., exterior.' Esperava-l

'

d dei
' . .

.

.

. . ..

, '.
.

ponte - Oi a r-espos a o -eu·

'mos entre'v"'t .... d .•. .
. o caso a ma eira, cUJa restri Q'.1al. a. seu ver. o reflexo que simplesmente desastroso".

.'
..

�

� d
' .: ;

" 15 ar,·' e I01(�iO, o sr, _'0 •

, t '" .s .'

a proibíção terá "oh
..
re a, econo-, Indagamos, então. se o.mer., tre:l_E'" o.

• .Er'nemb"'rg .''0 II'
.

ti' $'
.. çao na expor aç",o trará prejm- ... ., '1>.� h a seu ver um

de
1

grande r�aÍc: :�: �ei��g�� zos.eaormes para a economia mia do E$ta,�o? �'lll��g:mos:; cado interno estaria em c6ndi- fo:�:ra ��:1 ha:''!lODiS�sse' a�i�
cíal, econcmíco e politico, desta tuação, promovendo .o bat�f:!3a-.
zona. Trataodo�se de uma peso menta no mercado interno sem
soa que desfruta de merecido proibir a expôrtaçãb para o ex..

c�mceito na região, 'quer. por ter teriar, yQltamos apsrguntar•.
liItdo um dos primeiros coloni- - "Sim, desde que 05 expor.
zadceee Ç!.o florescente muníci- tadcres se contentassem com

pio de R,? Ai;): 'Súl.,.quêr pelas nm lucro maísrnodesto, Isto se-
elevadas funções. publicas que ria uma teória mais de acordo
exerceu, como deputado à Cá- com os sentimentos ..de frater-
mara Estadual; ou mesmo pelas

j"1
.

'

�iàrfu
nidade humana. Entretapto, cum-

notavels iniciativas que tàntoS!' :9 Vi!!�:�;:�.����:; 1','(1,.':.. N·.···· :.'U···•... aunal· pre-me frizar que se o comércio
melhoramentos trouxeram ao ,i) crime 5 ii trií:iclio· " "

" &- lõemeetrllLl da. madeira dá lucros fabulosos,
citado . .munkipio, nada. maís, o

!!llio cu·amlal1os., o:. . ..' &vn1ao pode trazer. t,am,çeni. prejUlZOS
justo que . ptocutass�mos� antes

..
"""""- ...J! consideraveis. O exportador, ga�

de tudo,' .conhecer súa opinião ' O ClFailiO das asplr4l96ê. do vai. do ltaJcd nhando excrbítaucias no referi..
em torno do assunto.

,

.. de cQm�I'cio, assim . procede teu-
..�, �; negoiÍ.se· de inicio a ser 8LUMBNAU·· Oomlllitc 1 de Setembre de lStS ., Dr. Icbmu 'aáisful· Dlratol' ReBponsa�131. AÍ1d Dlf. N. J93' .do ;em vista. 'a. possibilidade de
�evu�tado, alegando falta de um desastre�, fin�celro. tão co-

;��!:el!!��té:e�os:ad��r�;�� Não !:ó O·, trans.···:.•p·" orte encarece... ' Q1º��:S!=�:ri��s��:���:::�Etit�anto. diante da nossa in- os madeireiros de um colapso
»istenccÍa,. aquiesceu em resnon- N� viagem q ue fizemos 8 Rio do SUl, em palestra com o sr, ·Gotthilf I re,�entino� . .dor as 'péiguntas 'desejadas.

�

•.,' m .

t
.

d
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<>: d.l:!! d' trít d T '6'"
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-,.. DIversas círcunstanctas
Assim� inda.gamos, iuícíalmen- J:!.Irll, propne ano e um engen o e serra em 1 ell'C1iO a rva, la ·rl o e ,riU podem contrihuir para esse fim•.

'

te, quais as razõés q;ae teriam indagamoB�lhe sÔbnLas (fatiaas .que cOtt,tribllOlll para o exage:t:ado (msto da m�delral l.evando o exportador à.. ruirià.
levado o Presidente. Dutra a que é de 01'$ 4qO,OO em)taja.L

.

A falta de transportes e uma
ar:sslnar o decreto proibiúdo a 'Ele nos apresentou. a seguinte conta, como resposta: delas Imagin�m>se ue.,um mo�
exportação da madeira; ,. 1

•

O $" menta para outro qualqu�� yia
-"Ao. meu :vel",;' respondeu- PreçÇJ da madeira. em niiuua serrana r· 100,00 PlduZla de comunicação vital paià)Í$a$�

nos, visa.va 'com isso promover Transporta a.té Itajat..
'

.

'150,O@ »
,

»
se, as .fortunas que se per�eri'am

O barateamento do produto no Lucro provavel do expOl'tador 160;00 » ) em m�deil."a.s 1,lpoqr!'lcendo ,.rlO
País. Mail não aCre'dito que te- ponto de embar,que! O' mádei..
nua consídérado devidamente o Soma 40'),00 reiro está sugéito' a. ��llr,pr.ez.U}
;.g�unt'Oc. caso dos generos d,emonstra que não 86 () transporte enoarece o produto... (Contimia na 2a' 'paiJ�1Úl}

Após a entravisla qua ti� "O decreto 9641 não rçar{f.,a
o recente decreto lei assinado pelo Presidente da República,

�:m��e��:ne� 8�i�r:!a�te:!o� baixa 110
.

cusla d� 'deira'"
proibindo a elrportação da madeira para o exterior, teve ex.traof*

eamos algumas palaVI'BS com
O

.

T7 ' '. '.. . •..• ',":... '1 fdinarià' repercussão em todoo sul do País, notadamente em nosso O

sr,., LeOP.JJldO Z.a.r,UIIg; deca-I
�i'. Le()P.o�do Lla�'hngt 1�du6tr.iH..

Ll'
..

1os�.. ense.t az.
s

...
�m-.Estado, cnde 'o número de serrarias 'em atividade () coloca' !la. no dos exportadores" de :ms- bn&s prevumes aOOl'e o ftltUt'o e;JOUOInlCO do �.ar�na e

vi.fig'u&lrdadofl demais." ' dr;:Íra da zons:rio8ulense e fi' !jta. Catarina) desde que a proibíção na expcrtaç,ão
.

O decrétQ 'em apr�çl'), não Sl! pode negar� terá profuudO' re� gnra de mareaote pt'estl�to 'de madeiras seia mantida :' .

flexo sobre a economia dos Estados produtores de madeira; dado em Ilosaos� meios, industriais
.

,

() vj}lume das transações qu� mantin!:u�m com os mercados exte.' e: eeonomicos.
.

Sue. resposta foi inl.�iaíva: I trerão o mattlf d�sastre dis
.:iF-i�s. '. . . .. Indagamos dele se o mar· -«Não. Absorveria. quando! nanceiro da sua hiatoda�; .

•

" :\-.... ' Apesar de tudo, duas correntes diversas internretam, cada cado Interno estaria em cnn- muito, 40' 0w do que atual-, . -AoredHa o sr. que a prol-
uma 'a seu modo. a deoisão que vem de ser tomada. �De"um la.d'ó <lições de .consumir li produ- mente !18 produz •. E acres-, bição forçará a t>alx8 00' cns

eatà�' consumidor nacional, que se ,rejubila ante a per�pectIva ç1'o atual ;de �adeiJ'a. tendo centou: to da madeira,no . Pais? lu-
da bruxa no preço do produto étn cO:1sequencia da lei que proíbe em couta a pOSSibilidade do --«Se, a medida proibitiva dag iH!1os.

.

.

sua exportação. Do outroiestão as fir�as exportadoras, inquietas decreto Q647 não S6r revo- não, for revegadB, te.nto o P8� - «Absolutamente. Se· era
e aIarmadas com o .rurno dos acontecimentos; pois Se a deCisão gado.

.

raná como 5ta. Catarina so- (Continua'na ultima:' pag.)
não for revogada como esperam, SU?S atividades sofrerão verda..
cieiro colapso,

.
,

Reproduzimos em rodapé a respost:a. do Minigtro Gastão
Vidigal a um t,<:}egrama que lhe foi pa:!-sado pelo sr. Aug'usto .

R,eicho-w.• Diretor Ge.enteda «Bnião Indu$tdal e Coniercial L.dal>,
d.esta cida.de, pedindo autorização para o embarque de madeiras
ja vendi'da's a uma. firma estrangeira e cujo oavio para o trans
porte: dev�rá chegar ao porto .de . Itajaí a 5 de setembro, já se

enCc.lltr:andol portanto, em. viagem. . • \

•
.;Entr:tanto� no 15eu�ido de ofe�ecer aos nossos l?itores um I�!tudo maIS co�pleto sonre o palpItante assunt� e' afll'l1 de que

urem

... su.a7... prOPl:las. eon.dU.8ões•. r.eso!vemos entreVIstar' t:m Rio do

ISuit o �eidor!ldl);> dos madeireiras. pessoas cujo critério e conhe-
cimepto� l!Í(}bre. a que.stã pudessem 5<:1' considerados.

.

Ná aprazivel 'cidade serrana. encontramos um ambíeute de!franca. efeí"\�escencia em consequenciJ. do decreto� E nem poderia
�et: de �utrQ t_UodQt v_isto ,!ue aH se concentram as mais impor
t��S f:rrnas :matleren�as.. oa região. ..

. ;.'
.". � ,:Paiestramos nessa cldade com os srs. Ermembergo Pellizzetti;
um estudioso dos <l:osuntos Hg-ados á terra catarinense. Leopoldo
Zarl�ng, ,:h:idu�trlat rnadei.eko e Gotthilf Eru, . serrador. Com a

••.�i�i�o pes�a�'p>e!sc:.��. publicada em outro!ocaI, a p.at d;') pens'lmento!'.

•

.i.\iIUllStru "_'" \ll�:g.il� expresso 110seu telegrama J!.llg; mOI ficar de
'\,71damellte eslac",clda a questã que abordamos.

o

lençã
--------�������--��

Aproveitem esta oportunid6d�::

Lugaros disponíveis nos aviões da Panair do

Brasil . S. 1··Qu�rl�'�':a:!all� '�e d�el::::bffl
Viagens Especiais do F'OfiiinÕpeU� para Curitiba, São

Paulo, Belo Horizonte e Montes, Qlaro8.

CRUZEIRO Prefipsm a Farinha
. f�bricada pelo

.......:.- �_H_O_I_N_.._H o l61N V I L L f
__

o

__.:...::.:.:�����"'�'.�=�������__�����������.

fazem"se II.servas Da Agencia dtl Palair desta cidade á Rua 1.5:'.

de Novembro o" 481
..

rei

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



-e·Materials de Construçli.u Rua 15 de Novembro, 983
Senhores Acionistas: .

!. W ....

..

G I'
.'

Telefone. 1324
Atrndendo as detenninações legais e aos nossos esiatulos. I

. erner . Qrn.. .

. BLUMENAU'
eomprímus o dever de '(TOS apresentar o resultado das nossas t Rua Piaui. '11 II ii> ..phneJ 1123 ....���.§.-:.-.....§-.�--*-& o��"""ii· II •. :6:-«

operações do exercicil! findo, conforme se verifica 'do baJMç�j B L pU EN. tI . . .. .

geral e da def!l.�llstraçao.da .conta de .lucros e perdas, documen,l· ;:

.

p·.···.e••.···•·..·.·.•S·.··.·p·ec·.·I.I·vas De's'ale'nla··'d"eras '.tos esses <!ue .ja foram aprovados pelo conselho fiscal' '..... 11.18' II .•. II ti .. .•• I U
Em vlsta. dos resultados obtidos no exercido findo, espe-l (Conclusão da la' pag.) .

�:�s aQIJ5. !ela� aprovados. o ?ala�ço �

e demais c'?t1tâs� Iícan- ! ·t·eia CIUlmeueãl is como esta e portanto se previ. dagamcs se as serrarlas parali-
red�!nto�r���faj�l:afd��On����'i�I'�!�or para quaisquer escl�� I

.

.' .

'
Il'llSOS IBRRClas ne. procurando ganha: has�ante. zariam SI,l:1S atividades em vista

'.

Blumenaui 16 dê' Agosto de 1946.
. !

pCHB, eles são a. alma dt'& futa ume e;nerge'f,GIa. ;Afirmo- da proibição.
..

T�I�! ;�,"1 ;,,; �. DIR.ETORIA. ,
Negocios n:!. �:nO: esdgr�:!erl:�h�: "�A

.

meu ver grande parte

BalanlAl
\

Gera';-I'encer"rado em �.•• =�=�!:sd���:;,�:;=;.� :�':;i�;ão d:ua!",d��i�d-;:'
. "31" d·e .Mal-A de 1946

III i::r
..::.��:J;.um

comércio

�fi.I�::r��:fv��dOf::i..i.�:. ?:.:t.'.��::me.'" :�u . Encerrando nossa palestra ln' paro".. ..

Ativo'
_. II .__...._.lI; ......... '. • • tf
��ciedade Ben!fi- Suspensas as
Ciente e Hospita .. aUvldades parUdarias 118

lar de Blnmenau ASSUN6���u:!ragll(d. 97 .

Conforme é do eonhecímen- (DB) - O MinIstério do Iate-
t� público, Iuaüou.ae nesta dor divulgoU um eomaníeade
c�dade 8 Sociedade Benefí- pelo qual "ficam suspensas.CIente e Hospitalar de BIu- pelo peliodO de um mês 8
menau, CDm o ncbllttante contar. desta data. todas'as
int�Uo !ia prestar esststencía atividades púbUca.s que o
SOCIsI 38. classes . menos ta- Partido Liberal pudesse rea..
voreetdse, evitando, dessarte, UZ8r e que foram de tato QU�
fi

• e8petácul� Iamentavel e torgadas aos dirigentes e ín
tn�te de indIgentes pobre! 8 tegrantea tio dito partido, cu
enJerme� pelas da cidade, ja dissoluçflo como. entidade
�omo

. estamos observando política . está estabelaci.
atualmente.

. da por decreto datadQ de 25
.� Diretoria dessa S{lCle- de abril de t 942. dispositivodada �c�a�se 8ssim organísa- legal que não foi recorrido.

da: PresIdente.. Dr. Oswaldo nem revogsdQt aehaude-se•
E�pindolb;T .vlCe·Presld�nte, em consequencial' em pleno
Eh: logo Heríng; 2· Prestdeno vigor", Acrescentá o comu-
te, S1'. Albel'tç�stE'ln; 2' Secre· nicado que a susp�nsão curo:,:,
�rio, Dr. . Ornas., Guimarães; preende t�d_a espécie de aU_;.� l.

t. J'esours.l!O, c. Çi6rm�r e vidsde pÚbilos. desenvolvtda�2 rescereíro, sr, Bríeo S�ein· pül' qualquer melo que CODw
baoh,

. . tririe os propositol ali ex..
,

.'
A primelfa reunião.. dos pressos.·membros diretores úa S.B.H.B. ...-..... .. ....... III IS, .".......

realb;oll-se dia 27 do corren- ..
'

.' .

tOte em uma dea .86.1as da L. Anunclem nsste DiAR-4

I B,l)., gentHmente cedIda por ._!i�_§-:fi"",.�1t_li-:-'l(-!Ií)
seu Presidente. sr, Sebastião
Cruz, tratando·ge nessa oca-

C.I-o'e B'.....usch·sião. de assuntos relativos
ao modo pelo qual fi S(lcje� .

dada possa cumprit com. eU· DllUiRg. $S 4,.3U e a.t5
eidncla sua nobre finalidade. .

.

.

.
'.

� 1
Discu.tiu-sel assim. 08 roê- o. lOegualavtus Stan L..ure_ e

todos pelos quaia seriam an" Q1iver'Ha:r�y na 1!uper co:ne�
gariadoB os meios bara. pres� dIa, especialmente temperad ...

tar o suxHio soç.ial indisrpen· para voce!

s8vel que se tem em vista.
Tl'atand(H�e dê uma institui- "OS·...CAS.·I·çl:io apolities, com o objetivo U

altamenfe benemérito de se
da!' combate ao pauperrismo.
nãO duvidamos um só ins
tante dQ..

exito desse empre�
en1imento, qua está fadado
ti encontrar apoio incondl- E a' '"f' I gftuarll'ift,;�i clonaI entre os Blumenauen- II ec� e, ' ..•Vfi UIWI

}\ í'/I ses• .sampl'�� ,»�ont{ls
.

a cola� lllfnlce geueras. aos ··iJ
)�_••)-� j-'.· ••..�,/-.·�,i.�.,/�/ ;��:;az:� mf<nativ8S dessa

i
.

. pobres
í T.c:..�, !à� fIPI' .......fF-...........'_.... ii'i--4l> I RIO, 3 I (CB) - Informam de

�_... _._._o 1 Reçife, que õe ordem �o inter· .

Cr$ 109{),468,30 10911468,30! Sinal de velhice N.·OVO d
ventar federal. gener;;-.t Demer-.

___.........____,;
I

.

A Loção Brilhante faz voltar r'e"'C'or vaI Peixoto, que tatnbem res-

Blumenau, 3 i de Maio de' I946. ;,( cor natural primitiva (castanha.
.

.

. . ponde pelo cargo de comanda0"

Luisa Schmidt. Diretora Prc3idente : lpura dQirada. 0'1.1 negra} em . te da "'a, R.!'vi.. o Serviço de

lIeiriçh Webel, guarda livroS, reg.;sln·158B i !,pôuc:d ten'lpo. Não é �it!tu�a. �ão em êudomoyel de pUJpulsáo Intend�n.da do Exercito n.aqueia
..

'

.. ", . _..,

..

I m.ancha e pão stíja. Q setl USO. foouete.· capital iniciou, o fOl'uecunentQ

P 'r'" d' C" Ih F'"
.

I b litnpo. fadi ,e.agrada�eL NoVa. Vork. 27 (C B) -- CO�ljie generoo á populaç�o pobre

_:_ .....
a f3cer

. () .•.. onsai ,O '. Isca. ,A Loção Bttlbante exttngue as municam de Lanchoru. na � da cidade. Para esse um. foram
",?;, Nós, infra assinad)os; rilembros do .oonselho fiscal da fa,,1 caspas. o prurido. a :seborrhéa e Pensyivauia, que o v.enàedoi :o:g�nizaÔ:0spo$tos �e lJUbs�t?l!�

. btrica Textil Btumeliau 51;\;. tendo examinado os livros e as I toçlas as afecções parasitarias do da corrida indian8J}o118, Geol'-lcl<t em QIVersos baJcros. I�n;:la.
c.onta�. encoo!ramos os ;me.smOs em. perfeita ordem, expl'eSSan-j cabelo, assim' como. combat,e a ge Robson •.estabeleceu novo I mente; estão sendo . vendld� a

do o. tnVentarlD. balançp. e lucros e perdas. bem como o rela�! calvicie, rêvitalizando. as ta.l1:es ,reeord
.

em distancia por pis� I
preçol:! baratos o arroz. feljaO,

t?rio .d� diretoria .refer6,ote ao :!3xerçjpi� findo, a sítuaçã�. real 'da t capilares. Foi apr?_vada pel? De. ta. de terra' com, (1 autoDlovel :xarque e farinb:,-, El!se8 genel'�s
Tlrma. pelo que somos de parecer que todoS os ãtQS sejam aprO� partamento NaCiOnal de Sande de propulsão a foguete. Rob� sào adquiridO$ á l';J,zão de dOlS

vadas pela assembléia ordinaria�" .' Publica.
.

.

son deu a volta na pista eh:- quilos por pessoa: Em brev'o ou-

13lumcnau, 12 de. A�os(i) de 1946 i. " cular em 32j;;W segundos ou tros postos serão criados PSf': a
,
'-, Antonio Kuoker sejam 1,3(}" !!'egundGs menos vélda de outros produtos ind!s·

., .•,'.

;.'�'..•....•.•..•........•.,•...
�

..

J

..

'ri.�d Weber.
' I que o feeord anterior, rer. psnsaveis á populaç�o e por ;;'\

.

ii: os� Re�me . 1 te.ncente a Rej,: Mtsys. i preços aCe:it!ivei:i. . ··3i�,j,..
. J. ••; ....

�l:, :
.

,.I
.

··fa�rica TextiIBlume.n.au1
SI

Relaterio da Diretoria

Instalações
.' .' .

::"11101 EIé'ricos
'

Instaladora de
.

.

Btiulelau
.'

Fone:
.. i'471

Ladrilhos

ImobHizado
Jmoveis

I5stãvél"
.

Móveis" e UfensHios
Machinismo

.

. Disponível
.

CaiXn
.'

Realizavefa curto e longo prazo
Contas Correntes

=: Mercadorias
ParHéipações" ".
". �;'ê.q'uotae da Mutua 'Catadnense
Comp�nsações .... ;.......

.

·A'çges em cáuçllo

21.468.60
176.975,70

1

I
LAMINA COMUM

MODtRNO TREM EI.�TRICO
7.294;60

1,038.092.�O
443.074,30

PAl
DE rIO CÔNCAVO

Passivo Que diferença entre à
primitivo trem ., vapor $
um mod1llrno elátríeo.�. e

•. entre 'IS" laminas 1I:01»11n$
e Q moderna PAl d. fio
cé)neavo. (l/ie <Biicavo {lê·
x;v�1 Ga laminá �AL, em
bora I11Qis finGi i muis

.dllrcvol, porque segue- os

contornos da face com 'Q

SUAVIDADE DE UMA
PLUMA, não irritCõlldo <f

mais sensive! c;l!tiÍi. Por
i$�CI es .Iámimn PAl ri,,-'
n:im mais. ixpfel'ímente.Cl!s
hoie flt{l5"lO.

RealilllveJ a' curto' e rango.prazo
Contas Correntes .

.

Dividendos
.

Fundo auxilia social
LllCi'OS suspensos

Não exigivef
Oapital

. Fundo de Beserva
. fundo de �eserva legai

..

.

Fundo de deprecíaçao
.' Compensações '

.

. Caução da Diretoria

367,886,60
130.000,00

l.õ53,OO
525,80!

c
I

1 ;300.000,00
185.000'DO .

260.000;00 I

63.175,10

20.000.00
2328'41,20 2328.841.20

r"''''--' r'-y-' -..........:. 1""';-

pemoDslração da" cODla de
Lucros e Perdas

..

DeI)Íto"
Despezas
Saladas e. ordenadôs
JurO$ e descontos.

.

-

Oomissões
Selos '9'endas mercantis
Impostos
Imposto de. consumo
DividendoB.

'.

lucros suspensos

2B.t.124fIO
383251;60 .

51_557�3g
7.556,30
84,219,00

104.392,60
53.841,60
130.000;00'

.

525,80
:.,

'Credito
'. Alugueis ....
'. Lucros e perdas
Mercadorias

Il,Smed
Conservas->Vinhós nactonals-> Conhaques . ,i;;'(

Vermutes-Escova_s-'Pli.stas pa�a. caloado$ • <y-
. ..

Perturneríes e mais desenas de arhgos,
tsnto para armazens de secos' e molhados como para

.

3rmarichos.

eiras

"'(\�
i"

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



1-9-1946
\
?

'Gomércio fl Indústria Companhia Paut
em liQªlldação

Assembléia geral
São convidados' os senhores' acionistas para uma assembléia

geral; a realizar-se na séde da sociedade á rua São Paulo, No,
3°0, desta cidade de Blumenxu, ás nove (9) horas do dia 23 de
Setembro do corrente ano, afim-de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia:

I') - Apresentação e aprovação do relatório do balanço
de líquldação, do parecer do conselho fiscal, e prestação de
contas;

2') -,- Assuntos gerais do interesse dr: sociedade,
Ontrosim, ficam '05 senhores acionistas avisados de que, no

local acima referido, encontra-se á disposição dos mesmos os

documentos a que se refere o artigo 99. do decreto-lei N' 2.627
de 26 de setembro de 1940.

...

'Blumenau, z6 de agosto de 19,}6.
O 1i�uidatàrio: Artur Fouquet, 3V3

1D..'t:D::ti:�9�3l�•.He X 1t.:1>���I€i'íJm""§'l!1l!l'M..

J

I

I
i.

fofe· amecos (G.Scholz)
"

tompetencia Profissional

Roa i5 de NOVEmbro; 590
F5

CAfr
1111
1111
Im
Rm
1111

i lU 1_;; "

�sc'iitórlo párà (; VALE .DOl1'AJAl';> ",
"

,

Li . Rua 15 de .Novelllbnon�. 415-:: 29 onaareota 1

l',liófü;â .J:�·PfIaÜ, -.__
.:,

Sl�menau "

,

Endei1eço' telegi�dieo - IN'TER

adcíras L ti
- , �

a romos
i

lIIfiI "
"

'"
M!'.lIP!'" QtSJ&::>:.

"

; .

Produtcs Suínos
..... :1

.... �

fê estabelecida em São Paulo e Santos há mui..
Arma t:JS anos, acha-Sê interessada em representar

no Estado de São Paulo os produtos acima e outros congene-
,

'" '. .. ,', ',fêS, aceitando tambern consignações.Venda avu a -Dias fiteIS.: �r. $ 0)10 Dispõe de organização eficiente e secções especializadas eAtl'azados",' ,r. $ 0,50. Edição Espor- • _.

tiva, 01', :li 0,50, AtrazaJa, 01'., s 1,00. pode torueeer reíerencías bancarias,

" Assinatur ,�' Ano, 01', $ 60.0,
I) Semes Ib:e: Cr$ 3 00, .,

São I .!Uentão: - A díreçao n'!i(j se, res-
'

CWll.

','l,pon,sa,bi,',li.Z,â"por, OPi,n,,iões em,iti,dáS e,m,'

artigos assinados, "mesmo, que sf'ja
,liam, Í,ijiciajs; Advert,e, tambem, que
originais i;eceh�d�s e ''{Ião aproveita.
dos não Btlrão�ds.v'olvidos, Qútrosim
o serviço 'tel�gl'atic.o nada tem a lia.
:ver CO.ITl e.;orisi1;tação ilo jornal. e 8'0·

tnefit$f, é l'Bpro:luzido a titulo Infor
matlvo pai'a nossostleitoJ:es.
�_.�����"""!I""':';'��"""�"

liveira Ca pOS Bt
umpanhia

Rua Paula Souza. 215 Sobro - Caixa Postal, 3681

Telegramas <:MARiLUSA» SÃO PAULO

Rua Braz Cubas, 19 -- Caixa 269

Telegramas «MARILUSA» SANTOS
.-���-SI';�-���l!t o �,�-<:!""-""�-.-�,_�"�,,,,,,

fabrica Iexlil BII!menaU SII
Ilssembléa 'Geral Ordinaria

De conformidade com (IS Brtig;dJ 88 e 96 do decreto
lei D. 2621. de 26 de Setembro 1940, dou cleneía �os ínte
resaados de que se aehsm á dísposlção dos snrs. aC!ODi8�a9.
na séne social rua Minas Geraes, 21 o rela!ÓJlio da dlre
toria sõbre a 'marcha dos negcetos soelaes no exercíclc
findo'

Copia do balanço e copia da conta de lucros e perdas;
Parecer do Conselho F'.ifScal, e convoco os Snrs. !leiO

nístas para a Asaemblée Geral Ortíiuaria, que se realíaarã
ás 15 horas do dia 30 de Setembro de 1940, na séue social,
com fi seguinte

"

ORDEM DO DIA: �

l' Leitura e discussão do retarõeío da Diretoria, do

Baranço, da' ceata 19 Lucres e Perdas e do pare..

Cl:lf do Conselho Fiscal; ',', '. .

2- Ele!çao dos membros efetivos e suplentes do. Ccn..

.eelbo fiscal; , ' ,

3' Outros assuntos de Interesse desta sociedade.
Blumenau, 26 de Agasto ue Ig45

, Luisa ScÍlmhH
Diretor Presidente

i--��II".""'",B--lI.�jijO ��a ' iii

Toda Segunda ..Felra

"Edição fsp rtiva'

iteDd� tÓ.dOll Ot 'íjtnitO), di
�atUo. 'retep!ore9

iervicoa BIUlldGl • SimioMDI '

'.

fBLHPOIB 1395
8nl 1-!la ISlemlJru. 18 �"

..,� �; ."'-

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



·tLABORAT��IO"DE A�'�iIS�\EL.LlNGER ClA� Juizo'1� Rua 15 dp Né..vemOr 588 ,:;.;. Foné. 1201 - Bfumé'nau .

t
""

EXA�iES DE; tTR:INA: Simpí.éS; (assuear e. albumina) de sedímetrto, 'lualitativo, completo com dosagem
.

.

i� (ehloretos, tosfato",'aeido .uríco; uréa et�J EXAMES.DE FEZES; completo, pe�qlliza de ameba9.;tlngélados;
,': ovos de vermos' (Metódos de enriquecimento) digestão: carne, vegetais; pesquiaas, de pu!Il, s,angu,e oculto etc.

.\, EXAME DE SANGUE: MALARIA� Pesquisa de Hematozoer!« de Laveran, formas aguias e erom-,

E D I T A Lf caso LUES (sífilis): re2ção de Kahn, Klízie, l\leinecke etc: TIFO: reação de yiaal� Dosagsln De: gíicós'e,'.à.t-idô mi.
...

..••. � 00 hemoglobina. Contagem de globuloa vermelhos e brancos Formula Leueocíearía... Hemograma de Shillng. Tem- O" Dr. â,?car Leitão, Jdz de Direito da Comarca de Blu.-iii' pC: de coagulaÇão, e de sal;i$fia. Cur;VR glícemíca, EX.AME· DE SECREÇÃO: 'Resquiza, da . gtll'1ll6:n,S '{,9-0�1O.) meaau, �stadO. de Santa' Catarina. na forma da lei, etc."'4; espsrmatozcides, etc, hiclr°monas vaginais, étc. EXAME DE ES0ARRO: Plf»Quiz.9, de lJacílo de
.

Koeh e
,

" Faz 5�b�r ao réu Laudelíno Fernandes da Rosa, brasileiro,
. ,'lg outros germens, pneumococos ate.. EXAME DO LIQU�DO CEREB�O;-ESP.ll\lHAL: E;g:�m, (litob�c.�; 'nat.ural d� Ibirama, casado com vinte e seis anos de idade, ffi94'�i te:dpscopicci, ref/-çjio de )r�bn, Pandy, Nonne Apnelt, etc.' EXAM:E DO MUCO: NASAL: pes<lUlzt\

.

de bac\ toriáta filhn de Vicente F�rnandes da 'Rosa e Maria Cristiano.�' 'loS) lil�ool e :ei�o :��iat��t�s {Eans,en} e,te. EXAM'�.DE SUCO ,GASTR!C�: EXàm� c()mplét�1:'il��ag�m, CardQ�o.. -ou a.,quem interessar possa, que" p:l0 �resente, e.5tá,kf':( de aC1�o latLco",ac.luez;hv1s.e com_l:ílnad� :111HOI- Pe�qhlzas. de 8angu� DCU1tO, píoçitos, Jlemace�,..., � �:X4� sendo GITA;OO á comparecer na .sala das audiencias deste jUl:o."rí' DE ULCERA: Ultranuc+,oscopm em-campo eaamo: pesqntza <1e espircehetas Trepollenla Falida (sIfllls). no edlfício dó fôro no difl. 28 de Setembro pelas' 10 horas. a-fimifl'�"C a Laboratorio se a�ha instalado,p_a,�afaz,e\ cultura d_e qUalq�er. YJermf�.� au1,o vaeinfU;\ de. s�t' qualif�cado � interrogada na fo�ma da lei, �ob pena d��",��, ' � "A' pedido dos srs. MedICOS fazemos colh�ta,. dq "materla\.fi domicillo revelia � pa:ríl se ver processar ate ]uIgam:uto final, pelo �rl'�.�.::�.'...,{ .' .romeeemos laminas, é recipient'es !lratu,ita1nent� ..
'

..
' " _ .'

me pre�lllto;];lO ar�. 1.29. para$radfo 6' do COdlgO PeEnaI, ocorrído'i'"
<

<.... II ;.�.�..�x •
'

!II:_�. � §II �x����-Hi�\.:;:;'�� nesta. cidade; no dia I � de abril o .corrent� a!10� ; para :Iu•e', .._--,-".;-,�,.-. .

chegue ao seu conhecimento, mandei expedir o presente edita••
, . e

: .que,�ráj'lull:,afixado no Jogar ,do costume e outro pub�cado :na.fi ,:;'��" f impr�nsa local, na forma da Iei, Dado e passado nesta. cidade de
�

Blum.énau:�.aos 28.dias do mez de Agosto de 1946. Eu, (Ass)-:-
Luiz'Schramm, escrivão, ° escrevi. -

.

,

,
. t . : {,Ass)-Oscar Leitão-Juiz de Direito-Certifico estar

conforme I) original. que foi afixado no lagar do costume. do
,

, que dou fé. Blumenau, 20 de agosto de I9.4Ó-O Escrivão
, . . -,

.:,'.. LUIZ Schrarnm

da Direito' da
Bluillenâu'

Comarca'· da

i

..

. \
relefon'e� 1248 - rilua 1 delSetem�ro

. .' -:
"

, Porneéeãores ile Madeiras: emr:
, üeral..

l�;' .
.

1
.

forro Paulista, EncantCmelras de Qtlalquei ESPêcte.
Annba�efilto, etc. �Iai. ' ;:

.

,

Rspooialidada : Soalho PAarett Strobd

fabrica 'de T tas
.'

- -" Blumeuau Lida.
Tintas & Vernizes .. Material par.

"Pinturás em' Geral
.

Tintas em-'brsnágas para artistas
I ,··:�8Iumefla.u

. � sla.. (",t� "r�" .... ,

.f

para RADIOS
REMESS,A NOVA,,A' CRy' $ 300,00

"

,'� ..... ,N,A�· _.,

'bCasa do' 'Amftit"lcCiÍlO iS.. A.
Merr:ado de A.ufom6�e',

F; Domnblg, cahu postal, 10 Timbó

Correntes para. i:3icicletas
"Diamond"

,IPEROGY VIR ISSIMO'
Despachante da S,cebédorla !lo Distrito Fedoral (14. da Fazenda)
Escritorio: . 'l'BAVESA 'DO OUVmOB N' 21 • 10 andar· B 1'0

. ,Enccmega-sEl cozp Efidancla a Rapidez de :

Titulas declara.tonos - NaturaUsaQãea - Retifiooc;ão d.e
,>.', lmpoat.os. '.-:-:-:: Registro de COmflr�Q

.

_:. P�tentes "'7 )p�l!1'!a,ê 'i.
de Autos '- C�rtid.ã.o d.e Rénda

.

-:- Se!'Vlços; em tó�oa 09
Minis'terlos � RegistrO.' ,de ,ijlpIÓtfiáS ....;.. Proct1FatOPfflJ·�
Se1'Viºos na Policia - Pel'rnfil'll3ncia de Estratigell'OS - ,Rll.
g1stros de firmas coinj,}rciais e industriais n.o D.C.I� :--." R�·

gistro Civ.il - R,atificações.,(}e nOIDj3 e filia�ão .�. ','
.

, Certidões para ambarque. " ','>
6e;islro de Criadóres •

....:.. Servié:os nltD,l'P�: !
, Reéebimento de Otlotas llQ f4. da Fa�8I1da.", Dr. [$Íon A. Krueger

. . '- 1iIedico Oculista --

. {E.:: ...,f§llJi�t&nt� �o �l!_��b!:,.&pE:nddO B�l'n!��) de I.
• rê Consultado; Rua Candido LOpes, 50 (esq. Rua Dr. Murio1) ;

.

'11! andarDistribu�dOl"a para, todo o]31'asi! dos afamadOS Produt�3 Côn.�ntrnà�s" :Ve�
"'etâl RosiiCler" dê fapl'lch(',ão da ma, PrQgX'.e�so Nacion1lor, 'll1dust:r1..!i- .Bfll.·tO> •

aBeira de BebIdas e Conexos, S. paülo,' '

,;,...,......""'""';.-�----�....._--� R Concenta'ado Vegetal "Rosi6lei'" ã base dê"To�at�"Sat:'ão-E5P�aíl'e•. '

o Misturas para s0pas '�Rosicler" � bl1(>i;l de Aveu,..Lentl1ha·:Ii1nrH�a .J;;:�.!I.
Feijão Branco e Feijão �ftr.latll1ho. . :

'
.

'.'
" .'

. Ketchup ';Ros!cler" eoi aOl� typos: PICante e naco•..
S Extrato de :Malte "Maltema" Puro e Extrltto de Malte ."Idri.ltem��';.��:n'1" Espinafre e .rroTllattl. " . .. .

'

.e Farinha de Trigo !lraItadO "l{àlterria".
i.. Vio "Multema":,-'Nutl'itivo' e deIícioso com Jl.lite queinte ou gel..do.

,�-�......"'_.__.....................,--:';'';'';;; 'E Chomàlt .MalteÍlla·-:-póde ser llsado 'Gomo sobremésa-no preparo de aO'
'"

"

,ces e sorVetes. �lissolvidQ 111) leite qUE>llte frio 6t( gek.;do� ... ,. ,

Ft ,Fo&fo l\'laltem�: '-Esta farinha é um alimellto Perfeito e OOIDl?let9, para
c' ,,' lactentes. b�l?ês. (ll'ianças, pessoaS! déb,iea e co_nya.leceutes, ,Ry:la;epJ.ff.)�:,

.. f;iJô é sáis, calCio; esta farinha e um poderoso a;u::nhar da nutnçao. '.
'

F; G. »USCH· JN1i. Alainsdd Rio 'Bra�c$l;� Eru:lereç� 'D'Tt�!:9J.Wfü'13:tI S C li �. Telef9ne -:-'lSB8.-:- Cwxa:.postal 33. - U4".u;.l... .n. " •
.
',., .

,; "."
'

.. EBr.. SANTA'.CATARmA.. .

'f� O. ,:DISTRIBUIDOR' AUl'O_alSADO PAlliA c, T;QDQ, y[t.� o, ,,'.'
- ···{l'AlArE tONA· DE ,!;ÃIE.�' J'

.

CURITVBA-' PARANA

CúrisultaS;' das 10 :18 12 e ôas 14 ás 17 boras�
1 Atende exduslvamenfe dentro da. especialidade
"", 4lI!iiIIII".lflDlI li: fl�ii'i''''§I!I? l.1I

*,L ' t.

Dr. A. 5ANTAELLA

····AJluncfem neste' Diário'

OI1JfolUada ieJa faculdade :Nacionaf dt Medicina da
,., >; UniverSidade 110 !rjlsU. •.

.é�Oo po.r �l1;,nr;Q do Serviço Naei�nRl de. D<:anxlt!! Menta�fI,E):-lnterno dá.Santa Casa e do. HOSllltal Palqllui.�rloo. do Rio
.

à.6 .Tan&Í't'o, Ex�médioo aesistente do Sanat6rIO ElO de
.

. Janeiro da Capital Federal.
CLllOCll MEDICI' - BSPECUll.lSTA fIrd DOBReIS NERVOSAS,

COIiSBLTÓBIO. a ti A ii B L i fi II S C B .. , B ,
.' (Editieio Amalia. Neto) ".

" Oas 15 Ú 18 bafU
fi t O B i li. N Ó P O [, Ci

....\_1.#,5 ". .1 " I t.�

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



1 ..9-.946
";,.:' .Ó '.", .".

";Edltal'
PRISÃO VENTRE."'Unicâ"

.

.

:
.

Faljl la�r que pre�:ndert.t ca
RIU·.:Se: ReJnaldo Geraldo de
Souza e Aurora Ana Pernan
des. Ele, natural de�te Esta.
do, nascido aos 187 uns. mo
torísta, �oIteiro. domicWado
.9 r.estdelJte nesta etdade, fi�

/ ; 111;0
.

d.e· (lernldQ MIgllel de
;

'1'
S€tvta �..d�· d. Maria Pim}iua

.: co.rre., (LEla. na.'tural dest.e Es.

tsdo, naeeída aos 30 d� ages-
'. lo de. 1924, domestica BoUei-

. j t.8, domíclllada e. restdente Di
t cídede, filha de Israet Anto

.� oio Fernandes e de d, Ana

r Maria Fernandes.
Al)teMDtl.'lllRm OI d�nf.ll'

exigido pele � tOO da Coa
. "

f IG A DO e

digo. Civil. sob n' 1, 2. e 4. ....ifilliiiiiillllll...... R··-iil-íiII··Iiíi·�iiíi'.:-..... iii'IiIIII.,.; _'
c. alpem flvel tlOnlled!nqt. I. ,

_

;fXllthl alpm Impe.Uáellt� legal. ...

«cUlle (I par.. o. fbul d. �dfreit. Edl'al I8, .par.. QfDlt.1II I. c1t•.1I .. �
Faço saber Que pr�tendem ,.

OOIl.hectmento d. t«l...., Ia.,. íI
• Jooé Pe'f"lfa Mn.... _<A-_A" I

.

casa.r-se. co '" �-

ot:t!If:n .... par.... llUU-&uG t{O ..
lhetros 0- AmeUa Colzíln1. Ele

I�U! de IliIlh1J:BI fi (l'Rbl1ca4....

,
t I derte Estado nascldola Imprensa. na urs '1'

"
.

Blume.n8U. 23�8-.1946.. 8.os
19-3.�9

..

1:1� tecelão, �o1tei.
VUemu BMSI

.

". rOI domiciliado e residente
I 'OfIcia' do Rerd-troII C3vf1. nesta c[dad�. filho �e A po

.

. 1Jí,H', , línarto PereIra Malhe1fOS e de

Faça seu anuncio d. Apolonia Stiehler Malhei-

neste Jornal ros. Ela, natural deste Esta
do, nascida a08. 25-3-1924. do-Imesttee, Solteira, siomieiliada
e residente nesta cidade, fi·
lha de Belmiro Colzani e de
d. Elvira Silva Colzani.

.

4:p.resentltf!ln OI t'iOCllllento••xl..

fllrlOil plI. m�.o 180 tIO' Co"!
digo Civil, iob n· I, 2. e 4. Si
algaem tlvel' OIInke�nt. de
�xlstll! alptn lmp.edinleoUl legal.
acase � para OI fio. dê dtreItQ.
B, para OOllStall ti chegar ao. 00;.

nhecl.I®nto de todo1 lavro o '!pt'!!
-.nte pfll'8. se!! eflxado �o logAr
d. c»st'áa18 • p.bl1cadG p�la iJ1..1..

pl'eU:JL
.

BJumenau.24-8-l{i46
Vidorllle Brap

OficJaJ da lte2fstNII C'JvIl ..

DE
.� ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
� .

�'Absolutamente
�:, ;::, ·]�ÔJ,i·;i.Tbá:b

PILUlAS nD ABBADE MOSSUnica'

O' B'ràs'il '··,·_,..,._.,.;t�: (::
Agem dírectnmente sobre o op-

parelho digestivo. evitando a prt-
, são de ventre. Proporcionam bem

aS!91 geral. facilitam Q digestão•

descongestionam o fiGADO. re·
Parao .EM�ª� !��j1.
da contabilidade :por .

eorresoon ti e fi et fi; (;
com 4 Uv;ros que'"
ensinam como sieu·
estivesse . a6

.

ladõ�
.

do aluno." Ficará
.

"

.....
.

.

h&biUtaijó;:,�m,: ".E8CfíÜlra��ó.;me�eilntn, .C�lC1l1f.iB� •. PÔl'�
..

"

t!lges. Ditef�O comercIal" CorrespondeneJa, DamogÍ'tl� ;
fia. GaUq-rafm e pratica de Escriturio, hoN tão neces
saría. tjnQ duyide, é seu pafvir. Moços, mOQBs apre
vehem. es�� nntea opiirtunidade.· Peçami·,prospetos .para"
este peqüenp curso que fa.r6o. em 4 ou 6.mezes. Rece
berão um cl3rUflcaoo de especialista em (}ontabHidade,
isto é, ecasíãerado nos llaDcos. eomercto é índustríe. '

ES,creva hoje ao;' Prof;, Brando ,_.;. ,Caixa Postal'
,:''1;1376 - S' Paulo: iI maiji eonhecído que ânsias bem
,�esde 1910; hablIhou' gerações' 'de alunas: aertanejos�
operaríos a08 milhares! com instrução rudimentar.

'0 curso sem livros facels' e ao alcance de todos
nada' vale '� .. e si não são da matería não adíents.

Junt�'::�Ilv,�,lçpe �elado .9. dig/,\ onde leu isto.
.,

,

___5i ' � ��--__----------__-- __

quíortzurn as funccões dIgestivas,
li! !azem descppcrecer as eníer

'midades do ESTOMAGO,
INTESTINOS.

'\

XAROPE
S. JOÃOAvó r Mãe !. Filha.

TODAS DEVEM USAf

Plnxo-Sadatina Combate a tosse, a bron
quite e os re8lrriados O
Xarope São João é eficaz
no tratamento daa efeções
gripais e das vias respira
tonR,@. O Xarope São João
solta O catarro e faz expec
torar facilmente.

(OU REGULADOR VIEIRA)
A Mulher Evitará Dêres
Alivia As Cólicas Uterinas
Empreg8�ee eom ",antagel11
para oombater as irregula.
'rioades das fun�ões periódl.

eag das scnhor�s
E' Ccilinanta e reçiulador

deaans funções
fLUXO SEDATINA
pela sua comprovadd eficácia frí�lOf ê Sa�!1fé, muito receitada. Deve ser 'i lêu

usada com cÔnfiaça Rosas de QlJalidades! .\fLUXO SEDATINA Entrega á Domicilio Das Manteigas a fina Flôr
'1 Encon.tra-se tDi toda parte Morél & Irmão ,jI

I.

L' D N S P '7 'd 1"1" Testo Salto - BlumenauIC. • • • . a' 6' e iJ" .

,1 � __u.� __

Banco Indústria Comércio Catarinade S.antae
Itajoi . Santa Catarina

SE' DE
'

Balancete. em:. 31' de' Julho' de 1946
__........__""""""'.......... --._._..,__...-..[CoDiPreeadentl, Malriz e agências

�' _".
�,' ..

I -��-_-_-._-_-::::P:_A�-S�·_S�-I_;�-_O��:����--�-:::::�I
I A

- DiS�imiY�I" .' ..... .., .'.
r - Não Exigível

ICaiXa. i '. ...' Capital 6.000.000,00
Em moeda cal'l,'wte !'. 16.950,907.70 Fundo de reserVa Ieg,tl 750.000,00
Em dapositon(' Ba,�í.lo do,'Brasil:

'.

' .•....... ' 15.391.298.00 Outras reservaS 10.250.000,00 17.ooo.ooe,QO,
Em deposito ii Ordem daSüp. da 1I1oeda e do Credit<.� 6.1mUSS.20 38.534.5913,90 S - EXigivel

--- --

\•

B - Reallzil'vel '
.

DellÕsitllS
]3, B. clll.wnen�o de CapitaL 2:320,000,00 á vista e a curto mazo:

]!mprestimos em f;rCornmté
. '

lo5.192.S58.60 de Poderes Públicos
•

2.204.063,80
F..ulpl'estimos Ripot8'ClIl'jOJi! &23.641,90 de Autarquias 6.254.139,50

ITitulo8 De8coÍltátl�)s .. ' ·150A.34.1l)S,C'Ü em CIC Sem Limite 79.6õl.H·1,oo
A;r.enêÍiiS110 Pai., . 247.145.990,3(' em OIC Limita.{las

.

1.624.18S,Dn
CÕfl'esTponuentt's 1lO- Pai� G.70ó.731,BO 'I

em CIC Populares S�.6'3!.!:i72.4()
Outros credite!' lAlJ.S(}{J.OO 514,033.660,10 em Ore Sem Jurolil

.

}t 51 o.tlo8,1 ()

Imovois 482.153,Hi em CIC de AvislJ 12.413.5tiG.5ü 146;289.832,80
P. denüfiit-o no Eané.ô-

-

do -Bt�'sil 2.oà6.763,Go ,a prazo::
'...,.._ dfA4�

I·
Apoli�es e Oh1'.igaçoos.. Federal;; 1�7.?7.�,C)O de Poderes Público;

,

•.!..Volices }l,t.aduai" .., 1�3,;;·. '. "i) de diversos:
A.ptJlices lIJunfClpais 79.0UO,vo a prazo fixo

l\(;ões e DehelltuJ:'es. . ".
. _��19.3u 2.8Q2.v94,So de aVIso previo

� 011'tr08 valores 3t�Ú;o7,OO 517.fi29J)1�,10
i {; - Imohilizado

.' -

. i M�f�1!��:�t��ite:;enco
'

,i:�i�:��;�g
s Instalações , B4.�

Ji º �.'
.

fla

..

s,U
... lfa.r!� .p...endentes,juros e uescon"us

ltilDost08
.

Despesas Gérai8. ..

Is''': COnflUI 45 C0n1il3nSa<;ia .,

I
V8102'911 <;Inl g·Rrantía.

.

'.,...' .

.

:'�:��.:�'5�!;��lJh.)1"'i\t}

23B.7B5,50

4.756A62,Ô(l

Outras liltSPOI1Sitbilidadoo
Obrigações diversas
AgenCiás n () Paiz
Correspondentes no Paiz
Ordens de pagamenttS.6 outros creditos
Dividendos a pagar

fi - Resultados Psndentes
Contas de resu1t.ados·

.

6.891,861,60
254.202.141,10
29.95:), i69,Oo
.., 0')<) <;>')7 50
"4í;�4:'5:�lo 298.789.405,70 54Ul7l.961,90
»=at4S � ......,.,==-=

1'37.23,(90
36.25,1,50

8o!UI11,40
3.525.240,50

976.4ilo,80
I _.__ Contas da COl1lpenllil�1}
Deposite. de vais. (!m gu!'. e em custodia
Depositantes de titu!()!l em cobran ...p·
do Paiz

�.•

do. Exterlor
246 394.7:=11.00

•

25.fj� 150 246.420.632,30 577 .239.01S,2o
.... ..w..�.. "-'(111l.Útlti,213,llo

330.818,385,90
162.604.000,00
16I:UH4.3Sil,9o ..

''&46.420.632,30577;2S9,o16,20
1.139,136;216,60

I .

(j�rtêSia' M, . LiHs::'
Diretor:SUperillt�nde(}te

,_- �- -":::'. \: . ':-':. �
- -' -

>.. . ...-

iTAJAJ, 10 DE AGOSTO DE 1946 Dr .Rodolfo Reli3ux Bauer
Diretor·Gerente

Dr .Mario' MiTal1da Uns

Hercílio Deeke Diretores-Adjuntos
Serafim F. Pereira - Contador

,
':: ;;! erico sdl�êtfer

.

Chefe da Contabilidade Gel;:.1
'., 'Dipk Reg. ll", DEO p: ,2Z.638.�:.

Bonifácio SchtniU -'Otio Retlaux - lrineu' Bornha�!!en - Antoni.J Ramos
(Diretores)

'

••1..

'.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,
deseznbarcaram na Barra do Tlibéirão Velhe, tivo para todos .os blumenàuenses, !lois aséí- grupo de denodados colonos. qúe com seu

os.primeíros·.l..7- imigrantes contratados pelo nala. o 96' aniversario da chegada a esta
trabalho' constante e produtivo' assental'am

Dr, Hermann Blumenaú, para colonísar está os alicerces do marcante progresso de que
lregiât>. Portanto, o dia de am,anhã será tes-: terra hospitaleira e daiUvQsa do priJneiro tanto nos .orgulhamos hoje -. �

�------�----------�.-------

rbro ce.d'

s : _' , .

-

-_ 0'
. _ ,

;

f

"Y.
ler lo "'I

-

rç bai ala c slo eir
{Conelu8ãodal�·pag.)!grRVat I! crise que o' povu I-trt--�-M_''-.�.�x.'.•

··

....1""�,._* �-.f x •.-§-�-�-íI-4-Il��

este o objetivo. (lo Governo 1 enfrenta. Regulai'istisse' 000.,
ao proibir 'ti exportsçno; é! vemo o sistema da transpor
certo queseu piano- trustou, Ite, Invoreeendo um. escoa-t .

Ainda. hoJe' ,recebi varias 6!1·1 meato msts rapldo da prcéu-] .

comendas do Rio1 _ pelOJelé:j' ção., e não haveria neeeseí- 'Igrafo, a preços melhores dos ,dad� de medida tão .draetlca
que vigoÍ'aviuil antes·' do de'" e de eleito tão duvldesoe Eu-]
ereto. E:' p.rosseguhl� . -"... <lNão.1 quanto çs navíos ca.I'r�gE1.dºs i
tenho duvidas-quanto a pa- l da madeira forem Obl'lgado8j
rallzáçao das serrartas em !,8

.

esperar até 4(j dias eo hir- i
atividade dentro de' p*uco Igo !Ja costa do Rio por �aHa!
tempo e isto re pt:eseü.tf:l(�lém ! de tra.PiChe onde encostar. ",ide vultosos prejurzos, mllha-! não haverá solução do pro-
res de desempregados- fi 8,DI blemB. a meu ver.

'. 1
------'"--------___...--.

.

I

·I·---e
.....

�u-m-e'-.�-atll-l-1-"-118-'
.... j

.1

U I SfIfMBRO' de i9�S

Ar ..

.Oflclno
João

ii

ecomco
Fehrle

.: ,BoIOs
mgj_�t: frese/dosJ

Re
RIi Bom Retiro, SII
Bspecíelisado em

icação '. de Virabrequ· s
36võ j

)

.. '

lil;!; 'fjOQW

Bolos.
mais macios
--

-

,.

:1.

\�,

. . .
1

.

N€C8SSÜi!.mOs de um, de pleterencia com cúnheeimsu'ltos do ranJO de lerfegene e quite com o Serviço MBltal',.
. Os interêssad.í}!1 deverão {�!riglr-se á firma. VICTOR I
PROBST & GlA, rua, 15 de Novembro. 579-Bluruenau, 3\73!.

edor

"VI

("Ii.1,H1,

acusarva fi tfcidu da roup� porqüe lava faoilmente 3
_
com rapidaz

. .

a.gre_�_��mm�� mma��Mij!iM Mi I Ilglro !

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


