
p•.rtídos

e. G�lldid;at��

Vereadores

""',,<,'1:::,'

A., Fig?l?ircdo-
,- ,�, ',' .

O.�,HeÍlôíngs

HsDeeke,

H;·àe��g,
IIftj A: Balsi�i

H. :lI�r�!1�
s. :HÓiitge�aum
G. Neufert

J. Moritz

M. jacobsen

W. Selke

E. Jurk

C. Bago

L �,g ,�' n da

PSD

A. Rabe

C: �feéleiros

E. Haertel
-, ···_ -. i"

E. 'Manzke '

E. Zastrow

O. Mueller

L. Colin

L. Ferrari

O. Ruediger
R. Witt
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T. Zadrosni

G. Jensen

W: Melro
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B.· Margarida
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C,.,':Set�é,ig�i
B. Amorim
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C. Bauer

E. Weatpllal
A. Xa:tíer
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O. Nascimento

O. Gititow
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uslr I Bele
Relataria da Dlretori ..

Senhóra.acionistas.
A diretoria desta sociedade de confol'l1lida:ie cem os esta.

_

. 1 ' ---, . - �.

tatos sociais e prescrições legais, submete ao vosso es�u.do o re

latorlo, balanço e demais documentos referentes ao exercicro encer-

rada a.30 de setembro de 1947. .

Pelos documentos acima referidos, po::lerão os senhores ae!o�
nistaa 211aUear a situação da. sociedade. .' .•.• '..

. • ,

. ·Estes�sellli')re& acionistas o relatorio Que j1l1g1lffi@s de nesse dever

súbmet;r ao julgamerno da' proxima a�sembléa' geral ordina ria a

realizar-se no dia 2 I de dezerndro p futuro.

Belchior, j t de outubro de 1947.
.

.

Rodolfo A. Sch":'Ítz Diretor Gerente

ARSENIATO IIAftAOATO,
FÓSFORO, CALC!O; t:TC.

TÔNICO' DO CÉRÊ1HU)
I "

inque,
r dt

.• "

Ofere4e seu granf1e sortiznento em

�1Artigo§,- na!ciQnai$ C:�st;ai1geitos'
�

Por rfeços sem éoncorrencla, so na
,.

v;,FNDE1sE duas;; máquinas
de sàpatei�. marca Sq:iger,: Uma '.

bra�Q, esq$rdd, outra'$bra't;:o es- 7
querdo. Ts;1tar na SaI:1ataria Sie- .í
vetf!;;. na Rua joãc Pe��oo I bairro

}

da Velha. '!. �.
�

. -

� -1

r

a a. wpllinde
Rua �I5 de No�embro N- �:\)70

;
.

Vrepar� crer
�.

t .... __ \_ � _

�. .� .:_1.,,�

Ar;UGArSE antigâ. Oficina,
Bn4i!1toff {nnãos, para armazém ':
ou §u�ras ir.,du;pt.ôas, 4tabrlet:ido.;Ru;;: :15. �_ 54 nos f�d{jS. ;-

i �
:Oomingo és 2 heras:

\I"ENDEiSE um tSoldadcr 'Jchuy We,ssmu1lei- "O verdadeiro Tarzan I'":
Ao' 1119- com pC'llfo uso, e Maureen Q'Sulliv3D e� Boy' Johdnz Sneffielê om
Di\'t sHerramentas para

.

O Te·.·.siI"\uro..

: D··e Tarzanotidoa. ';'!' 'V
.

Iu:torm�çÕ8S Rod�jfo Mal.1- Com a p'llhaq'a das selvas: "Chita" f
t6'11 .. BusJloão PeBs�j6 U- 113,. Um fihne. �eliciosameÕte movímentado replero de emoçõeS, aven
lélha f ,.; turas e divertimento! J '.. ..

.'

'.
.

1- �; A<kmp. Cempl. Naei6nal - Desenho ê �. com: da Ser ii!

lainha DnS�':iSelvas
lPlatéa B.oq:e g,oo -'. Balcão 2.op e 1,50

.

:Domingo ,S - 4r3d e 8 horas:
;Carmem �iraOda - M1cbael O'Shaa - Vivian! Biaíne
luo maravilhoeo e deslumbranle filmê em tecnicolor

; :: AI,gria, fiapakes!
,íA.peliculafque aumerâarê a alegr;ia reinante; em seu coração!
"Lmdas pequenas! Belissimos ceharlos ! Deslumbrantes espeta-
i,tuJos para' todos os ;$entidos J (

�comp. Çqmpl. Nacíohat - Metrô Jornal e shor americano
'P!�téa. 4,01,% e 3,00 - Balcão 3,00 e 2iOO
iA noite �Iatéa numerada Cr$ 5,tio

plERFUllÁRIAS
� �,. i

f a q r J c a f' fi I .� I o p- r o c u� r a

iR e p r e s .' D11 a 'I i e

'

�� ·_:r' � -

p;ern felacíonadole de comp�ovada eficienciaf pa* o'
Elltadi· ?�� Sta, qa.tar,ioa. Rl!Íspo�ta com io(,iicação' d�.
refere.�Clils. some�te ao fjrm�s ou peasoâs idoneas, g')an
A. tE. (2. Cai�a Poetal z49ª - RiQ ;de laueh'Q�

Y

:}.- '�?
�

r:

�Conta Lucros e Perdas» em 30 de setembro
-de 1947

RECEITA

17932Ó,jo
39.[32.3°
47·712,ZO
20.1:172.80

. Demonstração da

Arroz.
Féculá
Rendas Diversaa
'Lucros do exercicíc

_----

286.5_1}�

25°.019,40
.16ooo;Qo
8.000,00
9.000,00
3.524.5°

�}�'
Belchior, 31 de outubro de 1947

H. Frectag ,

Guarda Iivroa reg. na D'E.C. sob no 32 300
.Balanço ,Geral
ATIVO,

Rodolfo A. Schmíta
Diretor Getente

fotq AmAOORi (G.Scholz)

I.Lobilizodo'
Êdificios e Dependencias

I
Fecularia,

.

Imoveis e Benfeitorias
,\.iaquinismo
Moveis e Utensilios
Instalações Turhinas
Veículos

.

Disponível
Em Caixa
Em Bancos.

Realizavel a Curto Prazo
Elevedores em Couta Corrente
Estoque de mercadorias
Titulas a receber
Madeiras

. Conta de ('ompensação
Ações em Caução
Titulos Endossados

Belchior, 3 I de outubro de 1947
Ij. Freitag
Guarda livros reg. naE.E.C. sob n 32 3CO

Parecer do Con ..elho Fiscal
Os abaixo assinaéos, membras do Consft;lhQ Fiscal da socie

dade anônima oi:(\.gro Industrial Belchior S.A ,», tendo exa-míoa:do

adidamente o Balanço. Demonsrrzção da Conta Lucros e Per

das, Relatorio da Diretoria, Inventario e contas referentes ao

exercido encerrado em 30 de setembro de l()47. depois de coas

tararem a mais perfeita ordem e exatidão Je tudo o' que lbei!!
foi dado examinar, são de parecer que devam ser apro'V-adas
pela Assernbléa Ger.:\! Ordinária, alem dos documentos acima

enumerados; todos as atos pratica dos pela. Diretoria., teferént�s
ao mesmo exercicio.

Belchior, 32 de outubo de 1946
.

Adolfo L. doa Santos
Arturo Fiamoncini
Aloisio HaeodcheQ

DESPESA

;:;'°7.1 S7lFJ
13.145;60
29685,0

�-",,=�"'i1\_--'=

i07·57°,30
llÓ:89ó,oo
39.912,00

'108910,00
11.87 1,50
2i.348,5°
2AOO.OO

137_481,30
108.95910
�n·1913.80
I.550,Ó@

mUlliilõ"l

20.000,00
24225.00
=-cr.$�

PASSIVO

Não Exigivvl
Caoital
F'u�do de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo paraj.Depreçieções
fundo de 'Previsão

.

I Ex!gi�el a Longo e Curto prazo
Credores em Conta Corrente

'1'
Dividendos .

Contrato .

Contas de Compensação
Caução da Diretoria
Endossos para Desconto

400,000,°0
10,23°.5°
5.975,50
JO'461,o0
18·457.9°

234,933,10
16 ....00.00

100,000,00

20.00.0.00

_.24:..:.:.�!.��
0'.$

345196,So

44.225.00
84Q.293.QO

Rodolo H. Schmitz
Diretor Gerente

; Compeiencla Pf,olisslonál

RUI 13 de Novembro, 590
; . _�·��*_,,��_.,_.4__. -,-,t,

-i'

Andreza Campos da Luz
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CIDA,DR DE BLUME�AU

AVÓ' MÃE!' filHA Y
.

.• .' ii-

�,., TODAS DEVEM li S AR

flUXO�SEDAlINA
(OU REGUlAUOa ViEHV\)

it�

Â MULHER EVITARÁ ODRES

AlIViA AS COLIGAS UTERINAS
imoi�ga-S,. com IIai1tali.'lm para
I:;l.lmbahir i!$ lueguiari::l;:'úBs das
funções; panódic3s das senhoras

É Caimanli.'l ti ragulador dessas
.

fUilÇÕil$

pela s u a com;:)ri)'i9.c!a eficácia .;
mugo receitada: Dava ser usada

fi com confiança
.

! flUXO�SEDATINA

•• .Fn 'r

CaiX:O' fUnfiDrO
Scrvíco deprímeíra

ordem

RU3 Marai.hão
N' 27

A trat·, COfJI

A. lubo-

OS LARES ESTARãO M,AiS JSEGUROS COM OS NOVOS
INSETiCIDaS

Milhares' de vidas serão

rou-I. ba�os, . �ste ano, pela ma�árja,
dfsentena e outras moléstíasl
transtnltidas por môscas e moa-l

. quítos. Felizmente, a ciência!
oderna aperfeiçoou ínseticídns'

como o ·DDT e o Plretro, que:
rotegem Q lar contra a amea-:

ça.�dos insetos. Um dos métodos'
!Dais. eficientes de aplicação doi

, DD.T consiste em pulverizar uma'
solução. de DDT a 5 % sôbre o;
tetO, :paredes e outras superfi-!
eíes onde os insetos costumaml
pousar. Depois da aplicação, o'
Ií q U, i d o evapora-se. deíxand,
uma mortífera película de DD1
sôbre, a superfície. Ao tocarsn
ne�a película, .

OS -ínsetos ficam
paralíeados

-

gradauvaments l

acabam por'· nioueI' _ A acãc
mortal do DDT dura semanas (

até - meses, após sua aplicacã'o
pp'!' f; mortal.. porém, de acâc
lenta.'

•

Pc'r outro ladc, o Píretro nã.:
temJ�val na eliminação ínstan
tâneà. dós insetos. O Plretto t

.' obtido dê uma planta semelhan

ICe .a.. margarida, existente en

I�ê�ya e no Brasil. Ao centrá

)no ·Ao DDT, uma pulverízaeã,

d� Pirétro" resulta em morte f�l
�1'}.tê •. Ao ';serem at Ingãdo

l�el0.. '.'j�tó d�. p�retro, os inseto
tici'ijl1 parallza40s imediatamen-I
jte, �aem ao solo e morrem em]

,se��d�: ,;Média,nte fe�z .c?mbi-j

Ina.ça;...
0 de

co.m... postos síntétícos si
piretroi existem agora tnsetíct
dâS:.fuórtlí'etos .

muito superío
�o.s. tiPos à base da. Pire
Itt8t de;;ante�gIierra. O piretro
mata, il13tantâneamente, os in
.setosnociVoSj ao·· passo que o

&,oT.;consel'l1iJ. "seu llC!der mor
! titiit'o durante longo tempo, O
I uso de, ,ãmoos ,assegura ao Iar
CGmpre�%Ifoteção contra os pe-
1i!Q�,� ,mcômodo;f çl,\.\liSatlo§ 'p1a-
"... �Ii�! ...:., '-�'-'.ÚJ""'."".

.

,

.

"

.. :
.: ....

S1:fSAFFER

r·

'::::;:;;::::,;,:,;.:. :!t(t'fi(1 'I�O - são JO:' '}'tos 1<0 .:'/..'\-:'

'tiiiii!!iii!i!i!!i: º:�'enh�a cO:l;:e�or s� �;:::�os de 1<0-/ �r��, .

rtiti. ",.""dO'. "",,,,'"" EAFFEIt'S, .�

Combate a tosse. Si, bron

quite e os resfriados- O
Xarope São João é eficaz

no tratamento das fifeções
gripais e dai'! vias respira
crias. O Xarope Sfi,o ,Joãu
-olta o catarro e 'faz expeco
torar facilmente.

Ingredientes
100"10 qUimicamente puros

�Q composição d/Jtinta�!
Por isso, SKRIP é de uma fluidez extra
ordinária, seca ràpídamente to não deixa.
o mais leve sedimento. SKRIP-resiste à

acção do tempo e da água. - 'Acondí

cíonamento especial, em cuba-tinteiro

:- criação, patenteada da SHEA:FFER

:-que permite o uso da tinta até o"-fim.Representantes exClusfvOD>
paTa ri B�asfl:

'
'.

M.IGOSIIHI & CIA� UDI..
, -. Ji'ilial,de Porto Alégre e

-

Posto dé·Consertos
Rua dos Andradas, 69!

.porto Alegre A jóia q'tw escreve

tATA
��"T.�

tJ;.;I}·�b.REi.A

à��:��

rulve<Íll'lclo nt:� f>Dr�do;;, rotos eVC., QalXCi

"mel el'lmml,a mortíferu ptlfO. O\lS inseto$,
'Ilul\!!l'h:etlo rio i:irnbIMfí:•.". -

MalU in6h:lflte.ÍlÉlQm@;;i�

'Il ....

I .

.'

jCabelos

oilôe concerta o seu
RADIO?!?

Nafúralmenfe só na oficina

fUNKE
B�m in stalada com ínstru-:

mentes de medição
.

modernissimos..
RUá 7 Ja setembro rr 13:'

Sí§lal de velhice
A Loção Brilhante 'faz voltar

a cor natmaLprimitiva (castanha)
loura, doirada ou negra) em

pouco tempo. Não é tinturra.Não
.<lancha e .não suja. O .seu uso

é limpo, facil, ,e agradavel.
A Loção Brllhante exingue as

caspas,
.

o pútrido, ajseborrhéa e
todas as afecções parasitarias do

cânelo, assim cama. combate a

calvice, revita-lizan-ôo as raizes

capiteres. Foi aprovaria pelo De
partamento Nacional de Sande

Pública,

A Empreza :,AUkl�;' Via<ão ,Catha-
.

nnense 5IÂ;: ��::l��-:fi�I��od�����I:lt�,�����::
nau e RI,o 00 SuJ� �rafeg�nt1o dlartarnente•.. a· pà:rtir déete.··
data, entre; �s l'eter:idas chla.des. Melhores

.
rnT!)rIllâçõas.Do�

eBcrHorjo�<da. Empfrza em Blumeuau, a rua 15 de _NI)v'.em�

_.Qrq_ N,� 552 .e - na Agencia' em Río do Sul, á rue. '1� tia
. No-

vembro N. 1'3.' .'.

, Blumep�u� 20' �e t'tQY�,�Hr� d�' 194'{
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I Em marcl18 'c n n s t te t "u'_.
...

C
...

-I· O n a I I ��:ciQ:an;:n�u::l�al r��r�:�f:nd��e� *o!;V�:�c!�von�gS�a;:�: r�s lideres pessedis4

_

,II u I I Mtl?i.ci�al, o Poder Legi,slativo e o Juiz Oscar Leitão, o Pone; tas ..aprovain sem res ...

, I
judiciarlo. o ll?me de c�d� um destes tres poderes indica IrlçDeS O esquema

......""""'-.......�............._- ..

1."11 n I • • .....""""�_.....,-._I sua (;ompetenc�a. na adminiatração das cousas publicas: o pi írnei ro '

,

'

ICulleS 4.lasSUU executa a adrninistraçgo municipal; o segundo legisla, isso é, faz da UON
, A.rE!�a E!$tamos em periodo de transição, no desembaraço I

as l?is �e competencia do município; e o terceiro administra. a

ães "fqniialigades da apuração eleitoral que, á final levará a justiça, ISSO é, resolve os conflitos de direito, pondo as COUsas Ríc (C.R) - Como é do co

UDN a'(] governo municipal. 'I em seu justo lugar quando desviadas por qualquer um do povo nhecirnento póblíco, ja estão con-

Verificando-se. a aprovação pelo Tribunal Eleitoral das ou pelo .., dois primeiros poderes de governo. cluidos os entendimentos para a.

. mesmas eleições. oExmo, Dr. Oscar Leitão, Juiz Eleitoral, será .

Assim será a marcha. constitucional do governo agora, e reccmposição das forças' potiti-
autQJ;itado"a diplomar e empossar, finalmente, o novo governo pedimos a todos que nos ajudem, estudando conosco as situa- cas e democráticas em to� de

domunicípio... ções que se apresentarem. afim de que toda critica tenha car...ter Presidente Dutrâ,

Euqúauto isso, prepara-se para o regresso do sr' Busch, nitidamente construtivo. Esse acôrdo será firrnaIo a

uma .recepção popular que a maioria quer seja prorogada pata Já temos uns bobos, por aí (que não passam de ignorantes I todo o momecro entre as dire-

sabado proxizno, Acreduamos que assim será. que fazem graça, dizendo que até agora. governa.vam os sAli-bà çoes da UD.N.; a quem coube

..
*** I

bá» que'Gdagora em diante serão reforçados petas «quarenta la· a iniciativa, e do P, S Di '

De outro lado, o governo do P;S,D .• até agora na Prefei- drões». Traça por graça, poderiamos acrescentar que ainda bem ,O deputado Deoclecío Duárl:e�
tura, prepara-se para abandonar o campo administrativo e o arn- que não ficaram na Preítura as ires míl oiraens. . .

relator da Comissão designada
.bientena «casa do povo» é de dolorosa despedida e de grande pelo PSD para dar parecer SQ-

preccnpação por qualquer esquecimento imperdoavel, i •

bre o esquema apresentado pela

i Tomando pé nos acontecimentos, o que acontece é a insta- PI·
VDN, declarou que todos os li-

eação do gqV{;'FOO constitucional, que fugiu das mães do povo e r c e u - s e deres do 'seu partido aprovaram

Em. outubrefd_e. 1937. E oi enca�r�g�do de reins�ala-Io .

a Justiça aquele acordo sem restrições.. .

!lIeitoral, ou seja, o Poder judiciarío da República, representado Nas ruas de Blumenau ou no trajeto daqui para· Itoupava
a nossa. Ci:-m.arca pelo Dr. Oscar . Leitão lVI'M. juiz de Direito. uma capota de roda de automóvel Buick. Pede-se entregar nesta

Desde que esta instalação seja consumada, teren:os, então, em redação ou remeter para Massaranduba para Haco Ltd:l. Industrias RfoDollman'S.A
(Em organlaação}. -,

12i
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Assembleia de Constit�tt�o
São convidados os stib$à�itg·

res de' ações «INPUSTRIAS
RIO DOLLMAN S;A, '}.i::érn or
sranização, para se reuniretti .no
dia 6 de dezembro cq'rr�ote aQo
as 10 horas, na r;idade de Ibí
rama, DO edifício

.

do
..
«Hote

Holetz» afim de em
: àss�mbleiâ'

deliberarem sobre o laudo da
z, avaliacão dos bens cousas e

direitos. que ilevetão 'entrar para
a formação do capital sóSial e

sobre a constituição da. socie
dade .

Ibírama, 22 de novembro de
1.947.

(a) João Guido Manderle r
fundador

"

-

,
r-: -.'

".

·.1

Díl. Arthur BàJsini
ADVOGADO,

BSCi'ltório: Edifício Mutua Catari
uanse. Sala 15 - fone. USO

.
neia: Alameda Rio. ;'OIl!.itI

Resulaco �t. fone•. 137'5;

. ,�· .. i

Nas domínios da arte
Dia 2 o recUai da anlá'lIl1ida

declam�dora �t21i!lda
Bosalo

A platéia locai terâ oportunÔ�
dade de ouvir e aplaudir . na

noite de terça-feira próxima, dia
2 de dezembro, a insigne depla�,�
madcra gaucha Mafalda Busatô; '"

atualmente em excursão pelo
Estado de Santa. Catarina'
Depois de apreciar :J.Iafalda Bu�
sato em seu recital de joinvile,
escreveu-nos um amigo dizeudo
que � jovem artista s nãp é ape
nas declamadora, más tamkem
uma atriz perfeita, sabendo ex

celentemente interpretar perso

nagens e caraterizar idéias».
Agradecendo i1 M'!falda Bu

sato a visita com que nos dís-:
tinguíu, auguramo!': êxito com

p!eto DO recital que realizará
dIa 2, no Teátro Carlo� Gomes;
cert�� como estam?s de que a

p�atela local sabera çremiar de.:.
vldamente seus dotes artísticos.

-.{:""':.

, C�},i"
m!i;����< Linha· completa de modelos onde Ve enconirarâ o seu rádio

,/' .'..
,'

Tradiçao de garantia, e hã mais de 30 arros um símbolo de qualidade -

eis o que lhe oferece amarca PILOT: Estatísticas provam que a maioria

dos rádios em uso, há mais de 10 anos, são PJLOT! Faça dessa prefe

rência o séu gtIia. Procure um revendedor autorizado: êle aceitará o

seu tádio ....;. mesmo que seja um modêhY de antes da guerra - por

:vantajoso preço, dando-lhe em troca um dos novos e soberbos

modelos PILOT. â. sua escolha. Aprecie, também, esta excep·

cional oferta: o rádio-fonógrafo de IDesa PB-4, um dos mais

lindos e aperfeiçoados modelos da grande linha PILOT. E

leve·· para o Beu lar o presente que revelará um mundo

de prazer sonoro. para alegria de tôda a sua lamília.

Engenho mab perigoso
que a bomba atômica
Ancara ,'_;_' E�tãÓ'êiiGulal1do in ..

slstentemente informaç{je:;; ··'se.
gundo as quais os russos traba
lhando em vastoB la,bo�at��
estabelecidos. a oito mil meÍfbi
de altura, conseguiram, ,grande:
pr,ogressos nas pesq'lizas de um

rlJlO considerado extremament'
mortifel'O. As 'noticiáS em: ques
tão frízam Que os lideres d
Rmlsia considêram tais

.,.

li'alç
muito ,mais.'impõl"taótes quit:.::

.
bomQa atonuca,

.
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