
.J

\

J
@I

,
,

"

,0111

."_ ._
ri

dl�rla'

LU� ENAU
o arauto das aspiraç!5ês do V.ale do Itala.1

, �ah!1íl)o

,Ianual Cr' 1:)0,00
semestral Or' 35,00
avulso Cr' 0.40

-- ..."----

6LUMHHAi!Terça-feira IS-de Jünein ds 1941 - Oro Achillas BAlsini n�rotor �etlpotl8avf11 • A.no XXIlI - N 74
_�

'.' o"
•••• _" �._" •• '�". -- ••• ,,---,,-_-' .-.

a
sr.. ereu"',mPddidoS de viajar 4·,

unilna liBra!

lumenau
visil

O
Is IBomeoagens que lhe foram prestadas-

oulrask'notas
..

,

Foi de vib ..à�ãO pirotécri'ca e não de "vlbrr ção Cívica o

âmhl�Hte de "�nm!ngo na cidade, afim de recepcionar a pessoa
do ,V ice-Presidente da Repuhlica, senador Nereu Ramos.

Mas, não se culpe o nosso povo, porque deixou de acorrer á
rua,

.

ou corno demonstração de civilidade ou de entusiàsmo es

portivo. Nem "os. 'meninos irresponsaveis", nem um "pasquim"
como .querem seja e�te jornal. Não! Culpados Sà0 mesmo aqueles
q�e l:ao s�tbem medir a te nsão popular e que' nossa gente tão

rnlsencnrdw�atnet�te lhes deu a apalpar no comício de "rerça-fei
!"� da UD�:'... Uutro sintoma que passou despercebido na ar

ns.�ada politica de domingo f, i de que não temos nem

i1]tpq�'l üo.edeccrnos a chefes" Aqui quem manda é o povo e

quem estiver em desacordo com sua determinação está tusilado,
mor".l e materralmente,. .

'

Si aigu;:;m já encontrou este "povo "submisso como carnei
to

< .:"1.,ssim nos a}JeEd�:àm). este al,guem comprou gato por lebre,
quanuo pensou que, ]Lt agora, assrm nos haveria de rever, Não!
03 tempos mudaram! Ontem tínhamos a defender, antes que tu

do,. nossa herança material de urna quadrilha de poderes desen

�re:ados Hoj�, s,?b ii egide, da Constituição, chegou a vez, de

preservar � dignidade que c nossa herança daqueles cidadãos vir

!U��os. cUJos \"'550S dormem SeU sono eterno nos cemitérios ca

�oh"o� e protestantes do Vale do !taj1Í 1

"" (j�anto ,<l? mais. ll�C temos ódios contra niuguern. Nossal u
ta Ilda e de U,]I')1$, m3S c de pe r servanças! Quem assim não nos

�ompr:endeu ,

pa�.sou e l-��ssará sempre fatalmente por decepções
_?t1l0 as _de d�mlllgo ultimo. QU2ndu a nossa alma popular não

vlb�a�. nao adlantam Vice-Presidcncia, nem Interventor [somen
te él?ura tao �onrado como filho de Blurnenau), nem futebol com

p�r_tlda _OllI��lCO x Palme;ra�, (a mais concorrida patada espor-
tiva), Nao! Su uma cousa adianta e adiantará muito.

'

E isto é õ'CHEGA !' ! ,.

A Cl-lEGADA DO SR. NEREU RAMOS

NO CAMPO DO OLIMPICO

:. .... ,J.. .-:-, .. ,_'i.:' ..... . �':i�"
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Andreza Campos da Luz
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Senhores Acionistas
Em observância ao disposto em nossos estatutos S""CI<>lS e

-em face dos preceitos legais, ,c�mpIimos o .dever de vos apre-v
.sentar. a exame, o no�so relatório, o balanço geral, demonstra.

',.ç:ão de lucros e perdas juntamente com o parecer do Consêlho
Fiscal. ,referentes ao exercício financeiro de HH6.

'

, Conforme vós é dado apreciar, a situação da sociedade se

.apr:set;ta. �6lida • e �s .

resultados satjjfatórios' permitem:a
.a distrlbuícão de um, dividendo compensador. '

, Para o ano corrente eontamos com mais a fecular'a em

Braço do Trombudo, éujoj sérviços jà se acham bem adiantados
�'em Ibi�ama está ,sendo tn0o�ado otit!a para semi-fabricação'

QuaIsquer .outros esclarecimentos Julgados necessários esta
Diretoria 'está pronta a ('ar, com· a maior presteza.

Blumenau, 6 de Janeiro de 1947
.

Augusto Réíehow - Diretor;.presídente
Erwino Schroeder - Diretor-Gerente
Siegfried Reiner. - Diretor-Gerente

-Dr.' Bafner
.
InseRte 00 dia i de janeiro ate 24 de

fevereiro.

Balanço Geral encerrado em 3 I de dezembro de 1946,

ATIVO

ç:�= DR. fAUSTO BRAStl==-�
f.�.;. - M E D I C O - �.:jf ExPediatra-eEx-Cllnico e Ex-Assistente de Cirurgia' do g

�.::. Hospital Santa Terezinha, de Erechim (Rio Grande do Sul) !.

t Doencas de Crian<as E�
(: C L I N I C A G E R A L C I R'"U R G I A

.::.:��L C It Das 8 ás 12 e

�: , onsu as Das 14 ás 17 horas .

:J CONSULTORIO:--Tra.vessa 4 de Fevereiro :j
B (Ao lado das oficinas da Auto Viação Catartneuse) H

SchnoedOp _M..tt....__�_......_�4III� .. ......_......

! C �--�,-._�-!l-�....�-'l-Jr-4 x.-!€-..- ...�.-�-.:=-,,�-�-:.Cumpahia Industrial Rornor

IMOBILIZADO
Imóveis'e Benfeitorias
Edifícios e Dependências
Obras e Melhorament'lE!
Construção Trombudo

ESTA'VEL
Móveis e Utensílios

'

Máquinas e'Acessóriós
Veículos
Ferramentas

DISPONIVEL
. Caixa"

,

REALIZA'VEL
Mercadorias
Devedores em conta eorrente
'Titulos em cobrança "

CONTAS DE COMPENS;AÇÃO
Ações em càução

Remessas de Cate'
em saquinhos de 5 quilos

Aceitam-se encomendas para todos os paizes da Europa,
inclusive Alemanha, todas as zonas.

Iohr. ,:. :;l. Ltda.

1 __ �_I!_:U__:: ::_:
..:m��:_�: :::. :_._'-�_.

455,531,80 f
'

��������������

61.000,00
241•652,00
29,2 [, I 60

,156,348,00 488.2II,60

320,00
380.693,20
72.°43.80
2·475,20

F. Domníng, caixa. postal, 10 'I'ímbó

4&lWíii!&JW1Í o ••:€�IiDJHIDDIIIIl� "

52.327,10
1 1.238.90
226.200,0 289.766,00

NÔZ8S chilenos-Figos Secos IAvelães p rtuguezes - Passas ArgentInas IBicicletas Philipps
Rádios Suecos de 5 válvulas30.000.00

1-540,695.30

,PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

Capital
Fundo 'de Reserva Legal
Fundo da Depreciações

7°0000,00
8.500,00
4'77°,90 713.270,90

EXIGIVEL
Credoresem cjcorrente ESf.
Titulas a Pagar
Bancos Credores

, Ações preferênciais 18 000,00
"

Ações ordinárias '00,000,00 ,,118.000,00
_ Peraentagens Diret.eCons, Fiscal 3 l,OOO,Oú
Arrecadação por c!,I'erceiros' 1.652,30
Credores em conta corrente 284,785,9Q
Folha' de pagamento 1490,60

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
-------

Caução da Diretoria.

Juizo Eleitoral da 38.'" Zona
-

- Blumen8U
Estado de Santa Catarina

Otto 'Dprengel Junior. Presidente da mesa eleitoral da 4a
Seccão, de acôrdo com a Lei Eleitoral em vigor, nomeia o Snr,
Getulio Vieira Braga e Zigomar da Silva Fernandes para servi
rem respectivamente, como 10. e 20. Secretários na dita Mêsa,
nas eleições que se vão realizar no dia '9 da janeiro de 1947.

t Ficam, desde jn. os mesmos srs, Getulio Vieira Braga e Zi-
7970+244°. gomar da Silva Fernandes convocados a comparecerem, ás 7 horas

do dia 19 de janeiro. nu edifício da Escola Publica de Ríberão
30•000,00 Branco, para inicio dos trabalhos eleitorais.

Blumenau, 13 de janeiro de 1947.
Otto Sprengel Junior

Presidente

300.000,00,00
2.878;80

57.616.80

Nova Bremen, 31 de dezembro de 1946
. Inez. Veiga

'Contador Dip. Reg. 60,720
F [� I (:"1 ': i ,.....,._._

Demonstração da" conta "Lucros e Perdas» em 3 I de dezembro
de 1946

leRE'DITO
EleU.a! da aa, Zona - Blumenau

Eslado de S'anfa Cafarina
Luiz de Mattos Guimarães, presidente da mesa eleitoral da

2/a. (vigésima sétima) secção, de acôrdo com a Lei Eleitoral em
vígôr, nomeia os Sr's, .Alcides de Lara e Cid Jobim Fcrras.,parâ
servirem respectívarnente com 10. e 20, Secretário na dita mesa.
nas eleições que se vão realizar no dia 19 do corrente, Ficam os

mesmos senhores convocados a comparecerem as 7 horas no

prédio ,do Club Nautico Amfo,rica, para o inicio dos trabalhos
Iele:toraifi.

. . <'
'

•

,Blumenau, 13 de janeiro de 1947
.

Luiz de M. Guimarães
,

Presidente
':-._':'.-.-.-it;-+-d'--.-. o .-.•--�-"'-.•'-.-._.-�_.

993,04°,60
74.260.30
3245580

41.70

Despe.sás diversas,
Gastos de fabrícação
Ga�fls Ber�aria

Cr$ 1.099.798,40

Parecer do Conselho Fiscal
Os' membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados tendo

examinado detidamente' o Relatório da Diretoria; Balanço e De
monstração de Lucros e Perdas ao exercício de 1946, resolveu
aprová-lo por encontrar-se tudo' na mais perfeita ordem e exa

tidão e recotnendà-la á aprovação da Assembléi", geral ordinária,
" Nova B,emen; 4- de janeiro de 19-+7

Julio OdebrecÃt - membroefetivo
.

Henriqce Ztffi{::nermann - membro efetivo
Martinho C; da Veíga. - membro suplente

3

Compelencia Profissional

Roa 15 de Novembro, 596

foto AmADOR (G.Scholi), .

'1:','

Blumenauenses 1
Pata Deputado a Assembléia Legisla

tiva do Estado. votem em

Walter Hauíe
farmacenticú e industrial que. Dor sua retidão
de carater. inteligencia e devotado amor li

esta terra, será um defensor intranSigente
dos di rt itos do seu povo.

._l

E!m!.resa !ntermediária de M. L. Araujo
(Matriz em FZorianõpoUs)

Titulas Declaratorlr.s - Naturalizações
ED�a)TPga_se de 9_'wisquer assuu+os junto ás repar

tições públicas de .l:ílumenau, FluriaQõp(Jlis, Rio de

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
Aesisteuoía técnica de conhecidos advogados - A bso
luta segurança e rapidez, asseguranas pJ!' trer; unos

de funcionamento.

Preços módicos-Consultas sem compromísso. ". <

J::8critório para o VALE D@ ITAJAl':
.

L _ Rua 15 de Novembro n· 415 - 2° andar sala 1

(IUlos 11'1 CIIPITU) - BiumemnB
Endereço telegrafico - INTER

Sempre 'foi e continua a ser

I o clhcr
••iS

Dr. Arthuf 8alsin;Questões Comerciais,
Cíveis, Criminais e

Trabalhistas. - !Advogado -

Horário: 8,;;0-1 I 30; 14.30- 17.30
Escritório: A nr-x.o a esta redação. Fones: 1099- I I r I

............",_ ,���.. • z_.... _zt::::::i:1k4$l l$GJV�

Contratos.
Cobranças.
Inventários.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Faç8 seu anuncio
neste .Jornai .

j' ••__....... ._..__........_�
_- ·i1ELHAS.

Depósito de Cal, Rua João Pessôa ( VELHA) ;

Brickheimen -'Menten
�

VENDE-SE
Vende-se urna chácara com casa de material e com tod{'s per

tences -- animais. etc.
.

Uma casa sobrado situada na Rua Mato Grosso .

Uma casa na Rua Amazonas.

Uma casa na rua João Pessôa,
Um iate Urbano, com as' seguintes dimensões: 13 metros de

frente e com 33 metr rs de fundos,
Uma casa na rua 15 de Novembro.'

Uma casa de madeira, com 1.200.000 ma, seu?? .l.oqomz
ainda mato- -preço Cr$ 75.000.00. Sit?a?o neste mumclptO,. Rua
Rom Retiro! Diversos lotes, nas proximidàdea da ra. Fabriea de

Tecidos Hering, '�".
Rua Parayba: um lote urbano, com 18 rota. de frente por

40 de fundos. ....
.

.'

Um terreno, com mts. de frente e 400 de. fu�dol, cr-m 3

casas. situado na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro], Preço:

Cr$ ] 30•000,00. .' V· 'I'T' d
Uma casa com 4 lotes urbanos, I!lltuado na vllti, ltOl' n,.OD ar'

Engenho de serra
. LocomoveI Lanz 20 PS, t eivo transm+ 5111 2 pot.,. I· ��t'I

tranm. 4m 2 pol. div. mancaes, I serra de fita monto co� 3' setmes
', .

á 5.50m, largura 4 ctms.. nl?va, .. I dina�o pequeno, ... 1D�l,a,ÇIO
compL de serraria, div. pohas, dlV. correIas Cbalata). I bomb� de

mão com canos, um trançador, alavanca!!>, gatos etc . .2' carrm�tlll
de mão, 3 Berras de engenho (quasí nova&). t �arge,:.to e um.mar
reta .2 ka;, 1 rd.ucho e{itrebaria graud.e, I calJa de. tIjolos CImen

tada. PI locomoveI. I rancho PI serrana: C01l' soalh() 24m• comp.� 1

carro d ... boi, ! carretão, 2 carroças, elx.o t 3/4 paI. I Junt�� de

bois, I terreno ]OXgom, t casa de madeira 2ox24m (18.000 telhas)
cimentado, div. ferramentas {machados corr:otes etc}. z !lescasca�

dores .de ferro com 28 f"anOB cada um, regIsto 40 mcb. p� mez .

Preço: 17°.000,00 .

·lnformaçõ9s com o_Sr. Helmut limermannl EOUltur .

legalizado; ala 15 de' Novembro .liSO-fIne ·1461.
.

.. 'BLUMENAU
.

;

•

Procura-se

.--8 • lJ

Dê pessQas t6m usnde Cf)m
. bom resultado o popular

'" " depurativo

Elixir 914
A sfllls afSe. Mldo o

organfsmó'
o Flgndó, o Baço, o Coraç§OÍ.
(J f:';lttômago. 0& Pulmões. e 8.

fte'le Produz lJôre8 nos OS80B,
Reumlldamo, Cegueira. Que ..

da dp .Oabelo Anemia, e Aboro
. tso, CODlluUe o médico e tome
o p o P II I 11' r di;jpp!rativo

Vende .. se Elixir914
Bar e Caf� .

Ótimo ponto em Itoupava Secca
motivo doença

Âttut Manzke
.

Ino16nsf'Vo ao organismo A�
�tlldavel como u� lícêr. Apto
vado e1>'mo anXUJltI no tra·-
tamento da SUiliII e Reuma�
maUsmo ds mesma origem,
pelo D

..N. S. P., Bob o nJ'. 26,
de 1916.

Atenção
VENDE�SE, uma habf:lçà

«FlLizOLA» II �. O funenre
j

I
b-.: viço deprímeire

ordem
Dr. Alfredoliôs5

,jUledi.co
.: do Hospital Sta,. Izabel

Ope�aç61.tS
CLHiICA GERAL

Etlilal Rua Maranhlto
N' 27Aluga-sé lugar. para em"

Faço SAber que pretenaem ('8- pregada boa e receberá bom
sar-se Harrz Reif e ErnaNíe- erdeíiado, a tratar com

tglte. Ele, natural deste Estado, Frau Hitner.
nãscrdó :ao::l 2,Sue agosto de Na Rua' Jaraquenbach ca-
19zf, lavrador, solteiro. domici�. . �liado e residente nesta cidade, }3a

no ..

filho de RudolfoReife de D. �!f. ••-.-�- ...............
Earia Peif.

..... ..

.Ela natural deste Estado
, ,

nascída aos. de 4 outubro de 1924,
domestica; solteira, domiciliadae
residente oésta c::idade,. filha de
Emanuel· Nietzke e de D.
Hdwig Nietzke.,

Apn-sentarlllll OI �ocnmeDt>OlI
exigido pelo ait4:'9 .180 de cJ:
digo civil sob n. J; 2;' e 4' .-.-.,.-.�.-'-._.-.•- __•
SI algum tlve. QDo�eclmeo. dil
existÍll algDlll·I:n:t�tm.nt. legal�
ACOIe o para.. fiol .d. dtreito.
E.. para conital! e di�at ae DO"

nhrelmento de tÓdOl, lavro o

,pl'!eSelIU. pa'ra nr "fixado DO lo ..

í(Ar de CO'St� • �DbI1C1ld. pe. .

la
.. lmprensa..

BlumenaiJ,.7 -:1�1947
�lctwfD. Brql

OfIcia) 'da RegIstre Chino

Rua Paraná, 31-A�T€1. 1436
BLUMENAU A tr8t� Qom

.

II. Lubo.

Dr. Arão Rebello,
A�vogado
Escríptorio

.. Alameda Rio BNnQO

Dausas Civis; comerclats, criminais
e trabalhista.. -Uobranças e contra
tos. --: Cou"títn.'flão de Sociedades

.

Anõnim�s etc, .

. Dr. FRANCISCO G�TTARDI
'! .À D V O G A �,O. .

\�}Escritõrio� Praça ·Nerêu RamoE'.89
! 'TeI. 21. � R�sld. Hotel PONTO CHIe

��,��R,..-.IO...........DO_S_�� '-":9-,'.,....,:-M--.-e-d-.-U-.-p-.a""p-e-
'Dr. Affonso Balsinl ÇHnica geral. Especíaltsta

.

.
Medico'; E.speciaHst� em em nrolesttas da garganta

\ N doenças de Crianças, cOD��.�!::'�Ou_vli2dOh8s. ae °1·.51�ol'�·hS...'-. e da Péle 'Ó:

.
' . BLUMEN.lU . RUA PIAUí, 2CODBult�rjo � TravflRsa'

d� Feveréll'o EdI!, reiter'
Paulo'Scheller
PINTOR - DECDRIDR-

.

DESE.nUS11
Ptntur» geral de resíden
cias-Té4ll.S-'- Placas - PrQ
pagandas. Preços Sem

Cnneurreneís

& 'CLl\.
- : Fone., :1901 Biume nau

.

' EXA��i�DE 'URINA: �impH�r:· !i��l'iucar e albumina) ele Eedíme��;: qualitati.'I"o éÇ)mpleto COlll dosagem,
.
chloretos. 't9sf�to"" acido uric6� �r�a �tc.)· EXAMES"DE FEZES: 9�ÍUpleto, pe3'luiza de alIJ<!baEl, flagelados)
ovo� de yerll.log.{Metodos �e emlqueclmeutrj) digestão: �aI;lle, vegétais;A5.ssqllizaa dê l'uz; sangue t'loulto etc. .

EXA.l,\1E PE SAN(rUE: MALARIA-. Pesqmza. de Hematoz?ario deiLaveran, fOrml\8 agnÕll.q e cronÍ'

... jcat'l. LlJ}i:S l;oi[ilisJ: rCl!e.ão dH,Kálm, Klille. Meín.8cke etc. TIFO�."rea'(ão d'� Vida!. Dosagem DE': glicó>;e; aci(lO urí
j�� hemúglobln�. ContagE)ill }e. globulos y�:melhqs e brar!ços. Formula. LE'lUcr.!.cita:rÍ3. Hemograma de Sbiling. TBm
.'P0' de (l(j�gu�ayao e de sangria. Curva ghCelíllCU. EXAME DE SECREÇAO: Pesquiza de germetiá (Gono.:
tl8permat.o�olde.s; etc., rdcholllOlJàs. vagiilaj�; etc. EXAME ,ng,ESCARRO; Pesquiza de bllôlQ de Koch e
outros �erriien$, pUl'umococos ste. EXAME DO, LIOIJIOü CERE.J3RO:-,-ESPINHAL: Exame citobac- .

terioscopicci;reaçãO de Kabn, Pa:tidy, No�ne Appelt. et�.'" ÉXAMÊ�Iio':�1UCO NQ;.SAL: pesquiza de baci,
los aI�ol.e �cül0 resistante!' (Hansen) e�c. ExAMEDE SUCO (JASTRICO: Exame c<'mpleto, dos!J.gem
de' aCH.o latIco. acidez livra e cVIl1binadl\.,êJ:l�'HOI -::Peaquizas de sangue oCltlto, piocitos, hBmáceas.·· EXAME

'

J!!E U�CERA: .... Ulramicrpscopia em'ciJ.,mpo escuro: pesqriiza dt;t eS'piroC.4I3,taa Traponema Palida ,(sifihs).
'fJ Labopaldrio,se_ocha. ,instalad(o' para fazer cuU1!-Tà de (/_uaqufT germen e ai.tiQ V"ci�4"1:.

.

.' . A' pedido, ilos srs. M.édicos fazefllos colheta, de mattlial á domicilio
.

.

.

FornúJr;:mos laTl1.�nos ii' recipiente,:s
'.

qT;ut !t�,ament�
". �

",JJe,lkaçt!o auxiliar
no trataménto da. dliU,"

..-��._*-__-F-II-.

. ·,RACOS õ'
.

�. Ã.HIMICOS
.

.... TOMEM

mn�3
'

.. er�DsDtaaD
· ... "SILVEIRAu
; ',�. ,pi

,

Grana. TôtlJco

Perdeu-se

/I ·11 _pc

« Jornal de lIoUel'l»
.:_ São Paulo -

com suplemento em lingtla
alemã.

eDeutsche Nachrichten»
Assinatura anual:C.-.$ fZO;OO

.

AgeiJte: OTTO·. 'YJLI.:E
Blumenau - Caixa Postãl'g'6

Rua 15 de Nov. 366

. � .••-"-II-'_�I-_�

I
.

II1111 -

I ADVOGADO: '. "

Dr. Ayfes Gonçalv�s

.'IR.
ua 15 c.e Novembr.o. •.•15 .

2" andar-Sala 1 .

_ (Altos d'A CAPITAL) .:;...
= , .....•

""

iii .

.
..

,._... '.11 II ., ... III II1II

LADRILHOS
e MateriaiS' de COri8tru��O.
WernerGanil·'

Rua Píaut, 11 8 15 ;'Pone.l123 .'

BLUM ENAU

,
,':'

Oficinl 8AOII· f3HIE
"eode todol OI �efflco. d.

Radlôl
'

receptare.'
brYlCOl' BD!!" • BarBa.....

fBLRrOR. 1195

1111 7 d. l.tlllbra� 11

,';

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Md��l'tua confiança ,nurtl'�fBho de�'t� ,te�râ' i�enerosficepr'ogre5sistai sufragando nas

urnas o:J1qrn06.:5��e .. AçhUle,s Bols.ini, blumenauensevaloroso e um dos teus: mais :í
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